
Dundagā 2021. gada 18. oktobrī 

 

GROZĪJUMI  

2020.gada 28.augusta iekšējiem noteikumiem “Kārtība, kādā tiek 

nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības 

pirmsskolas izglītības iestādes „Kurzemīte” telpās un teritorijā” 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 

 

Rīgā 2021. gada 28. septembrī (prot. Nr. 64 46. §) 

Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai  

Ministru kabineta rīkojums Nr. 720 

 

Rīgā 2021. gada 9. oktobrī (prot. Nr. 67 1. §) 

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 

 

1. Izdarīt grozījumus iekšējiem noteikumiem “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības pirmsskolas izglītības 

iestādes „Kurzemīte” telpās un teritorijā”: 

1.1.Izteikt punktu 1. šādā redakcijā : Pirmsskolas izglītības iestāde “Kurzemīte” 

(turpmāk- Iestāde) ar šo nosaka kārtību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, kas balstītas uz pamatprincipiem, 

kas noteikti Ministru kabineta noteikumi Nr. 662, Rīgā 2021. gada 28. 

septembrī “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” paredzēto un no tiem izrietošo prasību ievērošanai 

iestādes telpās un teritorijā. 

1.2. Izteikt punktu 2.1. šādā redakcijā: Iestādē nedrīkst ienākt/atrasties 

personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām 

ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. 

1.3. Papildināt punktu 2. ar apakšpunktu 2.9. šādā redakcijā: Trešo personu 

atrašanās izglītības iestādē iespējama tikai ar sadarbspējīgu Covid – 19 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai negatīvu testēšanas sertifikātu. 

1.4. Papildināt punktu 2. ar apakšpunktu 2.10. šādā redakcijā: visiem iestādes 

darbiniekiem darba pienākumu veikšana atļauta ar derīgu sadarbspējīgu Covid 

– 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (turpmāk – sertifikāts). 

1.5. Papildināt punktu 2. ar apakšpunktu 2.11. šādā redakcijā: Darbinieki, 

kuriem nav sertifikāta darbu klātienē var turpināt līdz 2021. gada 19. oktobrim 

– ar SARS CoV -2 antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām, no 2021. 

gada 20. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim – ar testēšanas sertifikātu. 

1.6.Papildināt punktu 2. ar apakšpunktu 2.12. šādā redakcijā: Visiem iestādē 

nodarbinātajiem ir pienākums uzsākt vakcināciju un to pabeigt līdz 2021. gada 

15. novembrim. Ja darbinieks vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis noteiktajā 

termiņā, viņš tiek atstādināts no darba pienākumu veikšanas. 



1.7.Izteikt punktu 2.8 šādā redakcijā: Par epidemioloģiskās drošības 

pasākumiem iestādē ir atbildīga medicīnas māsa Anita Lavrenova. 

1.8. Papildināt punktu 3. ar apakšpunktu 3.7. šādā redakcijā: Iestādē tiek 

organizētas administratīvās dežūras, kas nodrošina fiziskās distancēšanās 

kontroli. 

1.9. Papildināt punktu 3. ar apakšpunktu 3.8. šādā redakcijā: Izglītības iestādē 

bērnu un vecāku plūsma tiek novirzīta pa 5 ieejām, tā mazinot cilvēku plūsmu 

un drūzmēšanos.  

1.10.  Izteikt punktu 4.2. šādā redakcijā: Pedagoģiskais un tehniskais 

personāls nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu astronomiskās stundas 

ietvaros atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpas 

individuālajam vēdināšanas režīmā. 

 

Grozījumi stājas spēkā 2021. gada 18. oktobrī. 

Iestādes vadītāja Rudīte Baļķīte 


