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SC/1-34/20/2 

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības 
Jelgavas novada Sporta centrā 

 

Izstrādāts un izdots saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 I un III nodaļu, 

likuma ’’Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums’’ 1.un 2.pantu, Izglītības un 

zinātnes ministrijas ieteikumiem mācību procesam un piesardzības pasākumiem 

 

 

 1.      Vispārīgie noteikumi 

1.1.Jelgavas novada Sporta centrā (turpmāk- CENTRS) profesionālās ievirzes programmu 
īstenošanas vietās -Sporta bāzēs  ( turpmāk- SB) 2020./2021.mācību gadā izglītības process tiek 
īstenots  klātienē (A modelis), ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanas 
pamatprincipus (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no 
tiem izrietošās prasības.  

1.2.CENTRA atbildīgā persona par šīs kārtības un no tās izrietošo prasību ievērošanu ir CENTRA 
direktora vietniece Inguna Čākure  

1.3.Kārtība ir izstrādāta, lai mazinātu CENTRA izglītojamo, darbinieku un apmeklētāju veselības 
apdraudējuma risku un ir saistoša visām minētajām grupām.  

1.4.Pāriešana  uz mācību procesa īstenošanas C modeli, atkarīga no Jelgavas novada domes 
lēmuma par rīcību, ja pašvaldības teritorijā tiek konstatēta infekcija Covid-19. 

 2.      Epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanas pamatprincipi 

2.1.CENTRĀ un SB nedrīkst ienākt personas,  kurām   ir elpceļu infekcijas pazīmes (drudzis – 
ķermeņa temperatūra virs 37,5, klepus, elpas trūkums, iesnas, sāpošs kakls u.c.)  

2.2.CENTRĀ un SB nodarbību laikā drīkst ienākt un atrasties tikai izglītojamie, treneri un darbinieki.  

2.3.Vecāki vai likumiskie pārstāvji CENTRĀ atrasties nedrīkst, izņemot gadījumus, ja tas tiek 
saskaņots ar CENTRA direktoru un ievērojot visu piesardzības pasākumus, t.sk. – sejas maskas 
lietošanu.  
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2.4.CENTRĀ un SB nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai 
izolācija.  

2.5. Nepilngadīgo izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē CENTRA 
atbildīgā persona, ja izglītojamajiem konstatēta Covid-19 infekcija, kā arī par izglītojamā prombūtnes 
iemesliem.  

2.6.CENTRA un SB  telpās un apkārtnē jāievēro sociālā distancēšanās – 2 m . 

2.7.Visiem CENTRA darbiniekiem jāatgādina izglītojamiem par distancēšanos, ja tiek novērota 
drūzmēšanās. 

2.8.CENTRA izglītojamie, darbinieki un apmeklētāji: 

2.8.1.      ierodoties CENTRĀ un atrodoties SB telpās vai tā teritorijā, jāievēro roku higiēna – 
dezinficējot tās vai mazgājot, kur tas iespējams; 

2.8.2.      ievēro individuālos piesardzības pasākumus; 

2.8.3.      bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, tualetes 
apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā, roku mazgāšana jāveic vismaz 40 sekundes un roku 
nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi; 

 3.      Sporta bāžu vadītāji  seko šādu piesardzības pasākumu īstenošanai: 

3.1.Ierašanās SB un aiziešana no tā notiek pa norādītajām durvīm. Tiešā atbildība- dežurants. 

3.2.visās koplietošanas telpās izvietota informācija - atgādinājumi par higiēnas ievērošanu, kā arī par 
pareizu roku mazgāšanu un 2 m distances ievērošanu; . Tiešā atbildība- SB vadītājs. 

3.3. pie SB ieejas durvīm novieto dezinfekcijas līdzekļus. Tiešā atbildība- dežurants. 

3.4.seko, lai tiktu telpu uzkopšana un dezinfekcija. Tiešā atbildība- SB  vadītājs 

3.5.Seko, lai pastiprināti tiktu tīrītas koplietošanas virsmas ( durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku 
balstus un atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krānus, skārienjūtīgās ierīces), pielietojot 
dezinfekcijas līdzekļus. Tiešā atbildība-SB vadītājs 

4.      Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek  atklāts infekcijas gadījums 

4.1. Ja izglītojamajam, atrodoties KP, tiek konstatētas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas 
trūkums, iesnas, sāpošs kakls u.c.), CENTRS: 

4.1.1.      nepilngadīgo izglītojamo izolē atsevišķā telpā un, ja nepieciešams, nodrošina tā paša 
pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās 
risku izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks- medicīnisko sejas 
masku; 

4.1.2.      sazinās ar nepilngadīgā izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas 
nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski sazinās ar savu ģimenes ārstu; 

4.1.3.      pilngadīgais izglītojamais vai nu dodas uz mājām pats ar savu transportu vai noorganizē sev 
tādu, vai, lietojot medicīnisko sejas masku, dodas uz mājām ar sabiedrisko transportu un obligāti 
informē savu ģimenes ārstu. 

4.1.4.      izglītojamais apmeklē treniņus,  saskaņā ar ģimenes ārsta atļauju/ norādījumiem; 

4.2. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 
(drudzis, klepus, elpas trūkums, iesnas, sāpošs kakls u.c.), darbinieks: 
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4.2.1.      pārtrauc pienākumu veikšanu un dodas mājās; 

4.2.2.      telefoniski informē CENTRA vadību; 

4.2.3.      sazinās  ar  ģimenes ārstu, lai vienotos par ārstēšanas režīmu; 

4.2.4.      lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu publiskās vietās; 

4.2.5.      atgriežas darbā   tikai ar ārsta norādījumu. 

4.3.Ja darbiniekam vai izglītojamajam CENTRĀ vai SB ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek 
izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, zvanot uz 113. 

4.4.Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes tiek konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās 
aizdomas par grupveida saslimšanu, CENTRS izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto 
sejas maskas un mutes/deguna aizsegus, sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem 
pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra 
attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam – 63022674; 63084386 (Jelgava) 

4.5.Ja izglītojamajam konstatēts Covid-19 infekcija, izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem 
pārstāvjiem vai pilngadīgam izglītojamajam par to obligāti jāinformē CENTRS. 

4.6.Ja izglītojamajam vai darbiniekam tiek konstatēta COVID-19 saslimšana, iestāde pilda SPKC 
norādījumus. Direktors par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē Jelgavas novada 
pašvaldību, savukārt pašvaldība – Izglītības kvalitātes valsts dienestu par faktu, ja KP tiek noteikta 
karantīna. 

4.7.Ja CENTRĀ mācību treniņu grupā tiek atklāts infekcijas gadījums, tiek pāriets uz mācību procesa 
īstenošanas C modeli. 

5. Mācību procesa  organizācija 

5.1. Mācību – treniņu process notiek katrai mācību – treniņu grupai  atsevišķi – ne vairāk kā 30 
izglītojamie, mazinot to izglītojamo skaitu, kas nonāk ciešā kontaktā un iespēju robežās mazina 
treniņgrupu savstarpējo sastapšanos , plūsmas pārklāšanos., reģistrējot dalībnieku atrašanos 
treniņā  e-klases žurnālā. 

5.2. Vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci (neievērot divu metru distancēšanās 
prasību var izglītojamie un treneri sporta treniņu (nodarbību) un sporta pasākumu norises laikā, pirms 
un pēc tām tiek ievērota savstarpēja vismaz divu metru distance). 

5.3. 20 %  ( vienu dienu nedēļā) mācību laika, sākot no MT-4,  tiek noteikts ar  attālinātā mācību 
procesa elementiem , saziņai lietojot WhatsApp , e-klase.lv pastu. 

5.4. Mācību –treniņu (fizisko aktivitāšu) norises vietā tiek izmantots personīgais inventārs. Ja tiek 
izmantots citai personai piederošs inventārs, tad pirms inventāra nodošanas citai personai un pirms 
fizisko aktivitāšu norises uzsākšanas veicama tā dezinfekcija. Minētais nosacījums par inventāra 
nodošanu un tā dezinfekciju nav attiecināms uz spēles laikā izmantojamo pārvietojamo inventāru 
(piemēram, visa veida bumbas, volāni u.c.). Ja inventāru izsniedz sporta norišu vietā, tad nodrošina 
dezinficētā inventāra nodalīšanu no lietotā un nedezinficētā inventāra 

6. Dalība sacensībās un citos pasākumos 

6.1. Piedaloties sacensībās vienlaikus jāievēro sporta norises vietas (sporta bāzes) pārvaldnieka 
noteikto prasību (iekļautas sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumos vai pakalpojumu 
sniegšanas noteikumos) izpilde. Sacensībās nodrošināt sporta federācijas noteikumu ievērošanu, 
īpaši attiecībā uz veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai 

6.2  Izvērtē nepieciešamību piedalīties sacensībās ārvalstīs (saskaņā ar Slimību profilakses un 
kontroles centra rekomendācijas par došanos uz ārvalstīm). Atgriežoties no ārvalstīm, sadarbībā ar 
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vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem nodrošina pastiprinātu izglītojamā veselības kontroli. 
Ja atgriežas/iebrauc Latvijā no valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie 
pasākumi sakarā ar augstu saslimstību ar Covid-19 attiecīgajā valstī, jāievēro MK noteikumos Nr. 360 
noteiktās prasības (izņemot gadījumus uz kuriem attiecināmi MK noteikumos Nr. 360 noteiktie 
ierobežojumu atvieglojumi saistībā ar starptautiskajiem sporta pasākumiem). 

 


