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RĪKOJUMS 

Siguldā 

02.12.2021.          Nr.1-8/344 

 

Par Siguldas Sporta skolas darbību 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojumu N.720 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” un Ministru Kabineta 2021. gada 28. septembra  noteikumiem Nr.662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 

NOSAKU: 

1. Sporta treniņos iekštelpās var piedalīties:  

1.1. darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;  

1.2. individuāli (izņemot izglītojamos, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai ar sporta treneri, 

kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nodarbības telpā neatrodas citas 

personas;  

1.3. Grupa ar ne vairāk kā 20 izglītojamiem līdz 12 gadu vecumam, kuri formālajā izglītībā 

ir veikuši rutīnas skrīninga testu atbilstoši centra algoritmam, ar vienu sporta treniņa vadītāju, 

kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; 

2. Treniņu laikā iekštelpās vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no treniņa 

norises telpas platības (publiskas lietošanas peldbaseinā – 10 m2 no ūdens virsmas platības); 

2.1. Ģērbtuvju piepildījums 25 %. 

3. Sporta treniņi ārtelpās notiek: 

3.1. darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī 

izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros 

(izņemot pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamos), ja vienā treniņgrupā pulcējas ne vairāk 

kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas 

ģērbtuves; 

3.2. Latvijas izlases (tai skaitā jauniešu un junioru), Latvijas Olimpiskās vienības un 

Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu 

komandu sportistu (ja sporta sacensībās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem), 

kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru izglītojamo 

sporta treniņi gan iekštelpās, gan ārtelpās drīkst norisināties arī epidemioloģiski daļēji drošā 

vidē ar darbiniekiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. 

4. Izglītojamiem, kuri atrodas pašizolācija vai karantīnā, tiek noteikti attālināti darba 

uzdevumi. 



 
 

5. Izglītojamie, kuri noteikti kā konatkpersonas: 

5.1. Ar sadabspējīgu sertifikātu var turpināt nodarbības klātienē, veic COVID -19 testēšanu 

atbilstoši algoritmam; 

5.2. Bez sadarbspējīga sertifikāta ievēro epidemioloģiskās prasības un nodarbības atsāk pēc 

negatīva COVID-19 testa uzrādīšanas. 

6. Mācību treniņu process noris pēc apstiprināta grafika. Nodarbības laiks nepārsniedz 90 

minūtes. 

7.  Telpu vēdināšana starp nodarbībām 20 minūtes. 

8. Nodarbībās nedrīkst piedalīties audzēkņi, kuriem noteikta pašizolācija, mājas karantīna 

vai izolācija vai kuriem ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. 

 

 

 

 

Direktore:         K.Putniņa 

 

 


