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RĪKOJUMS 

Siguldā 

 

14.10.2020.          Nr.1-8/296 

 

Par Siguldas Sporta skolas darbību 

 

Pamatojoties uz 13.10.2020. Grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos 

Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 

NOSAKU: 

1. Sporta treneriem no 17.10.2020. līdz 06.11.2020. organizēt mācību-treniņu grupu 

nodarbības ārtelpās, individuāli iekštelpās un sliktos laika apstākļos attālināti.  

2. Treniņu grafiku ar norādītu norises vietu laika posmam 19.10.-25.10.2020. (rudens 

brīvlaikam) iesūtīt līdz 15.10.2020. 

3. Treniņu grafiku ar norādītu norises vietu laika posmam 26.10.-06.11.2020. iesūtīt līdz 

22.10.2020. 

4. Organizējot grupu treniņus ārtelpās, netiek izmantotas ģērbtuves. 

5. Audzēkņi, kuri ierodas uz individuālo treniņu vai individuālo apmeklējumu iekštelpās, 

izmanto ģērbtuvi, vadoties pēc sporta bāzes pārvaldnieka rīkojumiem, ievērojot 

epidemioloģiskās drošības pasākumus.  

6. Dambretes nodaļas sporta treneriem organizēt mācību-treniņu grupu nodarbības 

attālināti, kā arī individuālos treniņus (1 treneris + 1 audzēknis) nodarbību vietā, 

Siguldas pilsētas vidusskolas ēkā, pēc apstiprināta grafika. 

7. Basketbola nodaļas MT-7, MT-6 Z, MT-6 M, MT-4 LB, MT-4 MV grupu audzēkņi pēc 

Sporta skolas apstiprināta saraksta reizi nedēļā drīkst veikt individuālu apmeklējumu 

Sporta skolas sporta zālē, Gāles ielā 29, ievērojot Sporta skolas noteikumus par 

pieteikšanos individuālajam apmeklējumam. 

8. Peldēšanas nodaļas MT-2, MT-3, MT-4-1, MT-4-2 grupu audzēkņi pēc Sporta skolas 

apstiprināta saraksta divas reizes nedēļā drīkst veikt individuālos apmeklējumus 

Sporta centra baseinā, ievērojot Sporta centra noteikumus par pieteikšanos 

individuālajam apmeklējumam. 

9. Vieglatlētikas nodaļas MT-7, SMP-3 GB, Basketbola nodaļas MT-7 grupu audzēkņi 

pēc Sporta skolas apstiprināta saraksta reizi nedēļā drīkst veikt individuālu 

apmeklējumu Sporta centra baseinā, ievērojot Sporta centra noteikumus par 

pieteikšanos individuālajam apmeklējumam. 

10. Vieglatlētikas nodaļas MT-6, MT-7, SMP-3 GB, SMP-3 AS, Kalnu slēpošanas nodaļas 

SMP-1 GG grupu audzēkņi pēc Sporta skolas apstiprināta saraksta reizi nedēļā drīkst 

veikt individuālu apmeklējumu Sporta centra smagatlētikas zālē, ievērojot Sporta 

centra noteikumus par pieteikšanos individuālajam apmeklējumam. 

11. Badmintona nodaļas SMP-2 grupas audzēkņi četras reizes nedēļā drīkst veikt 

individuālos apmeklējumus Siguldas Sporta skolas sporta zālē, ievērojot Sporta skolas 
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noteikumus par pieteikšanos individuālajam apmeklējumam. 

12. Sporta treneris veido individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko 

saiti tiem audzēkņiem, kuri izvēlas nepiedalīties grupu nodarbībās ārtelpās. 

13. Grupu treniņos ārtelpās un individuālajos treniņos iekštelpās nedrīkst piedalīties 

audzēkņi, kuriem noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kuriem ir 

elpceļu infekcijas slimības pazīmes. 

14. Grupu treniņos ārtelpās audzēkņiem ievērot divu metru distances ievērošanu, kā arī 

pareizas roku higiēnas un respiratorās (klepošana, šķaudīšana) higiēnas nosacījumus. 

15. Sporta treneriem līdz katras pirmdienas plkst. 8.00 aizpildīt e-klases dienasgrāmatu 

nedēļas treniņu ciklam, norādot treniņu dienu, laiku, norises vietu, saturu. 

 

 

 

 

 

Direktora p.i.:       I.Ratniece 


