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RĪKOJUMS 
Rīgā 

 

04.12.2020. Nr. 464 

 

 

Par mācību procesa organizēšanu 

līdz 11.01.2021. 

 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.panta pirmo daļu un 

otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1419 

“Jaunsardzes centra nolikums” 6.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 09.jūnija 

noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” un Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu 

Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, un, lai nodrošinātu Jaunsargu 

interešu izglītības programmas un valsts aizsardzības mācības specializētā kursa 

apguves nepārtrauktību, saskaņā ar aktuālajiem noteikumiem infekcijas izplatības 

ierobežošanai,  

 

UZDODU: 

 

1. No 03.12.2020. līdz 11.01.2021. pārtraukt Jaunsargu interešu 

izglītības programmas (turpmāk – programma) kontaktstundu norisi klātienē. 

 

2.  No 03.12.2020. līdz 11.01.2021. ievērot sekojošus principus 

Jaunsargu interešu izglītības programmas (turpmāk – programma) 

realizācijai:  

2.1.  kontaktstundas tiek pasniegtas attālināti ar pieļaujamo atkāpi 50% no 

apstiprinātajiem nodarbību plāniem un programmas saskaņā ar attālinātās izglītības 

maketu (1.pielikums);  

2.2.  75% no kontaktstundām ir atļauts īstenot ārpus telpu pasākumos, izdarot 

par to atzīmi E-klases sistēmā, turpinot īstenot attālināti vismaz 2 kontaktstundas 

mēnesī vienai mācību grupai; 

2.3.  pasākumi (1 (vienas) dienas nodarbības) tiek realizēti ārpus telpām ar 

pieļaujamo atkāpi 50% no apstiprinātajiem pasākuma plāniem un programmas:  
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2.3.1. vienā pasākumā dalībnieku skaits nepārsniedz 10 (neskaitot 

Jaunsargu instruktorus un palīgus);  

2.3.2. ja attiecīgās ārtelpas nodarbības vietas platība pieļauj, 

vienlaikus var norisināties vairāku Jaunsargu grupu darbs, ja 

šo grupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to 

darbības atsevišķa uzraudzība. 

2.4.  ekskursijas un nometnes nav atļautas. 

 

3. Jaunsargu instruktoriem: 

3.1.  līdz katras nedēļas trešdienai iesniegt Centra Novada nodaļā nākamās 

nedēļas attālināto kontaktstundu plānu, saskaņā ar 2.pielikumu; 

3.2.  veikt ierakstu E-klases sistēmā par realizēto mācību saturu ne vēlāk kā 

2 dienas pēc mācību satura pasniegšanas; 

3.3.  informēt apmācāmos un viņu vecākus par nepieciešamību ziņot 

(3.pielikums) ja: 

3.3.1. apmācāmais nodevis analīzes COVID-19 testam; 

3.3.2. apmācāmais gaida COVID-19 testa rezultātus; 

3.3.3. apmācāmajam pozitīvs COVID-19 testa rezultāts. 

3.4. padotības kārtībā ziņot par apmācāmo, kurš: 

3.4.1. nodevis analīzes COVID-19 testam; 

3.4.2. gaida COVID-19 testa rezultātus; 

3.4.3. saņēmis pozitīvu COVID-19 testa rezultātu. 

3.5. pārliecināties, ka jaunsargiem, ierodoties uz pasākumu, ir saņemta 

Vecāku/likumiskā pārstāvja atļauja, kuras veidlapa noteikta šī rīkojuma 

4.pielikumā; 

3.6. laika posmā no 03.12.2020. līdz 11.01.2021. valsts aizsardzības 

mācību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs īstenot attālināti, saskaņā ar 

Centra 24.09.2020. rīkojumā Nr.278 “Par valsts aizsardzības mācības programmas 

īstenošanu 2020./2021.mācību gadā” noteikto kārtību, instruktoriem patstāvīgi 

pielāgojot mēneša mācību saturu attālinātai mācību metodei. 

 

4. Centra Novadu nodaļu vadītājiem: 

4.1.  koordinēt Centra Novadu nodaļu mācību procesa organizāciju saskaņā 

ar rīkojumā noteikto kārtību; 

4.2.  kontrolēt individuālo aizsarglīdzekļu rezerves un nekavējoties ziņot, ja 

to atlikums tuvojas 30% no izsniegtā apjoma. 
 

5. Par rīkojuma izpildi atbildēt Jaunsardzes centra darbiniekiem un 

karavīriem. 

 

6. Rīkojuma izpildi kontrolēt Centra Novadu nodaļu vadītājiem un  

Plānošanas un organizācijas departamenta direktoram. 
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7. Atzīt par spēku zaudējušu Jaunsardzes centra 29.11.2020. rīkojumu 

Nr.457 “Par mācību procesa organizēšanu  līdz 31.12.2020.”.  

 

7. Jaunsardzes centra Plānošanas un organizācijas departamenta 

Administratīvās nodaļas lietvedim ar rīkojumu elektroniski iepazīstināt Jaunsardzes 

centra darbiniekus un karavīrus.  

 

Pielikumā: 1. Attālinātās izglītības makets 3 lp.; 

2. Attālināto nodarbību plānošana uz 1 lp.; 

3. Aicinājumu ziņot uz 1 lp. 

4. Nepilngadīga jaunsarga vecāku/likumiskā pārstāvja atļauja 

dalībai pasākumā uz 1 lp. 

 

 

Direktors  

pulkvežleitnants   Aivis Mirbahs 

Ineta Svilāne 
Ineta.Svilane@jc.gov.lv 

 
 



Jaunsardzes centra 
interešu izglītības mācību 

procesa īstenošana, 
organizējot mācības 

attālināti

Klātienes nodarbības un pasākumi nenotiek. 
Izglītības iestādes telpas netiek apmeklētas. 
Pasākumi telpās nenotiek.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ NOTEIKTS 
C MODELIS PILNĪBĀ ATTĀLINĀTAS 
MĀCĪBAS UN / VAI VALSTS NOTEIKTA 
INTEREŠU IZGLĪTĪBA ATTĀLINĀTĀ FORMĀ. 



WHATSAPP 
ĀTRĀKAI SAZIŅAI UN 
INFORMĀCIJAS NODOŠANAI
INSTRUKTORS IZVEIDO 
WHATSAPP GRUPU

WHATSAPP BŪS GALVENĀ 
SAZIŅAS LIETOTNE!

ATVEROT DATORĀ 
WHATSAPPWEB, VAR VEIKT 

SARAKSTI AR WHATSAPP GRUPĀM

• NODARBĪBU LAIKUS TIEŠSAISTES 
  PLATFORMĀ 

• UZDEVUMUS, KURUS JĀIZPILDA JAUNSARGAM

• INFORMĀCIJU PAR ATGRIEZENISKO SAITI NO
  JAUNSARGA AR UZDEVUMU IZPILDI – ATTĒLA,
  TEKSTVEIDA, VIDEO FORMĀTĀ.

• NODARBĪBU LAIKUS TIEŠSAISTES
PLATFORMĀ                

• UZDEVUMUS, KURUS JĀIZPILDA JAUNSARGAM

• CITU KOPĒJO APZIŅOŠANAS INFORMĀCIJU

WHATSAPP IEVIETO:

JAUNSARGIEM 
WHATSAPP IEVIETO:

DUBLĒ UZDOTOS UZDEVUMUS

WhatsaApp lietotne – ļauj viegli, ātri un droši sarakstīties,
sazvanīties, veidot grupu sarakstes, sūtīt attēlus un video.
Vecāku/likumisko pārstāvju grupa.

ATSEVIŠĶI KATRA LĪMEŅA 
JAUNSARGU GRUPA 

2.3. līmeņa grupa
KATRAS JAUNSARGU GRUPAS 

VECĀKU GRUPA

2.3. līmeņa vecāku grupa

Piemērs:

Piemērs:

VECĀKU 
WHATSAPP GRUPA 

JAUNSARGA VECĀKU  GRUPA
PAREDZĒTA KOPĒJĀS INFORMĀCIJAS 

SAŅEMŠANAI!

Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
ar Jaunsargu instruktoru var 

sazināties individuāli 
                      utt.



KATRAI JAUNSARGU GRUPAI
IEPRIEKŠ NOZĪMĒTĀ LAIKĀ
NOTIEK ATSEVIŠĶA
PIESLĒGŠANĀS – NODARBĪBA

Skaidri noformulēts nodarbības mērķis un sasniedzamie rezultāti. 

Izvēlēti attiecīgā līmeņa jēgpilni izpildāmi uzdevumi izvērtējot: 
uzdevumu sarežģītības pakāpe,
iespēja veikt uzdoto uzdevumu individuāli.

Izvēlēti atbalsta materiāli:
vizuāls demonstrējums ar paskaidrojumu,
mācību materiāli WHATSAPP grupā,
tīmekļa vietne informācijas iegūšanai.  

Vienojas par atgriezeniskās saites vietu, kā piemēram 

                            un citi sociālie tīkli, formātu, izpildes termiņu.

Vienojas par konsultāciju nodrošināšanu laiku, veidu, formātu.

Jaunsargu nodarbības notiek nepiespiestā gaisotnē, 
noturot Jaunsarga interesi par Jaunsardzes kustību.

Jaunsargu nodarbībās (iespēju robežās) tiek nostipri-
nātas apgūtās zināšanas un prasmes, veicot dažādus 
uzdevumus.



DATUMS JAUNSARGU 
GRUPA

NODARBĪBAS KODS 
JA ĪSTENO 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS 
PROGRAMMAS TĒMAS

NODARBĪBĀS 
TĒMA

NODARBĪBAS 
NORISES FORMĀTS 
ZOOM, WHATSAPP, 

INDIVIDUĀLS DARBS, 
KONSULTĀCIJA, UN CITI.

PIEZĪMES 

.novada nodaļas Jaunsargu instruktora
darba plāns laika posmam

ATTĀLINĀTO 
NODARBĪBU PLĀNOŠANA

50%
INSTRUKTORA

IZVĒLES SATURS

• ATTĀLINĀTO SATURU INSTRUKTORS 
   PLĀNO VIENU NEDĒĻU UZ PRIEKŠU

• TREŠDIENĀS, LĪDZ PLKST.: 12:00 INSTRUKTORS IESŪTA 
   NOVADA NODAĻAS VADĪTĀJAM NĀKAMĀS NEDĒĻAS 
   MĀCĪBU PLĀNU ŠĀDĀ FORMĀTĀ:

Piemērs:

13.12.2020.

24.01.2021.

2.3. Zilupes vidusskola

4.7. Lubānas vidusskola

K.3.5. Mezglu apmācība 
“Astotnieks”

Slēpošanas prasmju 
uzturēšana, 
sacensība.

Zoom parādīšu demonstrējumu. 
Sekos jaunsargu patstāvīgs treniņš. 
Mezgla uzsiešanas prasmi atrādīs 

uzfilmētā video, iesūtot WhatsApp.

Katrs jaunsargs veiks patstāvīgu slēpošanas 
distanci 3km, to atzīmējot Endomodo sistēmā.

Rezultātus iesūtīs man WhatsApp.
Kopējā WhatsApp grupā informēšu par 

sacensību uzvarētājiem.

Mezgla siešanai izmantos katram 
mājās pieejamās auklas.

Mezgla uzsiešanas prasmi atrādīs 
uzfilmētā video, iesūtot WhatsApp.

50 %
JAUNSARGU 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS 
PROGRAMMAS MĀCĪBU 

SATURS

75 %
KONTAKTSTUNDU 
VAR PĀRCELT UZ 

PASĀKUMIEM



JAUNSARGI,
JAUNSARGU VECĀKI 

ZIŅOJIET INSTRUKTORAM!

JA JAUNSARGS NODEVIS ANALĪZES COVID–19 TESTAM, 
JA JAUNSARGS GAIDA COVID–19 TESTA REZULTĀTUS 

JA JAUNSARGAM IR POZITĪVS COVID-19 TESTS.



 

Jaunsardzes centra  

 

   

(pasākuma organizētāja vārds, uzvārds, amats) 

 

NEPILNGADĪGA JAUNSARGA VECĀKU/LIKUMISKĀ 

PĀRSTĀVJA ATĻAUJA DALĪBAI PASĀKUMĀ 
 

Piekrītu, ka mans bērns 

 
  

(vārds, uzvārds) 

 

no šā gada „___” _____ līdz „_____”_______ piedalās Jaunsardzes centra (turpmāk — Centrs)  

organizētājā  pasākumā 
 
 

(pasākuma nosaukums, vieta) 
 

Apzinos ka, piedaloties Jaunsardzes pasākumā,  viņam (-ai) būs jāatrodas ārpus telpām 

dažādos laika apstākļos un apņemos rūpēties, ka bērns uz pasākumu ieradīsies atbilstošā 

apģērbā un apavos.  
 

Pasākuma organizatoram ir tiesības liegt bērnam piedalīties pasākumā, ja viņam (-ai) nav laika 

apstākļiem atbilstoša apģērba un apavu. 
 

Mans bērns prot/neprot peldēt (nevajadzīgo svītrot) 

Mans bērns ir/ nav potēts pret ērču encefalītu (nevajadzīgo svītrot) 

Manam  bērnam ir / nav nepieciešama speciāla diēta (nevajadzīgo svītrot) 

Viņš (- a) nedrīkst uzturā lietot _________________________________________________ 
 

Apliecinu, ka: 

• mans bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā 

ar Covid - 19 saslimušajiem vai kontaktpersonām; 

• mans bērns ir vesels/slimo (nevajadzīgo svītrot) ar 

______________________________________, tāpēc viņam nav ieteicams 

___________________________________________________________________________ 

 

Viņš lieto šādus medikamentus _________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

20____.gada „____”________________________ 

 

 

__________________________________________________   tālruņa nr._________________ 

     (vecāku/ likumiskā pārstāvja paraksts — vārds, uzvārds)  
 

 


