Tukuma PII «Vālodzīte»
Spartaka iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

REĢISTRĀCIJAS
APLIECĪBA

ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMAS

✔ Vispārējā pirmsskolas izglītības
programma (01011111)
✔Speciālā pirmsskolas izglītības
programma izglītojamajiem ar
jauktiem
attīstības traucējumiem (01015611)
✔Speciālā pirmsskolas izglītības
programma izglītojamajiem ar
valodas
traucējumiem (01015511)

LICENCES

DARBA LAIKS

✔ darba dienās no plkst.700 - 1900
✔ pirmssvētku dienās no plkst.700 - 1800
✔ sestdienās, svētdienās un svētku
dienās iestāde ir slēgta
✔ bērns tiek atvests katru darba dienu
līdz plkst. 830 un izņemts ne vēlāk kā
līdz 1850, bet pirmssvētku dienās ne
vēlāk kā līdz 1750

IESTĀDES PIENĀKUMI
✔ veikt bērna izglītošanu un audzināšanu saskaņā ar licencēto
pirmsskolas izglītības programmu
✔ radīt labvēlīgus apstākļus bērna izaugsmei, atbilstoši viņa
individuālajām spējām un interesēm, veicināt vispusīgu attīstību,
nodrošināt veselīga dienas režīma ievērošanu
✔ informēt vecākus par bērna apgūtajām prasmēm, iemaņām, attīstību,
kā arī sniegt ieteikumus bērna attīstības veicināšanai
✔ ievērot bērna drošības un higiēnas prasības un nodrošināt pirmās
medicīniskās palīdzības sniegšanu, atbilstīgi normatīvo aktu
prasībām

ĒDINĀŠANA
IESTĀDES PIENĀKUMI
✔ katru darba dienu veikt bērna iestādes apmeklējuma uzskaiti un paziņot ēdināšanas
pakalpojuma sniedzējam
✔ vecākam pieejamā vietā izvietot ēdienkarti vienai nedēļai
✔ sniegt vecākam informāciju par ēdināšanas pakalpojuma maksu, atbilstīgi Tukuma
novada Domes apstiprinātajai maksai par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
✔ no 01.09.2020. ēdināšanas maksa 2,92 EUR/dienā (brokastis, pusdienas, launags) – EUR
1,17 sedz pašvaldība, EUR 1,75 sedz vecāki
✔ No 01.02.2022. atvieglojumi ēdināšanas maksai: Pirmsskolas obligātās izglītības
vecuma (5-6 gadīgie) ēdināšanas atlaide 100 % apmērā. Izglītojamajiem, kuri ir
daudzbērnu ģimeņu bērni, bērni ar invaliditāti, bērni, kuri slimo ar celiakiju, aizbildnībā
nodotie bērni - ēdināšanas atlaide 81 % apmērā. Izglītojamajiem, kuri dzīvo
mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss –
ēdināšanas atlaide 100 % apmērā.

IESTĀDES TIESĪBAS
✔ pieprasīt un saņemt no vecāka bērna izglītošanai, audzināšanai,
aprūpei un veselības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju un
nepieciešamos personiskās lietošanas priekšmetus un materiālus
✔ ierobežot bērnam iespēju apmeklēt iestādi, ja netiek iesniegta
medicīniskā karte, izziņa par veselības stāvokli pēc bērna slimošanas,
regulāri netiek laicīgi apmaksāts ēdināšanas pakalpojuma rēķins
✔ iestādei ir tiesības atskaitīt bērnu (izņemot obligātās izglītības vecuma bērnu) no
iestādes, ja bērns bez attaisnojoša iemesla iestādi neapmeklē ilgāk
par 1 mēnesi vai 3 mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks
par 30 dienām

VECĀKA PIENĀKUMI
✔ iesaistīties bērna mācīšanās procesā, ņemt vērā rekomendācijas,
sadarboties ar skolotājiem, personālu, piedalīties vecāku sapulcēs
✔ nodrošināt bērna izglītošanai, audzināšanai, aprūpei un veselības
nodrošināšanai nepieciešamo informāciju un nepieciešamos personiskās
lietošanas priekšmetus un materiālus
✔ nepieļaut priekšmetu un lietu, kas neattiecas uz mācību procesu, līdzi
ņemšanu uz iestādi (piemēram, rotaļlietas ar baterijām un sīkām detaļām, mobilais tālrunis, zeltlietas,
rotaslietas, elektroniskas spēļu ierīces, planšetdatori u.c. vērtīgas lietas)

✔ ar cieņu un toleranci izturēties pret iestādes darbiniekiem
✔ iestādē un tās teritorijā kategoriski aizliegts iegādāties, lietot, glabāt (arī
ienest) un realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un
psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus,
pneimatiskos un traumatiskos ieročus, aukstos ieročus un elektrošoka
ierīces, pašgatavotus pārtikas produktus, medikamentus
✔ savlaicīgi veikt ēdināšanas pakalpojuma rēķina apmaksu

VECĀKA PIENĀKUMI
✔ bērnu uz iestādi atvest tīru, veselu, gadalaikam piemērotā apģērbā
✔ paziņot par bērna slimību vai citiem iestādes neapmeklēšanas
attaisnojošiem iemesliem var rakstīt E-klasē, vai zvanot iepriekšējā
dienā līdz plkst.1200 , vai līdz attiecīgās dienas plkst. 745, sazinoties pa
dežūrtālruni 25440365 (laikā no 715–1730); atsākot apmeklēt iestādi un
pirmdienās (ja turpinās neapmeklēt iestādi), savlaicīgi paziņot par
ierašanos (vai neierašanos)
✔ iesniegt ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli, ja bērns slimības dēļ
neapmeklē iestādi vai ja devies mājās no iestādes un nav apmeklējis
to sakarā ar šādām pazīmēm: caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu
ābolu dzelte, paaugstināta (virs 37,5ºC) ķermeņa temperatūra, infekciozas
izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā –
miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana)

AIZLIEGUMS IERASTIES IESTĀDĒ AR:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

zarnu infekcijas pazīmēm – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizes
dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa
temperatūras paaugstināšanos;
gripas pazīmēm – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta
ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām
un sauss, kairinošs klepus
citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmēm – stipras iesnas, klepus,
šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums
ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;
akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmēm – 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
masalu pazīmēm – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums),
izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;
masaliņu pazīmēm – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa
temperatūra;
vējbaku pazīmēm – 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;

AIZLIEGUMS
8.

9.
10.
11.

12.

13.
✔

IERASTIES IESTĀDĒ AR:

tuberkulozes pazīmēm – 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;
ķermeņa temperatūras paaugstināšanos virs 37,5o C (mērot oķermeņa temperatūru
padusē) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0 C, ja ir citas infekcijas
slimības pazīmes
mikrosporijas (infekcioza ādas sēnīšu slimība) pazīmēm – 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;
pedikulozes (utainības) pazīmēm - 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;
kašķa pazīmēm – 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);
enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmēm - izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas var
būt par cēloni bērna bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz
rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.
Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja konstatēta kāda no minētajām infekcijas slimības
pazīmēm. Papildus šīm pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība,
atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks un atgriežoties
pirmsskolas izglītības iestādē ir NEPIECIEŠAMA ĀRSTA ZĪME.

KAVĒJUMI
✔ kavējumu (vai atsākot apmeklēt iestādi) pieteikt grupas skolotājai, E-klasē
vai pa dežūrtālruni 25440365
✔

ja iestādi neapmeklē:
• 1 – 3 dienas

mutiski informē grupas skolotāju vai pa
dežūrtālruni un arī E-klasē
• 4 – 14 dienas
rakstisks iesniegums pie grupas skolotājas
vai E-klasē
• vairāk par 2 nedēļām
rakstisks iesniegums pie iestādes
lietvedes
vai E-klasē

«COVID-19»
Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas epidemioloģiskās
drošības veicināšanai iestādē:

✔informēšana
✔distancēšanās
✔higiēna
✔veselības stāvokļa uzraudzība

«COVID-19» un PII «VĀLODZĪTE»
✔ atbildīgā persona par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu iestādē –
medicīnas māsa Iveta Lorence
✔ iestādes administrācija regulāri seko līdzi aktuālai informācijai SPKC, IZM un pašvaldības
interneta vietnēs
✔ ir izvietoti brīdinoši uzraksti un dezinfekcijas līdzeklis pie visām iestādes ieejām un
grupās
✔ nodarbības un pasākumi notiek vienas grupas ietvaros; ja pasākums ir vairākām grupām,
tas notiek laukā, nodrošinot grupu savstarpēju distancēšanos
✔ pēc katras grupas sporta vai muzikālās nodarbības zāle tiek dezinficēta un vēdināta
✔ nodarbībās tiek izmantoti tikai individuālie mācību līdzekļi
✔ koplietošanas telpu rokturi, virsmas tiek dezinficētas 2 reizes dienā; telpas tiek regulāri
vēdinātas

✔ trešās personas iestādē uzturas tikai ar iestādes administrācijas saskaņojumu

«COVID-19» un PII «VĀLODZĪTE»
✔ 5 -7 gadīgu bērnu pieņemšanu un nodošanu vecākiem ir pie grupas ģērbtuves durvīm
✔ 2 – 4 gadīgu bērnu pieņemšana un nodošana vecākiem ir pie grupas durvīm
✔ jaunāko grupu bērniem, organizējot adaptāciju pirmsskolas iestādē, iespēju robežās, to
nodrošina bez vecāku vai likumisko pārstāvju klātbūtnes, vienojoties par noteiktu bērna
ierašanās un izņemšanas laiku
✔ Rotaļlietas uz bērnudārzu – NĒ!

«COVID-19» un PII «VĀLODZĪTE»
✔ ja audzēknim, atrodoties iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes
(drudzis, klepus, elpas trūkums), iestāde:

1.

darbinieks informē iestādes vadītāju/medmāsu/dežurantu;

2.

izolē audzēkni atsevišķā telpā, un ja nepieciešams, atbilstoši
audzēkņa vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās
ar audzēkni pirms tam, klātbūtni;

3.

lai novērstu darbinieka inficēšanās risku audzēknis lieto sejas
masku vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko
sejas masku;

4.

iestādes vadītājs/medmāsa/dežurants sazinās ar audzēkņa
vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas
pēc izglītojamā;

5.

vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;

6.

atgriežas iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

VECĀKA TIESĪBAS
✔ izteikt priekšlikumus iestādes darbības un sniegto pakalpojumu
uzlabošanai
✔ iesaistīties iestādes padomes darbā
✔ iesniegt pamatotu iesniegumu par bērna vietas saglabāšanu iestādē
(vecāku atvaļinājuma laiks, bērna vai vecāku veselības stāvoklis, u.c.)

✔ pieprasīt bērnam speciālu ēdināšanu, ja ir ārsta slēdziens
✔ zināt iestādes grupu pasākumu un ekskursiju norises laiku,
maršrutu, mērķi, ilgumu
✔ sniegt palīdzību iestādes un teritorijas labiekārtošanā

