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Siguldā 

2020. gada 15.oktobrī 

1-6/09 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

“Siguldas Sporta skolas izglītojamo pieteikšanās kārtība individuālajiem 

apmeklējumiem Siguldas Sporta skolas sporta zālē” 

 

Izdoti saskaņā ar  

Rīkojumu Nr.1-8/269 no 14.10.2020. 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Siguldas Sporta skolas izglītojamie piesakās individuālajiem apmeklējumiem 

Siguldas Sporta skolas sporta zālē ar mērķi izpildīt sporta trenera uzdotos 

attālinātā darba uzdevumus. 

1.2. Viena Siguldas Sporta skolas sporta zāles individuālā apmeklējuma laiks ir 1 h 

20 min.  

1.3. Vienlaicīgi individuālo apmeklējumu Siguldas Sporta skolas sporta zālē drīkst 

pieteikt 4 izglītojamie. 

1.4. Lai nodrošinātu izglītojamo plūsmu nekrustošanos: 

1.4.1. uz individuālo apmeklējumu Siguldas Sporta skolā 

drīkst ierasties ne ātrāk kā 5 min pirms atvēlētā laika 

sākuma; 

1.4.2. Siguldas Sporta skola jāatstāj ne vēlāk kā 5 min pēc 

atvēlētā laika beigām. 

1.5. Katram izglītojamajam, kurš ieradies uz individuālo apmeklējumu, tiek 

nodrošināta atsevišķa ģērbtuve. 

1.6. Siguldas Sporta skolas sporta zāles noteiktais laiks individuālajiem 

apmeklējumiem: 

1.6.1. brīvlaika nedēļā 19.10.-23.10. – no plkst. 9.00 līdz plkst. 

19.20; 

9.00-10.20. 

10.30-11.50 

12.00-13.20 

13.30-14.50 

15.00-16.20 

16.30-17.50 

18.00-19.20 
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1.6.2. no 26.10.-06.11. – no plkst. 12.00 līdz plkst. 19.20. 

12.00-13.20 

13.30-14.50 

15.00-16.20 

16.30-17.50 

18.00-19.20 

 

1.6.3. ja no 26.10. vispārizglītojošās skolās tiks mainīti stundu 

grafiki, var tikt mainīts arī individuālo apmeklējumu 

laiks. 

1.7. Individuālajiem apmeklējumiem nedrīkst pieteikties audzēkņi, kuriem noteikta 

pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kuriem ir elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes. 

1.8. Individuālo apmeklējumu laikā izglītojamajiem ievērot divu metru distances 

ievērošanu Sporta skolas telpās, kā arī pareizas roku higiēnas un respiratorās 

(klepošana, šķaudīšana) higiēnas nosacījumus. 

 

2. Pieteikšanās kārtība 

2.1. Izglītojamais vai viņa vecāks Sporta skolas darba laikā (8.30 – 17.00) zvana 

Siguldas Sporta skolas direktora p.i. Ilzei Ratniecei pa tālr. 22022898, piesakoties 

nosauc vārdu, uzvārdu, treneri, mācību-treniņu grupu, vēlamo individuālā 

apmeklējuma laiku. 

2.2. Pieteiktais individuālais apmeklējums tiek fiksēts grafikā, kas pieejams 

Siguldas Sporta skolas mājaslapā www.siguldassportaskola.lv, sadaļā Basketbols.  

2.3. Informācija par izmaiņām grafikā mājaslapā tiek atjaunota katru darba dienu 

plkst. 17.00. 

 

 

 

 

 

 

Direktora p.i.      I.Ratniece 

Ratniece 

22022898 

http://www.siguldassportaskola.lv/

