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MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA  

2021./2022. MĀCĪBU GADĀ ĀRKĀRTAS STĀVOKĻA LAIKĀ  

 

APSTIPRINU:  

Ventspils Sporta skolas “Spars” direktore S.Pleinica  

Ventspils, 2021.gada 11.oktobrī  

Izdoti saskaņā ar  

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID -19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” 2021. gada 28.septembrī; 

Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanau” 2021. gada 

9.oktobrī.  

  

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Noteikumi nosaka mācību procesa organizēšanas kārtību Ventspils Sporta skolā “Spars” 

(turpmāk –Sporta skola), ievērojot epidemioloģisko situāciju ārkārtas situācijas laikā:   

1.1.Mācību procesa plānošanā;  

1.2.Mācību darba organizēšanā; 

1.3.Atbalsta nodrošināšanā; 

1.4.Dalība sacensībās.  

2. Šo noteikumu izpratnē grupa pielīdzināma slēgtai kopai (nošķirta, savstarpēji noslēgta, 

ilgākā laika posmā to sastāvs ir nemainīgs). 

3. Sporta skola nodrošina izglītojamo mācību un sporta nodarbību apmeklējumu reģistrāciju 

saskaņā ar Sporta skolas  iekšējiem noteikumiem “ELEKRONISKĀ ŽURNĀLA 

LIETOŠANAS KĀRTĪBA”. 

4. Visas sapulces tiek organizētas attālināti izmantojot sociālās platformas.  

5. Izglītojamajiem, pedagogiem un darbiniekiem ar slimības pazīmēm nav atļauts apmeklēt 

Sporta skolu. 

6. Sporta skolas pedagogi un darbinieki nekavējoties informē izglītojamo vecākus vai 

likumiskos pārstāvjus, ja viņam tiek konstatētas jebkādas slimības pazīmes.  

7. Izglītojamā vecākam vai likumiskajam pārstāvim nekavējoties jāinformē pedagogs, ja 

izglītojamajam konstatēta COVID-19 infekcija vai ir noteikts kā kontaktpersona. 
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2.MĀCĪBU PROCESA PLĀNOŠANA 

 

8. Mācību procesu un Sporta skolas darbu plāno atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas 

(IZM), Valsts izglītības satura centra (VISC) un citu institūciju norādījumiem un 

ieteikumiem,  Ministru kabineta saistošiem noteikumiem (MK), kā arī MK 2021. gada 

28.septembra  noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi COVID-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai”,  MK rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtas situācijas 

izsludināšanu” prasībām, sporta federāciju vadlīnijām un citiem saistošiem normatīviem 

aktiem.  

9. Par Sporta skolas darba organizācijas plānošanu un uzraudzību atbild Sporta skolas 

administrācija. Sporta skolas administrācijas kontaktinformācija un darba laiks ir 

atrodams Sporta skolas mājas lapā www.spars.ventspils.lv .  

10. Mācību procesu plāno Sporta skolas direktora vietnieks izglītības jomā saskaņā ar valstī 

noteiktiem noteikumiem.  

11. Sporta skolas direktora vietnieks izglītības jomā sadarbībā ar pedagogiem izstrādā 

nodarbību norises grafiku visam mācību gadam, bet tiek pārskatīts katru mēnesi vai pēc 

nepieciešamības.  

12. Pedagogs nekavējoties informē Sporta skolas direktora vietnieku izglītības jomā par 

nepieciešamību veikt izmaiņas nodarbību grafikā.  

13. Pedagogs informē izglītojamos un vecākus vai likumiskos pārstāvjus par nodarbību 

norises grafiku un izmaiņām tajā, kā saziņas veidu izvēloties informācijas sistēmu 

www.eklase.lv  un īsziņu vai citu grupā apstiprinātu saziņas vietni. 

14. Pedagogs atbild par komunikāciju ar savas grupas izglītojamajiem un viņu vecākiem vai 

likumiskiem pārstāvjiem.  

15. Sporta skola nosaka mācību procesa īstenošanas modeli Sporta skolā vai noteiktā grupā 

atbilstoši epidemioloģiskai situācijai vai atbildīgo institūciju norādījumiem. Īstenošanas 

modelis tiek noteikts saskaņā ar Sporta skolas izstrādāto “RĪCĪBAS PLĀNS” un 

“EPIDEMIOLOĢISKO RISKU LĪMEŅU NOTEIKŠANA UN RĪCĪBA”.  

16. Sporta skola regulāri informē izglītojamo vecākus vai likumiskos pārstāvjus par mācību 

procesa organizēšanu, nodrošina komunikācija ar izglītojamajiem un viņu vecākiem vai 

likumiskiem pārstāvjiem, ievietojot informāciju Sporta skolas mājas lapa 

www.spars.ventspils.lv vai elektroniskā žurnālā www.eklase.lv .  

 

3. MĀCĪBU DARBA ORGANIZĒŠANA 

 

17. Mācību process Sporta skolā tiek organizēts atbilstoši izstrādātam mācību gada plānam, 

kurā var veikt korekcijas, pielāgojoties reālai situācijai un ņemot vērā, kur tiek organizētas 

nodarbības.  

18. Sporta skolā mācību process tiek organizēts saskaņā ar nodarbību un sacensību grafikiem.  

19. Izglītojamie uz nodarbībām ierodas laikā pēc apstiprinātā nodarbību saraksta.  

20. Nodarbības izglītības iestādē tiek organizētas sekojoši:  

20.1. Klātienē iekštelpās,  

20.2. Klātienē ārtelpās,  

20.3. Attālināti. 

21. Klātienē iekštelpās var nodarboties, ievērojot šādus nosacījumus:  

21.1. izglītojamiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts,  

21.2. individuāli – pedagogs un izglītojamais, vai vienas mājsaimniecības            

izglītojamie, izglītojamajiem ir jābūt derīgam negatīvam COVID-19 testam, 

21.3. vienas klases izglītojamie,  

21.4. vienā nodarbībā piedalās līdz 20 izglītojamajiem, ja to pieļauj telpas platība, 

http://www.spars.ventspils.lv/
http://www.spars.ventspils.lv/
http://www.eklase.lv/
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21.5. ģērbtuves tiek izmantotas ierobežoti, ko nosaka pedagogs, 

21.6. nodarbību laikā sejas maskas lieto pedagogs, bet izglītojamais lieto līdz 

nodarbību sākumam un pēc nodarbībām. 

22. Klātienē ārtelpās var nodarboties, ievērojot šādus nosacījumus: 

22.1. visi izglītojamie ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas un pārslimošanas 

sertifikātu un derīgu negatīvu COVID -19 testu, ko izglītojamais katru nedēļu uzrāda 

pedagogam, izņemot pirmsskolas izglītojamos, viņiem tests nav jāuzrāda,  

22.2. ģērbtuves netiek izmantotas,  

23.3.  apmeklējot labierīcības iekštelpās, izmanto sejas maskas,  

24.4. vienā nodarbībā piedalās līdz 20 izglītojamajiem, 

25.5. visi peldēšanas nodaļas izglītojamie līdz 12 gadu vecumam. 

23. Attālināti nodarbojas:  

23.1. izglītojamajiem, kuri atrodas pašizolācijā,  

23.2. nelabvēlīgos laika apstākļos,  

23.4. ja tā noteicis pedagogs. 

24. Viena pedagoga grupas nedrīkst darboties kopā un sastapties.  

25. Pieļaujams vairāku pedagogu un viņu grupu darbošanās vienā telpā, ja to atļauj telpas 

platība, tomēr nav pieļaujama šo grupu krustošanās.  

26. Pedagogiem ir jāievēro katrā telpā noteikto cilvēku skaits (Pielikums Nr.1) , kā arī vienā 

grupā noteikto cilvēku skaits, kā tie noteikti epidemioloģiskajos noteikumos un Sporta 

skolas iekšējos normatīvajos aktos.  

27. Ģērbtuves atļauts izmantot, ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus, tikai 

izglītojamajiem, kuri darbojas klātienē iekštelpās.   

28. Pedagogiem ir jāseko līdzi, lai pirms un pēc nodarbībām kā arī nodarbību laikā pēc 

nepieciešamības tiek dezinficētas izglītojamo rokas un inventārs.  

29. Ja mācību procesa laikā tiek konstatēta saslimšana ar COVID 19 infekciju vai noteikta kā 

kontaktpersona, pedagogam ir jārīkojas saskaņā ar “RĪCĪBAS PLĀNU”.  

30. Ja nodarbību un sacensību laikā izglītojamajam vai pedagogam ir pasliktinājies veselības 

stāvoklis, rīkoties saskaņā ar Sporta skolas izstrādātiem iekšējiem normatīviem aktiem un 

“KĀRTĪBA PAR PEDAGOGU RĪCĪBU IZGLĪTOJAMĀ TRAUMAS VAI 

SASLIMŠANAS GADĪJUMĀ”.  

31. Nepiederošu personu atrašanās nodarbību laikā nav pieļaujama, tajā skaitā, vecākiem un 

likumiskajiem pārstāvjiem.  

32. Sacensības Sporta skolā norisinās bez skatītāju klātbūtnes, izņemot Ramirent Nacionālās 

Basketbola līgas “Spars/Ventspils augstskola” mājas spēlēs.  

33. Vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī citām nepiederošām personām, sporta 

bāzēs atrasties nodarbību laikā nav atļauts. Arī ievest un sagaidīt izglītojamo sporta bāžu 

iekštelpās nav atļauts.  

34. Izglītojamie, kuri mācās ģimenē vai tālmācības programmās, testus veic Sporta skolā 

vienu reizi nedēļā vai kā noteikts MK noteikumos.  

35. Darbiniekiem, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, savus darba 

pienākumus veikt: 

35.1. no 2021. gada 13. oktobra līdz 2021. gada 19. oktobrim ar Covid-19 testēšanas 

sertifikātu vai negatīvu SARS CoV-2 antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām; 

35.2. no 2021. gada 20. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim – ar testēšanas sertifikātu; 

36. Izglītojamajiem ir jāievēro Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi, kā arī sporta bāžu 

noteiktie noteikumi, sekojot pārvaldnieku un dežurantu norādījumiem, apliecinot 

iepazīšanos ar šiem noteikumiem ar savu parakstu.  

37. Par aktuāliem un interesantiem notikumiem nodarbību laikā ar video un foto materiāliem 

informēt sabiedrisko attiecību speciālistu, kurš publisko informāciju Sporta skolas mājas 

lapā un sociālos kontos. Pēc sacensībām informācija sabiedrisko attiecību speciālistam 

jāiesūtas vienas dienas laikā.   



4 

 

 

4. ATBALSTA NODROŠINĀŠANA 

 

38. Sporta skolas darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem ir jāiepazīstas ar IZM, VISC un citu atbildīgo institūciju izstrādātiem 

noteikumiem un normatīviem aktiem, tajos noteikto rīcību, prasībām un atbildību, jāievēro 

noteiktās prasības.  

39. Sporta skola publicē pieejamo aktuālo informāciju, normatīvos aktus un instrukcijas 

iestādes mājas lapā www.spars.ventspils.lv.  

40. Izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis informē attiecīgās mācību treniņu grupas 

pedagogu par nākamās mācību dienas izglītojamā prombūtnes iemeslu vakarā vai 

konkrētās dienas izglītojamā prombūtnes iemeslu līdz plkst. 12:00.  

41. Visos gadījumos, kas saistīs ar COVID19 infekciju, jārīkojas saskaņā ar 29.punktā 

atrunāto, kā arī ar Sporta skolas “IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI” Pielikumu Nr.8.  

 

5. DALĪBA SACENSĪBĀS  

 

42. Organizējot braucienus uz sacensībām un citiem pasākumiem Sporta skolas darbinieks 

rīkojas saskaņā ar iekšējiem noteikumiem “KOMANDĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS, 

NOFORMĒŠANAS UN TO IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANAS KĀRTĪBA”.  

43. Organizējot braucienus uz sacensībām, pedagogs izglītojamos instruē par drošību 

izbraukuma laikā, ceļu satiksmes noteikumiem un citiem drošības noteikumiem. Dodoties 

izbraukumos uz ārvalstīm, informē par attiecīgās valsts galvenajiem drošības 

noteikumiem un paražām.  

44. Organizējot sporta sacensības, Sporta skolas darbinieks rīkojas saskaņā ar iekšējiem 

noteikumiem “SACENSĪBU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA” un noteikto 

epidemioloģiskiem drošības pasākumiem (MK Nr. 622, MK rīkojums Nr 720).   

45. Piedaloties sacensībās, darbiniekiem, pedagogiem un izglītojamajiem ir jāņem vērā 

epidemioloģiskos nosacījumus, sacensību organizētāja prasības un sporta federāciju 

prasības.  

46. Sacensībās Latvijā piedalās izglītojamie ar sadarbspējīgiem vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātiem, bet starptautiskās sacensībās izglītojamie no 16 gadu vecuma 

un ar tādiem noteikumiem, kā noteicis sacensību organizators.  

47. Latvijas izlases dalībnieki, Latvijas Olimpiskās vienības un Augstas klases sportistu 

sagatavošanas centra izglītojamie sacensībās piedalās pēc tiem nosacījumiem kā noteicis 

sacensību organizators.  

48. Sacensībās ārvalstīs izglītojamie piedalās no 14 gadu vecuma, ievērojot mērķvalsts 

epidemioloģiskos nosacījumus un sacensību organizatoru prasības. Atgriežoties no 

ārvalsts sacensībām, jāievēro Latvijas noteiktās epidemioloģiskas prasības.  

49. Ja sacensību laikā ir saslimis vai guvis traumu izglītojamais, pedagogam jāsniedz pirmā 

medicīniskā palīdzība, nepieciešamības gadījumā jāizsauc neatliekamā medicīniskā 

palīdzība vai skolas medmāsa, ja atrodas Olimpiskā centra “Ventspils” Sporta iela 7/9  

sporta bāzēs,  pēc tam nekavējoties jāinformē vecāki vai likumīgie aizbildņi un Sporta 

skolas direktors. Ja izglītojamo nepieciešams hospitalizēt, tad pedagogs nedrīkst doties 

līdzi, ja tajā brīdī nav klātesošs cits Sporta skolas pedagogs, kurš pārņem atbildību par 

citiem izglītojamajiem. Par izglītojamā hospitalizāciju nekavējoties jāinformē izglītojamā 

vecāki vai likumiskie pārstāvji un Sporta skolas direktors.  

 

6. VĒRTĒŠANA 

 

50. Izglītojamie tiek vērtēti pēc MK noteiktiem rezultativitātes kritērijiem attiecīgos sporta 

veidos un attiecīgo sporta veidu federāciju izstrādātiem kontrolnormatīviem, kas tiek 

http://www.spars.ventspils.lv/
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iesniegti Izglītības un zinātnes ministrijas atskaitēs un ir pamats izglītojamā pārcelšanai 

nākamā grupā vai arī atskaitīšanai no Sporta skolas.  

51. Izglītojamos vērtē attiecīgais pedagogs mācību procesā, izvērtējot izglītojamā attīstības 

dinamiku.  

52. Izglītojamos vērtē pēc  rezultātiem sacensībās un izaugsmes dinamika, kā arī iekļūšanu 

Latvijas izlases kandidātu un dalībnieku sastāvā, kā arī Latvijas Olimpiskās vienības 

sastāvā.  

 

 

7.NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

53. Kārtība ir saistoša Sporta skolas darbiniekiem, vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem 

un personām, kas apmeklē Sporta skolu. 

54. Kārtība ir pieejama Sporta skolas mājas lapā.  

55. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 11.oktobrī līdz 2022. gada 11.janvārim.  

56. Ar šo kārtību uz laiku tiek pārtraukta 2021. gada 30.augustā Nr. 5  “MĀCĪBU PROCESA 

ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA 2021./2022. MĀCĪBU GADĀ” apstiprinātā kārtība.  
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Pielikums Nr.1  

 
 

Atļauto izglītojamo skaits vienā sporta nodarbībā sporta 
bāzēs ieštelpās no 11.10. 2021. 

 *15 m2 uz vienu izglītojamo, peldbaseinā ne mazāk kā 6 m2 uz vienu izglītojamo 

    

Nr.p.k. Sporta bāze  
Platība 

m2 Izglītojamo skaits  

1 Ventspils 1.pamatskola  651 43 

2 Ventspils 2.pamatskola  238 16 

3 Ventspils 2.vidusskola zāle  404 27 

4 Ventspils 2.vidusskolas BMX zāle  345 23 

5 Ventspils 4.vidusskola 422 28 

6 Ventspils 6.vidusskola  690 46 

7 Centra sākumskola  211 14 

8 Basketbola halles 1 zāle  648 43 

9 Vingrošanas zāle  648 43 

10 Cīņas zāle  288 19 

11 Sporta nams centrs zāle  740 49 

12 Šautuve 498 33 

13 Smagatlētikas zāle  182 12 

14 Lielais baseins viens celiņš  63 10 

15 Mazais baseins  62 10 

16 Atlētikas zāle peldbaseinā  311 21 

17 Aerobikas zāle peldbaseinā   172 11 

18 Vieglatlētikas manēža  2000 133 

19 Ledus halle  1800 120 

20 Atlētikas zāle basketbola hallē  400 27 

21 Airēšanas bāze "Dampeļi" sporta zāle      

 


