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Sporta skolas darbību

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 *Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, 2021. gada 20.oktobra Ministru kabineta rīkojums Nr.748 un Ministru Kabineta 2021.
gada 28. septembra noteikumiem Nr.662 *Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”, NOSAKU:
Sporta treniņi notiek attālināti.
Uzdodu sporta treneriem:
=
informēt telefoniski, elektroniski (SMS, WhatsApp, e-pastā, e-klase u.c.) izglītojamos
2.1.
un viņu likumiskos pārstāvjus par mācību treniņu organizēšanu attālināti — nosūtot
izglītojamiem individuālos treniņu plānus, atbilstoši mācību-treniņu grupas programmai, gada
kalendārajam plānam un nodarbību apjomam;
2.2.
kontrolēt mācību-treniņu plānu izpildi, organizējot izglītojamo treniņu atskaites,
dienasgrāmatas elektroniskā vai papīra formātā par veikto treniņu apjomu;
2.3.
reizi nedēļā organizēt tiešsaistes nodarbību katrai mācību-treniņu grupai;
2.4.
līdz katras pirmdienas plkst.8.30 aizpildīt e-klases dienasgrāmatu nedēļas ciklam,
norādot treniņu dienu, saturu;
līdz katras pirmdienas plkst.8.00 iesūtīt Sporta skolas administrācijai pārskatu par savu
2.5.
'mācību-treniņu grupu izglītojamo attālināti veiktā darba apjomu iepriekšējā nedēļā.
3.
Izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem pieņemšana klātienē Siguldas Sporta skolas
telpās, iepriekš piesakoties pa tālr.29360283 (direktore Karīna Putniņa), tikai uzrādot
sadarbspējīgu sertifikātu.
4.
Elektroniskā saziņa ar izglītojamo likumiskiem pārstāvjiem:
4.1.
e-klases pasts;
42. uz e-pastu sportaskola(dsigulda.lv vai karina.putnina(Osigulda.lv ;
4.3.
direktore, tālr.29360283.
pa tālruni: lietvede, tālr.26306843, vai
5.
skolas
lietvedei
veikt
darbu
klātienē, ievērojot epidemioloģisko normu
Sporta
nosacījumus.
6.
Direktora vietniecei Ilzei Ratniecei veikt darbu gan klātienē, gan attālināti, atbilstoši
nepieciešamībai;
Direktora vietniekam Jānim Ozoliņam veikt darbu attāl
7
8.
Direktora vietniekam Raimondam Kiršfeldam veikt darbu klātienē pirmdienās,
otrdienās, trešdienās no plkst.8.30-17.00, atbilstoši epidemioloģisko normu prasībām, attālināti
ceturtdienās un piektdienās.
9.
Sporta skolas apkopējai Guntai Gražulei veikt darbu klātienē, ievērojot
epidemioloģisko normu nosacījumus.

t

Sporta skolas dežurantam Viktoram Gobam veikt darba pienākumus klātienē, atbilstoši
darba grafikam un ievērojot epidemioloģisko.ņormu nosacījumus.
11.
No2021. gada 21. oktobralīdz 2021. gāda 14. novembrim pārtraukt Sporta skolas telpu
10.

iznomāšanu

Direktore:

trešajām

personām.
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K.Putniņa

