
 

 

Pielikums Nr.4. 

Ventspils Sporta skolas “Spars” 

29.08.2019. Darba kārtības noteikumiem  

 
Pieņemti saskaņā ar 12.03.2020. Ministru 

kabineta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”, 14.03.2020. 

Ministru kabineta rīkojumu Nr. 105 

“Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. 

marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu””, Darba likuma 54. 

un 55.pantu 

 

 

Darba kārtības noteikumi 

ārkārtējās situācijas laikā 

 

 

1. Šie noteikumi nosaka īpašus darba kārtības noteikumus (turpmāk – Noteikumi) 

Ventspils Sporta skolā “Spars” (turpmāk – Skola) ārkārtējās situācijas laikā, kas 

izsludināta saskaņā ar 12.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”. 

 

2. Noteikumi attiecas uz visiem Skolas darbiniekiem.  

 

3. Ar noteikumiem darbinieki tiek iepazīstināti visi darbinieki, ar kuriem nodibinātas darba 

tiesiskās attiecības uz Noteikumu apstiprināšanas brīdi. 

 

4. Darbiniekam un Skolai vienojoties, darbiniekam var tikt noteikti darba laika 

pielāgojumi, kā arī darba izpildes vietas pielāgojumi, piemēram, par individuāla darba 

laika noteikšanu, par darba veikšanu attālināti, vai citiem darba organizēšanas veidiem. 

 

5. Ja darbinieks vēlas izmantot atvaļinājumu, tam vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš 

atvaļinājuma izmantošanas laiks rakstveidā jāsaskaņo ar tiešo vadītāju. Iesniegumā par 

atvaļinājuma piešķiršanu jānorāda vēlamais samaksas par atvaļinājuma laiku un darba 

samaksas par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku izmaksas laiks – pirms atvaļinājuma 

vai nākamajā darba samaksas izmaksas dienā. 

 

6. Darbinieku pienākums: 

6.1. sekot līdzi savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu 

infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstinātā ķermeņa 

temperatūra);  

6.2. atrodoties darba vietā bieži mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc tualetes 

apmeklējuma, sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, dezinficēt rokas ar 

spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem; 

6.3. izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām; 

6.4. izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas 

simptomi; 

6.5. klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc 

lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas; 

6.6. tīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus, kuriem bieži pieskaras cilvēki, ar 

sadzīvē lietojamiem dezinfekcijas līdzekļiem; 

6.7. regulāri vēdināt telpas, kur tas ir iespējams;  

https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
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6.8. nekavējoties informēt Skolu: 

6.8.1. ja Slimību profilakses un kontroles centrs to noteicis kā Covid-19 infekcijas 

slimības kontaktpersonu, un nepieciešams nodrošināt pašizolāciju; 

6.8.2. ja laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze; 

6.9. informēt (mutiski, telefoniski) tiešo vadītāju par darbnespēju un tās prognozējamo 

ilgumu ne vēlāk kā līdz plkst. 10.00 darbnespējas iestāšanās dienā vai pirmajā 

darba dienā pēc darbnespējas iestāšanās.   

 

7. Attālināta mācību procesa plānošana: 

7.1.Darbinieki - pedagogi izvērtē attālināta mācība procesa iespēju, apzinot izglītojamo 

komunikāciju kanālu iespējas, nosakot vienu komunikācijas kanālu (iespējamie kanāli 

www.eklase.lv ,whatsapp, zoom, skype, epasts, īsziņas, telefona zvans, mesenger u.c.);  

7.2. Darbinieki - pedagogi izvērtē izglītojamā pieeju inventāram un infrastruktūrai, 

pielāgo uzdevumus katram izglītojamajam, ņemot par pamatu 7.1. un 7.2. punktā 

minētos aspektus;  

7.3. Darbinieki-pedagogi nodrošina regulāru saziņu ar izglītojamo likumīgiem 

pārstāvjiem;  

7.4. Darbiniekam - pedagogam katru pirmdienu līdz plkst. 12:00 jāsazinās ar 

izglītojamajiem un/vai viņu likumīgiem pārstāvjiem, lai informētu par nedēļas 

plānotiem uzdevumiem; 

7.5. Darbiniekam- pedagogam katru paredzēto treniņu dienu līdz plkst. 12:00 jāsazinās 

ar izglītojamajiem un/vai viņu likumīgiem pārstāvjiem, lai informētu par treniņu dienā 

paredzētiem uzdevumiem un to izpildi; 

7.6. Darbinieki - pedagogi katru nedēļu saņem atgriezenisko saiti no izglītojamajiem 

un/vai viņu likumīgiem pārstāvjiem par paveiktiem uzdevumiem un pašsajūtu, aizpildot 

dienasgrāmatu sev izvēlētā formātā – ar roku aizpildītu vai datorsalikumā. Papildus 

atgriezenisko saiti var saņemt arī, izmantojot jau iepriekš noteiktos komunikācijas 

kanālus – rakstveidā, audio, video formātos. Darbinieks - pedagogs aizpilda noteiktu 

formu, kurā informē par konkrētu izglītojamo skaitu, no kuriem neizdodas saņemt 

atgriezenisko saiti https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuh0P-

2dvCi_HIxyMxK2iNe89V0VVNTCEwGRd_qAB1U/edit#gid=0 ;  

7.7.Darbinieki - pedagogi katru treniņu dienu aizpilda noteikto formu par darba 

uzdevumu izpildi https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m_Quo-

eOBLidO_teIEeiiKui8PtdGvpwcr_2pMQQ4gg/edit#gid=516955106. Tehniskais 

personāls un administratīvie darbinieki aizpilda uzskaiti par katru paveikto darba 

uzdevumu darba dienā;  

7.8. Augstas klases sportistu sagatavošanas centra izglītojamajiem treneri sagatavo 

treniņa uzdevumus katrai dienai, ierakstot to kopējā treniņu plāna formā 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AF5_080pRVFqjjye0TOhwdz0m-

gaKs_dLAPfBPyMpBQ/edit#gid=0;  

7.9. Darbinieks - pedagogs aizpilda www.eklases.lv katrā treniņu dienā, aizpildot dotos 

uzdevumus un citu informāciju par attālināto mācību procesu;  

7.10. Darbinieki – pedagogi, izstrādā metodiskos materiālus, iesniedzot tēmu 

pieteikumus noteiktā formā 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ojELZP2WYpb2RDz7akcW6UDaqyL_2dsyl

FcXaYNWD58/edit#gid=0;  

 

8. Attālināta darba procesa plānošana: 

8.1.Skolas administrācijas un tehniskie darbinieki strādā klātienē un attālināti, izvērtējot 

nepieciešamību; 

8.2. Skolas administrācijas un tehnisko darbinieku darba laiks ir nemainīgs;  

http://www.eklase.lv/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuh0P-2dvCi_HIxyMxK2iNe89V0VVNTCEwGRd_qAB1U/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuh0P-2dvCi_HIxyMxK2iNe89V0VVNTCEwGRd_qAB1U/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m_Quo-eOBLidO_teIEeiiKui8PtdGvpwcr_2pMQQ4gg/edit#gid=516955106
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m_Quo-eOBLidO_teIEeiiKui8PtdGvpwcr_2pMQQ4gg/edit#gid=516955106
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AF5_080pRVFqjjye0TOhwdz0m-gaKs_dLAPfBPyMpBQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AF5_080pRVFqjjye0TOhwdz0m-gaKs_dLAPfBPyMpBQ/edit#gid=0
http://www.eklases.lv/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ojELZP2WYpb2RDz7akcW6UDaqyL_2dsylFcXaYNWD58/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ojELZP2WYpb2RDz7akcW6UDaqyL_2dsylFcXaYNWD58/edit#gid=0
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8.3. Skolas administrācijas un tehnisko darbinieku darba uzskaite tiek veikta, aizpildot 

7.7. punkta minēto formu;  

8.4. Darbinieki – pedagogi strādā attālināti; 

8.5. Darbinieku un administrācijas sazināšanās notiek, izmantojot komunikācijas 

kanālus – telefoniski, www.eklase.lv; e-pasti, whatsapp, zoom.  

 

9. Darba kārtības noteikumu 4.pielikums ir spēkā līdz brīdim, kad tiek atcelts Ministra 

kabineta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. 

 

 

 

Ventspils Sporta skolas “Spars” direktore      S.Pleinica 

       

 

 

 

Ventspils, 2020. gada 16.marts 

http://www.eklase.lv/

