
 
Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks” 

Skautu iela 1A, Jelgavā, LV–3002, tālr.: 26523828, e-pasts: ziluks@izglitiba.jelgava.lv 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” 

vadītājas I. Lucas 

2020. gada 1. decembra rīkojumu Nr. 1-7/75 

                                                                     

Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai,  

uzturēšanās kārtība kādā izglītojamo likumiskie pārstāvji 

un citas personas uzturas Iestādē 

 

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, karantīna vai stingra izolācija. 

4. Ienākot Iestādē, jāveic roku dezinfekcija. 

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

nodošana likumiskajiem pārstāvjiem tiek organizēta attālināti: 

5.1. labvēlīgos laikapstākļos grupas rotaļu laukumā vai Iestādes teritorijā; 

5.2. pie Iestādes atbilstošām ieejas durvīm uz grupu: 

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

• “Brūno un Sārto Zīļuku” grupas pie Iestādes centrālās ieejas (no Skautu ielas 

puses); 

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

5.3. rīta cēlienā no plkst. 700 – 845 izglītojamo sagaidīs un uz grupu pavadīs pirmsskolas 

izglītības iestādes darbinieks. Citā laika periodā, par izglītojamā sagaidīšanu, lūgums 

zvanīt pa Iestādes domofonu; 

5.4. pēcpusdienas cēlienā izglītojamo likumisko pārstāvju sagaidīšana tiek organizēta 

grupas rotaļu laukumā vai citā laika periodā, pēc iepriekšējas attālinātas sazināšanās 

ar grupas komandu, vai zvanot uz Iestādes mob. tālr. 26523828; 



5.5. izglītojamā likumiskais pārstāvis savu bērnu un Iestādes darbinieku sagaida pie 

Iestādes ieejas, ievērojot viens no otra 2m distanci (norāde - zaļš marķējums uz bruģa). 

5.6. izglītojamo likumisko pārstāvju uzturēšanās Iestādes iekštelpās ir aizliegta. 

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

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

7. Izglītojamā likumiskie pārstāvji ar kārtību individuāli tiek iepazīstināti grupu tiešsaistes tīkla 

lietotnes WhatsApp grupās, kā arī Iestādes mājaslapā sadaļā: Par mums – Saistītie dokumenti 

un normatīvie akti. 

8. Kārtība ir izvietota pie Iestādes ieejām. 

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

un no tā izrietošo izmaiņu nepieciešamība. 

10. Kārtība stājas spēkā ar 2020. gada 1. decembri līdz brīdim, kad tiek atcelta valstī izsludinātā 

ārkārtējā situācija vai pieņemti jauni / atcelti epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid – 19 

infekcijas izplatības ierobežošanai. 
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