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KĀRTĪBA IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĒŠANAI, ĪSTENOJOT 

PIESARDZĪBAS PASĀKUMUS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS 

IEROBEŽOŠANAI 2021./2022. MĀCĪBU GADĀ 
 

 

Izdoti saskaņā ar 

 Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 

”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Kārtība) nosaka kārtību, kā Ozolnieku Sporta skolā 

(turpmāk – Skola) izglītojamie apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas un 

interešu izglītības programmas, kā Skolā uzturas izglītojamo vecāki/personas, kas 

realizē aizgādību (turpmāk – vecāki), un citas personas, t.sk., sacensību dalībnieki, 

sacensību un citu pasākumu apmeklētāji.  

2. Kārtība izstrādāta izglītojamo drošības un Skolas nepārtrauktas un netraucētas darbības 

nodrošināšanai. 

3. Atbildīgā persona Skolā ir skolas direktors, kurš koordinē epidemioloģisko prasību 

ieviešanu un uzraudzību, kā arī informē par minētajām prasībām. Atbildīgās personas 

kontaktinformācija: tālr. 29604712, e-pasts: raivis.duplinskis@jelgavasnovads.lv 

4. Kārtība ir saistoša Skolas pedagogiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem/aizbildņiem vai 

likumiskajiem pārstāvjiem un citām nepiederošām personām. 

 

II. Nosacījumi profesionālās ievirzes izglītības programmu un interešu izglītības 

programmu īstenošanai 

5. Sporta treniņi (nodarbības) interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 

programmu izglītojamajiem notiek, ievērojot šādus nosacījumus: 

5.1. sporta treniņā (nodarbībā) piedalās izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas, 

pārslimošanas vai  testēšanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā 

formā) par Covid-19 negatīvu testu gan iekštelpās, gan ārtelpās; 
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5.2. izglītojamais uzrāda pedagogam sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas vai  

testēšanas sertifikātu vai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 

negatīvu testu; 

5.3. vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas; 

5.4. vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 25 m2 no treniņa (nodarbības) norises 

telpas platības. Vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, bet treniņgrupu 

plūsmas fiziski nepārklājas. Maksimālais izglītojamo skaits sporta treniņos 

iekštelpās: 

5.4.1. Ozolnieku vidusskolas zālē vienlaikus drīkst atrasties 30 izglītojamie; 

5.4.2. Ozolnieku Sporta skolas zālē (kopā ar vieglatlētikas zonu) – 36 izglītojamie; 

5.4.3. Ozolnieku Sporta skolas trenažieru zālēs un zālē Nr. 2  kopā – 15 izglītojamie; 

5.4.4. Sporta komplekss “Mālzeme” zālē – 30 izglītojamie. 

5.5. pedagogs iepazīstina izglītojamos un atbild par attiecīgās sporta norises vietas 

iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu; 

5.6. sporta treniņi (nodarbības) notiek atbilstoši nodarbību grafikam; 

5.7. sporta treniņa (nodarbības) laiks nepārsniedz 90 minūtes; 

5.8. lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu, pedagogs veic izmantotā inventāra 

dezinfekciju; 

5.9. starp sporta treniņiem (nodarbībām) tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana ik 

pēc 90 minūtēm vismaz 15 minūtes; 

5.10. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %; 

5.11. sporta treniņā (nodarbībā) nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā 

organizēšanā un norisē, tai skaitā izglītojamo likumiskie pārstāvji; 

5.12. pedagogs veic izglītojamo reģistrāciju (vārds, uzvārds, kontaktinformācija vai veic 

ierakstu e-klasē) pirms katra sporta treniņa (nodarbības); 

5.13. ja konstatēta saslimšana ar Covid-19, pēc Slimību profilakses un kontroles centra 

pieprasījuma nodod sporta treniņos (nodarbībās) iesaistīto nodarbināto personu 

datus, kā arī sniedz informāciju par sporta treniņa (nodarbības) norises datumu un 

vietu/telpu; 

5.14. izglītojamie un nodarbinātie, kuri, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar 

izglītojamiem, tiek testēti reizi nedēļā. Par izglītojamo testēšanas laiku, vietu un 

kārtību vecākus informē grupas pedagogs. Izglītojamo testēšanu var neveikt, ja 

izglītojamo skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Covid-19 testu var neveikt personas 

ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu; 

5.15. izglītojamais neapmeklē sporta treniņu (nodarbību), ja viņam ir akūtas veselības 

problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes, vai jāievēro izolācijas, mājas 

karantīnas un pašizolācijas prasības; 

5.16. ja izglītojamajam tiek konstatēta Covid-19 saslimšana, vecākam ir nekavējoties 

jāinformē par to grupas pedagogs vai Skolas direktors. 

6. Sporta sacensības notiek, ievērojot šādus nosacījumus: 

6.1. sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās 

sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē (norādot 

sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru); 

6.2. sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā 

formā) par negatīvu Covid-19 testu, kā arī interešu izglītības un profesionālās 

ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem pēdējās nedēļas laikā veiktais 

Covid-19 tests ir negatīvs; 

6.3. sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem; 

6.4. iekštelpu sporta sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu 

metru distance, kā arī tiek lietoti mutes un deguna aizsegi (izņemot sportistus sporta 

sacensību norises laikā); 
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6.5. vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus 

apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai 

citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta 

sacensību norises laikā); 

6.6. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25%; 

6.7. sporta sacensībās iekštelpās tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana ik pēc 90 

minūtēm vismaz 15 minūtes; 

6.8. apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli; 

6.9. sacensību organizators: 

6.9.1. nodrošina, ka visas sacensību norisē iesaistītās un ar sacensību norises 

nodrošināšanu saistītās personas (tai skaitā sportisti un sporta darbinieki) 

tiek akreditētas; 

6.9.2. kontrolē, kā sportisti, sporta darbinieki, skatītāji un citas personas 

sacensību laikā ievēro tām noteiktos pienākumus; 

6.9.3. nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības 

pasākumu īstenošanu un laikus informē sportistus un sporta darbiniekus 

par minētajiem pasākumiem, norādot (tai skaitā sporta sacensību 

nolikumā) atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju.  

7. Sporta treniņi dienas un diennakts nometnēs profesionālās ievirzes izglītības 

programmu izglītojamiem notiek, ievērojot šādus nosacījumus: 

7.1. nometnē vienā grupā ir ne vairāk kā 20 personas; 

7.2. nometnē vienlaikus var darboties vairākas grupas, ja šo grupu dalībnieki 

nesatiekas un tiek ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības; 

7.3. nometnes norise notiek tikai noteiktā teritorijā (norises vietā); 

7.4. aktivitātes ārpus šīs teritorijas nerīko, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki 

attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji; 

7.5. nometnē ir noteikta atbildīgā persona un izstrādāta procedūra rīcībai, ja nometnes 

dalībnieku vai darbinieku vidū konstatēts Covid-19 saslimšanas gadījums; 

7.6. nometnes organizēšanā ievēro Valsts izglītības satura centra vadlīnijas 

piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem; 

7.7. treniņnometnē piedalās dalībnieki un darbinieki ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par 

Covid-19 negatīvu testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes 

sākuma. Sadarbspējīgo vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai 

apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testu uzrāda 

atbildīgajai personai. 

8. Par noteikto pasākumu ieviešanu sporta treniņā (nodarbībā), sacensībās un nometnēs ir 

atbildīgs treniņgrupu pedagogs. 

9. Ievēro arī citas konkrētajā brīdī spēkā esošas noteiktās epidemioloģiskās un sanitāri 

higiēniskās prasības. 

 

III. Izglītojamo vecāku/aizbildņu  un citu personu uzturēšanās skolā  

10. Persona nedrīkst ienākt Skolā, ja viņam ir akūtas veselības problēmas vai elpceļu 

infekcijas slimības pazīmes, vai jāievēro izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas 

prasības. 

11. Ienākot Skolā  un citās koplietošanas telpās apmeklētāja pienākums ir lietot deguna un 

mutes aizsegu, veikt roku dezinfekciju un ievērot divu metru fizisku distanci. 

12. Persona, ienākot Skolā, obligāti reģistrējas pie Skolas administratora.  

13. Izglītojamo vecāki, aizbildņi un citas pilnvarotas personas: 
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13.1. pirmsskolas un 1. klases izglītojamos atved un sagaida uz/no treniņu nodarbību, 

bet sporta treniņā (nodarbībā)  nepiedalās; 

13.2. ievēro Skolas izvietotās informācijas zīmes, personāla norādes un Skolas iekšējos 

kārtības noteikumus; 

13.3. drīkst apmeklēt Skolas sacensības tikai ar uzaicinājumu. Uzaicināmās personas 

nosaka un atļauj uzaicināt uz pasākumu Skolas administrācija vai grupas 

pedagogs; 

13.4. ierodas Skolā pie administrācijas vai pedagoga, iepriekš vienojoties par tikšanās 

laiku. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

14. Uzturoties Skolā, ir jāievēro kārtības noteikumi. 

15. Skolā aizliegts ienākt un uzturēties personām alkohola un/vai citu apreibinošo vielu 

ietekmē. 

16. Kārtība izvietojama apmeklētājiem pieejamā vietā un Skolas mājas lapā. 

17. Par kārtības ievērošanu tiek noteikti atbildīgie: 

17.1. par kārtības ievērošanu, pedagogu un izglītojamo testēšanu– skolas direktors; 

17.2. par kārtības ievērošanu mācību procesā un pedagogu instruēšanu – skolas 

direktora vietnieces; 

17.3. par izglītojamo uzraudzību kārtības ievērošanā, sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi, izglītojamo 

reģistrēšanu un inventāra dezinfekciju – mācību treniņgrupu pedagogi; 

17.4. par apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi – administrators; 

17.5. par norādījumu izvietošanu, dezinfekcijas līdzekļu pieejamību – saimniecības 

vadītājs; 

17.6. par higiēnas un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību publiskajās telpās un 

koplietošanas telpu tīrību – apkopējas. 

 

 

 

 

 

Direktors         R.Duplinskis 

  


