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SKOLĒNU VECĀKU UN CITU PERSONU UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA 

 ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU VIDUSSKOLĀ 
 

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 
 

1. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā skolēnu vecāki un citas personas (turpmāk- apmeklētāji) uzturas 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā (turpmāk- Skola). 

2. Cita persona ir ikviena persona, kuras darba vai mācību vieta nav Skola. 

 

2.Uzturēšanās kārtība Skolā 

3. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai apmeklētājiem : 

3.1. atrašanās Skolā tiek pieļauta, ja apmeklētājs saskaņojis savu vizīti ar Skolas darbinieku; 

3.2. ieejot skolā, uzrāda atbildīgajam darbiniekam sadarbspējīgu vakcinācijas/pārslimošanas 

sertifikātu vai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa 

rezultātu, bez elpceļu infekcijas slimību pazīmēm; 

3.3. nosaka ķermeņa temperatūru; 

3.4. Skolas telpās jālieto mutes un deguna aizsegss; 

3.5. ieejot Skolā, jādezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem; 

3.6. jāievēro 2 metru distance. 
 

4. Apmeklētājiem: 

4.1. jāreģistrējas pie Skolas dežuranta 1.stāva vestibilā (pie skolēnu garderobēm), nosaucot savu 

vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu, paredzamo uzturēšanas ilgumu, tālruņa numuru; 

4.2. jāuzrāda personas apliecinošu dokumentu; 

4.3. jāiepazīstas ar iekšējās kārtības noteikumiem un noteikumiem “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības”; 

5. Par apmeklētāja uzturēšanos Skolā (kabinetā vai citā telpā) atbild darbinieks, pie kura šī persona 

ieradusies. 

6. Skolas ārpusstundu pasākumos pieaicināto personu sastāvu nosaka Skolas vadība, par viņu 

ierašanās un uzturēšanās kārtību atbild pasākuma organizators. 

7. Skolas telpās aizliegts uzturēties alkohola vai kādu citu apreibinošo vielu ietekmē. 

8. Apmeklētājs, kurš uzturas skolā bez piereģistrēšanās, vai neievēro šos kārtības noteikumus tiek 

izraidīts ārpus skolas telpām (nepieciešamības gadījumā izsauc pašvaldības policiju). 

3.Noslēguma jautājumi 

9. Atzīt par spēku zaudējušiem 11.08.2020.iekšējiem noteikumiem Nr.1-5/9 “Skolēnu vecāku un citu 

personu uzturēšanās kārtība Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā”. 

 

 
Direktors                                                                                                    A.Rakstiņš 


