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Lielvārdē 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

2020.gada 12.maijā  

  

RĪCĪBA MĀCĪBU TRENIŅU NODARBĪBĀS ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS 
LAIKĀ LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRAM NODOTAJĀ STADIONĀ 

 

Izdoti saskaņā 2020.gada 12.marta Ministru 
kabineta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu" un 2020.gada 
7.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 254  
“Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. 
marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu"  

 

AR 2020.GADA 18.MAIJU STADIONĀ ATBILSTOŠI GRAFIKAM PAREDZĒTAS 
NODARBĪBAS TIKAI LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRA MĀCĪBU TRENIŅU 

GRUPĀM! 
 

• Mācību treniņu nodarbības (turpmāk – nodarbības) notiek TIKAI stadionā atbilstošos laika 
apstākļos, nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā nodarbības notiek attālināti. 

• Nodarbības stadionā notiek atbilstoši Lielvārdes novada Sporta centra (turpmāk – Sporta centrs) 
direktora apstiprinātam grafikam trenera klātbūtnē, bet izglītojamo vecāki ir tiesīgi pieņemt lēmumu 
par izglītojamā nepiedalīšanos dalību klātienes nodarbībās. 

• Ja izglītojamā vecāki pieņem lēmumu, ka viņu bērns klātienes nodarbībās nepiedalīsies, par to informē 
treneri. Treneris attiecīgi izglītojamajam nodrošina uzdevumus attālināti. 

• Nodarbībās drīkst piedalīties tikai tie izglītojamie, kas sasnieguši 7 (septiņu) gadu vecumu. 
• Nodarbību laikā stadionā uzturas tikai viena treniņgrupa viena trenera klātbūtnē, nepārsniedzot 25 

cilvēku skaitu (t.sk. treneris). 
• Treneri nodarbības organizē bez iespējama fiziska kontakta starp izglītojamajiem – bezkontakta 

nodarbības. 
• Uzturoties stadionā, kā arī pirms un pēc tām tiek ievērota savstarpēja divu metru distance vienam 

no otra. 
• Treneri savlaicīgi izglītojamos informē par treniņā nepieciešamo personīgo inventāru. Ja 

nepieciešamības gadījumā tiek izmantots Sporta centra inventārs, tas trenerim pirms un pēc 
nodarbībām obligāti jādezinficē. 

• Uz nodarbībām stadionā izglītojamie ierodas sporta apģērbā un apavos. 
• Nodarbībās izglītojamie izmanto TIKAI personīgo dzeramā ūdens pudeli.  
• Pirms un pēc nodarbībām treneris nodrošina, ka izglītojamie atbilstoši prasībām dezinficē rokas un 

inventāru ar speciālo dezinfekcijas līdzekli (atrodas stadionā). 
• Nepieciešamības gadījumā treneris pa vienam izglītojamajam dod iespēju apmeklēt tualešu 

telpas Sporta centrā, izglītojamajam atgādinot par roku mazgāšanu. Pēc izglītojamā ierašanās 
stadionā rokas dezinficē atkārtoti. 

• Sporta centra izglītojamo vecāki atbildīgi izvērtē bērna veselības stāvokli un informē treneri, ja 
ir kaut mazākās aizdomas par temperatūru vai jebkāda cita veida saslimšanu, vai ir noteikta 14 
dienu pašizolēšanās. Šādā gadījumā izglītojamajam aizliegts piedalīties nodarbībā. 



 

!Nodarbībās aizliegts piedalīties  izglītojamajiem: 

o kuriem noteikts 14 dienu pašizolēšanās noteikums; 
o kuriem konstatēta Covid-19 infekcija; 
o kuriem ir aizdomas par jebkādu saaukstēšanos vai saslimšanu. 

• Par šo noteikumu jebkādu pārkāpumu (t.sk. ja stadionā nodarbības laikā ierodas nepiederošas 

personas) treneris nekavējoties informē Sporta centra vadību. 

• Ja treneris konstatē, ka izglītojamajam ir veselības problēmas, nekavējoties informē Sporta centra 

vadību un izglītojamā vecākus. 

 

ESIET ATBILDĪGI UN SAUDZĒJIET SEVI UN LĪDZCILVĒKUS! 

 
 

 

Lielvārdes novada Sporta centra direktors  A.Puķītis 


