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RĪKOJUMS 

 

Par darbu ārkārtējā situācijā 

 

1. No 2020. gada 9. novembra līdz 6. decembrim Daugavpils novada sporta skolas 

treneriem un interešu izglītības skolotājam uzsākt darbu saskaņā ar Ministru kabineta 

06.11.2020. rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ievērojot un 

izpildot sekojošas prasības: 

1.1.    Informēt savu treniņu grupu izglītojamo vecākus par darbu ārkārtējās 

situācijas apstākļos, ievietojot paziņojumu MYKOOB žurnālā un 

telefoniski sazinoties ar visu savu treniņu grupu audzēkņu vecākiem. 

1.2.      Ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkst pulcēties ne 

vairāk kā 10 personas (neieskaitot trenerus un sporta darbiniekus), kā arī 

nedrīkst izmantot ģērbtuves. Viena persona vienlaikus nedrīkst vadīt un 

uzraudzīt vairāku treniņgrupu darbu. 

1.3.   Iekštelpās sporta treniņi (nodarbības) notiek individuāla apmeklējuma vai 

individuāla treniņa veidā (ievērojot divu metru distanci, kā arī vienai 

personai nodrošinot ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās iekštelpu 

sporta norises vietas platības). Individuālais treniņš nozīmē viena sporta 

speciālista vadītu nodarbību vienai personai (vai vairākām personām, 

ja tās dzīvo vienā mājsaimniecībā). Viena persona vienlaikus nedrīkst 

vadīt vairākus individuālos treniņus; 

1.4.   Strādājot ar vienu sportistu saskaņā ar 1.3. punktu, pārējiem treniņu grupas 

sportistiem jānodrošina attālināta apmācību. 

1.5.   Ja nav iespējams vadīt treniņus saskaņā ar 1.2. un 1.3. punktos noteiktajām 

prasībām, treniņi notiek attālināti.  

1.6.   Attālinātā mācību procesa laikā, pastiprināti mācot teorētiskos 

priekšmetus, uzdodot vispārējās fiziskās sagatavotības uzdevumus un 

uzdevumus, kuri veicami individuāli. 

1.7.      Saziņā ar izglītojamajiem izmantot visas iespējamās saziņas platformas 

(e-pasts, MYKOOB, sms, Whatsapp u.c). 

1.8.      Noteikt izglītojamajiem uzdevumus atbilstoši viņu spējām, izpratnes un 

fiziskās sagatavotības līmenim. Izmantot daudzveidīgus mācību līdzekļus 

un resursus – foto, video, internetā pieejamos materiālus (nepieciešamības 

gadījumā arī tulkot tos, ja resursi nav valsts valodā un piedāvāto valodu 

izglītojamie nesaprot).  

1.9.      Nodrošināt atgriezenisko saiti ar izglītojamajiem un viņu vecākiem, 

pieprasīt, lai treniņu nodarbība vai vismaz daļa no tās tiktu nofilmēta vai 

mailto:sporta.skola@dnd.lv


uzņemti foto un treniņa dienā tas tiktu nosūtīts trenerim. Trenerim iesūtītie 

pierādījumi par treniņa norisi jāglabā visu attālinātā treniņu procesa laiku 

un pēc pieprasījuma jāuzrāda skolas direktoram, direktora vietniecei, 

Daugavpils novada Izglītības pārvaldes vadītājai vai Izglītības un zinātnes 

ministrijas pārstāvjiem. 

1.10. Katru dienu, kad notika treniņu nodarbība, līdz plkst. 22.00 aizpildīt 

žurnālu MYKOOB.  

1.11. Atzīt par spēku zaudējušu direktora rīkojumu 12.10.2020 Nr.1.19/27 “Par 

pāreju uz attālinātu apmācību”. 

2. Skolas direktoram un direktora vietniecei regulāri veikt šī rīkojuma 1.punktā noteikto 

prasību izpildes pārbaudi, par pārbaudes rezultātiem sastādīt pārbaudes aktus. 

3. Ar rīkojumu treneri tiks iepazīstināti MYKOOB sistēmā un savos e-pastos, kā arī 

informēti ar sms, ka šajos resursos ir ievietota rīkojuma kopija.   

 

 Pamatojums: 09.06.2020. MK noteikumu Nr.360. 

         06.11.2020. MK rīkojums Nr.655.  

 

 
Direktors                                   J.Skrinda  
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