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APSTIPRINĀTI 
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2020. gada 10. augusta rīkojumu Nr. 1-7/39 

                                                                    

Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai, uzturēšanās kārtība  

kādā izglītojamo likumiskie pārstāvji un citas personas uzturas 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks” 

 

Izdoti saskaņā ar  

2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 

 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

  

1. Kārtība nosaka izglītojamo likumisko pārstāvju un citu personu uzturēšanos, Covid – 19 

infekcijas izplatības ierobežošanai, Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

„Zīļuks” (turpmāk – Iestāde)  

2. Kārtības mērķis ir nodrošināt infekcijas slimības Covid – 19 izplatības ierobežošanu Iestādē. 

3. Iestādē netiek pieļauta personu klātbūtne ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm un personām, 

kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija. 

4. Ienākot Iestādē veikt roku dezinfekciju. 

5. Lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu distancēšanos, izglītojamo pieņemšana un 

nodošana likumiskajiem pārstāvjiem tiek organizēta: 

5.1. labvēlīgos laikapstākļos grupas rotaļu laukumā vai Iestādes teritorijā; 

5.2. citā laikā likumiskā pārstāvja pārvietošanās pa Iestādi tiek pieļauta tikai pa atbilstošām 

ieejas durvīm uz grupu līdz grupas garderobei: 

• “Dzelteno un Oranžo Zīļuku” grupas pa savām grupas ieejām; 

• “Brūno un Sārto Zīļuku” grupas pa Iestādes centrālo ieeju (no Skautu ielas puses); 

• “Violeto un Zaļo Zīļuku” grupas pa Iestādes ieeju (no Kalnciema ielas puses). 

5.3.  lai mazinātu drūzmēšanos un cilvēku skaitu grupas garderobē, izglītojamo uz grupas 

garderobi drīkst pavadīt tikai viens likumiskais pārstāvis. Ilgstoši uzturēties grupas 

garderobē ir aizliegts. 

6. Apmeklētāju pieņemšana Iestādē tiek organizēta tikai pēc iepriekšēja pieraksta, elektroniski pa 

e-pastu: ziluks@izglitiba.jelgava.lv vai telefoniski: 26523828: 

mailto:ziluks@izglitiba.jelgava.lv


6.1. par katru apmeklējumu reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija, atzīmējot 

apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot vizītes laiku. Šos 

datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai 

izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi; 

6.2. apmeklētāju pieņemšanu organizē atsevišķā telpā, vienā apmeklējuma reizē pieņem ne 

vairāk kā vienu personu (izņēmuma gadījumā vairāki vienas ģimenes locekļi, kas 

dzīvo vienā mājsaimniecībā). 

7. Izglītojamā likumiskos pārstāvjus ar kārtību individuāli iepazīstina grupas skolotāja, ko 

likumiskais pārstāvis apliecina ar parakstu.  

8. Kārtību izvieto pie Iestādes ieejām un Iestādes mājaslapā www.jelgavasziluks.lv sadaļā – 

KONTAKTI. 

9. Kārtība var tikt papildināta, izmaiņu veikšanas nepieciešamību nosaka likumdošanas izmaiņas 

un no tā izrietošo izmaiņu nepieciešamība. 

10. Kārtība stājas spēkā ar 2020. gada 17. augustu līdz brīdim, kad tiks atcelti epidemioloģiskas 

drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

 

http://www.jelgavasziluks.lv/

