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RĪKOJUMS 
Rīgā 

 

02.12.2021. Nr. 568 
 

 

Par mācību procesa organizēšanu 

no 2021.gada 2.decembra 

 

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

Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1419 “Jaunsardzes centra 

nolikums” 6.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem 

Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” un 2021.gada 30.novembra grozījumiem Ministru kabineta 

2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", lai 

nodrošinātu Epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanu un nepieļautu vīrusa izplatību, 

 
UZDODU: 

 

1. Ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus saskaņā ar Ministru kabineta 

2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 2021.gada 30.novembra 

grozījumiem Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. 

 

2. No 02.12.2021. līdz turpmākam rīkojumam īstenot Jaunsargu interešu 

izglītības programmas (turpmāk – JSII programma) un Valsts aizsardzības mācības 

programmas (turpmāk - VAM programma) procesu attālināti vai klātienē. 

 

3. Jaunsargu instruktoriem no 02.12.2021. ievērot sekojošus principus JSII 

programmas realizēšanai: 

3.1. nodarbības un vienas dienas pasākumus īstenot klātienē ārpus telpām 

un iekštelpās ar ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām, klasēm vai 

kursiem; 

3.2. ievērot izglītības iestādes noteiktos epidemioloģiskos noteikumus 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai; 
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3.3. kontrolēt, ka klātienes ārpus telpu un iekštelpu aktivitātēs piedalās 

izglītojamie ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai 

ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formātā) par negatīvu rutīnas skrīninga testa 

rezultātu, kas izsniegts skolēniem pamata un vidējās izglītības iestādē, vai Covid-19 

testa rezultātu, kas izsniegts testa laboratorijā, pēc 21. decembra izglītojamie, kuri ir 

veikuši rutīnas skrīninga testu (lai piedalītos, nav jāuzrāda apliecinājums par 

negatīvu testa rezultātu); 

3.4. iekštelpās lietot sejas maskas; 

3.5. mācību saturu realizēt klātienē, bet gadījumos, ja mācību saturu, 

objektīvo iemeslu dēļ, nevar realizēt klātienes formātā, vai ārpus telpu aktivitātēs, 

saskaņojot ar novada nodaļas vadītāju, aizvietot ar mācību saturu attālinātai 

apmācībai; 

3.6. veikt ierakstu E-klases sistēmā par klātienes vai attālināti realizēto 

mācību saturu vienas dienas laikā pēc mācību satura pasniegšanas; 

3.7. bērnu nometnes klātienē drīkst rīkot, ievērojot šādus nosacījumus: 

3.7.1. grupā ir ne vairāk kā 20 dalībnieki. Nometnēs, kas tiek organizētas 

brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek 

veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi un 

nodrošināts, ka šo grupu dalībnieki un personāls nometnes darbības laikā 

nesatiekas; 

3.7.2. nometnē var piedalīties: 

3.7.2.1. darbinieki, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; 

3.7.2.2. bērni līdz 12 gadu vecumam, kuriem pēdējo 72 stundu laikā 

pirms nometnes sākuma ir veikts RNS tests un tas ir negatīvs, kā arī visi 

nometnes dalībnieki nometnes darbības laikā veic antigēna paštestu; 

3.7.2.3. bērni no 12 gadu vecuma ar vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu; 

3.7.3. nometnes norise notiek tikai noteiktā teritorijā (norises vietā). Netiek 

rīkotas aktivitātes ārpus šīs teritorijas, izņemot gadījumus, ja nometnes 

dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji; 

3.7.4. nometnes dalībnieki un personāls lieto mutes un deguna aizsegus, 

izņemot diennakts nometnes dalībniekus vienas grupas ietvaros; 

3.7.5. nometnē tiek noteikta atbildīgā persona un izstrādāta procedūra 

rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai personāla vidū tiek konstatēts Covid-19 

saslimšanas gadījums. 

 

4. Jaunsargu instruktoriem no 02.12.2021. ievērot sekojošus principus 

VAM programmu realizēšanai: 

4.1. VAM mācību saturu realizēt klātienē, bet gadījumos, ja mācību saturu, 

objektīvo iemeslu dēļ, nevar realizēt klātienes formātā,  mācību procesu realizēt 

attālināti, informējot novada nodaļas vadītāju; 

4.2. ievērot izglītības iestādes noteiktos epidemioloģiskos noteikumus 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai; 
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4.3. veikt ierakstu E-klases, Mykoob sistēmās par klātienes vai attālināti 

realizēto mācību saturu vienas dienas laikā pēc mācību satura pasniegšanas. 

 

5. Centra Novada nodaļu vadītājiem: 

5.1. kontrolēt Centra novada nodaļas instruktoru darbu saskaņā ar rīkojumā 

noteikto kārtību; 

5.2. organizēt Centra novada nodaļas mācību procesu saskaņā ar rīkojumā 

noteikto kārtību un ierobežojumiem. 
  
6. Centra Plānošanas un izglītības departamenta Jaunsardzes nodaļas 

vadītājam kontrolēt novadu nodaļu mēneša darba plānā atbilstību šajā rīkojumā 

noteiktiem ierobežojumiem. 

 

7. Par rīkojuma izpildi atbildēt Centra darbiniekiem un karavīriem. 

 

8. Rīkojuma izpildi kontrolēt Centra Novada nodaļu vadītājiem un Centra 

Plānošanas un izglītības departamenta direktoram. 
 

9. Atzīt par spēku zaudējušu Centra 12.11.2021. rīkojumu Nr.519 “Par 

mācību procesa organizēšanu no 2021.gada 15.novembra”. 

 

10. Centra Administratīva un nodrošinājuma departamenta Administratīvās 

nodaļas lietvedim ar rīkojumu elektroniski iepazīstināt Centra darbiniekus un 

karavīrus.  

 

 

Direktors 

pulkvežleitnants 

 

Aivis Mirbahs 

Sergejs Fomenko,  

sergejs.fomenko@jc.gov.lv 

 
 


