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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Jelgavas novada Līvbērzes pagastā 

 

 

2020.gada 24.augustā                                                                      Nr. LLP/1-11.1/20/3 

 

 

 

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas 

ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada  

24.novembra noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā  

nodrošināma  izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to  

organizētajos pasākumos” 3.10. apakšpunktu,; 

Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem 

 Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid 

-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”   
 

Grozījumi: Līvbērzes pamatskolas direktores 

 31.08.2021.gada rīkojums Nr. LLP/1-9/21/19 

 

Grozījumi: Līvbērzes pamatskolas direktores 

 09.12.2021.gada rīkojums Nr. LLP/1-9/21/39 

 

 

1. Kārtība nosaka Līvbērzes pamatskolas (turpmāk – skola) izglītojamo vecāku, 

aizbildņu, citu pilnvaroto personu (turpmāk – vecāki) un nepiederošu personu uzturēšanās 

kārtību izglītības iestādē ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī (turpmāk – kārtība). 

2. Kārtības mērķis ir nodrošināt izglītojamo drošību un skolas darbības 

nepārtrauktību. 

3. Skolā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai 

izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 

4. Ievērojot Epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid -19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai, vecāki nodod un saņem bērnus pie skolas ieejas durvīm. 

5. Pirmsskolā vecāki bērnu nodod un saņem pie pirmsskolas ieejas durvīm, izmantojot 

durvju zvanu. (grozījumi: Līvbērzes pamatskolas direktores 31.08.2021.gada rīkojums Nr. LLP/1-9/21/19) 

6. 1,5 – 2gadīgo bērnu vecāki, bērnus nododot un saņemot, drīkst atrasties grupas 

garderobē, ievērojot distancēšanās un higiēnas nosacījumus un lietojot mutes un deguna 

aizsegu. (grozījumi: Līvbērzes pamatskolas direktores 31.08.2021.gada rīkojums Nr. LLP/1-9/21/19) 
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7. Vecāki un citas personas drīkst ierasties skolā, vizīti iepriekš saskaņojot ar skolas 

administrāciju. 
8. Ikviena persona, apmeklējot izglītības iestādi, ievēro šo kārtību, higiēnas prasības, 

darbinieku norādes, sabiedrībā pieņemtas uzvedības normas, izglītojamo, darbinieku un citu 

apmeklētāju likumīgās intereses un tiesības. 

9. Apmeklējums klātienē ir pieļaujams, ja apmeklētājs lieto sejas masku, klātienes 

kontakts apmeklējuma laikā nepārsniedz 15 minūtes, skolas darbiniekam un apmeklētājam ir 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un apmeklējums notiek tiek pēc iepriekšējas 

pieteikšanās. (grozījumi: Līvbērzes pamatskolas direktores 09.12.2021.gada rīkojums Nr. LLP/1-9/21/39) 

10. Skolas apmeklētāji vēršas pie garderobistes, kura: 

10.1. noskaidro personas apmeklējuma mērķi; 

10.2. sniedz informāciju par nepieciešamā skolas darbinieka atrašanās vietu; 

10.3. pavada apmeklētāju pie attiecīgā skolas darbinieka.  

11. Par nepiederošu personu tiek uzskatīta persona, kura nav izglītības iestādes 

izglītojamais, vecāks vai izglītības iestādes darbinieks. 

12. Nepiederoša persona, ienākot izglītības iestādes telpās, pieiet pie izglītības 

iestādes garderobistes un informē par ierašanās iemeslu.  

13. Izglītības iestādē aizliegts uzturēties nepiederošām personām, kuras ieradušās bez 

likumiska pamata.  

14. Valsts un pašvaldības iestāžu darbinieku ierašanās gadījumā izglītības iestādē 

garderobistes pienākums ir pieprasīt apmeklētājiem uzrādīt personas dienesta apliecību un 

pavadīt viņus pie izglītības iestādes vadības pārstāvja. 

15. Personas, kuras skolā ieradušās veikt remontdarbus vai sniegt pakalpojumus, tiek 

pavadītas pie skolas vadības vai skolas saimniecības pārziņa. 

16. Gadījumā, ja nepiederošā persona neievēro kārtības noteikumus vai nepakļaujas 

izglītības iestādes darbinieku prasībām, tiek ziņots pašvaldības policijai. 

17.  Izglītojamo vecākus par šo kārtību informē klašu audzinātāji.  

18. Vecāki ar kārtību var iepazīties izglītības iestādes mājaslapā www.livberzesvsk.lv 

un e-klasē. (grozījumi: Līvbērzes pamatskolas direktores 31.08.2021.gada rīkojums Nr. LLP/1-9/21/19) 

19. Apmeklētājiem ar kārtību var iepazīties skolas 1.stāva vestibilā. 

20. Kārtība stājas spēkā ar 2020.gada 1.septembri. 

21. Atzīt par spēku zaudējušu 2019.gada 29.augusta kārtību “Kārtība, kādā izglītības 

iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas” 

                                                                    

 

 

 

 
Direktore Daiga Podkalna 
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Apmeklējums klātienē ir pieļaujams, ja apmeklētājs lieto sejas masku, klātienes 

kontakts apmeklējuma laikā nepārsniedz 15 minūtes, skolas darbiniekam un 

apmeklētājam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un apmeklējums notiek tiek 

pēc iepriekšējas pieteikšanās; 

 

 


