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Bērnu pieņemšanas – nodošanas kārtība 

 
Izdota pamatojoties uz Valsts iekārtas pārvaldes likuma 72.panta 2.daļu un saskaņā ar 

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 1.panta 3.daļu; Ministru kabineta 

noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” punktiem nr.4, nr.6 un nr.10  

 
Uzsākt /atsākt pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – Iestādes) apmeklējumu ir 

emocionāli satraucoši gan bērniem, gan vecākiem!  

Lai Jums būtu iespēja palīdzēt savam bērnam iejusties dārziņā, nodrošināsim iespēju 

pavadīt bērnu uz grupas garderobi! 

Bērnu uz grupas garderobi ved(izņem) viens no vecākiem, vai pilnvarotā persona. 

 

Ievērosim Covid- 19 piesardzības pasākumus! 

 
Aizliegts apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, ja pēdējo 14 dienu laikā ir būts Covid 19 

skartajās valstīs, pēc kuru apmeklējuma jāievēro 14 dienu karantīna/pašizolācija, kā arī, ja 

ir būts kontaktā ar Covid 19 saslimušajiem vai kontaktpersonām! 

Uz pirmsskolas izglītības iestādi netiek pieļauta rotaļlietu nešana no mājām! 

 

1. Lai novērstu bērnu un/vai vecāku drūzmēšanos Iestādes grupā ir izstrādāts bērnu 

pieņemšanas(līdz pulksten 9.00) un nodošanas(līdz 19.00) grafiks, tas tiek 

saskaņots ar vecākiem: 

1.1. Grupas “Saulīte”, “Bitīte”, “Skudriņa”, “Ķipars”(kodu atslēga) vecāki 

bērnus atved uz grupas garderobi. Vecāks bērnu nodot grupas skolotājām, vai 

skolotāju palīdzei pie grupas durvīm neuzkavējoties. Izņemot bērnu no grupas, 

ievēro šo pašu kārtību. 

1.2. Grupas “Kas dārzā”, “Knīpa un knauķis”, “Zaķēni”, “Gudru ņēmu 

padomiņu” (izņemot obligātās apmācības bērnus, kurus uz grupu pavada 

Iestādes darbinieks),  “Mārīte”(izņemot obligātās apmācības bērnus, kurus uz 

grupu pavada Iestādes darbinieks) vecāki bērnus atved uz grupas garderobi, 



 

 

 

ienākot pa centrālās ieejas durvīm. Vecāks bērnu nodot grupas skolotājām, vai 

skolotāju palīdzei pie grupas durvīm neuzkavējoties, vecāks atstāj Iestādi pa 

otrām izejas durvīm.  

1.3. Grupas “Ziķeris”, “Mazais prātnieks”, “Ābolītis”, “Zemenīte” bērnus uz 

grupu pavada Iestādes darbinieks. Grupā ir izstrādāts bērnu nodošanas(līdz 

19.00)  grafiks (1.pielikums) pēcpusdienas cēlienam, tas tiek saskaņots ar 

vecākiem. 

2. Bērns ikdienā tiek nodots un izņemts konkrētā laikā, par izmaiņām bērna nodošanā 

un izņemšanā tiek informētas grupu skolotājas. 

3. Bērnu uz pirmsskolas izglītības iestādi/ grupas garderobi ved viens no vecākiem, 

vai pilnvarotā persona. 

4. Lai ievērotu 2 m distanci starp bērniem to vecākiem un citām personām, grupu 

garderobēs atļauts uzturēties ne vairāk kā divu bērnu vecākiem. Lai izvairītos no 

drūzmēšanās garderobē, ieteicams uzgaidīt gaitenī. 

5. Netiek pieļauta bērnu  ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm, paaugstinātu 

temperatūru klātbūtne pirmsskolas izglītības iestādē. Bērnu veselības skrīningu veic 

pirmsskolas skolotāja, veicot vizuālu novērojumu un īsas pārrunas ar bērna vecāku, 

vai pilnvaroto personu.  

6. Bērniem ar augšējo elpošanas ceļu infekcijas simptomiem drīkst atgriezties 

izglītības iestādē ar ģimenes ārsta izziņu. 

7. Sekot aktuālajai informācijai un ieteikumiem iedzīvotājiem un profesionāļiem 

saistībā ar jaunā koronavīrusa COVIS-19 infekcijas uzliesmojumu SPKC 

tīmekļvietnes sadaļā – Aktualitātes (www.spkc.gov.lv) .  

8. Izglītojamo vecākus par šo kārtību iepazīstina Iestādes darbinieki, vecāks to 

apliecina ar savu parakstu (2.pielikums).  

9. 19. Noteikumi akceptēti Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” 

2020.gada 27.augusta Pedagoģiskās padomes sēdē (protokols Nr.3). 

10. Bērnu pieņemšanas – nodošanas kārtība stājas spēkā ar 2020.gada 1.septembri. 

11. Noteikumi tiek publicēti izglītības iestādes mājas lapā –  www.auseklitis.eu. 

 

 

Iestādes vadītāja                                                   V. Pušķe 
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