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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Gulbenē 

 

15.05.2020. Nr.1PII/IEK/2020/2 

 

 

Kārtība, kādā bērni tiek nodoti un pieņemti pirmsskolas izglītības 

iestādē ārkārtējās situācijas laikā 

 
Izdots saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta 6. punktu, 

 Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem  Nr. 1338 

 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs  

un to organizētajos pasākumos” II daļas punktu 3.2. un  

Ministru kabineta 13.03.2020. rīkojumu Nr. 103 

 

1. Lai valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā mazinātu pulcēšanās un inficēšanās 

iespējas, iestādē tiek noteikta kārtība, kādā notiek bērnu nodošana/pieņemšana.  

2. Bērnu nodošana un pieņemšana tiek noteikta: 

2.1. 1-3 gadīgajiem bērniem (1. un 2. grupa) – izvērtējot bērna emocionālo 

stāvokli un situāciju, pie grupu ārdurvīm, nododot bērnu grupas 

skolotājai, vai grupu ģērbtuvēs, vecākiem ievērojot distancēšanās 

prasības (vienlaicīgi uzturas 2 vecāki ar bērniem); 

2.2. 3-7 gadīgajiem bērniem (3.,4.,5. un 6. grupa) - pie iestādes centrālās 

ieejas, nododot bērnu iestādes dežurantam, kurš bērnu pavada uz grupu un 

nodod grupas skolotājai. 

3. Aizliegts no mājām nest uz iestādi rotaļlietas. 

4. Vakarā bērnu nodošana/ pieņemšana tiek noteikta atbilstoši dienas ritmam: 

4.1.  labvēlīgos laika apstākļos - iestādes teritorijā (grupu rotaļu 

laukumos); 

4.2.  nelabvēlīgos  laika apstākļos: 

4.2.1.   1-3 gadīgajiem bērniem (1. un 2. grupa) - izvērtējot situāciju, pie grupu 

ārdurvīm, ne vēlāk kā 15 minūtes iepriekš pazvanot dežurantam uz iestādes 

tālruni nr. 64473816 par bērnu, kurš tiks izņemts (nosaucot bērna vārdu, 



uzvārdu, grupas numuru) vai grupu ģērbtuvēs, vecākiem ievērojot 

distancēšanās prasības (vienlaicīgi uzturas 2 vecāki ar bērniem); 

4.2.2. 3-7 gadīgajiem bērniem (3.,4.,5. un 6. grupa) - pie iestādes centrālās 

ieejas, ne vēlāk kā 15 minūtes iepriekš pazvanot dežurantam uz iestādes tālruni 

nr. 64473816 par bērnu, kurš tiks izņemts (nosaucot bērna vārdu, uzvārdu, 

grupas numuru). 

5. Vecākiem vai citai pilnvarotajai personai, kura ierodas pēc bērna, pēc darbinieka 

lūguma, jāuzrāda personu identificējošs dokuments. 

6. Bērns netiks atdots: 

6.1.  personai jaunākai par 13 gadiem;  

6.2. personai, kura nav minēta Līgumā par bērna uzturēšanos pirmsskolas 

izglītības iestādē;  

6.3. personai, kura ir alkohola reibumā. 

7. Mainoties personai, kura izņem bērnu no iestādes, vecāku pienākums ir caur 

saziņas līdzekļiem: tālruni nr. 64473816; e-pasts: pirmsskola1@gulbene.lv, 

paziņot iestādei. 

8. Iestādes teritorijā personām, kuras ierodas pēc bērniem, noteikts ievērot 2 metru 

distanci vienam no otra un no iestādes darbiniekiem. 

9. Šī kārtība ir spēkā līdz atvieglojumu noteikšanai valsts epidemioloģiskajā situācijā 

vai valstī noteiktās ārkārtējās situācijas atcelšanai. 
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