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KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK ORGANIZĒTS DARBS VECUMNIEKU NOVADA
DOMES SPORTA SKOLĀ, IEVĒROJOT EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS
PASĀKUMUS COVID – 19 LAIKĀ.
Izdota saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360 (09.06.2020.)
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”

I Vispārīgie jautājumi
1. Kārtība nosaka pasākumu kopumu, kas ietver Vecumnieku novada Domes Sporta
skolas (turpmāk – Sporta skola) 09.06.2020. MK noteikumu Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
noteiktos pamatprincipus attiecībā uz mācību-treniņu procesa organizāciju,
savstarpējās komunikācijas, distancēšanās un higiēnas ievērošanu, Sporta skolas
izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību.
2. Ar direktora rīkojumu Sporta skolā tiek norīkotas atbildīgās personas, kuras koordinē
noteiktās kārtības ieviešanu un uzraudzību:
2.1.higiēnas un distancēšanās uzraudzību – dežurante-apkopēja un treneri.
2.2.mācību-treniņu procesa organizācija – treneri un metodiķis.
3. Kārtība ir saistoša Sporta skolas izglītojamajiem, darbiniekiem un izglītojamo
vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem.

II Mācību procesa organizācija
4. Mācību-treniņu procesa plānošanu atbilstoši kompetencei nodrošina izglītības
iestādes metodiķis sadarbībā ar sporta treneriem.

5. Mācību-treniņu process atbilstoši treniņu grafikam notiek klātienē, ievērojot
noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus:
5.1.mācību-treniņu procesā piedalās ne vairāk kā 30 izglītojamie un iespēju robežās
mazina treniņgrupu savstarpējo sastapšanos;
5.2.maksimālais treniņa laiks – trīs stundas iekštelpās, ārpus telpām - neierobežoti;
5.3.nodarbību vada attiecīgās mācību-treniņu grupas treneris.
6. Komunikācijas kanāli vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem ar treneriem: e-klase,
e-pasts, whatsapps, sms, telefonsarunas.
7. Mācību-treniņu procesā tiek nodrošināta sporta profesionālās ievirzes un interešu
izglītības programmu apguve atbilstoši licencētajām un akreditētajām izglītības
programmām.
8. Dežurants-apkopējs vai treneris veic treniņgrupas dalībnieku apmeklējumu uzskaiti
žurnālā.
III Higiēnas nodrošināšana
9. Ienākot Sporta skolas un tās treniņiem un sacensībām paredzētajās telpās
izglītojamajiem un darbiniekiem jādezinficē rokas.
10. Apkopēja-dežurante visā mācību-treniņu laikā veic koplietošanas virsmu (durvju
rokturu, tualetes virsmu, ūdens krānu, u.c.) dezinfekciju;
11. Sporta skolas un tās treniņiem un sacensībām paredzētajās telpās izglītojamajiem
un darbiniekiem nodrošināt roku mazgāšanu ar ūdeni un ziepēm. Sanitārajās telpās
nodrošināt vienreiz lietojamos dvieļus un ziepes.
12. Sporta skolas un tās treniņiem un sacensībām paredzētajās telpās tiek izvietota
izglītojamajiem, treneriem, vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem pieejama, skaidri
salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu.
13. Iespēju robežās mācību-treniņu procesā samazina kopīgi lietojamo virsmu un
inventāru izmantošanu. Pēc lietošanas inventāru dezinficē.
14. Mācību – treniņa procesā un sacensībās vienlaikus ievēro sporta norises vietas
(sporta bāzes) pārvaldnieka noteikto prasību (iekļautas sporta norises vietas iekšējās
kārtības noteikumos vai pakalpojumu sniegšanas noteikumos) izpilde.
IV Distancēšanās pasākumu nodrošināšana
15. Sporta skolas audzēkņiem, treneriem un darbiniekiem redzamās vietās tiek
izvietotas skaidri salasāmas norādes par 2 m distances ievērošanu no citām personām.
16. Ievērot savstarpēju divu metru distanci pirms un pēc treniņa (neievērot divu metru
distancēšanās prasību var audzēkņi un treneri mācību-treniņu un sporta pasākumu
laikā);
17. Vecākiem/izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem mācību-treniņu procesa laikā
sporta skolā ieeja tiek aizliegta, izņemot pie Sporta skolas vadības.

18. Izglītojamo uzturēšanās kārtību ģērbtuvēs uzrauga un nodrošina treneri, sadarbībā
ar skolas dežurantu.
V Personas veselības stāvokļa uzraudzība
19. Izglītojamā vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem pirms došanās uz mācību-treniņu
jānovērtē sava bērna veselības stāvoklis.
20. Aizliegts piedalīties mācību-treniņu procesā, ja ir kādas akūtas veselības problēmas
vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
21. Izglītojamo vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums informēt treneri par
izglītojamā prombūtnes iemeslu.
22. Izglītojamā vecāki/likumiskie pārstāvji nekavējoties informē treneri, ja
izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija.
23. Ja izglītojamajam vai darbiniekam tiek konstatēta Covid-19 infekcija, un šis
gadījums ir epidemioloģiski saistīts ar Sporta skolu, SPKC epidemiologi nosaka īpašus
pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniedz individuālas
rekomendācijas Sporta skolas vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lemj par
karantīnas noteikšanas nepieciešamību.
24. Ja Sporta skolā vai sabiedrībā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju,
tiks apsvērta iespēja izmantot medicīniskās sejas maskas izglītojamiem un
darbiniekiem.

VI Noslēguma jautājumi
25. Ar kārtību tiek iepazīstināti Sporta skolas darbinieki, izglītojamie un izglītojamo
vecāki/likumiskie pārstāvji. Iepazīšanos ar kārtību Sporta skolas darbinieki un
izglītojamie apstiprina ar savu personisko parakstu. Tā tiek publicēta pašvaldības mājas
lapā www.vecumnieki.lv.
26. Kārtībā var tikt veikti grozījumi atbilstoši valstī noteiktajam epidemioloģiskajam
stāvoklim.
27. Kārtība tiek saskaņota ar Sporta skolas dibinātāju un ir apstiprināta 2020. gada
1.septembrī ar rīkojumu Nr. 1-7/29.
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