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VECUMNIEKU NOVADA DOME 

MISAS PAMATSKOLA 
Reģ. Nr. 4512903359 

Saules iela 6, Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV 3906  

Tālruņi 63976862, 29488239; fakss 63976852, e-pasts: misa.skola@vecumnieki.lv 

 

Pirmsskolas grupu mācību 

 procesa organizēšanas kārtība 2020./2021.m.g.  

 

24.08.2020                 Nr.2.2/2020 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360  

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”25. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid – 

19 infekcijas izplatību Misas pamatskolas pirmsskolas grupās (turpmāk – Iestāde), lai pēc 

iespējas mazinātu izglītojamo, pedagogu un darbinieku inficēšanās riskus, un īstenotu 

pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu klātienē, ievērojot tādus piesardzības 

pasākumus kā informēšana, distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana. 

2. Kārtība par mācību procesa organizēšanu 2020./ 2021.m.g. nosaka: 

2.1.bērnu, vecāku un citu personu uzturēšanos un pārvietošanos iestādē un pirmsskolas 

grupās; 

2.2.mācību procesa organizāciju pirmsskolas grupās; 

2.3. komunikāciju un saziņu; 

2.4. atbalsta personāla darbību; 

2.5. pedagogu atbildību; 

2.6. darbinieku atbildību; 

2.7.vecāku, likumisko pārstāvju atbildību; 

2.8. piesardzības pasākumu nodrošināšanu; 

2.9.personīgās higiēnas un profilakses pasākumi; 

2.10. citus norādījumus. 

 

II. Bērnu, vecāku un citu personu uzturēšanās 

 un pārvietošanās pirmsskolas grupās 
 

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

4. Iestādē netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra 

izolācija, klātbūtne. 

5. Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par 

nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par individuāliem profilakses 

pasākumiem, un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi. 
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6. Iestāde nodrošina vecākiem pieejamu informāciju par to, ka bērni ar infekcijas slimības 

pazīmēm netiek uzņemti Iestādē un rīcību, ja bērnam tiek konstatētas slimības pazīmes, kā 

arī par pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas karantīnas nosacījumus. 

7. Bērnu un darbinieku veselības skrīningu veic Iestādes medmāsa, veicot vizuālu 

novērojumu un ik rīta ķermeņa temperatūras mērīšanu.  

8. Ja bērnam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums), Iestāde: 

8.1.izolē bērnu atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu 

pirms tam, klātbūtni; 

8.2.sazinās ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski 

kontaktējas ar savu ģimenes ārstu; 

8.3.bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas Iestādē saskaņā ar ārstējošā 

ārsta norādījumiem. 

9. Nav vēlama vecāku, likumisko pārstāvju vai pavadošo personu atrašanās Iestādē. Izglītojamos 

vecāki vai likumiskie pārstāvji nodod bērnus pedagogam grupu laukumos, pie Iestādes vai 

grupu ieejas.  

10. Sliktos laika apstākļos, adaptācijas laikā, jaunākā vecuma bērnus vecāki nogādā grupas 

garderobē, iepriekš, pie garderobes ieejas, nodezinficējot rokas. 

11. Iestāde pēc iespējas nodrošina, ka visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek katrai 

izglītojamo grupai atsevišķi, iespēju robežās mazinot izglītojamo skaitu, kas nonāk ciešā 

kontaktā un grupu savstarpējo sastapšanos. 

12. Pēc nepieciešamības Iestāde var organizēt periodisku darbinieku profilaktisku izmeklēšanu uz 

Covid – 19. 

 

 

III. Mācību procesa  organizācija pirmsskolas grupās 

 

13. Vecākiem vai bērnu likumiskajiem pārstāvjiem,  reizi nedēļā, grupu pedagogiem ir jāiesniedz 

rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav  bijuši Covid – 19 skartajās valstīs vai 

teritorijās (jebkura teritorija ārpus Latvijas Republikas robežas), nav bijis kontaktā ar Covid – 

19 saslimušajiem vai kontaktpersonām ,un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna 

pieskatīšanu. 

14. Iestādes dienas režīms noteikts Iestādes “Iekšējās kārtības  noteikumu”  V. punktā. 

15. Iestādē tiek nodrošināta dežūrgrupas darbība, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu 

pirmsskolas pakalpojumus bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu 

pieskatīšanu.  

16. Pedagogi izvērtē iespējas mācību procesu, primāri,  organizēt āra vidē, pietuvinot vidi 

apgūstamajai tēmai un sasniedzamajam rezultātam. 

17. Organizējot nodarbības grupās, tiek nodrošināta regulāra grupu vēdināšana.  Nepieciešamības 

gadījumā tiek lietoti atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi, lai mazinātu inficēšanās 

riskus. 

18. Izglītojamo ierašanās un aiziešana no Iestādes, tiek organizēta pa 3 atsevišķām ieejām, katra 

grupa izmanto savu garderobi. 

19. Izglītojamo uzturēšanās Iestādē nodarbībās, svētkos, pasākumos, dinamiskajās pauzēs, kā arī 

citās aktivitātēs, tiek organizēta Iestādes esošajos grupu laukumos, grupās, gaiteņos, zālē, pēc 

iespējas nodrošinot izglītojamo plūsmu nepārklāšanos un distancēšanās ievērošanu. 

20. Obligātajā apmācībā esošie bērni, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā ,var  mācīties 

attālināti. 

21. Pedagogi veido individuāli pielāgotu mācību plānu un vienojas ar vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem par to kā attālinātas mācīšanās laikā tiks īstenota atgriezeniskā saite un abas puses 

to ievēro. 
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22. Pedagogs veido skolotāja darba mapi, kurā ik nedēļu ievieto izveidotos metodiskos materiālus, 

vecākiem sūtītos iknedēļas mācību plānus, pievienotās darba lapas. 

 

 

IV. Komunikācija un saziņa 

 
23.  Pedagogu komunikācija ar izglītojamajiem norisinās klātienē, saziņā ar vecākiem tiek 

izmantotas dažādas saziņas formas:  

 e-klases pasts; 

 tālrunis; 

 whats app grupa; 

 skolas facebook profils un skolas mājas lapa; 

24. Nepieciešamības gadījumā vecāki var ierasties Iestādē, iepriekš to saskaņojot ar grupas 

pedagogu vai struktūrvienības vadītāju. 

25. Izglītojamo apmeklējumi un sarunas ar vecākiem tiek reģistrētas e-klases sistēmā. 

 

V. Atbalsta personāla darbība 

 

26. Iestādes medmāsa: 
26.1. Iestādes telpās izvieto skaidri salasāmas norādes un informāciju par drošības 

pasākumiem, kas veicami, lai ierobežotu Covid – 19 infekcijas izplatību. 

26.2. katru rītu veic ķermeņa temperatūras mērījumus un ārēju bērna veselības stāvokļa 

izvērtējumu visu grupu izglītojamajiem. 

26.3. izstrādā telpu uzkopšanas plānu un seko regulārai koplietošanas telpu un mēbeļu 

dezinfekcijai; 

26.4. konstatējot izglītojamajam akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzi, 

klepu, elpas trūkumu), izolē izglītojamo atsevišķā telpā un, ja nepieciešams, atbilstoši 

izglītojamā vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms 

tam, klātbūtni, kā arī sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas 

nekavējoties ierodas pēc izglītojamā; 

26.5. konstatējot izglītojamam nopietnus veselības traucējumus, izsauc Neatliekamo 

medicīnisko palīdzību; 

26.6. ja palielinās Covid – 19 inficēšanās risks darbiniekiem un izglītojamajiem, izstrādā 

priekšlikumus papildus profilakses un drošības pasākumu ieviešanai iestādē, 

nepieciešamības gadījumā identificē paaugstinātas riska grupas; 

26.7. iestādē organizē skolēnu izglītošanu par personisko higiēnu, sejas masku un 

personisko piederumu lietošanu. 

 

VI. Pedagogu atbildība 

 

27.  Iestādes pedagogi: 

27.1.  ir atbildīgi par klātienes un attālinātā mācību procesa īstenošanu. 

27.2. pārrauga un ievēro higiēnas prasību nodrošināšanu grupā. 

27.3. seko koplietošanas telpu apmeklējumam. 
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27.4. nekavējoties informē skolas medmāsu, ja ir aizdomas par izglītojamā veselības 

stāvokļa pasliktināšanos 

27.5. sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, ja izglītojamais nav 

ieradies Iestādē un, ja pedagogam nav informācijas par prombūtnes iemesliem. 

  

 

VII. Darbinieku atbildība 

 

28. Iestādes darbinieks: 

28.1. darba pienākumu izpildes laikā parādoties slimības pazīmēm (drudzi, klepu, elpas 

trūkums), pārtrauc pienākumu veikšanu un dodas mājās. Ja dodoties mājās, tam ir 

iespējams kontakts ar citām personām (Iestādē vai transportā), darbinieks lieto sejas 

masku. 

28.2. par tālāko ārstēšanos sazinās ar savu ģimenes ārstu un informē Iestādes vadību. 

28.3. var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis slimības lapu). 

29. Ja darbiniekam darba vietā tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

30. Pedagogu palīgi: 

30.1.  seko higiēnas prasību ievērošanai, strādājot Iestādes telpās, pēc nodarbībām 

koplietošanas telpās, veic telpas vēdināšanu un izmantoto virsmu, priekšmetu apkopi. 

30.2. veic regulāru telpu vēdināšanu, veic higiēnas prasību nodrošināšanu atbilstoši darba 

grafikam, pastiprināti veicot tualetes, durvju rokturu, grupas un  tai piesaistīto telpu 

virsmu, mācību procesam paredzētu materiālu, apkopi. 

31. Apkopēja darba pienākumus veic atbilstoši telpu uzkopšanas plānam, pastiprinātu uzmanību 

pievēršot tualešu, gaiteņu, durvju rokturu, kāpņu margu u.c. virsmu apkopei un apstrādei. 

32. Virtuves darbinieki seko higiēnas prasību ievērošanai, veic higiēnas prasību nodrošināšanu 

atbilstoši telpu uzkopšanas plānam. 

33. Iestādes saimniecības pārzine: 

33.1.  nodrošina regulāru dezinfekcijas līdzekļu un citu aizsardzības līdzekļu iegādi, 

pieejamību un pārrauga telpu uzkopšanu. 

33.2. pārzine veic Iestādes apmeklētāju (preču piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju, 

izņēmuma gadījumos, audzēkņu vecāku, aizbildņu, pavadošo personu) un visu 

darbinieku reģistru katrai dienai, reģistru uzglabājot Iestādes skolotāju istabā. 

34. Darbinieki iepazīstas ar Iestāde pieņemto kārtību un ar savu parakstu apliecina tās ievērošanu. 

(skat.1. pielikumu) 

 

VIII. Vecāku, likumisko pārstāvju atbildība 

 

35. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem  reizi nedēļā jāiesniedz apliecinājums, ka 

izglītojamais nav bijis Covid – 19 skartajās valstīs vai teritorijās (jebkura teritorija ārpus 

Latvijas Republikas robežas), nav bijis kontaktā ar Covid – 19 saslimušajiem vai 

kontaktpersonām  un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. (skat. 

2.pielikumu) ( Izslēgts ar 08.09.2020., direktores rīkojums Nr. 1-8/2020/ 

36. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem jāinformē grupas pedagogs vai Iestādes 

vadības pārstāvji par izglītojamo neierašanos Iestādē. 
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37. Pēc informācijas saņemšanas no Iestādes par bērnam konstatētām akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmēm (drudzi, klepu, elpas trūkumu), vecākiem nekavējoties jāierodas pēc bērna 

un jāinformē ģimenes ārstu. 

38. Pēc bērna izveseļošanās, tam atgriežoties Iestādē, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem grupas pedagogam jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par atļauju apmeklēt iestādi. 

39. Izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem  jāizvērtē sejas masku lietošana vai 

mutes/deguna aizsegu, ja izglītojamie izmanto pašvaldības skolēnu autobusu nokļūšanai uz 

izglītības Iestādi. 

40. Izglītojamo vecāki vai likumiskajiem pārstāvjiem uzņemas atbildību, sekojot izglītojamā 

veselības stāvoklim un nepieļaujot izglītojamā ierašanos Iestādē ar slimības pazīmēm. 

41. Vecāki un izglītojamo likumiskie pārstāvji iepazīstas ar Iestāde pieņemto kārtību un ar savu 

parakstu apliecina tās ievērošanu. (skat. 3. pielikumu) 

 

IX. Piesardzības pasākumu nodrošināšana 

 

42. Ņemot vērā, ka vīrusu infekcijas var izplatīties arī netieša kontakta ceļā – pieskaroties 

virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem, tehniskais personāls, kas 

veic telpu uzkopšanu, pastiprinātu uzmanību pievērš telpu uzkopšanai un tīrībai, nodrošinot: 

42.1. regulāru (ne retāk kā vienu reizi darba dienā) telpu mitro uzkopšanu, pastiprinātu 

uzmanību pievēršot virsmu, rokturu, ierīču un grupās izmantojamo mācību līdzekļu 

apkopei. 

42.2. koplietošanas telpu un priekšmetu, sanitāro telpu, rotaļlietu un mācību līdzekļu 

dezinfekciju un mazgāšanu, atbilstoši Iestādes medmāsas izstrādātam tīrīšanas un 

dezinfekcijas plānam. 

42.3. regulāru atkritumu savākšanu un tvertņu iztukšošanu. 

42.4. regulāru telpu vēdināšanu. 

42.5. tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu un telpu uzkopšanas inventāra pieejamību. 

43. Iestādes guļamistabās gultas tiek izvietotas ievērojot principu ”galva pret kājām” . 

 

X. Ieteikumi personīgās higiēnas un profilakses pasākumiem 

 

44. Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes 

apmeklējuma, pēc pastaigas un rotaļām ārā. Roku nosusināšanai lietot vienreiz lietojamos 

dvieļus vai stingri kontrolēt, lai bērni lietotu dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam. 

45. Darbinieku roku dezinfekcijai izmantot pieejamā vietā izvietotos  70% spirtu saturošos roku 

dezinfekcijas līdzekļus; 

46. Bērni un Iestādes darbinieki Iestādē uzturas maiņas apavos.  

47. Iestāde rūpīgi izvērtē koplietošanas priekšmetus un rotaļlietas grupas telpās, un izņem no 

aprites to, ko nevar regulāri, katru dienu pienācīgi mazgāt un dezinficēt. 

48. Iestādē neizmantot mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt, kā arī aizliegts 

nest uz Iestādi rotaļlietas no mājām.  

 

XI. Citi norādījumi 

 

49. Stingri jāievēro personas datu aizsardzība un aizliegts izplatīt informāciju par konkrētajiem ar 

Covid – 19 inficētajiem izglītojamajiem, pedagogiem vai iestādes darbiniekiem. 
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50. Ja tiek organizēts pasākums (koncerts, konkurss, festivāls, izstāde u.c.) pasākumi ārpus 

Iestādes telpām, tad par pasākuma apmeklējuma nosacījumiem tiek informēti izglītojamo 

vecāki. 

51. Iestādes metodiķis un grupu skolotājas, seko līdzi ierakstiem un informācijai  e-klasē, lai tiktu 

nodrošināta regulāra saziņa ar izglītojamo vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem. 

52. Visiem Iestādes darbiniekiem rūpīgi jāseko līdzi savam veselības stāvoklim, ja parādās akūtas 

elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta ķermeņa temperatūra vai darbinieks kā citādi 

jūtas nevesels, nekavējoties jāsazinās ar ģimenes ārstu un jāpaziņo Iestādes vadībai.  

53. Ja Iestādē vai sabiedrībā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid – 19 infekciju, apsverama 

iespēja izmantot medicīniskās sejas maskas. 

54. Atbildīgās personas, kas koordinē noteikto prasību, izstrādātās kārtības ieviešanu un 

uzraudzību, ir Iestādes medmāsa un Iestādes saimniecības pārzine. 

55. Pasākumus Iestādē organizē tā, lai ievērotu vispārējās prasības attiecībā uz pulcēšanās 

nosacījumiem un nodrošinātu distancēšanās iespējas pasākuma dalībniekiem. 

56. Minētā kārtība tiek ievietota Iestādes tīmekļa vietnē un ar to tiek iepazīstināti izglītojamo 

likumiskie pārstāvji un darbinieki, klātienē vai arī skolvadības sistēmā e-klase. 

57. Kārtība izskatīta un koriģēta Iestādes darbinieku sanāksmē 2020. gada 31. augustā un stājas 

spēkā pēc tās saskaņošanas ar Iestādes dibinātāju.  
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1. PIELIKUMS 

Misas pamatskolas pirmsskolas grupu kārtībai “Pirmsskolas grupu mācību procesa organizēšana 2020./2021.m.g.” 

 

Ar Misas pamatskolas pirmsskolas grupu mācību procesa organizēšanas kārtību 

2020./2021.m.g. esmu iepazinusies un to ievērošu 

 

 

  

Nr. 
Darbinieka 

Vārds, uzvārds 
Datums Paraksts 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
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2. PIELIKUMS 

Misas pamatskolas pirmsskolas grupu kārtībai “Pirmsskolas grupu mācību procesa organizēšana 2020./2021.m.g.” 

 

BĒRNA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA APLIECINĀJUMS 
/par Covid – 19 noteikto ierobežojumu ievērošanu un Misas pamatskolas pirmsskolas grupu informēšanu 

 

 

 

 

nav bijis Covid – 19 skartajās valstīs vai teritorijās (jebkura teritorija ārpus Latvijas 

Republikas robežas), nav bijis kontaktā ar Covid – 19 saslimušajiem vai kontaktpersonām 1 

un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. 

 

 

 
1 Epidemioloģiskās drošības likuma 1. Panta 22. Punkts: 

“22) kontaktpersona – cilvēks, kurš bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram 

ir bijusi iespēja inficēties;”. 

 

PIELIKUMS 

Misas pamatskolas pirmsskolas grupu kārtībai “Par pirmsskolas darba organizāciju Misas vidusskolas 

pirmsskolas grupās valsts noteiktās ārkārtējās situācijas laikā” 

 

 

 

BĒRNA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA APLIECINĀJUMS 
/par Covid – 19 noteikto ierobežojumu ievērošanu un Misas pamatskolas pirmsskolas grupu informēšanu 

nav bijis Covid – 19 skartajās valstīs vai teritorijās (jebkura teritorija ārpus Latvijas 

Republikas robežas), nav bijis kontaktā ar Covid – 19 saslimušajiem vai kontaktpersonām 1 

un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. 

 

 

 
1 Epidemioloģiskās drošības likuma 1. Panta 22. Punkts: 

“22) kontaktpersona – cilvēks, kurš bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram 

ir bijusi iespēja inficēties;”. 

 

 

Es,  

(pieaugušā vārds, uzvārds) 

 

ar savu parakstu apliecinu, ka bērns 

                                                  (bērna vārds, uzvārds) 

(vieta, datums) (paraksts) 

Es,  

(pieaugušā vārds, uzvārds) 

 

ar savu parakstu apliecinu, ka bērns 

                                                  (bērna vārds, uzvārds) 

(vieta, datums) (paraksts) 
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3. PIELIKUMS 

Misas pamatskolas pirmsskolas grupu kārtībai “Pirmsskolas grupu mācību procesa organizēšana 2020./2021.m.g.” 

Ar Misas pamatskolas pirmsskolas grupu mācību procesa organizēšanas kārtību 

2020./2021.m.g. esmu iepazinusies/iepazinies un to ievērošu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
Grupa  

 Bērna vārds, uzvārds 
Vecāka/likumiskā pārstāvja 

vārds, uzvārds 
Datums 

Paraksts 

 “Rūķīši”    

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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Nr. 
Grupa  

 Bērna vārds, uzvārds 
Vecāka/likumiskā pārstāvja 

vārds, uzvārds 
Datums 

Paraksts 

 “Kāpēcīši”    

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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Nr. 
Grupa  

 Bērna vārds, uzvārds 
Vecāka/likumiskā pārstāvja 

vārds, uzvārds 
Datums 

Paraksts 

 “Kamoliņi” 
   

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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Nr. 
Grupa  

 Bērna vārds, uzvārds 
Vecāka/likumiskā pārstāvja 

vārds, uzvārds 
Datums 

Paraksts 

 “Ezīši” 
   

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 


