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RĪGAS JAUNO TEHNIĶU CENTRS 
Bauskas ielā 88, Rīgā, LV-1004, tālrunis 67474218,  fakss 67012935, e-pasts rjtc@riga.lv 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Rīga 

 

 

2020. gada 24. augustā Nr. BJCJTC-20-5-nts 

 

 

Interešu izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanu 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr.360  

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības 

 ierobežošanai” 26.1. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē interešu 

izglītības procesu Rīgas Jauno tehniķu centrā (turpmāk – RJTC) un RJTC struktūrvienībā 

“Dabaszinību skola” (turpmāk – Struktūrvienība) (kopā – Iestāde), nodrošinot drošu 

izglītības procesu, lai mazinātu RJTC darbiniekiem un audzēkņiem risku inficēties ar 

Covid – 19, īstenojot 09.06.2020. noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos 

informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības 

pamatprincipus. 

 

2. Noteikumi ir saistoši RJTC un Struktūrvienības darbiniekiem un audzēkņiem. 

 

3. Audzēkņu likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki), citu RJTC un Struktūrvienībai 

nepiederošo personu uzturēšanos RJTC un Struktūrvienībā nosaka RJTC 27.01.2020. 

Iekšējie noteikumi Nr.BJCJTC-20-2-nts “Uzturēšanās noteikumi Rīgas Jauno tehniķu 

centrā audzēkņu vecākiem un citām personām”. 

 

II. Interešu izglītības procesa organizēšana 

 

4. Izglītības procesa kārtība RJTC un Struktūrvienībā tiek noteikta, pamatojoties uz 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, valstī un pašvaldībā izstrādātajām vadlīnijām, 

nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu. 
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5. Audzēkņu uzņemšanu, grupu (turpmāk – Grupa) komplektēšanu un to sastāva 

apstiprināšanu nodrošina saskaņā ar 2020.gada 27.janvāra iekšējiem noteikumiem  

Nr. BJCJTC-20-1-nts “Rīgas Jauno tehniķu centra audzēkņu uzņemšanu, atskaitīšanu, 

interešu izglītības grupu komplektēšanu un apstiprināšanu” un ar Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta departamenta 2009.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.8 “Interešu izglītības 

programmu īstenošanas kārtība un principi”. Telpu mazas platības dēļ audzēkņu skaits 

grupā var būt samazināts, pamatojoties uz RJTC direktora rīkojumu. 

 

6. RJTC un Struktūrvienībā interešu izglītības process tiek nodrošināts atbilstoši 

Iestādes direktora apstiprinātām Programmām un tematiskajam plānojumam. Izglītības 

procesa īstenošanas kārtībā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai 

RJTC, Struktūrvienībā vai valstī. 

 

7. Interešu izglītības skolotāji organizē darbu, izvēloties situācijai atbilstošāko darba 

formu: 

     7.1. ar pilnu Grupu; 

     7.2. dalot Grupu apakšgrupās; 

     7.3. individuāli; 

     7.4. attālināti; 

     7.5. kombinējot iepriekš minētās formas. 

 

8. Nodarbību grafikā norāda darba formu saskaņā ar Noteikumu 7.punktu. Iespēju 

robežās tiek nodrošināta nodarbību uzsākšana dažādos laikos, lai nepieļautu grupu 

krustošanos RJTC un Struktūrvienības koplietošanas telpās. 

 

9. RJTC/Struktūrvienības iekštelpās Grupai pieļaujamas divas nodarbības pēc kārtas 

bez pārtraukuma. Pārtraukuma laikā pulciņa skolotāji nodrošina telpu dezinfekciju un 

vēdināšanu 15 minūtes. 

 

10. Skaņu studijas pulciņu audzēkņiem un  citās ar dziedāšanu saistītās nodarbībās 

ievēro 2 m distanci. 

 

11. Interešu izglītības skolotāji katrā nodarbībā precīzi un regulāri veic audzēkņu 

stingru uzskaiti attiecīgās Programmas Grupas nodarbību žurnālā.  

 

12. Noteikumu 11.punkta nosacījumu izpildi kontrolē direktora vietnieki izglītības 

jomā.  

 

13. Interešu izglītības skolotāji iepazīstina audzēkņus ar Noteikumiem. Audzēkņi ar 

savu parakstu Instruktāžas lapā apliecina, ka ir iepazinušies ar Noteikumiem. 

 

14. Brīvā laika istabas pakalpojumu nodrošina tikai RJTC Interešu izglītības  

programmu audzēkņiem. 

 

15. Tematiskās nodarbības Struktūrvienībā organizē pēc iepriekšējās pieteikšanās. 

Grupas sastāvā var būt vienas vispārējās izglītības iestādes (turpmāk – Skola) vienas klases 
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izglītojamie saskaņā ar Skolas direktora apstiprināto izglītojamo sarakstu. Tematiskās 

nodarbības notiek, dalot Grupu apakšgrupās. 

 

16. Iestādes administrācija sadarbībā ar interešu izglītības skolotājiem īpaši izvērtē 

audzēkņu dalību ārpus RJTC un Struktūrvienības pasākumos. Dodoties ārpus Iestādes, 

iespēju robežās jāizvairās no sabiedriskā transporta izmantošanas. Priekšroka dodama 

individuāliem risinājumiem, piesaistot vecākus ar transportlīdzekļiem vai organizējot 

kopīgu transportu atsevišķām grupām, kuras ikdienā darbojas kopā. 

 

17. Iestāde par izmaiņām izglītības procesa organizēšanā nekavējoties informē 

audzēkņus un Vecākus, nosūtot informāciju e žurnālā vai izmantojot citus saziņas kanālus 

– tīmekļavietnē - www.rjtc.lv, www.facebook.com/rjtc, vecāku un audzēkņu e- pasti, 

informācija pie informatīvā stenda RJTC, WhatsApp, telefona sakari.  

 

III. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un piesardzības 

pasākumu ievērošana un nodrošināšana 

 

18. Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai RJTC un 

Struktūrvienībā, Iestādes direktors ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, 

distancēšanās un higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu, kā arī audzēkņu un 

darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu. 

 

19. Komunikācijas nodrošināšana notiek atbilstoši Iestādes direktora noteiktajai rīcības 

shēmai (pielikums) šādām mērķgrupām:  

    19.1.   Iestāde – Departaments; 

19.2. Iestāde – darbinieki; 

19.3. Iestāde – audzēkņi; 

19.4. Iestāde – Vecāki; 

19.5. Vecāki/ audzēkņi – Iestādes direktors. 

 

20. Iestādē iekštelpās tiek izvietoti informatīvie plakāti un informatīvas norādes par 

Covid-19 piesardzības pasākumiem saskaņā ar MK noteikumos noteiktajām prasībām, tajā 

skaitā par distancēšanās nodrošināšanu koplietošanas telpās. 

 

21. Distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana tiek nodrošināta atbilstoši MK 

noteikumiem un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem. Koplietošanas 

telpās starp dažādu pulciņu audzēkņiem tiek ievērota 2 m distance. 

 

22. Ienākot RJTC un Struktūrvienībā audzēkņi, darbinieki un Vecāki dezinficē rokas. 

Roku mazgāšana ar ūdeni un ziepēm vai roku dezinficēšana ir obligāta.  

 

23. RJTC ēkā (Bauskas ielā 88, Rīgā) ieeja ir pa centrālām ēkas durvīm. Kustība 

augšup/lejup uz 0.,1.,2., 3.un 4. stāvu tiek nodrošināta pa kreisās puses kāpnēm un lejup pa 

labās puses kāpnēm. Lidmodelisma (121. kab.), rotaļu deju, skaņu studijas, tehniskās 

modelēšanas un konstruēšanas un taekvondo pulciņa audzēkņiem izeja no RJTC ēkas ir pa 

kreisās puses kāpnēm uz pagalmu.  

 

http://www.rjtc.lv/
http://www.facebook.com/rjtc
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24. Struktūrvienībā, audzēkņi ierodas uz nodarbībām saskaņā ar nodarbību grafikā 

norādīto Grupas nodarbības sākuma laiku, nedrūzmējoties pie ieejas durvīm II stāva 

uzgaidāmajā foajē, kā arī pie siltumnīcu durvīm. 

 

25. Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkas “Bišumuiža” apmeklētājiem sestdienās 

ir nodrošināta  ieeja un izeja pa centrālām RJTC ēkas (Bauskas ielā 88, Rīgā) durvīm. 

  

26. Pirmsskolas vecuma bērnu var pavadīt viens vecāks. Uzturoties RJTC un 

Struktūrvienībā, Vecāki savas un citu drošības nolūkā var lietot mutes un deguna aizsegus. 

 

27. Ja audzēknim ir konstatēts elpceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, konjunktivīts, 

drudzi, u.c.): 

     27.1. tad viņam tiek piedāvāta sejas maska, viņš tiek nosūtīts uz atsevišķu telpu, kur viņš 

sagaida vecākus. Vecāku pavadībā audzēknis atstāj RJTC/Struktūrvienību; 

     27.2. ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienests; 

      27.3. atgriezties interešu izglītības nodarbībās viņš var tikai tad, ja ģimenes ārsts ir 

izsniedzis apliecinājumu, ka audzēknis nerada riska faktorus apkārtējiem. 

 

28.  Ja audzēknim konstatēts Covid-19 infekcija, vecāki nekavējoties informē interešu 

izglītības skolotāju vai Iestādes administrāciju. Šo informāciju interešu izglītības skolotājs 

nekavējoties nodod Iestādes atbildīgajai personai un/vai Iestādes direktoram, kurš sniedz 

informāciju: 

    28.1.Slimību profilakses un kontroles centram (turpmāk - SPKC); 

28.2. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes 

pārvaldes priekšniecei un/vai Sporta un interešu izglītības iestāžu nodaļas vadītājai. 

 

29. Iestādes administrācija individuāli saņem SPKC epidemiologu atbalstu, vērtējot 

RJTC darba procesa organizēšanu situācijā, ja RJTC un Struktūrvienībā būs atklāts kāds 

saslimšanas gadījums ar Covid-19. 

 

30. Ja RJTC un Struktūrvienības darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas 

elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), viņa pienākums ir 

pārtraukt darba pienākumu veikšanu, telefoniski informēt RJTC direktoru, doties mājās un 

sazināties ar ģimenes ārstu. Darbinieks var atgriezties darbā, kad ārsts ir noslēdzis darba 

nespējas lapu. 

 

31.  RJTC un Struktūrvienībā iespēju robežās raugās, lai audzēkņi un darbinieki lieto 

tikai personīgos un individuālos mācību līdzekļus, rakstāmpiederumus, iespēju robežās 

mazina to nodošanu no vienas personas citai. 

 

32. RJTC un Struktūrvienības pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem uz EDU 

e-pasta adresēm Noteikumus nosūta RJTC lietvedības pārzinis. Visi  darbinieki ar savu 

parakstu (Pielikuma Nr.2 lapā) apliecina, ka ir iepazinušies ar  Noteikumiem. 

 

 

 

 

https://www.firmas.lv/rigas_dome
https://www.firmas.lv/rigas_dome/izglitibas-kulturas-un-sporta-departaments
https://www.firmas.lv/rigas_dome/izglitibas-kulturas-un-sporta-departaments/sporta-un-jaunatnes-parvalde
https://www.firmas.lv/rigas_dome/izglitibas-kulturas-un-sporta-departaments/sporta-un-jaunatnes-parvalde
https://www.firmas.lv/rigas_dome/izglitibas-kulturas-un-sporta-departaments/sporta-un-jaunatnes-parvalde/sporta-un-interesu-izglitibas-iestazu-nodala
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IV. Noslēguma jautājumi 

 

 33. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī. 

 

34. Noteikumi ir ievietojami RJTC tīmekļvietnē www.rjtc.lv un izvietojami RJTC un 

Struktūrvienības vestibilā redzamā vietā. 

 

 35. Ja Iestādei rīcībā ir informācija, ka Vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina 

par bērna veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām 

vai inficēšanos ar Covid-19, Iestāde ziņo Departamentam un atbildīgajiem dienestiem, lai 

kopīgi risinātu situāciju.  

 

 

 

 

 

           Direktore                                                                                              R. Šmitiņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SASKAŅOTS 

14.10.2020. ar  

Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta 

Sporta un jaunatnes pārvaldi 
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1. Pielikums 
Rīgas Jauno tehniķu centra 

24.08.2020. Iekšējiem noteikumiem  

Nr. BJCJTC-20-5-nts “Interešu izglītības procesa 

 organizēšana, nodrošinot Covid-19  

 infekcijas izplatības ierobežošanu” 

 

RJTC komunikācijas rīcības shēma 

 

1. RJTC – Departaments 

 

 
 

2. Iestādes direktors – darbinieki 

 

 
 

3. Iestāde – audzēkņi 

 

 
 

4. Iestāde – Vecāki 

 

Iestādes direktors

Departamenta Sporta un 
jaunatnes pārvaldes priekšnieks

Departamenta Sporta un 
jaunatnes pārvaldes Sporta un 

interešu izglītības iestāžu 
nodaļas vadītājs 

Iestādes direktors
Iestādes atbildīgās 

personas 
Iestādes

darbinieki

Iestādes
direktors

Iestādes atbildīgās
personas 

Interešu izglītības 
skolotāji

Audzēkņi

Iestādes direktors

Vecāki

Iestādes atbildīgās 
personas

Interešu izglītības 
skolotāji

Interešu izglītības 
skolotāji

Vecāki
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5. Vecāki/ audzēkņi – Iestādes direktors 

 
 

 

 

 

 

 

 

Direktors 

 

 

 

 

 

 

 

R. Šmitiņa 

 

  

Vecāki/ 
audzēkņi

Vecāki
Interešu 
izglītības 
skolotāji

Iestādes atbildīgās 
personas

Iestādes direktors
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2. pielikums 
Rīgas Jauno tehniķu centra 24.08.2020. 

Iekšējiem noteikumiem  

Nr. BJCJTC-20-5-nts 

“Interešu izglītības procesa 

 organizēšana, nodrošinot Covid-19 

 infekcijas izplatības ierobežošanu” 

 

 

Ar Iestādes Iekšējiem noteikumiem Nr. BJCJTC-20-5-nts “Interešu izglītības 

procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu” iepazinos 

un ievērošu: 
 

 

Nr. 

p.k. 

 

Darbinieka vārds, uzvārds 

 

 

Paraksts 

 

Datums 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktors 

 

 

 

 

 

 

 

R. Šmitiņa 

 


