
Ventspils Sporta skolas “Spars”  

Iekšējās kārtības noteikumu Nr.6, kas apstiprināti 2019. gada 2.septembrī,  

Pielikums Nr.2 

 

VENTSPILS SPORTA SKOLAS “SPARS” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS 

NOTEIKUMU PAPILDINĀJUMI COVID-19 VĪRUSA IZPLATĪBAS 

IEROBEŽOŠANAI  

 
Izdoti saskaņā ar  

2020. gada 9. jūnijā valdībā apstiprināto noteikumu projektu  

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.  

 

1.  PEDAGOGA RĪCĪBA NODARBĪBU LAIKĀ 

1. Pedagogs izglītojamos sagaida pie nodarbību telpas ārdurvīm vai sporta 

laukuma vārtiem un kopā ar izglītojamajiem dodas uz zāli vai laukumu. 

Nodarbības vietā drīkst atrasties tikai konkrētā pedagoga grupa, kurai paredzēta 

nodarbība, cita šī paša pedagoga grupas izglītojamiem sporta bāzē atrasties ne 

savas nodarbības laikā nav atļauts.   

2. Izglītojamie zālē vai sporta laukumā pārvelk ielas apavus uz sporta apaviem, kā 

arī novelk virsdrēbes, ieliekot to atsevišķā maisiņā, noliekot to katrs atsevišķā 

vietā.  

3. Ģērbtuves un dušas izmantot ir atļauts tikai smaiļošanas un kanoe airēšanas, 

peldēšanas un šorttreka nodaļu izglītojamajiem. Pedagogiem sekot līdzi un 

ievērot sporta bāzes noteiktiem ierobežojumiem, izglītojamajiem apmeklējot 

ģērbtuves un dušas.   

4. Pedagogs, pirms nodarbības, visiem izglītojamiem dezinficē rokas, uzspiežot 

dezinfekcijas līdzekli uz izglītojamā plaukstām. 

5. Pedagogs pirms katras nodarbības ar izglītojamajiem pārrunā drošības 

noteikumus. 

6. Pedagogs seko līdzi, lai izglītojamiem nebūtu kontakts ar citu grupu 

izglītojamiem ar kuriem vienlaicīgi trenējas vienā telpā vai laukumā.  

7. Nodarbībā vienlaicīgi vienā grupā var būt ne vairāk kā 30 cilvēki, tajā skaitā, 

pedagogi.  

8. Pedagogam sekot līdzi, lai iekštelpās vienā telpā vienlaicīgi neatrastos vairāk 

par 30 cilvēkiem (pedagogu ieskaitot), bet skaitam jābūt mazākam, ja zāles 

kvadratūra neatbilst 4m2 uz vienu izglītojamo. Tāpat jāievēro arī ārtelpas 

laukuma ietilpība un cilvēku skaits. 

9. Netiek pieļauta vecāku, draugu un citu nepiederošu personu klātbūtne 

nodarbību laikā iekštelpās. Ārtelpās  nodarbību laikā ir atļauts tās vērot 

vecākiem ar pedagoga piekrišanu, bet viņi tiek ieskaitīt atļauto 30 personu 

skaitā, kā arī vecākiem, pirms iešanas sporta bāzes teritorijā, ir jādezinficē 

rokas. Ar redzamiem saaukstēšanās simptomiem ārtelpu sporta bāzē atrasties 

vecākiem nav atļauts.  

10. Katrs izglītojamais izmanto tikai savu individuālo inventāru. Basketbolā ir 

atļauts izmantot kopējo inventāru, kuru izsniedz pedagogs, uzvelkot cimdus, 

pirms tam bumbu dezinficējot, pēc treniņa bumba tiek saņemta atpakaļ un 

dezinficēta vēlreiz. 

11. Pedagogs, izmantojot inventāru – pilonus, konusus, zemās un augstās barjeras, 

tāllēkšanas bedres grābekli, augstlēkšana kārti u.c., pirms to lietošanas 



dezinficē, drīkst uzstādīt, lietot un novākt tikai pedagogs, pēc treniņa lietoto 

inventāru dezinficē.  

12. Ložu šaušanā ieročus pirms un pēc nodarbības dezinficē pedagogs, ieročus 

izsniedzot un saņemot ar cimdiem rokās.  

13. Sporta vingrošanā, svarcelšanā pēc katra izglītojamā inventārs ir jādezinficē.  

14. Dzērienu pudeles izglītojamie novieto pie savām mantām, pedagogam 

nepieļaut, ka izglītojamie aizdod viens otram padzerties no savām pudelēm.  

15. Ja izglītojamais nodarbības laikā ir devies uz tualeti, pēc tualetes apmeklējuma 

pedagogs vēlreiz dezinficē rokas izglītojamajam.  

16. Pēc nodarbības pedagogs dezinficē rokas izglītojamiem, uzspiežot dezinfekcijas 

līdzekli uz izglītojamā plaukstām. 

17. Izglītojamie apģērbjas un pedagoga pavadībā tiek izvesti no iekštelpām vai 

sporta laukuma. 

18. Pēc nodarbības pedagogs dezinficē zāles durvju rokturus, krēslus uz kuriem 

atradušās izglītojamo mantas un citas vietas pēc pedagoga ieskatiem, ja 

iespējams, izvēdina telpu. Ārtelpu laukumos dezinficē solus un rokturus žoga 

durvīm.  

19. Nākamo grupu pedagogs nodarbību telpā ieved tikai pēc 18.punktā minētās 

dezinfekcijas. 

20. Nepieļaut, ka izglītojamo grupas jebkādā veidā satiekas pie izejas vai ieejas 

sporta bāzēs.  

21. Nepieļaut tāda izglītojamā dalību nodarbībā, kurš jūtas vai izskatās nevesels, 

nekavējoties par to ziņot vecākiem un izvest izglītojamo no telpām vai laukuma.  

22. Pedagogs nodarbības laikā var rīkoties pēc saviem ieskatiem, ja redz, ka 

konkrētā situācija var apdraudēt izglītojamā veselību un dzīvību.  

 

2. IZGLĪTOJAMĀ RĪCĪBA NODARBĪBU LAIKĀ 

 

23. Izglītojamais uz nodarbību ierodas āra sporta apģērbā, zem kura, ja 

nepieciešams, ir īsais sporta apģērbs. Izvēlēties laika apstākļiem piemērotu 

apģērbu, atceroties, ka pēc nodarbības nepieciešams saģērbties mazliet siltāk, 

lai atdzišana nebūtu strauja un nesaaukstētos. Nepieciešami maiņas apavi 

iekštelpu nodarbībām. 

24. Izglītojamajam ierodoties nodarbību vietā, nedrīkst doties sporta bāzes 

iekštelpās vai ārtelpas sporta laukumā bez pedagoga uzaicinājuma.  

25. Ģērbtuves un dušas atļauts izmantot tikai smaiļošanas un kanoe airēšanas, 

peldēšanas un šorttreka nodaļu izglītojamiem, ievērojot pedagogu un sporta 

bāzes noteiktos ierobežojumus un noteikumus. 

26. Nav atļauts mainīties vai dot paturēt citiem izglītojamajam piederošās mantas.  

27. Katrs izglītojamais drīkst lietot tikai savu ūdens pudeli.  

28. Ieteicams izglītojamajam paņemt līdzi savu dezinfekcijas līdzekli, dezinficējot  

rokas, cik bieži vien iespējams.  

29. Pirms nodarbību sākuma, izglītojamais noģērbj virsdrēbes, nomaina apavus un  

saliek atsevišķā maisiņā, noliekot atstatus no citu grupas biedru mantām.  

30. Pirms nodarbības uzsākšanas izglītojamajam pedagogs dezinficēs rokas ar 

dezinfekcijas līdzekli, kurš vismaz 30 sekundes jāiemasē kārtīgi rokās, kamēr 

pilnībā izžuvis.   

31. Izglītojamajam, pēc tualetes apmeklējuma nodarbību laikā, jānomazgā rokas 

vismaz 20 sekundes un pie pedagoga vēlreiz jādezinficē rokas.   



32.  Pēc nodarbības pedagogs vēlreiz dezinficēs rokas un tikai kopā ar pedagogu ir 

atļauts atstātā treniņa vietu; 

33. Pēc nodarbības izglītojamais uzreiz dodas uz mājām, ieiet dušā, kā arī dezinficē 

savu telefonu un citu inventāru, kuru biji paņēmis līdz uz nodarbību. 

34. Ieteicams izglītojamajam sporta apģērbu pēc nodarbību uzreiz izmazgāt. 

35.  Izglītojamam nav atļauts apmeklēt nodarbību, ja jūtas nevesels vai noguris. 

Nekavējoties par savu veselības stāvokli informēt vecākus un pedagogu.  

 

3. IZGLĪTOJAMO UN PEDAGOGU RĪCĪBA SACENSĪBU UN 

KOMANDĒJUMU LAIKĀ 

 

36. Izglītojamie un pedagogi norīkotā transporta līdzeklī atrasties var tikai ar mutes 

un deguna aizsegu, kurš jānomaina ik pēc divām stundām. Aizsegi tiks izsniegti 

norīkotajā transportlīdzeklī.  

37. Iespēju robežās censties izglītojamajiem un pedagogiem norīkotajā transporta 

līdzeklī izsēsties atstatus vienam no otra. 

38. Iekāpjot norīkotā transporta līdzeklī, pedagogs visiem izglītojamajiem dezinficē 

rokas. 

39. Ierodoties sacensību vietā, izglītojamie un pedagogi seko sacensību 

organizatoru rīkojumiem. 

40. Pedagogi seko līdzi, lai izglītojamiem pēc iespējas mazāk kontaktētos ar citiem 

sacensību dalībniekiem, cik bieži vien iespējams dezinficēt izglītojamo rokas 

un inventāru. 

41. Pedagogiem un izglītojamajiem ēdināšanas vietu izvēlēties tādu, kur 

nodrošināti visi drošības pasākumi.  

42. Ja sacensību laikā izglītojamais vai pedagogs sajūt jebkādas slimības pazīmes, 

par tām nekavējoties jāziņo pedagogam, savukārt pedagogam savam otram 

kolēģim, bet, ja tāda nav, skolas vadībai. Nekavējoties saslimušo izglītojamo 

vai pedagogu izolēt no cietiem komandējumā norīkotiem dalībniekiem.  

 

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

43. Visiem pedagogiem nepieciešams ievērot arī sava sporta veida federāciju 

izstrādātos noteikumus un vadlīnijas saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatīšanās 

ierobežojumiem; 

44. Ventspils Sporta skolas “Spars” Iekšējās kārtības noteikumu Pielikums Nr. 2, 

kurā noteikti noteikumu papildinājumi COVID-19 vīrusa izplatīšanas 

ierobežošanai, ir papildināmi vai atceļami, ievērojot valsts un Ventspils pilsētas 

domes, kā arī sporta veida federāciju rīkojumus un rekomendācijas. 

45. Sporta skolas Iekšējās kārtības noteikumi, kuri izdoti 2019. gada 2.septembrī   ir 

saistoši  pedagogiem, izglītojamiem un viņu vecākiem.  

46. Ar šo Pielikumu Nr. 2, tiek atcelti Ventspils Sporta skolas “Spars” 2020. gada 

14. maijā apstiprinātais “Iekšējās kārtības noteikumi” Pielikums Nr. 1.  

 

 

 

Ventspils Sporta skolas “Spars” direktore    S.Pleinica 

 

 

2020. gada 15. jūnijā 


