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Noteikumi 

 

kādā tiek organizētas MSĢ sporta veidu nodaļu vasaras nometnes 

 laika posmā no 2020.gada 13.jūnija līdz 15.augustam  

 

 

Noteikumi sagatavoti, pamatojoties uz 2020.gada 10.jūnija “Covid-19 

infekcijas izplatības pārvaldības likumu”, Ministru kabineta 2020.gada 12.marta 

rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 2020.gada 21.maija 

rīkojumu Nr.279 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā 

Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””, Izglītības un zinātnes ministrijas 

2020.gada 22.maija “Vadlīnijām piesardzības pasākumiem bērnu nometņu 

organizētājiem”, kā arī uz 2016.gada 6.janvārī apstiprinātajiem Murjāņu sporta 

ģimnāzijas “Izglītojamo Iekšējās kārtības noteikumiem”. 

 

Noteikumi ir spēkā organizējot mācību treniņu nometnes (turpmāk tekstā - 

MTN): 

 Murjāņu sporta ģimnāzijā - Klintslejas 4, Murjāņi, Sējas novads ; 

TSV “Jūrmala” -  Jaunā iela 66, Majori, Jūrmala. 

 

I Sagatavošanās mācību treniņu nometnei (MTN) 

 

 

1. Nodaļu vecākie treneri nosaka nodaļas MTN cikliskumu visam norādītajam 

vasaras nometņu laikam. 
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2. MTN cikliskums 2020.gada vasaras MTN ir noteikts no 7 līdz 10 treniņu 

dienām. 

3. Ne vēlāk, kā 5 dienas pirms nodaļas MTN sākuma, nodaļu vecākie treneri 

iesniedz MSĢ (TSV) administrācijā plānotās nodaļas MTN laiku un pilnu MTN 

dalībnieku (izglītojamo) sarakstu. 

 

4. Nodaļu MTN treniņu grupu sastāvs nevar pārsniegt 30 dalībniekus 

(ieskaitot izglītojamos, trenerus un atbalsta personālu). 

 

5. MSĢ tehniskais personāls gatavojoties MTN, veic pastiprinātu izglītības 

iestādes treniņu, ēdināšanas, sanitāro mezglu un dzīvošanas bloku virsmu un 

mezglu dezinfekciju, veic nepieciešamo informatīvo norāžu (“Ievēro distanci”, “2 

metri” u.c.) uzstādīšanu nepieciešamajās vietās. 

 

6. MSĢ (TSV) Saimniecības pārzinis ne vēlāk, kā 1 dienu pirms MTN 

sākuma nodrošina visas MTN treniņu grupas ar dezinfekcijas līdzekļiem. 

 

7. Pamatojoties uz nodaļu vecāko treneru iesniegumiem par MTN 

organizēšanu, MSĢ DVAJ (TSV VVIJ) iesniedz grupu informāciju (sporta veidu 

treniņu grupu sarakstus un nometnes laikus) MSĢ (TSV) šefpavārei, izglītojamo 

ēdināšanas pakalpojuma organizēšanai. 

 

8. MSĢ (TSV) šefpavāre sadarbībā ar DVSJ sagatavo visu treniņu grupu 

ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas grafiku (ievērojot treniņu grupu atsevišķu 

ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas laikus). 

 

9. Pamatojoties uz nodaļu vecāko treneru iesniegumiem par MTN 

organizēšanu, MSĢ Saimniecības pārzinis sagatavo visu treniņu grupu ikdienas 

dušu apmeklējumu kārtību, sadalījumu vai grafikus. 

 

II MTN uzsākšana un tās gaita 

 

1. Izglītojamie uz MTN ierodās nodaļu vecāko treneru iesniegto nometņu 

uzsākšanas dienā un norādītajā laika periodā. 

 

2. Ierodoties uz MTN izglītojamajam obligāti jābūt šādiem dokumentiem un 

nepieciešamajam inventāram: 

 

2.1. Ģimenes ārsta izziņa, kurā apliecināts, ka izglītojamajam nav infekcijas 

pazīmes un tas nav bijis kontaktā ar Covid - 19 saslimušajiem vai to 

kontaktpersonām (izziņas termiņš - ne vairāk par 7 dienām pirms MTN sākuma); 

2.2. Individuālie dezinfekcijas līdzekļi un sejas maska (nepieciešamības 

gadījumā nodrošina izglītības iestāde); 



2.3. Personīgās higiēnas priekšmeti, nepieciešamais treniņu ekipējums un 

ikdienas apģērbs. 

 

3. Izglītojamie bez ģimenes ārsta izziņas MSĢ telpās un dalībai MTN netiek 

uzņemti. 

 

4. Izglītojamais, ierodoties uz MTN iepazīstās un ar parakstu apliecina, ka ir 

informēts ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot. 

 

5. MSĢ ārsts, izglītojamajam ierodoties uz MTN veic tā vizuālo apskati, kā 

arī veic ķermeņa temperatūras kontroli. 

 

6. Nav pieļaujama izglītojumo dalība MTN ar elpceļu infekcijas slimību 

pazīmēm un paaugstinātu ķermeņa temperatūru. 

 

7. Kategoriski aizliegta MSĢ un MTN nepiederošu personu atrašanās 

izglītības iestādes iekštelpās un sporta treniņu bāzēs. 

 

8. Izglītojamo izvietošana MSĢ internāta telpās tiek organizēta, iespējami, pa 

treniņu grupām, ievērojot distanci 2 metri, guldināšanai pielietojot principu “galva 

pret kājām”. 

 

9. MTN personālam un izglītojamajiem nometnes laikā obligāti jāievēro 

dezinfekcijas un higiēnas normas, veicot roku dezinfekciju (ieteicams pirms un pēc 

katras aktivitātes), nepieciešamības gadījumā var lietot sejas masku. 

 

10. Ciklisko MTN laikā izglītojamajiem kategoriski aizliegts: 

 

10.1. patvaļīgi atstāt MSĢ (TSV) teritoriju;  

10.2. bez trenera klātbūtnes peldēties dabīgajās ūdenstilpnēs;  

10.3. apmeklēt sabiedriskas vietas un pasākumus;  

10.4. bez trenera rakstiskas atļaujas izbraukt no MTN. 

 

11. MTN dalībnieku ēdināšana tiek organizēta pa treniņu grupām, ievērojot 

izstrādāto ēdnīcas apmeklējuma grafiku. 

 

12. MSĢ tehniskais personāls nodrošina ēdnīcas, dušu telpu un sanitāro 

mezglu regulāru dezinfekciju. 

 

13. Izglītojamo došanās uz treniņiem, dušām, ēdnīcu tiek organizēta tikai 

grupās. 

 



14. Treniņu grupu došanās uz treniņu un atgriešanās internāta tiek organizēta 

divās MSĢ ēku izejās, kur katra no tām ir tikai vienā virzienā. 

 

15. MTN treniņu grupu treniņus organizē, lai to nodarbības “nekrustotos” ar 

citu treniņu grupu aktivitātēm. 

 

16. MTN brīvajā laikā ir pieļaujama izglītojamo kontaktēšanās vienas treniņu 

grupas ietvaros, ir aizliegta izglītojamo (vairāk nekā 4) drūzmēšanās un kontakts 

internāta dzīvojamajās telpās (netiek ievērota distancēšanās normas). 

 

17. Transportējot vienas grupas izglītojamos MSĢ transportā sejas masku 

lietošana nav nepieciešama. Sabiedriskajā transportā sejas masku lietošana ir 

obligāta. 

 

 

III Noteikumu izpilde un kontrole 

 

1. MTN organizē un vada MSĢ (TSV) administrācija, pedagogi (treneri), 

medicīnas un tehniskais personāls. 

 

2. Nodaļu cikliskās MTN tiek organizētas pamatojoties uz konkrētu MSĢ 

direktora p.i. rīkojumu, kurā norādīti MTN laiki un dalībnieku vārdiskais sastāvs. 

 

3. Katras nodaļas MTN gaitu un Noteikumu ievērošanu kontrolē nodaļu 

vecākie treneri, medicīnas un tehniskais personāls. 

 

4. MTN ikdienas kārtību internātā, koplietošanas telpās un ēdnīcā kontrolē 

izglītības iestādes administrācija, internāta audzinātāji, aukles un dežūrējošais 

treneris. 

 

5. MTN dežurējošais treneris (MSĢ sporta veidu nodaļu treneris) tiek 

nozīmēts ar MSĢ direktora p.i. (TSV vadītāja) rīkojumu un MTN laikā ir tiesīgs: 

 

5.1. kontrolēt MTN Noteikumu ievērošanu (saistībā ar Covit-19 

ierobežojumiem un MSĢ Izglītojamo Iekšējās kārtības noteikumiem)  

5.2. veikt izglītojamo brīvā laika un pārvietošanās monitoringu internātā un 

MSĢ teritorijā, 

5.3. koordinēt treniņu grupu ēdināšanas procesa grafika ievērošanu; 

5.4. kontrolēt higiēnas un dezinfekcijas pasākumu efektivitāti; 

5.5. informēt sporta veidu nodaļu trenerus par MTN Noteikumu 

neievērošanas riskiem; 

5.6. aizrādīt par darbībām (nepieciešamības gadījumā apturēt), kuras ir 

pretrunā ar MTN Noteikumos noteikto vai apdraud apkārtējo drošību; 



5.7. Informēt MSĢ administrāciju par rupjiem MTN Noteikumu prasību 

pārkāpumiem, rosināt izglītojamo atskaitīšanu no MTN. 

 

6.  Izglītojamo dalība MSĢ MTN norādītajā periodā nav obligāta. 

 

 

Direktora p.i.                                         S.Čevers   


