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RĪKOJUMS 
Rīgā 

 

20.10.2021. Nr. 478 
 

 

Par mācību procesa organizēšanu 

epidemioloģiskās drošības 

pasākumu nodrošināšanai  

no 2021.gada 21.oktobra 

 

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

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

6.punktu, 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. No 21.10.2021. līdz 14.11.2021. īstenot Jaunsargu interešu izglītības 

programmas (turpmāk – JSII programma) un Valsts aizsardzības mācības 

programmas (turpmāk - VAM programma) procesu attālināti. 

 

2. Ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus saskaņā ar MK noteikumiem 

Nr.662 un grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu". 

 

3. Jaunsargu instruktoriem no 21.10.2021. līdz 14.11.2021. ievērot sekojošus 

principus JSII un VAM programmu realizēšanai: 

3.1. nodarbības īstenot attālināti, instruktoriem patstāvīgi pielāgot mācību saturu 

attālinātai mācību metodei, lai sasniegtu nodarbības rezultātu; 

3.2. mācību saturu, kuru nevar realizēt attālinātā formātā, saskaņojot ar Novada 

nodaļu vadītāju, aizvietot ar mācību saturu piemērojamu attālinātai apmācībai; 

3.3. veikt ierakstu E-klases sistēmā par attālināti realizēto mācību saturu vienas 

dienas laikā pēc mācību satura pasniegšanas; 

3.4. plānot novembra mēneša darba plānu no 01.11.2021. līdz 30.11.2021., ņemt 

vērā, ka līdz 14.11.2021. mācību procesu organizē attālināti. 
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4. Centra Novada nodaļu vadītājiem: 

4.1. koordinēt Centra novada nodaļas mācību procesa organizāciju saskaņā ar 

rīkojumā noteikto kārtību; 

4.2. apstiprinātajam oktobra mēneša darba plānam no 21.10.2021. atcelt klātienes 

pasākumus un kontaktstundas; 

4.3. par izmaiņām apstiprinātajā oktobra mēneša darba plānā iesniegt ziņojumu 

saskaņā ar Jaunsardzes centra 02.08.2021. rīkojumu Nr.363 “Par jaunsargu mācību procesa 

organizēšanu 2021./2022.mācību gadā”, līdz 27.10.2021.; 

4.4. mēneša darba plānu par novembri plānot no 01.11.2021. līdz 30.11.2021., 

ņemot vērā, ka līdz 14.11.2021. mācību procesu plānot un organizēt attālināti; 

4.5. iesniegt mēneša darba plānu par novembri Centra Plānošanas un organizācijas 

departamenta Plānošanas nodaļai līdz 27.10.2021. 

 

5. Centra Plānošanas un organizācijas departamenta Plānošanas nodaļas vadītājam: 

5.1. organizēt novadu nodaļu precizējumu iekļaušanu mēneša darba plānā, 

oktobra mēnesim līdz 29.10.2021., kontrolējot darba plānā atbilstību šajā rīkojumā 

noteiktiem ierobežojumiem; 

5.2. kontrolēt novadu nodaļu novembra mēneša darba plānā atbilstību šajā 

rīkojumā noteiktiem ierobežojumiem un līdz 31.10.2021., apstiprināt novadu nodaļu 

mēnešu darba plānus par novembri. 

 

6. Par rīkojuma izpildi atbildēt Centra darbiniekiem un karavīriem. 

 

7. Rīkojuma izpildi kontrolēt Centra Novada nodaļu vadītājiem un Centra 

Plānošanas un organizācijas departamenta direktoram. 

  

8. Atzīt par spēku zaudējušu Centra 12.10.2021. rīkojumu Nr.459 “Par mācību 

procesa organizēšanu epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai”. 

 

9. Centra Plānošanas un organizācijas departamenta Administratīvās nodaļas 

lietvedim ar rīkojumu elektroniski iepazīstināt Centra darbiniekus un karavīrus.  
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