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Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde 

Jelgavas 4.sākumskola 
Reģ.Nr.2811902954 

Pulkveža O.Kalpaka ielā 34, Jelgavā, LV - 3001, tālr.: 63022236, tālr./fakss: 63024449,  

e - pasts: 4ssk@izglitiba.jelgava.lv 

            Jelgavā 

2022. gada 16. augustā              Kārtība Nr.4 

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4. sākumskola” 

Apmeklētāju uzturēšanās kārtība izglītības iestādē 

   Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.10.punktu  

un Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai”  
 

1. Kārtība nosaka apmeklētāju plūsmu un uzturēšanos  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības 

iestādē “Jelgavas 4.sākumskola” (turpmāk –izglītības iestāde).  

2. Apmeklētājs ir persona, kas nav izglītības iestādes izglītojamais vai darbinieks. 

3. Apmeklētāju plūsmu izglītības iestādē regulē dežurants. 

4. Izglītības iestādē var ienākt personas bez Covid-19 infekcijas pazīmēm. 

5. Apmeklētājs, ierodoties izglītības iestādē, piesaka savu klātbūtni dežurantam un norāda 

apmeklējuma mērķi un apmeklējamo personu. 

6. Apmeklētāja uzturēšanās laiks izglītības iestādē nepārsniedz 15 minūtes.  

7. Apmeklētāju, tai skaitā izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki), plūsma un 

uzturēšanās laiks izglītības iestādē ir ierobežots saistībā ar piesardzības pasākumu īstenošanu 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

8.  Vecāki vai pavadošās personas izglītojamos pirms mācību stundām pavada līdz ieejai izglītības 

iestādē un pēc mācību stundām sagaida āra teritorijā. (Septembrī, kad notiek bērnu adaptēšanās 

skolai, pirmsskolas izglītības grupas, 1.klašu un izglītības iestādē no jauna iestājušos 

izglītojamo vecāki var ienākt izglītības iestādē un pavadīt bērnu līdz ģērbtuvei). 

9. Apmeklētāju ienākšana izglītības iestādē ir pieļaujama gadījumos, kad tikšanās ar darbinieku vai 

izglītojamo ir neatliekama vai konkrētā jautājuma risināšana nav iespējama attālināti (zvanot pa 

telefonu vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus). 

10. Apmeklētājam aizliegts uzrunāt izglītojamos bez izglītības iestādes darbinieka klātbūtnes, 

izņemot gadījumus, kad apmeklētājs ir izglītojamā vecāki. 

11. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pie direktores ir pirmdienas no plkst. 16.00 līdz 17.00 vai 

citā laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu un zvanot pa tālruņa numuru 63024449 vai rakstot uz 

e-pastu: agita.lundberga@izglitiba.jelgava.lv        

12. Apmeklētāju uzturēšanās kārtība izglītības iestādē Nr.4 stājas spēkā 2022. gada 1. 

septembrī. 

 

Direktore                                                          Agita Lundberga 
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