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Kārtība par interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanu un 

organizēšanu Skolēnu jaunrades centrā, ievērojot epidemioloģisko situāciju 

COVID-19 laikā 

Aizputē  
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 

2020.gada 9.jūnija noteikumiem 

Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  

 

 

 

I Vispārīgi noteikumi 
 

1.1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 

infekcijas izplatību iestādē, lai pēc iespējas mazinātu audzēkņu, skolotāju un darbinieku 

inficēšanās riskus, lai īstenotu interešu izglītības programmu apgūšanu klātienē, ievērojot tādus 

piesardzības pasākumus kā informēšana, distancēšanās un higiēnas prasības.   

1.2. Nepieļaut personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm, kā arī personu, kurām noteikta 

pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, klātbūtni interešu izglītības nodarbībās.  

1.3. Nodrošināt informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra 

attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja konstatē akūta elpceļu infekcijas pazīmes diviem 

vai vairāk skolēniemun ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu. 

 1.4. Iestāde informē darbiniekus, skolēnus un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par 

nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem 

profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi. 

 

 

  

II INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU ORGANIZĀCIJA:  

 

2.1.  Interešu izglītības nodarbību dalībnieku skaitu nosaka Iestāde ( ne vairāk par 

 30 skolēniem vienā grupā), ņemot vērā konkrētas vietas, telpu, aprīkojuma iespējas, interešu 

izglītības jomas specifiku un citus apstākļus konkrētajā situācijā (iestādē pulciņu dalībniekiem 

tiek nodrošinātas vairākas ieeju un izeju vietas);  

2.2. Nodarbības rīko katrai interešu izglītības  grupai atsevišķi, nepieļaujot šo grupu krustošanos, 

kā arī drūzmēšanos iestādes koplietošanas telpās. 
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2.3. Nodrošina nodarbību dalībnieku savlaicīgu uzskaiti atbilstoši Noteikumu Nr.360 prasībām, 

dalībnieku sarakstu ar kontaktinformāciju, veicot ierakstus interešu izglītības žurnālā. 

2.4. Iespēju robežās ievēro 2 m distancēšanos un nedrūzmēšanos: 

2.4.1.vairāku dziedātāju grupa, kora dziedātāji un vokālo ansambļu u.c.pulciņu                        

dalībnieki ievēro  2 m distanci; 

2.4.2. vienas grupas ietvaros 2 m fizisku distancēšanos var neievērot skolēnu skatuves runas un 

teātra dalībnieki, dejotāji un instrumentālās mūzikas kolektīva dalībnieki ( MK noteikumu 

Nr.360 6.2.8. apakšpunkts). 

2.5. Organizējot interešu izglītības nodarbības un aktivitātes, izvērtē iespēju skolēnus dalīt 

mazākās grupās(kultūrizglītības programmas: kokapstrāde, radošo industriju, rotu gatavošanas, 

aušana; bērnu un jauniešu iniciatīvu grupas). 

2.6. Tiek izstrādāts nodarbību norises grafiks. 

2.7.  Nodarbību ilgums iekštelpās nepārsniedz 2 mācību stundas (ar pārtraukumu pēc katras 

mācību stundas). Pārtraukuma laikā- telpu vēdināšana, vismaz 15 minūtes, virsmju 

dezinficēšana. Tad  nodarbību var turpināt.  

2.8. Audzēkņi savas drošības un veselības nolūkos var izmantot mutes un deguna aizsegu. 

2. 9. Iestādē izvieto vizuālas distancēšanās, higiēnas prasību norādes, skaidri salasāma 

informācija. 

Koplietošanas telpas( tualetes) izmantošanu organizē tā, lai nepieļautu pulcēšanos un 

drūzmēšanos; 

3.0. Visiem nodrošināta iespēja ievērot roku higiēnu, izmantojot dezinfekcijas līdzekli. 

3.1. Īpaši izvērtēt skolēnu pārvadāšanas nepieciešamību, došanos izglītojošās ekskursijās u.c. 

Priekšroka dodama individuāliem risinājumiem, piesaistot vecākus un privātos transportlīdzekļus 

vai organizējot kopīgu transportu atsevišķām skolēnu grupām. 

 

 

III PEDAGOGU ATBILDĪBA  

 

3.1. Interešu izglītības skolotāji ir atbildīgi par interešu izglītības programmu īstenošanu un 

higiēnas prasību ievērošanu iestādes telpas. 

3.2. Skolotāji ir atbildīgi par audzēkņu apmeklējuma uzskaiti attiecīgajā pulciņā. 

3.3. Skolotāji veic regulāru telpu vēdināšanu un pārrauga higiēnas prasību ievērošanu savā 

kabinetā. 

3.4. Skolotāji pārrauga, lai audzēkņi izmantotu dezinfekcijas līdzekļus, kā arī nodrošina 

nepieciešamo materiālu dezinfekciju. 

3.5. Skolotājs nekavējoties informē iestādes direktori, ja ir aizdomas par audzēkņa veselības 

stāvokļa pasliktināšanos. 

3.6. Organizējot ārpusstundu pasākumus vai piedaloties citu organizētos pasākumos, ievēro 

valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un piesardzības pasākumus. 

 

IV DARBINIEKU ATBILDĪBA 

 

4.1. Apkopēja darba pienākumus veic atbilstoši telpu uzkopšanas grafikam, pastiprināti  veic 

sanitāro mezglu ( WC, gaiteņa, durvju rokturu u.c. virsmu) uzkopšanu un dezinfekciju. 

4.2. Apkopēja veic regulāru ( ne retāk kā vienu reizi darba dienā) telpu mitro uzkopšanu – 

mazgāt grīdas, slaucīt putekļus, īpašu uzmanību pievēršot virsmu un priekšmetu tīrībai un 

dezinfekcijai. 

4.3. Pēc nodarbības veic koplietošanas virsmu (piemēram, durvju rokturu, galdu virsmu, krēslu, 

roku balstu, inventāra) u.c. priekšmetu dezinfekciju; 

4.4. Apkopēja atbild par  tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu un telpu uzkopšanas inventāra 

pieejamību. 

 

 

 



V VECĀKU, LIKUMISKO PĀRSTĀVJU ATBILDĪBA 

 

5.1.Vecākiem, likumiskiem pārstāvjiem jāizvērtē skolēna noslodze un līdzdalība interešu 

izglītībā, ja skolēns apmeklē vienu vai vairākas interešu izglītības 

nodarbības/pulciņus/kolektīvus. 

5.2. Audzēkņu vecākiem vai likumiskiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē pulciņa vadītājs 

vai iestādes direktore, ja audzēknim konstatēta Covid-19 infekcija vai ir bijis tiešā kontaktā ar 

Covid-19 inficētu personu vai to kontaktpersonām. 

 

VI CITI NORĀDĪJUMI 

 

6.1. Ja tiek organizēts kāds pasākums ārpus iestādes telpām, tad par tā apmeklējuma 

nosacījumiem tiek informēti audzēķņu vecāki vai likumiskie pārstāvji un tiek veikta audzēkņu un 

pedagogu uzskaite pasākumā. 

6.2. Visiem iestādes darbiniekiem rūpīgi jāseko līdzi savam veselības stāvoklim, ja parādās 

kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, ir paaugstināta ķermeņa temperatūra vai citādi 

darbinieks jūtas nevesels, nekavējoties sazināties ar savu ģimenes ārstu un paziņot iestādes 

direktorei. 

6.3. Iestāde seko līdz aktuālajai informācijai un ievēro citas konkrētajā brīdī spēkā esošas 

noteiktās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības. 

6.4. Iestāde informē darbiniekus, audzēkņus, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus un 

pakalpojuma sniedzējus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un  informēšanai 

“Apturi Covid” izmantošanu. 

 

 

 

Direktore                                     / Ausma Kirhnere / 

 

 

 

 


