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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI  
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01.09.2021                    Nr. 1-09/21 

Kārtība, kādā tiek nodrošināti piesardzības pasākumi profesionālās ievirzes izglītības 
procesā, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2020 noteikumiem Nr.360  
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

 izplatības ierobežošanai 25., 26. un 27.pantu”   

1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Mācību procesa organizēšanas kārtību nosaka izglītības iestādes vadītājs, ņemot vērā 
normatīvo aktu prasības un epidemioloģisko situāciju valstī.  

1.1.1. Mācību procesa organizācijas pamatnosacījumi, lai mazinātu iespējamos inficēšanās 
riskus, ir:  
i. elastība un patstāvība, 
ii. mācību plāna un procesa piemērošana atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un 

izglītojamo vajadzībām,  
iii. sadarbība un informēšana (treneri, izglītojamie, vecāki, institūcijas),  
iv. sociāli emocionālais un cita veida atbalsts,  
v. nodrošinājums (resursi).  

1.1.2. Mācību procesu atbilstoši izglītības plāniem organizē ievērojot noteiktos epidemioloģiskās 
drošības pasākumus:  
i. nodarbību vada norīkotais sporta treneris,  
ii. fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas,  
iii. jāievēro nodarbības norises vietas pārvaldnieka un trenera norādījumi,  
iv. jāievēro citi aktualizētie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās 

drošības pasākumi,  
v. klātienes nodarbībās piedalās veseli izglītojamie, aizliegts piedalīties izglītojamajiem 

ar Covid-19 saslimšanas pazīmēm (elpošanas ceļu infekcijas pazīmēm - klepus, elpas 
trūkums, rīkles iekaisums, paaugstināta temperatūra (virs 37,5),  

vi. uz nodarbībām pulcēties savlaicīgi (līdz 10 minūtēm pirms nodarbības) tikai nodarbību 
grafikā noteiktajās vietās,  

vii. uz nodarbībām izglītojamie ierodas sporta tērpā, līdzi ņemot maiņas apavus, kurus 
pārvelk norādītajā vietā,  

viii. nodarbībās piedalās attiecīgo grupu audzēkņi atbilstoši apstiprinātajiem sarakstiem, 
ix. pirms katras nodarbības sporta treneris veic noteiktos drošības pasākumus,  
x. koplietošanas inventāru pēc izmantošanas dezinficē,  
xi. treneris veido individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti tiem 

izglītojamajiem, kas atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties tikai 
attālināti, kamēr pārējie mācās izglītības iestādes telpās vai daļēji attālināti;  

1.1.3. Skola informē vecākus vai likumiskos pārstāvjus par:  
i. rīcību, ja izglītojamajam tiek konstatētas slimības pazīmes,  
ii. pienākumu ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus saskaņā 

ar MK noteikumiem Nr. 360,  
iii. nepieciešamību informēt skolas administrāciju vai grupas treneri par izglītojamā 

prombūtnes iemeslu,  
iv. nekavējošu skolas administrācijas vai grupas trenera informēšanu, ja izglītojamam 

konstatēta COVID -19 infekcija.  



1.1.4. Netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija, 
atrašanās skolas telpās.  

1.1.5. Netiek pieļauta izglītojamo, skolas darbinieku, apmeklētāju ar elpceļu infekcijas slimību 
pazīmēm atrašanās skolas telpās. 

2. Inficēšanās pazīmes 

2.1. Biežāk sastopamie simptomi ir: 
2.1.1. nogurums; 
2.1.2. paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis); 
2.1.3. sauss klepus. 
2.2. Citi iespējamie simptomi: 
2.2.1. elpas trūkums (iespējama spiedoša sajūta krūtīs); 
2.2.2. sāpes muskuļos; 
2.2.3. iekaisusi rīkle, kakla sāpes. 
2.3. Ja radušies viegli simptomi: 
2.3.1. pilnībā pārtraukt kontaktu ar veseliem cilvēkiem (karantīna); 
2.3.2. sazināties ar ģimenes ārstu, kurš sniegs padomus par ārstēšanu un testēšanu. 
2.4. Ja ir ļoti augsta temperatūra, smags klepus un grūtības elpot, nekavējoties zvanīt 113. 

3. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums sporta skolā 

3.1. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 
pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba 
pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt skolas atbildīgo personu un 
sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.  

3.2. Lai novērstu infekcijas izplatīšanos, lietot sejas masku vai mutes un deguna aizsegu, 
pārvietojoties uz mājām ar sabiedrisko transportu vai kājām.  

3.3. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 
(drudzis, klepus, elpas trūkums), trenera rīcība:  

3.3.1. izolē izglītojamo no pārējiem treniņgrupas dalībniekiem,  
3.3.2. informē par situāciju skolas administrāciju,  
3.3.3. informē izglītojamā vecākus vai likumiskos pārstāvjus, kas nekavējoties ierodas pēc 

izglītojamā.  
3.4. Lai novērstu trenera inficēšanās risku, izgītojamam jālieto sejas maska vai deguna un mutes 

aizsegs, bet trenerim – medicīniskā sejas maska. 
3.5. Izglītojamā vecāki vai likumiskie pārstāvji telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu.  
3.6. Ja skolas darbiniekam, trenerim vai izglītojamam skolā ir konstatēti nopietni veselības 

traucējumi, nekavējoties tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests – 113. 
Skolas darbinieki sazinās ar izglītojamā vecākiem un informē tos par Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta izsaukšanu.  

3.7. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir 
radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, treneris rīkojas atbilstoši infekcijas slimību 
ierobežošanas kārtībai:  

3.7.1. izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni,  
3.7.2. lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atbilstoši iepriekš minētajam, 
3.7.3. sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un Sporta skolas direktoru, 
3.7.4. Sporta skolas atbildīgais nodrošina divu stundu laikā informācijas sniegšanu telefoniski 

Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam – 
tālr. 64281131. 

3.8. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir ievērojami šādi pamatprincipi:  
3.8.1. Informēšana.  
3.8.2. Labi redzamā vietā izvieto šādu informācija par piesardzības pasākumiem:  

i. brīdinājumu, ka skolas telpās nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, 
mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes, 

ii. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās 
nosacījumiem, ja tādi ir noteikti,  

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

3.9. Distancēšanās. 
3.9.1. Vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci.  



3.9.2. Neievērot divu metru fizisku distanci var vienas treniņgrupas ietvaros.  
3.9.3. Vietā, kur uzturas daudz cilvēku un nav iespējams nodrošināt divu metru fizisko distanci 

un ierobežot pakalpojuma sniegšanas laiku, kas nepārsniedz 15 minūtes, izveido fizisku 
barjeru starp cilvēkiem vai pieprasa lietot mutes un deguna aizsegus (piemēram, 
autobusos).  

3.9.4. Kontrolēt izglītojamo un skolas darbinieku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejas, 
kāpņu telpā, gaiteņos. Nav pieļaujama treniņgrupu savstarpējā sastapšanās.  

3.9.5. Ierobežot darbinieku, treneru un izglītojamo pulcēšanos ārpus darba pienākumu 
veikšanas vai mācību procesa.  

3.9.6. Organizējot pasākumus, ierobežot pasākuma norises laiku un pasākumu dalībnieku 
skaitu, ievēro vispārējās prasības attiecībā uz pulcēšanās nosacījumiem saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr. 360.  

3.10. Higiēna. 
3.10.1. Roku higiēnai nodrošināt siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai 

spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola).  
3.10.2. Samazināt kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu (skārienjutīgie ekrāni, datori, 

tastatūras, peles, papīrs). 
3.10.3. Samazināt iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai skaitā rakstāmpiederumu, 

nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam.  
3.10.4. Veikt regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un 

dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži 
saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, 
krāni).  

3.10.5. Regulāri vēdināt telpas. Ja nav iespējams izmantot automātiskās ventilācijas sistēmas, 
mācību procesu plāno ar pārtraukumu ik pēc divām stundām un pārtraukuma laikā 
nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes.  

3.10.6. Pēc nodarbības treneris dezinficē treniņa laikā izmantoto inventāru.  
3.11. Personas veselības stāvokļa uzraudzība.  
3.12. Skolā neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kam 

noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.  
3.13. Nodrošināt skolas apmeklētāju uzskaiti, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt 

kontaktpersonas COVID – 19 inficēšanās gadījumā.  

Lauris Hincenbergs  
Direktors 
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