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  Pielikums Nr. 5 

Instrukcija Nr.2 

 

BĒRNU PASTAIGU GRUPU ORGANIZĒŠANA ĀRPUS IESTĀDES TERITORIJĀM 

 05.01.2015. 

 

            SASKAŅĀ AR IZGLĪTĪBAS LIKUMA 14. PANTA 21. PUNKTU, 

 MINISTRU KABINETA  2009. GADA 24. NOVEMBRA  NOTEIKUMIEM 

 NR.1338. „KĀRTĪBA , KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA 

 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS” 

  

Instrukcija „Bērnu pastaigu grupu organizēšana ārpus Iestādes teritorijām” (turpmāk-

 instrukcija)nosaka pastaigu organizēšanas kārtību un  darbinieku drošu rīcību Ozolnieku novada 

pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” un „Zīlīte” filiālē (turpmāk-Iestādē) bērnu grupu pastaigās 

ārpus  teritorijas . 

Pastaigas laikā par bērnu dzīvību, veselību un drošību atbild Iestādes darbinieki, kuri pavada 

bērnus pastaigā. 

  

1. Pirms došanās pastaigā grupas pirmskolas izglītības skolotājas( turpmāk-skolotājas): Novērtē 

laika apstākļus, vai tie ir pieņemami pastaigai un vai bērni ir atbilstoši ģērbti: 

v  Izvērtē izvēlēto maršrutu, vai tas ir piemērots atbilstošai vecuma grupai, 

v  Iepazīstina bērnus ar pastaigas maršrutu, 

v  Pārrunā uzvedības noteikumus, 

v  Pārrunā ceļu satiksmes noteikumu prasības. 

  

2. Pastaigas neorganizē: 

v  Ja gaisa temperatūra ir zemāka par -100C, bērniem, jaunākiem par 3 gadiem, 

v  Ja līst lietus, pūš stiprs vējš, 

v  Ja ir ļoti karsts laiks. 

Vasarā bērni nedrīkst atrasties saulē bez vieglas galvassegas (cepurītes, lakatiņi) 

3. Dodoties pastaigā skolotājai jāatzīmē pastaigu reģistrācijas žurnālā datums, grupas nr., 

pastaigas vieta (maršruts), iziešanas laiks un bērnu skaits, ar kuru viņa iziet pastaigā un 

atgriežas Iestādē. 
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4. Bērnu grupu pastaigā ārpus Iestādes teritorijas jāpavada 2 pieaugušajiem- viens iet grupas 

priekšā, otrs aizmugurē. 

5. Bērnu grupas atļauts vest tikai diennakts gaišajā laikā pa ietvēm, gājēju celiņiem vai gājēju 

un velosipēdu ceļiem, bet, ja to nav,- pa ceļa nomali transportlīdzekļu braukšanas virzienā 

kolonna pa pāriem un ne vairāk par 25-30 bērniem (CSN ). Stingri jāievēro ceļu satiksmes 

noteikumi. 

6. Dodoties pastaigā ārpus teritorijas visam nepieciešamajam (rotaļlietām, priekšmetiem u.c.) 

jāatrodas pie pieaugušajiem rotaļlietām domātā somā vai tīklā. 

7. Dodoties pastaigā, jāatceras, ka nav ieteicams pastaigai izvēlēties ielas ar dzīvu satiksmi. 

Nedrīkst pieļaut pastaigas tuvu dzelzceļa sliedēm, nedrošām, būvēm, grāvjiem, lauztiem 

kokiem, ūdenskrātuvēm, tāpat nav pieļaujama bērnu rotaļāšanās to tuvumā. Kategoriski 

aizliegts bradāt un peldēties ūdenskrātuvēs! 

8. Karstā laikā ejot pastaigā skolotājai jāņem līdzi slēgtā traukā ūdens un pirmās palīdzības 

aptieciņa. 

9. Bērnus ragaviņās vai ratiņos drīkst vest tikai pa ietvi vai ceļa nomali. 

10. Bērnu grupai brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām, bet , ja to nav,- krustojumos pa ietvju 

vai ceļa nomaļu turpinājumu. Ja redzamības zonā gājēju pārejas vai krustojuma nav, 

brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu vietās, kur ceļš labi 

pārredzams uz abām pusēm (CSN). 

11. Ja bērnu grupa nepaspēj pāriet ceļu vai ielu un uz tās bīstamā tuvumā parādās transporta 

līdzeklis, skolotājai tas jāaptur, nostājoties ar seju pret to un paceļot sarkanu karodziņu. 

12. Pastaigas laikā ejot pa ietvi vai brauktuves malu nav pieļaujama bērnu grūstīšanās, 

skraidīšana, skaļa uzvedība. 

13. Bīstamā situācijā pārtraukt pastaigu, atgriezties iestādē un informēt Vadītāju. 

14. Traumu (nelaimes) gadījumā nodrošināt cietušajam bērnam pirmās palīdzības sniegšanu 

notikuma vietā. 

Ja ir aizdomas par kaulu lūzumu, nekavējoties ziņot iestādes medicīnas māsai , lai saņemtu 

turpmākos norādījumus. Ja telefons nav pieejams, viens no pieaugušajiem dodas uz iestād i 

pēc palīdzības. 

Ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību uz notikuma vietu. Pēc 

atgriešanās iestādē par traumu, nelaimes gadījumu nekavējoties informēt vadītāju un 

bērna vecākus. 

15. Ar savu parakstu pastaigu žurnālā skolotāja apliecina, ka ir iepazinusies ar šo instrukciju un 

uzņemas pilnu atbildību par bērnu drošību pastaigas laikā. 

16. Instrukcija saistoša Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” un „Zīlīte” filiāles 

darbiniekiem. 

  

Sastādīja: Maira Ezermane 

 Ozolnieku novada PII “Zīlīte” vadītāja 
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Instrukcija Nr.3 

05.01.2015. 

 

CITU  IESTĀDES PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA UN BĒRNU DROŠĪBA PASĀKUMU 

LAIKĀ 

( pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk dalībnieku ) 

 SASKAŅĀ AR IZGLĪTĪBAS LIKUMA 14. PANTA 21. PUNKTU, 

 MINISTRU KABINETA  2009. GADA 24. NOVEMBRA  NOTEIKUMIEM 

 NR.1338. „KĀRTĪBA , KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA 

 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS” 

  

Instrukcija „Citu Iestādes pasākumu organizēšanas kārtība un bērnu drošība pasākumu laikā” 

(turpmāk-instrukcija) nosaka pasākumu organizēšanas kārtību , atbildīgo darbinieku drošu rīcību 

Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” un „Zīlīte” filiālē (turpmāk-Iestādē 

) organizētajos pasākumos . 

Iestādes pasākumi  var tikt organizēti Iestādes mūzikas/ sporta zālēs, pagalmā, un ārpus Iestādes 

teritorijas (sporta laukumā, pie Ozolnieku kalna , stadionā, u.c. ) 

Pamatprasības: atbildīgā persona – pasākuma vadītājs un nepieciešamais palīgu sastāvs tiek 

apstiprināts ar Vadītājas rīkojumu. Ar rīkojumu var tikt apstiprināts arī pasākuma norises plāns. 

Atbildīgās personas funkcijas : 

 atbildēt par visa pasākuma norisi; 

 nodrošināt personīgu klātbūtni masu pasākumu laikā un instrukcijas par drošību masu 

pasākumu laikā ievērošanu; 

 nepieciešamības gadījumos informēt policiju par masu pasākumu norises laiku un 

vietu; 

-       ārpus izglītības iestādes teritorijas rīkotos masu pasākumus saskaņot ar vietējo pašvaldību; 

-       informēt Ceļu policiju par masu pasākuma norisi, ja transportlīdzekļu kustība var apdraudēt 

izglītojamo dzīvību un veselību . 

  

1. Pirms masu pasākuma atbildīgā (s) persona (s), kura (s) organizē vai koordinē pasākumu, 

pārliecinās par telpu un tehniskā nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam un 

atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām: 

v  zāles, telpas, būves u.c. platības piemērotību – nepieļaut lielāku pasākuma dalībnieku skaitu 

par pieļaujamo; 
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v  ugunsdrošību – evakuācijas ceļiem jābūt brīviem ; 

v  elektrodrošību. 

 2. Atbildīgā (s) persona (s) pirms pasākuma saskaņo ar Vadītāju masu pasākuma plānu, kurā 

norādīts – 

 norises laiks; 

 vieta; 

 aptuvenais dalībnieku skaits; 

 tehniskais nodrošinājums, tā atbilstība ekspluatācijas drošības prasībām; 

 veicamie papildus drošības pasākumi; 

 citas ar pasākumu saistītās organizatoriskās prasības. 

 3. Atbildīgā (s) persona (s) vai palīgi pirms pasākuma veic zāles noformējumu ievērojot drošības 

prasības, vizuāli pārbauda krēslu drošību. Noformējumā izmantotajiem materiāliem, instalācijām 

jābūt drošām, stingri nostiprinātām. 

 4. Atbildīgā persona pirms pasākuma sniedz norādījumus grupu pirmsskolas izglītības 

skolotājiem (turpmāk- skolotājas) par pasākuma norisi, bērnu nokļūšanu pasākuma vietā, 

norāda katras grupas atrašanās vietu pasākuma laikā un informē par pasākuma vietas atstāšanas 

kārtību. 

 5. Pirms pasākuma grupu  skolotājas: 

v  iepazīstina bērnus ar pasākuma norisi; 

v  pārrunā uzvedības, drošības  noteikumus pasākuma laikā; 

v  informē, kā notiks nokļūšana pasākumā un kā jārīkojas pasākumam beidzoties. 

 6. Pasākuma laikā par bērnu grupas drošību atbild grupas darbinieki –  skolotājas, skolotāju 

palīgi. 

 7. Pasākuma laikā bērniem jāatrodas norādītajā vietā, bez pasākuma vadītāja vai grupas 

darbinieka norādījumiem patvaļīga pārvietošanās nav atļauta. 

 8. Raudzīties, lai bērni pasākuma laikā negrūstītos, nedauzītu kājas pret grīdu u.tt., lai 

neapdraudētu savu vai citu bērnu drošību. 

 9. Pasākumam beidzoties ievērot iepriekš dotos norādījumus par organizētu pasākuma vietas 

atstāšanu. 

 10. Rīcība ārkārtas gadījumos: 

 v  pasākuma organizatoriem, darbiniekiem ātri novērtēt radušos situāciju; 

v  nepieciešamības gadījumā veikt organizētu bērnu evakuāciju no pasākuma vietas; 

v  nepieļaut panikas rašanos, rīkoties atbilstoši darba aizsardzības instrukciju prasībām. 
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 11. Par visiem pasākuma laikā konstatētajiem trūkumiem un bojājumiem ziņot Vadītājai. 

 12.Pēc pasākuma atbildīgā (s) persona (s) veic pasākuma vietas sakārtošanu. 

 13. Instrukcija saistoša Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” un „Zīlīte” filiāles 

darbiniekiem. 

  

Sastādīja: Maira Ezermane 

Ozolnieku novada PII “Zīlīte” vadītāja 
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Instrukcija Nr.4  

PĀRGĀJIENU UN EKSKURSIJU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA UN BĒRNU DROŠĪBA 

PASĀKUMA LAIKĀ 

05.01.2015. 

 SASKAŅĀ AR IZGLĪTĪBAS LIKUMA 14. PANTA 21. PUNKTU, 

 MINISTRU KABINETA  2009. GADA 24. NOVEMBRA  NOTEIKUMIEM 

 NR.1338. „KĀRTĪBA , KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA 

 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS” 

  

Instrukcija „Pārgājienu un ekskursiju organizēšanas kārtība un bērnu drošība pasākuma laikā” 

(turpmāk-instrukcija) nosaka pārgājienu, ekskursiju organizēšanas kārtību , atbildīgo darbinieku 

drošu rīcību Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” un „Zīlīte” filiālē (turpmāk-

Iestādē) organizētajos pasākumos . 

Pārgājiena, ekskursijas laikā par bērnu veselību, dzīvību un drošību atbild Iestādes darbinieki, 

kuri organizē un vada pasākumu. 

Pamatprasības: 

v  Atbildīgās personas – ekskursijas vai pārgājiena organizētāji tiek apstiprināti ar Vadītājas 

rīkojumu. 

v  Ekskursijas vai pārgājienus rīko tikai piedaloties Iestādes medicīnas māsai vai Vadītājas 

norīkotās par pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgās personas klātbūtnē. 

v  Atbildīgo personu – ekskursijas vai pārgājiena organizētāju funkcijas: 

v  atbildēt par visa pasākuma norisi; 

v  nodrošināt Instrukcijas Nr.4. ievērošanu; 

v  nodrošināt vecāku informēšanu par pārgājiena, ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, 

pārvietošanās veidu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām; 

v  nodrošināt nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā un, ja 

nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizēt cietušā nogādāšanu 

ārstniecības iestādē; 

v  par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt vadītāju un cietušā vecākus; 

v  bīstamā situācijā pārtraukt pārgājienu, ekskursiju un informēt vadītāju. 

  

1. Pirms došanās pārgājienā vai ekskursijā atbildīgās personas vadītājai iesniedz 

pieteikumu,  kurā norādīts pasākuma: 

                1.1. laiks;( izbraukšanas un iespējamais atgriešanās, par kuru tiek informēti arī vecāki) 
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                1.2. maršruts (garākiem maršrutiem pievienot aprakstu); 

                1.3.dalībnieku saraksts (ar vecāku rakstiskām atļaujām); 

                1.4. pārvietošanās veids; 

                1.5.saziņas iespējas (tel. nr. norāda pie atbildīgās personas paraksta). 

 2. Lai bērns varētu piedalīties grupas vai Iestādes rīkotajā pasākumā, vecāki rakstiski aizpilda 

ATĻAUJU, adresētu iestādes vadītājai, par bērna dalību pārgājienā/ekskursijā, kuru apstiprina ar 

savu parakstu. 

 3. Vecāki informē atbildīgās personas par sava bērna veselības traucējumiem vai specifiskām 

īpatnībām, ja tam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par iespējām sazināties ar viņiem. 

 4. Atbildīgās personas informē bērnu vecākus par nepieciešamību izvēlēties pasākumam un laika 

apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus. Vasarā bērni nedrīkst atrasties saulē bez vieglas 

galvassegas. 

 5. Pirms pārgājiena/ ekskursijas atbildīgās personas ( grupu skolotājas): 

5.1.Iepazīstina bērnus ar maršrutu; 

5.2.Pārrunā uzvedības , drošības noteikumus; 

5.3.Pārrunā Ceļu satiksmes noteikumu prasības; 

5.4.Informē par dabas aizsardzības prasībām par augiem, dzīvniekiem un to iespējamo 

bīstamību). 

5.5.Novērtē laika apstākļu piemērotību pārgājienam/ ekskursijai. 

 6. Pirms došanās pārgājienā/ ekskursijā atrunāt kārtību, kādā tiks nodrošināti bērni ar dzeramo 

(ūdeni, sulu u.c.) un pārtiku. 

 7. Bērnu pārvadāšanas noteikumi: 

7.1.Pirmsskolas vecuma bērnus drīkst pārvadāt tikai pasažieru pārvadāšanai  paredzētajos 

transporta līdzekļos – autobusos, mikroautobusos, vieglajās automašīnās; 

7.2.Braukšanai paredzētajam transporta līdzeklim ir jābūt atbilstošā tehniskajā stāvoklī 

(apstiprinātam ar dokumentu, kuru lūdz uzrādīt pasākuma atbildīgā persona); 

7.3.Jāraugās, lai transporta līdzekļa vadītājs būtu pieredzējis un labi pārzinātu izvēlēto maršrutu. 

Nepieļaut bērnu pārvadāšanu, ja rodas aizdomas par transporta līdzekļa vadītāja atrašanos 

reibuma stāvoklī. 

7.4.Pārvadājot bērnu grupas, autobusā jāatrodas vismaz trijiem pieaugušajiem pavadoņiem. 

Šādam transporta līdzeklim priekšpusē un aizmugurē jābūt piestiprinātai pazīšanas zīmei, kā 

norādīts Ceļu satiksmes noteikumu 192. punktā. 

7.5.Transporta līdzeklī nedrīkst pārvadāt lielāku pasažieru skaitu, nekā to norādījis 

transportlīdzekļa izgatavotājs. Pasažieri jāpārvadā tā, lai tie netraucētu vadītāju un neierobežotu 

viņa redzamību. 
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7.6.Ja bērnu pārvadāšanu veic vecāku piedāvātajā vieglajā automašīnā, kuras sēdvietas aprīkotas 

ar drošības jostām, vadās pēc Ceļu satiksmes noteikumu 148. punkta prasībām. 

7.7.Gaidīt sabiedrisko pasažieru transporta līdzekli, autobusu atļauts tikai uz iekāpšanas 

laukumiem, bet, ja to nav, - uz ietves vai ceļa nomales. 

7.8.Bērniem atļauts iekāpt transporta līdzeklī un izkāpt no tā tikai pēc tam, kad transporta 

līdzeklis pilnīgi apstājies. Tas jādara no ietves, iekāpšanas laukuma vai ceļa nomales puses. 

Autobuss pēc iespējas jāaptur vietā, kur nav intensīvas transporta līdzekļu kustības. 

7.9.Bērnu iekāpšana un izkāpšana no transporta līdzekļa notiek tikai pa priekšējām durvīm 

atbildīgo personu uzraudzībā. 

7.10.Pēc bērnu izkāpšanas no transporta līdzekļa, tos organizēti aizved uz paredzēto vietu, 

ievērojot visus bērnu grupas pārvietošanās noteikumus. 

 8. Braukšanas laikā bērniem aizliegts: 

8.1.Traucēt vadītāju vai novērst tā uzmanību; 

8.2.Atvērt braucoša transporta līdzekļa durvis, logus un izliekties pa tiem; 

8.3.Trokšņot, grūstīties, pārvietoties pa transporta līdzekli; 

8.4.Dzert no pudelēm, glāzēm; 

8.5.Mētāties ar priekšmetiem; 

8.6.Atvērt apturēta transporta līdzekļa durvis, ja tas apdraud ceļu satiksmes drošību. 

8.7.Darboties ar asiem priekšmetiem. 

 9. Ierodoties paredzētajā vietā, raudzīties, lai bērni ievērotu uzvedības noteikumus sabiedriskajās 

vietās un patvaļīgi neatstātu grupu. 

 10. Ēšana un atpūta notiek organizēti, tam piemērotā vietā. Pēc ēšanas vieta jāsakopj. 

 11. Ugunskuru drīkst kurināt tikai pieaugušo klātbūtnē un tikai šim nolūkam paredzētajās vietās. 

Ja tādas nav, tad tā ir jāizvēlas, ievērojot dabas aizsardzības prasības un jāiekārto apliekot to ar 

akmeņiem un apberot apkārt ar smiltīm. Ugunskuru bez pieaugušo uzraudzības atstāt nedrīkst. 

 12. Ugunskura iekurināšanai nedrīkst izmantot viegli uzliesmojošas vielas un materiālus. 

 13. Gatavojot ēdienu, raudzīties, lai bērni atrastos drošā attālumā no uguns. 

 14. Pēc kurināšanas ugunskurs jāaplej ar ūdeni vai jāapber ar smiltīm tā, lai neatjaunotos 

degšana. 

 15. Pārgājiena/ ekskursijas laikā patvaļīgi bērniem aizliegts: 

v  atstāt pasākuma vietu; 

v  plūkt un garšot jebkādus augus, augļus u.c., lai novērstu saindēšanās un saslimšanas draudus; 

v  novilkt apavus un staigāt basām kājām; 
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v  dzert ūdeni no atklātām ūdenstilpnēm, nezināma rakstura krāniem u.c.. 

 16. Ja pasākuma laikā paredzētas kustību rotaļas, spēles vai citas specifiskas nodarbes, bērni 

jāiepazīstina ar drošības noteikumiem, kas jāievēro to laikā. 

 17. Atbildīgā persona nekavējoties informē bērnu vecākus, PII vadītāju un attiecīgos operatīvos 

dienestus, ja tiek apdraudēta bērnu veselība vai dzīvība, kā arī nepieciešamības gadījumā 

organizē bērnu atgriešanos Iestādē. 

 18. Jebkuras traumas gadījumā griezties pie medmāsas vai atbildīgās personas, kura ir atbildīga 

par pirmās palīdzības sniegšanu. 

 19. Atbildīgās personas ir atbildīgas par ekskursijā/ pārgājienā lietošanai izraudzītā rotaļu, sporta 

ierīču, inventāra, aprīkojuma un materiālu atbilstību bērnu vecuma īpatnībām, drošumu un 

nekaitīgumu bērnu veselībai un dzīvībai. 

 20. Instrukcija saistoša Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” un „Zīlīte” filiāles 

darbiniekiem. 

  

 Sastādīja: M.Ezermane 

Ozolnieku novada PII “Zīlīte” vadītāja 

  

  

Instrukcija Nr.5 

  

SPORTA (FIZISKĀS IZGLĪTĪBAS UN VESELĪBAS) NODARBĪBU UN SPORA PASĀKUMU 

ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA UN BĒRNU DROŠĪBA NODARBĪBU UN PASĀKUMU LAIKĀ  

05.01.2015.  

  

                SASKAŅĀ AR IZGLĪTĪBAS LIKUMA 14. PANTA 21. PUNKTU, 

 MINISTRU KABINETA  2009. GADA 24. NOVEMBRA  NOTEIKUMIEM 

 NR.1338. „KĀRTĪBA , KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA 

 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS” 

  

Instrukcija „Sporta (fiziskās izglītības un veselības) nodarbību un  pasākumu organizēšanas 

kārtība un bērnu drošība nodarbību un  pasākumu laikā” (turpmāk- instrukcija) nosaka sporta 

(fiziskās izglītības un veselības) nodarbību ( turpmāk- sporta ) un  pasākumu organizēšanas 

kārtību , atbildīgo darbinieku drošu rīcību Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes 

„Zīlīte” un „Zīlīte” filiālē (turpmāk-Iestādē ) organizētajās  sporta nodarbībās un  pasākumos . 
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Sporta nodarbības un sporta pasākumus (sporta izpriecas, sacensības u.c.) organizē un vada 

pirmsskolas sporta skolotāja-s; grupu pirmsskolas izglītības skolotājas piedalās kā palīgi, lai 

palīdzētu nodrošināt precīzus fiziskās attīstības skolotājas norādījumus un sekotu bērnu drošībai. 

Piedaloties  sporta nodarbībās un sporta pasākumos pedagogiem jābūt sporta apavos  un 

atbilstošā  apģērbā. 

  

1. Sporta nodarbības un sporta pasākumus rīko Iestādes sporta zālē, sporta laukumā; ārpus 

Iestādes teritorijas – stadionā vai sporta nodarbībām pielāgotās telpās, kas atbilst 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

  

2. Rīkojot vairāku izglītības iestāžu sporta pasākumus, organizētāji ievēro Instrukcijas par 

izglītojamo drošību masu pasākumos prasības. 

  

3. Iestādes sporta pasākumus (sporta izpriecas, sacensības u.c.) rīko tikai iestādes medicīnas 

māsas klātbūtnē vai vadītājas norīkotās par pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgās personas 

klātbūtnē. 

  

4. Iestādes medicīnas māsa, pirmsskolas izglītības skolotāja ( turpmāk- skolotāja ) informē 

sporta  skolotāju par bērna veselības stāvokli katru reizi pēc slimības, traumas vai gadījuma, 

ja bērnam piemērojamas īpašas prasības. 

  

5. Pirms nodarbības, sporta pasākuma skolotājām sekot, lai bērni noņemtu pulksteņus, 

aproces, ķēdītes, piespraudes un lai apģērbā nebūtu saspraudes, kas varētu apdraudēt bērnu 

drošību. Nodarbību laikā nav pieļaujama ēšana un košļājamo gumiju košļāšana. 

  

6. Pirms lietošanas pārbaudīt sporta inventāru – lai tas ir darba kārtībā. Bojātu inventāru 

nelietot! 

  

7. Sporta nodarbībās, sporta pasākumos bērniem un klātesošajiem darbiniekiem jābūt 

nodarbību specifikai un gadalaikam atbilstošā: 

v  Sporta tērpā vai sporta nodarbībām piemērotā tērpā; 

v  Sporta apavos. Sporta apaviem jābūt ērtiem, tīriem, sausiem. 

  

8. Āra sporta nodarbības, sporta pasākumi notiek atbilstošos laika apstākļos, kas neapdraud 

bērnu veselību un drošību. 

  

9. Nodarbību gaitā skolotāju uzdevums ir raudzīties, lai: 

v  Bērni ievēro disciplīnu; 

v  Apzināti netraucētu citus bērnus; 
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v  Precīzi izpildītu dotos norādījumus. 

v  Ar savu rīcību neapdraud savu vai citu bērnu drošību. 

  

10. Lietojot sporta inventāru, raudzīties, lai tas tiktu lietots atbilstoši specifikai un veicamajam 

uzdevumam. 

  

11. Vingrošanas rīkus, inventāru drīkst izmantot tikai ar skolotājas atļauju un tās           

klātbūtnē. 

  

12. Pēc uzdevuma izpildes izmantotais inventārs jānoliek tam paredzētajā vietā, lai tas 

netraucētu un neradītu bīstamas situācijas. 

  

13. Iepazīstinot bērnus ar jauniem vingrojumu kompleksiem, sporta spēlēm, informēt par to 

noteikumiem un specifiskajām drošības prasībām. 

  

14. Iestādes sporta  skolotāja ir atbildīga par nodarbībās izmantojamo rotaļu, sporta ierīču, 

inventāra, aprīkojuma un materiālu atbilstību bērnu vecuma īpatnībām, drošumu un 

nekaitīgumu bērnu veselībai un dzīvībai. 

  

15. Sasitumu, mežģījumu u.c. traumu gadījumos nekavējoties vērsties pie Iestādes medicīnas 

māsas, lai saņemtu turpmākus norādījumus. Par radušos traumu informēt  Vadītāju un 

bērna vecākus tekošās dienas laikā. 

  

16. Iestādes  sporta  skolotāja nodrošina Instrukcijas nr.5 ievērošanu nodarbību vai sporta 

pasākumu laikā. 

  

17.  Instrukcija saistoša Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” un „Zīlītes” 

filiāles darbiniekiem. 

  

Sastādīja: Maira Ezermane 

               Ozolnieku novada PII “Zīlīte” vadītāja 
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Instrukcija Nr.6 

  

BĒRNU GRUPU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA UN UZRAUDZĪBAS NODROŠINĀŠANA 

IESTĀDES TERITORIJĀS 

05.01.2015.  

  

 SASKAŅĀ AR IZGLĪTĪBAS LIKUMA 14. PANTA 21. PUNKTU, 

 MINISTRU KABINETA  2009. GADA 24. NOVEMBRA  NOTEIKUMIEM 

 NR.1338. „KĀRTĪBA , KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA 

 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS” 

  

Instrukcija „Bērnu grupu organizēšanas kārtība un uzraudzības nodrošināšana Iestādes teritorijās” 

(turpmāk- instrukcija) nosaka aktivitāšu un uzraudzības organizēšanas kārtību , atbildīgo 

darbinieku drošu rīcību Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” un „Zīlīte” filiāle 

(turpmāk-Iestādē ) organizētajās aktivitātēs. 

Iestādes teritorijas ir iežogotas, un tajās ir šādas funkcionālās zonas: 

v  rotaļu zona – grupu rotaļu laukumi ; 

v  sporta zona ; 

1.Rotaļu un sporta zona tiek iekārtoti ar pirmsskolas vecuma bērniem piemērotām rotaļu 

celtnēm un konstrukcijām. 

Bērnu aktivitātes Iestādes teritorijās tiek organizētas: 

v  Rīta cēlienā – no plkst. 9.30 – 12.30, ievērojot dienas režīmu atbilstoša bērnu vecuma grupai un 

gadalaiku īpatnības; 

v  Pēcpusdienas cēlienā – pēc launaga no plkst. 16.00 – 18.00 

  

2. Rotaļas, pastaigas, sporta aktivitātes Iestādes teritorijā organizē grupu pirmsskolas izglītības 

skolotājas (turpmāk- skolotāja), sporta skolotāja. Bērnus uzrauga un par bērnu drošību atbild 

darbinieki, kuri atrodas ar bērniem laukumos. Bērnus Iestādes teritorijā stingri aizliegts 

atstāt bez pieaugušā uzraudzības!  

  

3. Pirms došanās uz laukumu, grupu skolotājas: 

v  Novērtē laika apstākļus, vai tie ir pieņemami bērnu aktivitātēm svaigā gaisā un vai bērni ir 

atbilstoši ģērbti; 

v  Pārrunā uzvedības, drošības noteikumus; 
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v  Izvēlas āra rotaļlietas, inventāru, atbilstošu aktivitātēm. 

  

4. Aktivitātes neorganizē: 

v  Ja gaisa temperatūra ir zemāka par -100C, bērniem, jaunākiem par 3 gadiem, 

v  Ja līst lietus, pūš stiprs vējš. 

  

5. Bērnu grupas atļauts vest uz laukumiem tikai dienas gaišajā laikā. 

6. Bērni teritorijā tiek izvesti sekojoši: 

v  Jaunākajās grupās viena  skolotāja iet ārā ar bērniem, tiklīdz  saģērbti pirmie pieci bērni, tādā 

veidā pakāpeniski tiek izvesti visi bērni, lai novērstu iespējamo bērnu sakaršanu; 

v  Vecākajās grupās viena pirmsskolas skolotāja iet ārā, kad ir saģērbusies puse no bērniem, ar 

otru pus grupu iet ārā otra pirmsskolas skolotāja vai skolotāja palīgs. Bērnus saģērbt un izvest 

teritorijā palīdz skolotājas palīgs. 

7. Dodoties svaigā gaisā, Iestādes teritorijās rīta cēlienā bērni ir divu  darbinieku -pirmsskolas 

izglītības skolotāju un / vai skolotāju palīga uzraudzībā; pēcpusdienas cēlienā – vienas 

skolotājas un pēc iespējām skolotāju palīga uzraudzībā. 

  

8. Dodoties ārā pa Iestādes durvīm, pieaugušais atver durvis, nospiežot koda atslēgu un 

pieturot durvis izlaiž bērnus. Bērniem spiest durvju kodu aizliegts! 

  

9. Uz laukumiem teritorijās bērni dodas organizēti pa pāriem, negrūstoties un neskrienot. 

  

10. Dodoties uz laukumiem, bērni drīkst nest tikai tādas rotaļlietas, priekšmetus, kuri neapdraud 

viņu drošību. 

  

11. Karstā laikā skolotājai jāņem līdzi slēgtā traukā dzeramais ūdens. 

  

12. Vasarā bērni nedrīkst atrasties saulē bez vieglas galvassegas (lakatiņi, cepurītes). 

  

13. Rotaļāties smilšu kastēs bērni drīkst tikai siltā laikā. Raudzīties, lai smiltis nebūtu aukstas un 

slapjas. Pēc rotaļāšanās smilšu kaste jāsakopj un jāpārklāj ar pārsegumu. 

  

14. Iestādes darbinieki, kuri pieskata bērnus Iestādes teritorijās (laukumos) ir atbildīgi par 

aktivitātēs izmantojamo rotaļlietu, rotaļu celtņu, inventāra, aprīkojuma un materiālu 

atbilstību bērnu vecuma īpatnībām, drošumu un nekaitīgumu bērnu veselībai. Neļaut 

bērniem izmantot  bojātu inventāru, atribūtus u.c.. 
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15. Pirms aktivitātēm pārbaudīt rotaļu laukumus un regulāri raudzīties, lai rotaļu zonā 

neatrastos bērniem bīstamas lietas – aerosolu flakoni, pudeles, atlūzas, izvirzījušās naglas u.c. 

bīstamas lietas, kas var apdraudēt bērnu un pašu drošību. 

  

16. Skolotāja nosaka kārtību, kādā bērni izmanto rotaļu atribūtus, lai nodrošinātu bērnu 

drošību: 

v  Vingrošanas ierīces, šūpoles bērni drīkst izmantot tikai pieaugušā klātbūtnē; 

v  Uz slidkalniņa drīkst atrasties tikai viens bērns; 

v  Stingri aizliegts bērniem iet aiz šūpoļu barjeras, kad tiek lietotas šūpoles. 

17. Uz tualeti bērnu pavada viens no pieaugušajiem, otrs pieskata pārējos bērnus. Ja laukumā 

skolotāja ir viena, bērnus pieskatīt lūdz blakus laukumā esošo skolotāju. Ja tas nav 

iespējams, telpās dodas visa grupa. 

  

18. Jebkuras traumas gadījumā vērsties pie medicīnas māsas. Gadījumos, kad medicīnas māsa 

neatrodas Iestādē, nelielu traumu gadījumos, pirmo medicīnisko palīdzību sniedz 

pirmsskolas skolotāja vai cits darbinieks. 

Ja ir aizdomas par kaulu lūzumu vai citu nopietnu traumu, nekavējoties ziņot iestādes 

medicīnas māsai, lai saņemtu turpmākos norādījumus. Ja nepieciešams, izsauc 

neatliekamo medicīnisko palīdzību uz notikuma vietu. Par traumu, nelaimes gadījumu  

nekavējoties informēt vadītāju un bērna vecākus. 

19. No grupas laukumiem darbinieki bērnu nodod vecākiem vai personai, kas pilnvarota bērnu 

izņemt. Par to vecāks veic ierakstu žurnālā.  Bērns svešām personām tiek izdots tikai pēc 

vecāku iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Bērnu neizdot iereibušām personām, kā arī 

jaunākā skolas vecuma bērniem. 

 

20. Bērnam nekādā gadījumā nedrīkst atļaut vienam atstāt Iestādes teritoriju arī pēc vēcāku 

mutiska vai rakstiska lūguma. 

  

21. Gadījumā, ja bērns patvaļīgi atstājis Iestādes teritoriju, tiek norīkoti darbinieki viņu meklēt, 

par pazušanu tiek ziņots vecākiem, nepieciešamības gadījumā – policijai. 

  

22. Par konstatētajiem inventāra, rotaļu celtņu, atribūtu bojājumiem ziņot Iestādes pārzinim. 

  

23. Instrukcija saistoša Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” un „Zīlīte” filiāle 

darbiniekiem. 

  

    Sastādīja: Maira Ezermane 

                 Ozolnieku novada PII “Zīlīte” vadītāja 
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_____________________________________________________________________________________________ 

APSTIPRINĀTS: 

ar Ozolnieku novada  

 pirmsskolas izglītības iestādes 

„Zīlīte”vadītājas                            Mairas 

Ezermanes  

Rīkojumu Nr. 46, 20.02.2017. 

 

 

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos 

 

Izdoti saskaņā ar 2013.gada 17.septembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.890 

„Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno 

pirmsskolas izglītības programmu” 15.punktu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” (turpmāk – 

izglītības iestāde) un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk - vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību 

gadījumos (turpmāk – kārtība). 

2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē.  

3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs vai viņa 

norīkots atbildīgais darbinieks.  

 

2. Vecāku rīcība 

 

4. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja novērojama kāda no šādām infekcijas slimību 

pazīmēm: 

4.1.  zarnu infekcijas pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizes dienā), 

ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras 

paaugstināšanos; 

4.2.  gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta 

ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, 

kairinošs klepus; 

4.3.  citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – stipras iesnas, klepus, šķaudīšana, 

rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas 

ķermeņa temperatūras; 

Pielikums Nr. 6 
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4.4.  akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes – slikta dūša, ēstgribas zudums, 

nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā paribē, iespējami zarnu trakta 

darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas un acu 

dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi; 

4.5.  masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), 

izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra; 

4.6.  masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa 

temperatūra; 

4.7.  vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C, galvassāpes, 

vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas 

matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar 

dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, 

to vietās veidojas kreveles; 

4.8.  tuberkulozes pazīmes – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns 

ilgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielākiem 

bērniem galvassāpes, nogurums, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1 

– 37,5 C). Zīdaiņiem - slikti pieņemas svarā, ir saguruši un raudulīgi; 

4.9.  ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5oC (mērot ķermeņa temperatūru 

padusē) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0 o C, ja ir citas infekcijas slimības 

pazīmes; 

4.10. mikrosporijas (infekcioza ādas sēnīšu slimība) pazīmes – uz ādas apaļi vai 

ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. 

Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši; 

4.11. pedikulozes (utainības) pazīmes - pastāvīga spēcīga galvas un kakla 

mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi - mazi, 

sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti 

plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – 

galvas utis; 

4.12. kašķa pazīmes – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar 

krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz 

vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz 

dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties); 

4.13. enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes ˗ izteikta nieze anālās atveres 

apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus 

kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu. 

5. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā 

noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm. Papildus šīm pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas 

bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, 

galvassāpes, nespēks u.tml.  

 

3. Rīcība izglītības iestādē  

3.1. Iestādes vadītāja kompetence 

 

6. Iestādes vadītāja rīcība: 

6.1.  nodrošina vecāku informēšanu, ka bērns nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja ir 

konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā noteiktajām infekcijas slimību pazīmēm; 

http://www.neslimo.lv/pme/?name=mati
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6.2.  ja pazīmes konstatētas iestādē, nodrošina vecāku informēšanu par iespējamu 

saslimšanu un bērnu nošķiršanu no pārējiem bērniem infekcijas slimības gadījumā līdz 

brīdim, kad vecāki ierodas pēc bērna.  

6.3. nodrošina pastāvīgu darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no 

citiem bērniem; 

6.4.  ja diviem vai vairākiem bērniem vai iestādes darbiniekiem parādījušās vienādas 

vai līdzīgas saslimšanas pazīmes, nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību 

profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.  

6.5.  informē citus vecākus, ja izglītības iestādē konstatēta kāda no šo noteikumu 

4.punktā noteiktajām infekcijas slimībām, ievērojot saslimušā bērna tiesības uz personas 

datu aizsardzību; 

6.6.  izglītības iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personu datu aizsardzību. 

Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami 

trešajām personām, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos 

gadījumus 

 

 

3.2. Darbinieku atbildība 

 

7. Ja izglītības iestādes darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta 

2001.gada 27.novembra noteikumu Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu 

risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības 

pārbaudēm” 2.pielikumā noteiktajā slimību pazīmēm, viņš nekavējoties ziņo darba devējam un 

vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus izglītības iestādē. 

8. Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās kāda no šo noteikumu 4.punktā norādītajām slimības 

pazīmēm, atbildīgais darbinieks informē izglītības iestādes vadītāju. Iestādes vadītājs nekavējoties 

sazinās ar bērna vecākiem, lai risinātu jautājumu par bērna nošķiršanu no pārējiem bērniem. 

 

3.3. Bērna nošķiršanas kārtība 

 

9. Izglītības iestādes rīcība, ja bērnam konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā minētajām 

infekcijas slimību pazīmēm: 

9.1.  atbildīgais darbinieks informē izglītības iestādes vadītāju; 

9.2.  izglītības iestādes vadītājs vai viņa norīkots darbinieks informē saslimušā 

bērna vecākus; 

9.3.  vadītājs norīko darbinieku, kurš pastāvīgi atrodas pie saslimušā bērna; 

10. Izglītības iestāde izsauc ātro medicīnisko palīdzību, ja tas nepieciešams sakarā ar bērna 

veselības stāvokli. 

 

3.4. Profilaktiskie pasākumi iestādē 

 

11. Izglītības iestādē veic šādus profilaktiskos pasākumus, lai mazinātu infekcijas slimību 

izplatīšanos: 

11.1.  māca bērniem labas higiēnas pamatprincipus; 

11.2.  darbinieki kārtīgi nomazgā rokas un uzrauga (un palīdz) to izdarīt bērniem;  
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11.3.  kārtīgi noslauka rokas, roku slaucīšanai bērniem izmanto individuāli 

marķētus dvieļus vai vienreizējās lietošanas papīra dvieļus, kurus izmet atkritumu 

tvertnē; 

11.4.  ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību telpu vēdināšanā un mitrajā 

uzkopšanā. 

12. Darbinieki mazgā rokas šādos gadījumos: 

12.1.  pēc ierašanās darbā; 

12.2.  ikreiz, kad tās ir redzami netīras; 

12.3.  pēc tualetes apmeklējuma; 

12.4.  pirms ēdiena gatavošanas, pasniegšanas vai ēšanas;  

12.5.  pēc pieskāršanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras; 

12.6.  pēc šķaudīšanas vai deguna šņaukšanas; 

12.7.  pēc dzīvnieku glaudīšanas; 

12.8.  pēc netīra apģērba aizskaršanas; 

12.9.  pēc atkritumu savākšanas; 

12.10.  pēc jebkādu ķermeņa šķidrumu savākšanas; 

12.11.  pirms un pēc autiņbiksīšu nomaiņas; 

12.12.  pēc individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšanas; 

12.13.  darbadienas beigās; 

12.14.  jebkurā brīdī dienas laikā, kad darbinieks to uzskata par nepieciešamu. 

13. Bērns mazgā rokas: 

13.1.  pēc ierašanās iestādē; 

13.2.  ikreiz, kad tās ir redzami netīras; 

13.3.  pēc tualetes apmeklējuma; 

13.4.  pirms ēšanas; 

13.5.  pēc pieskāršanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras; 

13.6.  pēc šķaudīšanas, klepošanas un deguna šņaukšanas. Ja lieto salveti, to 

uzreiz pēc lietošanas izmet atkritumu tvertnē un nomazgā rokas; 

13.7.  pēc rotaļāšanās, kuras laikā var nosmērēties; 

13.8.  pēc netīra apģērba aizskaršanas; 

13.9.  citos gadījumos, kad atbildīgais darbinieks uzskata to par nepieciešamu 

bērnu veselībai. 

 

3.5. Tīras vides nodrošināšana 

 

14. Iestādē ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns, norādot tīrāmās telpas un 

aprīkojumu, tīrīšanas biežumu, veidus, izmantotos dezinfekcijas līdzekļus. 

15. Galvenokārt uzkopšanu izglītības iestāde veic ar mazgāšanas līdzekli saturošu siltu ūdeni, lai 

notīrītu netīrumus un taukvielas, kas var saturēt mikroorganismus. Atsevišķos gadījumos izmanto 

dezinfekciju. 

16. Lai nodrošinātu iedarbības efektivitāti, dezinficējamās virsmas vispirms kārtīgi notīra. 

Dezinfekcijas līdzekli izmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai un paredzētajam mērķim. 

17. Grīdas, uz kurām spēlējas un rāpo bērni līdz 2 gadu vecumam, uzkopšanu veic ne retāk kā 
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divas reizes dienā. 

18. Mīkstos grīdas segumus un grīdas paklājus regulāri tīra ar putekļsūcēju un mitro uzkopšanu.  

19. Bērnu barošanas krēsliņus un citas mēbeles regulāri notīra. 

20. Rotaļlietas regulāri kopj speciāliem tīrīšanas līdzekļiem, lai nenodotu infekcijas no viena 

bērna otram. Mazgājamās rotaļlietas mazgā ne retāk kā reizi nedēļā.  

21. Virsmas, kurām regulāri pieskaras, piemēram, tualetes rokturi, durvju rokturi, gaismas slēdži 

un izlietnes krāni, tīra regulāri, arī dezinficē (īpaši, ja iestādē konstatēta grupveida saslimšana vai, 

piem., gripas epidēmijas laikā); 

22. Gadījumā, ja nākas saskarties ar ķermeņa izdalījumiem (izkārnījumiem, urīnu, vēmekļu 

masām), asinīm vai izšļakstītiem ķermeņa šķidrumiem, veicot virsmu un telpu uzkopšanu, lieto 

individuālās aizsardzības līdzekļus, kas ietver vienreizējas lietošanas cimdus un vienreizējas 

lietošanas priekšautus. Tīrīšanai izmanto vienreizlietojamas lupatiņas, pēc lietošanas tās izmet. 

23. Lai izvairītos no baktēriju pārnešanas, katrai telpu grupai, piemēram, rotaļu telpās, tualetēs 

un virtuvēs izmanto atsevišķu uzkopšanas inventāru. Tas ir marķēts (var izmantot krāsu kodu 

sistēmu, uzrakstus u.tml.).  

24. Izmantojot daudzreiz lietojamās lupatiņas, tās katru dienu mazgā veļas mašīnā augstākās 

temperatūras režīmā. 

              3.6. Veļa un veļas mazgāšana 

 

25. Ja izglītības iestādes darbinieki ģērbj formas vai kokvilnas uzsvārčus, tos maina ne retāk kā 

reizi nedēļā. 

26. Ja izglītības iestāde nodrošina bērnu guldināšanu, veic šādas darbības: 

26.1. katram bērnam piešķir individuālu, tīru gultasveļu. Laika periodā, kad tā 

netiek lietota, to glabā maisiņā vai atvilktnē ar bērna vārdu; 

26.2. gultasveļu maina ne retāk kā reizi 10 darbdienās, diennakts grupās – reizi 

nedēļā;  

26.3. katram bērnam piešķir tīru dvieli (atsevišķi rokām un kājām) ar individuālu 

marķējumu (piemēram, dažādas krāsas, uzraksti, burti u.tml.). Pieļaujama arī 

vienreizējās lietošanas dvieļu izmantošana;  

26.4. sejas un kāju dvieļus mazgā ne retāk kā reizi 10 darbdienās, diennakts 

grupās – reizi nedēļā,  

26.5. tīro veļu glabā tīrā, sausā vietā, atsevišķi no netīrās vai lietotās veļas; 

26.6. bērna netīrās vai slapjās drēbes neskalo ar rokām. Tās ieliek aiztaisāmā 

plastikāta maisiņā ar bērna vārdu, un atdod vecākiem vai aizbildnim.  

26.7. pirms mazgāšanas uzglabā netīro un lietoto veļu atsevišķos maisos vai 

tvertnēs ar vāku; 

26.8. visu veļu mazgā temperatūrā, ko norādījis ražotājs. 

 

3.7. Tualete, sēdpodi, autiņbiksīšu nomaiņa  

 

27. Ne retāk kā divas reizes dienā veic tualetes telpu mitro uzkopšanu, klozetpodus, durvju 

rokturus, ūdens krānus un tualetes poda ūdens pogas dezinficē ne retāk kā divas reizes dienā. 

28. Mazus bērnus uzrauga tualetes lietošanas un roku mazgāšanas laikā. 

29. Maziem bērniem ir pieejami tualetes podi atbilstošā izmērā, kas ir aprīkoti ar tualetes krēslu 

un vāku. 
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30. Tualetes telpās nodrošina tualetes papīru.  

31. Roku mazgāšanas izlietnes ir bērna augumam piemērotā augstumā. 

32. Sēdpodus uzglabā tualetes telpā. Sēdpodus uzglabā atsevišķi ar apakšu augšup. 

33. Pēc sēdpoda satura izliešanas klozetpodā to izmazgā, dezinficē un nosusina ar 

vienreizlietojamo dvieli vai papīra dvieli. Pēc tam nomazgā ar ziepēm un ūdeni. 

34. Sēdpodus nemazgā roku mazgāšanai paredzētajās izlietnēs. 

35. Ieplaisājušus vai bojātus sēdpodus izmet. 

36. Bērniem neļauj spēlēties ar rotaļlietām tualetes telpās vai sēdpodu uzglabāšanas vietā. Ja šajā 

vietā rotaļlietas izmanto sēdpoda lietošanas mācības laikā, pēc lietošanas tās notīrīta un 

dezinficē. 

37. Ja bērnam parādās ādas iekaisums no autiņbiksīšu lietošanas, par to informē vecākus; 

38. Individuāli lietojamos krēmus un ziedes marķē ar bērna vārdu un tos neizmanto citiem 

bērniem. 

 

 

4. Noslēguma jautājumi 

 

39. Grozījumus un papildinājums Noteikumos var ierosināt iestādes dibinātājs, iestādes vadītājs, 

iestādes pedagoģiskā padome, iestādes padome un kontrolējošās institūcijas. Noteikumus 

apstiprina iestādes vadītāja. 

40. Noteikumi stājās spēkā 2017. gada 20. februārī. 

 

 

 

                                                                      Vadītāja:                                    Rota Greiškalne 
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Pielikums Nr.7 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
 

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „ZĪLīTE” 
 

 

 

Individuālais izglītības plāns 

Speciālais pedagogs ___ 

Pirmsskolas izglītības iestādes audzēknis ________a grupa_____________________________ 

Individuālā plāna realizēšanas laiks ___2019.g janvāris 

1. Bērna stiprās puses 

Stiprās puses (ko bērns prot un 

labprāt dara) 

Vājās puses (joma, kas jāattīsta un jāpilnveido) 

 

 

 
 

 

2. Veicamie uzdevumi individuālā plāna realizēšanai 

_______________________________________________________ 
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Vārds, uzvārds kam sniegts atbalsts 

__________________________________________________________________________ 

1. Individuālās nodarbības 

Plānoto nodarbību skaits Apmeklēto nodarbību skaits 

  

 

2. Atbalsta pasākumu izvērtējums. 

 

 

 

 

3. Turpmāk plānotais. 

 

 

 

 

____________________________________ ________________________ 

Paraksts un atšifrējums Datums 
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DATUMS UZDEVUMI PEDAGOĢISKIE VĒROJUMI 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

              

 

 

 


