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Nr.SPSRI-20-3-nts
Noteikumi par izglītības procesa organizēšanu
Rīgas Riteņbraukšanas skolā 2020./2021.m.g.,
nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu
Izstrādāti saskaņā ar
Ministru kabineta
2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” 26.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1.
Izglītības procesa organizēšana un piesardzības pasākumi Rīgas
Riteņbraukšanas skolā (turpmāk – Sporta skola) mācību treniņu nodarbībās tiek nodrošināti
ņemot vērā:
1.1. Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk- MK noteikumi);
1.2. Ieteikumus profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm mācību procesa
organizēšanai un piesardzības pasākumiem mācību – treniņu nodarbību īstenošanai¹;
1.3. Ieteikumus mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā².
2.
Noteikumi ir sagatavoti, lai sekmētu drošu izglītības procesu Sporta skolā,
ievērojot MK noteikumos noteiktos pamatprincipus – informēšana, distancēšanās, higiēna,
personas veselības stāvokļa uzraudzība.
3.
Sporta skola norīko atbildīgās personas, kuras koordinē normatīvajos aktos
noteikto prasību ieviešanu un uzraudzību.
_____________________________

¹·²· https://izm.gov.lv/lv/par-2020-2021-macibu-gadu

4.
Sporta skola iepazīstina ar Noteikumos minēto kārtību izglītojamos, viņu
likumiskos pārstāvjus, darbiniekus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī nodrošina to
publiskošanu Sporta skolas tīmekļvietnē.
II. Izglītības procesa organizēšana
5.
Sporta skola atbilstoši savas darbības specifikai un epidemioloģiskajai situācijai
konkrētajā brīdi, nosaka mācību procesa īstenošanas modeli³. Daļēji attālinātajā mācību
modelī mācību treniņu nodarbības 30 V 813001 licencētās izglītības programmas apguvē 20
– 40% var notikt attālināti atbilstoši Sporta skolas apstiprinātam mācību – treniņu nodarbību
sarakstam (turpmāk – Saraksts).
6. Lai ierobežotu plūsmu pārklāšanos, Sporta skola, plānojot Sarakstu, iespēju
robežās organizē nodarbības katrai mācību treniņu grupai (turpmāk – Grupa) atsevišķi.
7.
Sporta skola nosaka izglītojamo ierašanos un atrašanos nodarbību vietās. Veic
darbības, lai novērstu iespējamu drūzmēšanos ģērbtuvēs, dušās u.c. koplietošanas telpās, kā
arī distancēšanās prasību ievērošanu atbilstoši Noteikumiem un Slimību profilakses un
kontroles centra (turpmāk – SPKC) norādījumiem.
8.
Sporta treneri nodrošina Grupu izglītojamo savlaicīgu nodarbību apmeklējuma
uzskaiti mācību grupu žurnālos pēc katras nodarbības.
9.
Sporta skola kontrolē izglītojamo mācību treniņu nodarbību apmeklējumu,
atbilstoši tarificētajam Grupas sastāvam un apstiprinātajam Sarakstam.
10. Iekštelpās vienas Grupas nodarbību ilgums nepārsniedz 2 stundas. Pārtraukumu
laikā starp Grupu nodarbībām tiek nodrošināta 15 min. vēdināšana.
11.
Sporta skola rūpīgi izvērtē izglītojamo dalības nepieciešamību citu personu
organizētajos sporta pasākumos.
12. Mācību – treniņu procesā un sacensībās jāievēro sporta norises vietā (sporta
bāzē) noteikto prasību izpilde.
III. Covid – 19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un piesardzības
pasākumu ievērošana un nodrošināšana
13. Sporta skola nodrošina darbiniekiem, vecākiem un izglītojamajiem pieejamu
informāciju par kārtību Sporta skolā, kurā ietverta informācija par izglītojamo plūsmas
organizēšanu un kontroli, koplietošanas un citu telpu izmantošanu.
_____________________________
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³. https://izm.gov.lv/lv/par-2020-2021-macibu-gadu mācību procesa īstenošanas iespējamie modeļi,
attiecināmi atbilstoši profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas īstenošana

14.
Sporta skola nepieļauj, ka mācību – treniņu procesā piedalās personas, kurām ir
noteikts pienākums ievērot izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personām ar
elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.
15.
Sporta skola izvieto informatīvos plakātus un vizuālās norādes par higiēnas
ievērošanu. Informē izglītojamajos, vecākus (likumiskos pārstāvjus), darbiniekus par
nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid – 19 simptomiem, individuāliem
profilakses pasākumiem un rīcību, ja parādās elpceļu infekcijas simptomi, neapmeklēt
mācību – treniņu nodarbības.
16.

Ja tiek konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums – sekot SPKC rekomendācijām.

17.
Sporta skolas direktors apstiprina rīcības shēmu (pielikums) komunikācijas
nodrošināšanai:
17.1. Sporta skola – Departaments;
17.2. Sporta skola – Darbinieki;
17.3. Sporta skola – Izglītojamie;
17.4. Sporta skola – Vecāki;
17.5. Vecāki/Izglītojamie – Sporta skola.

Direktors

V.Poļakovs

3

