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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Ādažos, Ādažu novadā 

 

2021. gada 30. augustā                                                                                Nr. ĀBJSS 1-4/21/5 

 

Izglītības procesa organizēšanas un norises kārtība Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. 

gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” 40.6 punktu. 

1. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Ādažu Bērnu un 

jaunatnes sporta skolā (turpmāk – Sporta skola) un ievēro piesardzības pasākumus Covid-

19 infekcijas izplatības laikā, īstenojot informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un 

personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus un no tiem izrietošo prasību 

ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un 

kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu, testu un sertifikātu pārbaudi un testēšanas 

kārtību. 

2. Noteikumi ir saistoši izglītojamajiem, nodarbinātajiem (pedagogi, atbalsta personāls, 

administrācija, kā arī praktikanti izglītības iestādē) un citām personām, kuras var būt vai 

ir tieši saistītas ar Sporta skolas ikdienas darbu, lai ievērotu noteiktos piesardzības 

pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības laikā. 

3. Izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) un citu izglītības iestādei nepiederošo 

personu uzturēšanos izglītības iestādē nosaka Sporta skolas iekšējie noteikumi par 

kārtību, kādā izglītojamo vecāki un citas personas uzturas izglītības iestādē. 

4. Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai Sporta skolas 

direktors ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, distancēšanās 

ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu un izglītojamo un darbinieku 

veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu, kā arī citas atbildīgās personas pēc 

nepieciešamības. 

5. Sporta skolas izglītojamo testēšanu sedz par valsts līdzekļiem. 
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2. Izglītības procesa organizēšana 

6.  Nodarbībās piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai elektroniskā formā) par Covid-19 negatīvu 

testu (tai skaitā individuāla apmeklējuma ietvaros) gan iekštelpās, gan ārtelpās.  

7.  Ja izglītojamajam ir elpceļu saslimšanas simptomi (iesnas, klepus, sāpes kaklā, elpas 

trūkums vai paaugstināta temperatūra), viņš klātienes nodarbības apmeklēt nedrīkst. 

8.  Sejas maskas izglītojamie nelieto nodarbību laikā. Treneri var nelietot sejas maskas, ja 

ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (Sporta skolas vadība var 

pieņemt lēmumu par masku lietošanu). 

9.  Izglītības process Sporta skolā tiek nodrošināts saskaņā ar izglītības iestādes iekšējās 

kārtības noteikumiem un citiem tiesību aktiem, ciktāl tie nav pretrunā ārējiem 

normatīvajiem aktiem šajā jomā, kā arī šiem noteikumiem. Izglītības process Sporta 

skolā norisinās atbilstoši izglītības iestādē apstiprinātajam nodarbību plānam, kurā var 

tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai izglītības iestādē vai valstī. 

10. Sporta skola par izmaiņām sporta veidu nodarbību plānā nekavējoties informē 

izglītojamos, nosūtot informāciju elektroniskās skolvadības sistēmā e-klase un 

publicējot informāciju tīmekļvietnē www.abjss.lv. 

11. Pamatojoties uz SPKC informāciju par epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos 

Ādažu novada administratīvajā teritorijā Covid-19 infekcijas izplatības dēļ, Sporta 

skolas direktore, saskaņojot ar Ādažu novada pašvaldības izpilddirektoru, var pieņemt 

lēmumu par pāreju uz daļēji vai pilnībā attālinātām mācībām. Minēto lēmumu 

nostiprina Sporta skolas rīkojumā. 

12. Daļējas vai pilnīgas pārejas uz attālināto mācību procesu gadījumā, tiek veiktas 

izmaiņas nodarbību un mācību plānā, pēc iespējas realizējot noteikto rezultatīvo 

kritēriju izpildi katram izglītojamajam, treneriem izstrādājot individuālos plānus vai 

vadot tiešsaistes nodarbības. 

13. Atbildīgā persona par izglītības procesa nodrošināšanu un lēmumu nosūtīšanu Ādažu 

novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes lietu speciālistam attiecīgajā kalendāra 

nedēļā par Sporta skolas pieņemtajiem lēmumiem un par attālināto mācību organizāciju 

ir Sporta skolas direktora vietnieks. 

3. Testu un sertifikātu pārbaude 

14. Klātienes nodarbībās piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāts vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Pamatizglītības vai vidējās izglītības 

iestādē veiktais negatīvā testa rezultāts dod iespēju apmeklēt arī Sporta skolas 

nodarbības. Tests derīgs vienu nedēļu. 

15. Izglītojamajiem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai neapmeklē 

pamatizglītības vai vidējās izglītības iestādēs klātienē, un neveic testus citā izglītības 

iestādē, bet ir Sporta skolas izglītojamie, testēšanu veic vienu reizi nedēļā. 

16. Atbildīgā persona par testēšanas nodrošināšanu ir Sporta skolas medmāsa. 

17. Sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai Covid-19 testa pārbaudi 

veic mācību grupas treneris reizi nedēļā. 

18. Saņemtais testēšanas rezultāts jāuzrāda elektroniskā vai izdrukātā veidā. 

 

 

4. Apmeklētāju un izglītojamo plūsmas 

19. Sporta skolas telpās uzturas tikai izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki. 

Izglītojamie lieki neuzkavējas koplietošanas telpās un nedrūzmējas, kā arī ievēro drošu 

attālumu (2 metri) ar citu nodaļu izglītojamajiem. 

20. Mācību treniņgrupa kā vienota pārvietojas no vienas nodarbību vietas uz citu, ievērojot 

savstarpējās distancēšanās prasības. 
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21. Nodarbību saraksts iespēju robežās tiek organizēts pēc bloku principa, lai samazinātu 

izglītojamo pārvietošanās biežumu dažādās nodarbību vietās. 

22. Sporta skolas telpās un teritorijā izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki ir 

atbildīgi par savstarpējās distances ievērošanu, īpaši situācijās, kad koplietošanas telpās 

uzturas vairāku grupu izglītojamie. 

23. Nodarbību starplaikos, ja izglītojamiem jāuzturas izglītības iestādes teritorijā, ievērot 

savstarpējās distancēšanās prasības. 

24. Izglītojamo pārģērbšanās uz nodarbībām tiek organizēta telpās atbilstoši trenera 

norādēm, lai iespēju robežās nodrošinātu dažādu grupu izglītojamo savstarpējo 

distancēšanos.  

25. Izglītības iestādē ierobežota nepiederošu personu plūsma, saziņai ar izglītības iestādes 

darbiniekiem izmantojami elektroniskās saziņas rīki. Klātienes kontakti izglītības 

iestādē organizējami vienīgi iepriekš sazinoties ar atbildīgo darbinieku. 

5. Informēšana  

26. Lai nepieļautu Covid-19 infekcijas izplatīšanos, Sporta skolas izglītojamie un 

nodarbinātie tiek informēti par: 

26.1 nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim; 

26.2 nepieciešamību nekavējoties informēt Sporta skolas administrācijas 

pārstāvi, ja darbiniekam vai izglītojamajam konstatēta inficēšanas ar 

Covid-19; 

 26.3 nepieciešamību Sporta skolas administrācijas darbiniekam, kurš saņēmis 

informāciju no izglītojamā un/vai darbinieka par inficēšanos ar Covid-19, 

nekavējoties informēt par to izglītības iestādes direktori. 

27. Grupu treneri mācību gada pirmajā nodarbībā veic izglītojamo instruktāžu par drošības 

pasākumu ievērošanu un skaidro to nepieciešamību inficēšanās risku mazināšanai. 

28. Sporta skolā, pie ieejas un koplietošanas telpās, ir izvietoti informatīvi brīdinājumi, ka 

izglītības iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm 

klātbūtne, un brīdinājumi par divu metru distances ievērošanu, pareizas roku higiēnas 

un respiratorās higiēnas nosacījumiem. 

29. Sporta skolā izglītojamo un darbinieku informēšanai tiek izmantoti izglītības iestādes 

informatīvie un e-resursi: 

    29.1  darbinieku (ja nepieciešams, arī izglītojamo vecāku) e-pasta adreses; 

    29.2  elektroniskās skolvadības sistēmā e-klase; 

    29.3  izglītības iestādes tīmekļvietne www.abjss.lv,  

29.4  Informatīvi plakāti, kas izvietoti koplietošanas telpās un sporta zālēs. 

30. Sākot ar 2021. gada 1. septembri izglītojamo vai izglītojamo vecāku un darbinieku 

pienākums ir informēt Sporta skolas administrāciju, ja izglītojamajam un/vai 

darbiniekam konstatēta inficēšanās ar Covid-19 pa tālruni 27746508 (iestādes 

administrācija). 

31. Sporta skolas administrācijas darbinieki nodrošina saziņu ar izglītojamajiem un 

izglītojamo vecākiem un viņu informēšanu par šajā kārtībā noteikto elektroniskās 

skolvadības sistēmā e-klase. 

32. Sporta skola vietnē www.abjss.lv regulāri publicē informāciju atbilstoši 

epidemioloģiskajai situācijai, saistībā ar izglītības iestādes izmaiņām. 

6. Higiēnas prasību ievērošana 

33. Ienākot Sporta skolā, izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki veic roku 

dezinfekciju atbilstoši tam ierīkotās vietās pie katras ieejas izglītības iestādē. 

34. Roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamība tiek nodrošināta arī izglītības iestādes 

koplietošanas telpās, piemēram, gaiteņos u.c. 

35. Pēc katras nodarbības grupas treneris vai citi norīkoti atbildīgie darbinieki organizē 

telpu vēdināšanu. 

http://www.abjss.lv/
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7. Rīcība gadījumos, ja ir aizdomas vai tiek atklāts inficēšanās gadījums 

36. Ja veselības stāvoklis pasliktinās mācību nodarbības laikā, izglītojamais par to informē 

treneri, dodas uz medicīnas māsas kabinetu, sazinās ar vecākiem. Atsākot mācības 

Sporta skolā pēc ar elpceļu infekciju saistītu mācību kavējumiem, izglītības iestādē 

iesniedz mācību kavējumus attaisnojošu dokumentu (ārsta izsniegta izziņa ar norādi par 

negatīvu Covid-19 testu). 

37. Ja Sporta skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu 

infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, sāpes kaklā, elpas trūkums vai paaugstināta 

temperatūra), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties 

mājās, telefoniski informējot par to administrācijas pārstāvi, kā arī, nekavējoties 

sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. 

38. Ja Sporta skolas izglītojamajam un/vai darbiniekam konstatēta inficēšanās ar Covid-

19, viņš 24 stundu laikā (tai skaitā sestdienās, svētdienās un svētku dienās) informē 

Sporta skolas direktori par analīžu apstiprinātu inficēšanos ar Covid-19. Apstiprinātas 

saslimšanas gadījumā obligāta izolācija un aizliegums apmeklēt izglītības iestādi. 

39. Pēc informācijas saņemšanas par darbinieka un/vai izglītojamā saslimšanu ar Covid-

19, Sporta skolas direktore sazinās ar Slimību profilakses un kontroles centru (turpmāk 

– SPKC). 

40. Ja kādam no Sporta skolas izglītojamajiem un/vai darbiniekiem, pēc saslimšanas ar 

Covid-19 tiek konstatēta epidemioloģiskā saikne ar izglītības iestādi, Sporta skolas 

direktore seko SPKC sniegtajiem norādījumiem, tai skaitā par karantīnas noteikšanu 

atsevišķai darbinieku un/vai izglītojamo grupai, vai visai izglītības iestādei.  

41. SPKC nosaka īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un 

sniedz individuālas rekomendācijas Sporta skolas direktorei un iesaistītajām personām. 

Sporta skolas direktore pieņem lēmumu par attiecīgās grupas attālināto mācību 

organizēšanu. 

 

8. Noslēguma jautājumi 

42. Sporta skolas direktors, saskaņojot ar Ādažu novada pašvaldības izpilddirektoru, ir 

tiesīgs veikt grozījumus šajos noteikumos, tiktāl, cik tas nav pretrunā noteikumos 

noteiktajai lēmumu pieņemšanas kārtībai. 

43. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas. 

44. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

2020. gada 25. augusta noteikumi Nr. 1- 4/20/2 “Kārtība, kādā tiek organizēts mācību 

process Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā 2020./2021.mācību gadā”. 

 

 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore D.Zilberte 

 

 

 
 


