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              APSTIPRINĀTS 
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no 2021. gada 10.septembra  

 
 

28.08.2021. 

 

Iekšējie noteikumi 

 

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanas prasības Jelgavas novada Sporta centrā  

 
                                                                                                            Izdoti pamatojoties uz Ministru kabineta 

                                                                                                           2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr. 360  

                                                                                                      „Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

    Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

                                                             40.5 punktu  

I Vispārīgās prasības 

1. Noteikumi, kādā tiek nodrošināti Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanas  pasākumi 

sporta profesionālās ievirzes izglītības procesā Jelgavas novada sporta centrā (turpmāk – 

noteikumi) piemērojami saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr. 

360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr.360) https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-

pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai un saskaņā ar noteikumu noteiktajiem 

norādījumiem un informāciju. 

2. Mācību treniņu procesa (turpmāk – treniņš) organizēšanas kārtību nosaka Jelgavas novada 

sporta centra (turpmāk – Jelgavas novada SC) direktors, ņemot vērā normatīvo aktu prasības 

un epidemioloģisko situāciju.   

3. Treniņa organizācijas pamatnosacījumi ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas 

pamatprincipus – regulāra informēšana, distancēšanās, higiēnas un personas veselības 

stāvokļa uzraudzība. 

4. MK noteikumu Nr.360 un noteikumu prasību ieviešanu, rīcības koordinēšanu un  uzraudzību 

veic Jelgavas novada SC direktora vietniece I. Čākure t.26542051,   sadarbībā ar ārsti 

I.Raumani  t.26736804  (turpmāk -  atbildīgās personas)  . 

5. Informēšana par noteikumos noteiktajām prasībām: 

5.1.  Jelgavas novada SC personālu  informē direktora vietnieks (pedagogus) un sporta ārsts 

(darbiniekus); 

5.2. Izglītojamos un vecākus vai likumiskos pārstāvjus (turpmāk – vecāki) informē attiecīgās 

mācību treniņu grupas treneris.  
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6. Treneris ir atbildīgs par iepazīšanos ar MK noteikumu Nr. 360 prasībām un noteikumiem, to 

ievērošanu organizējot treniņu procesu un nodrošinot audzēkņu dalību sacensībās, audzēkņu 

un viņu vecāku informēšanu. 

7. Noteikumi tiek ievietoti Jelgavas novada SC tīmekļa vietnē. 

 

II Prasības mācību procesa organizēšanai un norisei 

 

8. Treniņu process, atbilstoši trenera nedēļas darba plānojumam, tiek organizēts ievērojot 

noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. 

9. Treniņu procesā iesaistītajiem jāievēro:  

9.1. audzēkņis klātienes treniņu procesā drīkst piedalīties, ja trenera rīcībā ir pierādāma 

informācija par audzēkņa sadarbspējīgu sertifikātu vai iknedēļas negatīvu Covid -19 testu; 

9.2. objektīvas informācijas saņemšanu no audzēkņa vecāka vai paša audzēkņa par  sadarbspējīga 

sertifikāta vai iknedēļas Covid -19 testa rezultātiem nodrošina konkrētās treniņu grupas 

treneris; 

9.3. audzēknim ierodoties uz katru  treniņu nodarbību iekštelpās, obligāti jāreģistrējas pie trenera, 

kurš veic atzīmi e-klasē  treniņa apmeklējumu; 

9.4. treniņu norises vietas pārvaldnieka pamatoti norādījumi un prasības , kas  iekļautas sporta 

norises vietas iekšējās kārtības noteikumos vai pakalpojumu sniegšanas noteikumos; 

9.5. aktualizētie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi; 

9.6. treniņos aizliegts piedalīties ar Covid-19 saslimšanas pazīmēm (elpošanas ceļu infekcijas 

pazīmēm un paaugstinātu ķermeņa temperatūru); 

9.7. ja izglītojamais atgriežas no prombūtnes ( piem., slimība) treniņu procesā drīkst piedalīties , 

ja Covid- 19 tests ir veikts ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms treniņa. 

9.8. uz treniņiem audzēkņiem ierasties ne ātrāk kā 10 min pirms treniņa,  treniņu grafikā vai  

trenera norādītajā treniņa vietā; 

9.9. treniņos piedalās tikai attiecīgo grupu audzēkņi, treniņu norišu vietās neatrodas personas, kas 

nav saistītas ar treniņa procesa organizēšanu un norisi. 

9.10. tiek nodrošināta koplietošanas inventāra ( izņemot spēles laikā izmantojamo pārvietojamo 

inventāru, piem. bumbas) dezinficēšana ko veic treniņu norises vietas pārvaldnieka nozīmēts 

darbinieks. 

10. Sadarbību ar izglītības iestādēm, lai, nepieciešamības gadījumā saņemtu informācijas par 

sadarbspējīgo sertifikātu un Covid 19 testu rezultātiem audzēkņiem no konkrētās izglītības 

iestādes, nodrošina Jelgavas novada SC atbildīgās personas. 

11. Treniņos iekštelpās trenerim jānodrošina, lai audzēkņu skaits treniņu telpā nepārsniegtu MK 

noteikumi Nr.360 noteiktās prasības. 

11.1. Treniņu telpu platība/maksimāli pieļaujamais audzēkņu skaits telpā nodarbība slaikā: 

11.1.1. Jelgavas novada SC zālē, Aviācijas ielā 8f- 621 m2 – 25 audzēkņi 

11.1.2. Elejas vidusskolas sporta zālē  - 301 m2/ 12 audzēkņi 

11.1.3. Jaunsvirlaukas pagasta sporta zāle 558 m2 / 22 audzēkņi 

11.1.4. Jaunsvirlaukas pagasta cīņas zāle 133m2 / 5 audzēkņi 

11.1.5. Kalnciema pagasta sporta zāle 861 m2 / 34 audzēkņi 

11.1.6. Platones pagasta sporta zāle 622 m2 / 25 audzēkņi 

11.1.7. Svētes pagasta sporta zāle 687 m2  / 27 audzēkņi 

11.1.8. Valgundes pagasta sporta zāle 811 m2  / 32 audzēkņi 

11.1.9. Vircavas pagasta sporta zāle 591 m2  / 23 audzēkņi 

12. Treneris veido individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti tiem      

izglītojamajiem, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un treniņu procesā var 

iesaistīties tikai attālināti.   



13. Jelgavas novada SC, organizējot sacensības, nodrošina MK noteikumos Nr.360 noteikto telpu 

platības ierobežojumu ievērošanu, kā arī ar Covid-19 saistīto piesardzības pasākumu 

ievērošanu.  

14. Jelgavas novada SC treneri nodrošina vecāku un izglītojamo informēšanu par: 

14.1. prasībām audzēkņu dalībai mācību treniņu procesā; 

14.2. rīcību, ja izglītojamajam tiek konstatētas slimības pazīmes; 

14.3. pienākumu sekot līdzi bērna veselības stāvoklim; 

14.4. veidu, kādā vecāks informē treneri par bērna prombūtnes iemeslu;  

14.5. informēšanu, ja bērnam konstatēta COVID -19 infekcija; 

14.6. pienākumu raudzīties, lai bērns neapmeklētu treniņu nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas 

veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes.   

15. Jelgavas novada SC personālam un izglītojamiem sekot savam veselības stāvoklim, ievērot 

profilakses pasākumus, nedoties uz darbu vai treniņu ar Covid-19 saslimšanas pazīmēm.  

 

III Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums 

 

16. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums u.c. simptomi), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba 

pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt Jelgavas novada SC administrāciju 

un sporta ārstu, kā arī sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.  

17. Ja izglītojamajam atrodoties treniņā parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums u.c inficēšanās pazīmes), treneris:  

17.1. izolē izglītojamo no pārējiem treniņgrupas dalībniekiem;  

17.2. informē par situāciju Jelgavas novada SC sporta ārstu un  administrāciju; 

17.3. informē izglītojamā vecākus; 

17.4.  sev un izglītojamajam  nodrošina sejas masku vai deguna un mutes aizsegu.  

18. Pēc informācijas saņemšanas no Jelgavas novada SC par izglītojamā elpceļu infekcijas 

slimības pazīmēm,  izglītojamā vecāki nodrošina izglītojamā nogādāšanu ārstniecības iestādē 

vai mājās. 

19. Ja Jelgavas novada SC  darbiniekam, trenerim vai izglītojamam darbā vai treniņā ir konstatēti 

nopietni veselības traucējumi, nekavējoties tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienests – 113.  

20. Jelgavas novada SC administrācijas pārstāvis sazinās ar izglītojamā vecākiem un informē tos 

par  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukšanu.  

21. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes Jelgavas novada SC konstatētas diviem vai vairāk 

izglītojamiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, tad, atbilstoši infekcijas 

slimību ierobežošanas kārtībai:  

21.1.  izglītojamie tiek izolēti, nodrošinot pieaugušā klātbūtni;  

21.2.  iesaistītajām personām tiek nodrošinātas sejas maskas un mutes/deguna aizsegi;  

21.3.  tiek informēti izglītojamā vecāki;  

21.4. tiek informēts Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas 

epidemiologs – 63022674; 63084386 (Jelgava) 

 

 
 

                          Direktors                                                                           V.Beitāns 

 
 

  



 


