
APSTIPRINĀTA 

Ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 2020.gada 25.augusta rīkojumu  

Nr.ABJC/1-05/20/21  

 

Kārtība, kādā tiek organizēta Alūksnes Bērnu un jauniešu centra interešu 

izglītība  ar  2020. gada  1. septembri  

Izdota  saskaņā  ar  Ministru kabineta   

2020. gada  noteikumiem  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības  

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 

 

VISC izdotajiem ieteikumiem 

 piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu 

 un nodarbību īstenošanai 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Kārtība  nosaka, kā  Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā  (turpmāk - ABJC) tiek  

organizēts  interešu izglītības process  Covid-19  infekcijas  laikā, kā arī, kā tiek 

nodrošināti epidemioloģiskās drošības un  piesardzības  pasākumi. 

2. Kārtība  ir  saistoša  visiem  izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, 

izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kā  arī  citām  personām, kas  

apmeklē  izglītības iestādi. 

 

II  Interešu izglītības procesa  norise un distancēšanās 

 

3. Interešu izglītības process norit  klātienē (Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk 

IZM) piedāvātais A modelis. 

4. Interešu izglītības process  izglītības iestādē norit  atbilstoši  ABJC  noteiktajam un 

direktora apstiprinātajam pulciņu nodarbību sarakstam, pulciņa dalībnieku 

sarakstam, telpu noslogojuma grafikam. 

5. Nodarbības rīko katrai interešu izglītības nodarbību grupai atsevišķi, nepieļaujot šo 

grupu krustošanos, drūzmēšanos iestādes koplietošanas telpās (piemēram, tualetēs, 

gaiteņos, garderobēs). Pulciņu skolotāji informē audzēkņus, ka uz nodarbību var 

ierasties ne ātrāk kā 5 minūtes pirms tās sākuma. 

6. ABJC pulciņu skolotāji nodrošina nodarbību dalībnieku uzskaiti, atzīmējot 

dalībnieka katras nodarbības apmeklējumu vai kavējumu. 

7. Interešu izglītības programmas apguvē vienas grupas ietvaros iespēju robežās 

ievēro 2 m distancēšanos un nedrūzmēšanos. Vairāku dziedātāju grupa, kora 

dziedātāji un vokālo ansambļu dalībnieki ievēro 2 m distanci. Vienas grupas 

ietvaros 2 m fizisku distancēšanos var neievērot skolēnu skatuves runas un teātra 

dalībnieki(MK noteikumu Nr. 360 6.2.8.apakšpunkts).  

8. Interešu izglītības organizatori un īstenotāji, veidojot interešu izglītības nodarbības 

un aktivitātes, ņem vērā, ka lielākā grupā pastāv lielāks inficēšanās risks.  

9. ABJC izstrādā nodarbību norises grafiku. Nodarbības ilgums iekštelpās 

nepārsniedz divas mācību stundas, pārtraukuma laikā tiek nodrošināta telpu 

vēdināšana vismaz 15 minūtes.  

10. ABJC iespēju robežās nodrošina, ka izglītojamie lieto tikai personīgos vai 

vienreizlietojamos rakstāmpiederumus, darba materiālus, darba rīkus u.c. 



piederumus. Izglītojamie savas drošības un veselības nolūkos var izmantot mutes 

un deguna aizsegu.   

11. ABJC iespēju robežās mazina kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu (t.sk. 

skārienjutīgie ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.) Pēc nodarbības veic koplietošanas 

virsmu (piemēram, durvju rokturu, galdu virsmu, krēslu roku balstu, inventāra) u.c. 

priekšmetu dezinfekciju. 

12. Nodrošina, ka visi pasākumi  ABJC notiek atbilstoši tā brīža valstī noteiktajai 

kārtībai par pasākumu organizēšanu.  

13. ABJC  neapmeklē darbinieki vai izglītojamie, kuri  atgriezušies  no  ārvalstīm, kuras 

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk  - SPKC)  ir  noteicis  kā  valstis  

ar  palielinātu  COVID -19  izplatību, vai  citām  valstīm, no  kurām  atgriešanās  

saistīta  ar  plašu   sabiedriskā  transporta  plūsmu (lidostas u. tml.).  

 

IV Epidemioloģisko  drošības pasākumu ievērošana 

 

14. Lai  ierobežotu infekcijas izplatīšanos, bieži un rūpīgi tiek mazgātas rokas ar ūdeni 

un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un 

nodarbībām  ārā.  Roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes. Pulciņu skolotāji 

māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājas lapā publicētos 

ieteikumus “Roku mazgāšana” 

      (https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be). 

15. Roku nosusināšanai lieto vienreiz lietojamos dvieļus, roku žāvētājus. 

16. ABJC darbinieki, izglītojamie seko savam veselības stāvoklim, ievēro iestādē 

noteikto kārtību, ja parādās elpceļu infekcijas simptomi. 

17. ABJC nodrošina visiem izglītojamajiem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem 

un citiem apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu. 

18.  Darbinieku, izglītojamo roku dezinfekcijai pieejamā vietā izvieto 70% spirtu 

saturošus roku dezinfekcijas līdzekļi. 

19.   Pēc katras interešu izglītības programmas nodarbībām biežāk lietotās virsmas un 

priekšmetus dezinficē, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus, 

piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju rokturus, krēsla atbalsta 

virsmas, ūdens krānus, sporta u.c. inventāru. 

20. Regulāri, atbilstoši  noteiktajām  higiēnas prasībām,  tiek vēdinātas telpas vai tiek 

nodrošināta laba mehāniskā ventilācija. 

21.  Regulāri tiek veikta telpu uzkopšana, atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai telpu 

uzkopšanas kārtībai. Iespēju robežās tiek samazināts kopīgi lietojamo virsmu un 

priekšmetu skaits un vietās, kur tas nav iespējams pastiprināti tiek tīrītas 

koplietošanas virsmas. 

22. ABJC  darbiniekiem, skolēniem  un apmeklētājiem redzamās vietās izvietotas 

skaidri salasāma norādes ievērot 2 m distanci no pārējām personām.    

Nepieciešamības gadījumā izvietotas vizuālas distancēšanās norādes. 

23. Izglītības iestādē ir izvietota visiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar 

atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās: “Bieži un rūpīgi mazgā rokas 

ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms 

pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma! Ja nav iespējams nomazgāt rokas, 

dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem! Atceries, ka 

skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas, var būt piesārņotas ar vīrusiem 

un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus 

dezinfekcijas līdzekļus! Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar 

nemazgātām rokām!”. 

https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be


24. Nepieļaut personu, kurām noteikta pašizolācija (atrašanās  tikai  savā  dzīvesvietā), 

mājas karantīna (atrašanās  tikai  savā  dzīvesvietā  ārstniecības personas 

uzraudzībā) vai stingra izolācija (obligāta atrašanās  tikai  savā  dzīvesvietā  vai  

ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā), klātbūtni ABJC. 

25. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes, darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un 

doties mājās, telefoniski informēt iestādes atbildīgo personu un sazināties ar 

ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Darbinieks var 

atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu). 

26. ABJC informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus par mobilās lietotnes 

kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu. 

 

V Rīcība  epidemioloģiskās  situācijas pasliktināšanās gadījumos 

 

27. Ja izglītojamajam, atrodoties ABJC, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), ABJC: 

27.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā vai āra apstākļos, kurā nodrošina tā 

paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. 

Izglītojamais  šajā  brīdī  lieto  kādu  no  elpceļu  aizsegiem; 

27.2.  sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas ierodas pēc bērna. Vecāki 

telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu; 

27.3.   izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas 

izglītības iestādē  saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

28.         Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk 

izglītojamajiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, izglītības iestāde 

izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas, sazinās ar 

izglītojamo vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC 

attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam I. Zaļuma (Gulbene) 64471389, 

67387667 (Rīgas konsultācija).  

29. Ja darbiniekam vai izglītojamam ABJC ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, 

tiek izsaukts neatliekamās medicīnas palīdzības dienests. 

30. ABJC  nodrošina vecākiem informāciju par to, ka bērni ar infekcijas slimības 

pazīmēm netiek uzņemti izglītības iestādē  un rīcību, ja bērnam tiek konstatētas 

slimības pazīmes, kā arī par pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas karantīnas 

nosacījumus. 

31. Ja tiek konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto 

izglītības iestādi, SPKC epidemiologi nosaka īpašus pretepidēmijas pasākumus 

atbilstoši konkrētajai situācijai un sniedz individuālas rekomendācijas izglītības 

iestādes  vadībai, kā arī lemj par karantīnas noteikšanu izglītības iestādei.  Šādās  

situācijās  izglītības iestādē    ar  direktora rīkojumu  tiek  noteikts  vai  nu  IZM  

piedāvātais  B  modelis (tiek  palielināts  attālinātā  mācību  procesa  īpatsvars)  

konkrētajam  pulciņam  vai   ar  Alūksnes novada domes priekšsēdētāja  rīkojumu   

tiek noteikts C  modelis (mācības  notiek  attālināti) konkrētajam  pulciņam  vai  

visai  izglītības iestādei. Iestādes vadītājs par šo faktu un saņemtajiem SPKC 

norādījumiem informē iestādes dibinātāju, savukārt dibinātāja pārstāvis – Izglītības 

kvalitātes valsts dienestu (e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv)par faktu, ja iestādei tiek 

noteikta karantīna. 

 

 

 



VI  ABJC  apmeklētāju  pieņemšanas kārtība 

 

32. ABJC  nedrīkst apmeklēt  persona ar elpceļu  infekcijas slimību pazīmēm, kā arī 

personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija.  

33. ABJC  nepiederošai  personai, t. sk., izglītojamo  vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem un citām personām, apmeklējot  iestādi, iespēju robežās ir  jāievēro  

distancēšanos  2 metru  attālumā  no  citām  personām un  jādezinficē  rokas. 

 

VII  Komunikācija  un  atbildība 

 

34. Visiem izglītojamo  vecākiem  e - klases e - pastā  tiek  izsūtīta “Kārtība, kādā tiek 

organizēta Alūksnes Bērnu un jauniešu centra interešu izglītība  ar  2020. gada  1. 

septembri”. 

35. Iesniegumā par audzēkņu uzņemšanu interešu izglītības programmā, vecāks 

apstiprina to, ka  ka bērns un viņa ģimene nav apmeklējuši valstis vai teritorijas, 

kurās ir augsta saslimstība ar Covid – 19 (Atbilstoši Veselības ministrijas 

publiskotajai informācijai), nav bijis kontaktā ar saslimušajiem vai 

kontaktpersonām un uz doto brīdi bērnam nav elpceļu infekcijas slimību pazīmju, 

apņemās akūtu veselības problēmu vai saslimšanas pazīmju parādīšanās gadījumā, 

nepieļaut sava bērna klātbūtni Alūksnes Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības 

nodarbībās, ir informēts par to, ka ar dokumentu “Kārtība, kādā tiek organizēta 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra interešu izglītība ar 2020. gada 1. septembri” 

var iepazīties ABJC mājaslapā www.abjc.lv, pie pulciņa pedagoga vai klātienē 

Dārza ielā 8A, Alūksnē.  

36. Atbildīgais  par  epidemioloģisko  prasību  ieviešanu  un  koordinēšanu  ir  ABJC 

direktore Eva Aizupe. 

37. Atbildīgais  par  epidemioloģisko  prasību  ievērošanu (distancēšanās, higiēnas 

prasību ievērošana, veselības stāvokļa novērošana)  ir  ABJC interešu izglītības 

metodiķe Ieva Rakova,  bet  par  dezinfekcijas  līdzekļu  nodrošināšanu un 

informēšanu – ABJC jaunatnes lietu speciāliste Una Tomiņa. 

38. Atbildīgais  par  izglītojamo veselības  stāvokļa  novērošanu interešu izglītības 

procesa laikā -   ABJC pulciņa skolotājs; 

39. ABJC  komunikācijas kanāli: 

39.1.  ar izglītojamajiem ir: E - klases e - pasts, tālrunis, ABJC mājas lapa 

www.abjc.lv, sociālie tīkli,  - atbildīgi  pulciņu skolotāji, 

39.2. ar izglītojamo vecākiem vai  to  likumiskajiem pārstāvjiem  ir: E - klases 

e - pasts, tālrunis, ABJC mājas lapa www.abjc.lv, sociālie tīkli – pulciņu 

skolotāji, ABJC administrācija; 

39.3. ar  dibinātāju, SPKC un Izglītības kvalitātes valsts  dienestu  ir ABJC 

direktore. 

 

VIII  Noslēguma  jautājumi 

 

40. Kārtība stājas spēkā 2020. gada  1. septembri. Situācijā, kad  valstī  epidemioloģiskā  

drošība  COVID 19  infekcijas izplatībai nebūs  jānodrošina, kārtība  atceļama  ar  

izglītības iestādes  vadītāja rīkojumu. 

 

 

 

ABJC direktore:       Eva AIZUPE   

http://www.abjc.lv/
http://www.abjc.lv/

