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Aktualizēts ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
“Liepājas Kompleksās sporta skolas” 

direktora 2021.gada 1.septembra 
rīkojumu Nr. 48 /1.7. 

 
 

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID 19 infekcijas izplatības 
ierobežošanas prasības Liepājas Kompleksā sporta skolā 

 
 

Izdoti saskaņā ar  
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums 
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi  

Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  

 
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 
1.1. “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības 
Liepājas Kompleksā sporta skolā” (turpmāk tekstā – kārtība) nosaka to, kā  Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādē “Liepājas Kompleksā sporta skola” (turpmāk tekstā – sporta skola) 
nodrošināma profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu  īstenošana sporta skolā un tās 
organizētajos pasākumos no 2021.gada 1.septembra, lai nodrošinātu Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanu. 
1.2. Kārtībā noteiktās higiēnas, distancēšanās, testēšanas, izglītojamo un darbinieku veselības 
stāvokļa uzraudzības prasības sporta skolā jāievēro un jāpilda visiem, kas saistīti un/vai īsteno 
mācīšanās un sportiskās sagatavotības procesu - izglītojamiem un viņu likumiskajiem 
pārstāvjiem, sporta skolas darbiniekiem, kā arī personām, kas nonāk saskarē ar sporta skolas 
izglītojamiem izglītības procesa ietvaros. Kārtība ir spēkā visās sporta skolas sporta bāzēs un 
treniņu norises vietās, kā arī sporta centra “Ezerkrasts” dienesta viesnīcā. 
1.3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic ar rīkojumu ieceltās atbildīgās personas.  
1.4. Ar kārtību tiek iepazīstināti visi sporta skolas darbinieki, izglītojamie un viņu likumiskie 
pārstāvji, kā arī tā tiek publicēta sporta skolas tīmekļa vietnē -https://www.liepaja.lv/par-sporta-
skolu/ un skolvadības sistēmas “e-klase” sadaļās “Instruktāžas” un “Skolas jaunumi”. 
Iepazīstoties ar kārtību, ar parakstu tiek apliecināta iepazīšanās ar tās saturu un atbildība to 
ievērot. Izglītojamo likumiskie pārstāvji apliecinājumu izdara veidlapā, uzrādot visu tajā 
pieprasīto informāciju (Pielikums Nr.1). 
1.6. Atbilstoši situācijai var tikt veiktas izmaiņas, izglītības procesu organizējot attālināti vai daļēji 
attālināti, ja Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk tekstā – SPKC) noteicis obligātus 
pasākumus, lai ierobežotu infekcijas izplatību sporta skolā, kā arī gadījumos, kad to paredz 
augstākstāvoši normatīvie akti.  
 

II. VESELĪBAS STĀVOKĻA UZRAUDZĪBA UN  RĪCĪBA 
 
2.1. Izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz vecāku un izglītojamo pašu 
atbildību.  
2.2. Sporta skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (drudzis, kle-
pus, elpas trūkums) klātbūtne. Ja izglītojamajam vai darbiniekam ir šīs pazīmes, viņš netiek ie-
laists sporta skolā.  
2.3. Ja SPKC, ģimenes ārsts vai cita atbildīgā persona izglītojamajam vai darbiniekam ir notei-
kusi pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas karantīnas nosacījumus, tie obligāti jāievēro un 
par tiem nekavējoties jāinformē sekojoši:  
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2.3.1. vecāki par to informē treneri, kurš, savukārt, informē atbildīgo personu, kas noteikta ar 
rīkojumu, atbilstoši izglītojamā mācību –treniņu grupai;  
2.3.2. darbinieki informē administrāciju un medicīnas māsu.  
2.4. Apmeklēt mācību – treniņu nodarbības (turpmāk tekstā – treniņus), veikt darba pienākumus 
kā arī uzturēties dienesta viesnīcā klātienē sporta skolā var izglītojamie un darbinieki, kuriem ir 
sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina pilna vakcinācijas kursa pabeig-
šanu, vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, kas derīgs 180 dienas no pozitīva Covid-19 testa 
rezultāta (turpmāk – sertifikāts). 
2.5. Ja izglītojamajam, darbiniekam vai dienesta viesnīcas iemītniekam nav Covid-19 vakcināci-
jas vai pārslimošanas sertifikāta, izglītojamais un darbinieks, lai apmeklētu sporta skolu klātie-
nē, saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra noteiktu algoritmu veic Covid-19 testu. 
Tests tiek veikts saskaņā ar laboratorijas noteikto algoritmu, atbilstoši aktuālajiem normatīvajiem 
aktiem valstī.  
2.5.1. Par dienesta viesnīcas iemītnieku testēšanas veikšanu ir atbildīga tā organizācija, kas 
audzēkņus nosūta uz dienesta viesnīcu vai komandējošā organizācija.  
2.6. Izglītības procesa īstenotājam, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu izglītības pakalpojumu 
sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no laboratorijas, no izglītojamā vai no nodarbinātā 
iegūto informāciju par sadarbspējīga vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta esī-
bu vai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.  
2.7. Ja, pildot darba pienākumus, darbiniekam parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazī-
mes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veik-
šanu, dodoties mājās, telefoniski jāsazinās ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēša-
nas režīmu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis 
darba nespējas lapu).  
2.8. Ja izglītojamajam, atrototies sporta skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazī-
mes (drudzis, klepus, elpas trūkums):  
2.8.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā, nodrošinot medicīnas māsas vai sporta bāzes dežuranta 
klātbūtni;  
2.8.2. izglītojamā treneris sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna 
vai dod akceptu bērnam doties uz mājām, pēc iespējas nekontaktējoties ar citiem cilvēkiem.  
2.8.3. Vecāki telefoniski kontaktējas ar ģimenes ārstu.  
2.8.4. Izglītojamais atgriežas sporta skolā saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 
2.9. Darbinieks skolā var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar noslēgtu darba nespējas 
lapu. 
 

III. HIGIĒNAS UN DISTANCĒŠANĀS PRASĪBAS 

 
3.1. Sporta skola visās treniņu norises vietās un administrācijas telpās (gan savās sporta bāzēs, 
gan iznomātās telpās sadarbībā ar telpu iznomātājiem) izvieto infografikas par higiēnas prasību 
ievērošanu.  
3.2. Sporta skola nodrošina iespēju darbiniekiem un izglītojamajiem ievērot roku higiēnu – 
nodrošinot silto ūdeni, ziepes, individuāli lietojamos roku nosusināšanas līdzekļus. Ja sporta 
skolā nav pieejams silts ūdens, skola nodrošina spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus, 
kas satur vismaz 70% etanola, kā arī apmāca darbiniekus un izglītojamos tos lietot. Ienākot  
sporta skolas telpās (sporta bāzē, treniņu nodarbību telpās, administrācijas telpās), darbinieki, 
izglītojamie un citi apmeklētāji dezinficē rokas.  
Par roku dezinfekciju izglītojamajiem pirms treniņu nodarbību uzsākšanas ir atbildīgs katras 
grupas treneris. 
3.3. Darbiniekiem sporta skola nodrošina sejas aizsegu, izglītojamie ir aicināti ņemt līdzi sejas 
aizsegu, ko izmantot nepieciešamības gadījumā. Sejas aizsegam jāatbilst normatīvo aktu 
prasībām. Nepieciešamības gadījumā sporta skola nodrošina sejas aizsegus izglītojamajiem. 
Mutes un deguna aizsegu var nelietot: 
3.3.1. izglītojamie līdz 7 gadu vecumam; 
3.3.2. izglītojamie un treneri ar sadarbspējīgu sertifikātu klātienes izglītības procesā – treniņu 
laikā (arī koplietošanas telpās); 
3.3.3. darbinieki ar sadarbspējīgu sertifikātu klātienes procesā (arī koplietošanas telpās); 
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3.4. Izglītojamie iespēju robežās lieto savu personīgo inventāru. 
3.5. Pedagogam treniņu plānot (iespēju robežās) tā, lai izglītojamais nodarbības galvenā 
uzdevuma izpildīšanai izmantotu tikai vienu sporta inventāru. Ja nodarbība plānota citādāk, tad 
īpaša vērība jāpievērš inventāra dezinficēšanai pēc katra izglītojamā vingrinājuma izpildes.  
3.6. Sporta inventāra dezinficēšana nav nepieciešama pēc vingrinājumu izpildes peldbaseinā, jo 
ūdens ir hlorēts, kas iznīcina mikroorganismus un kalpo kā dezinfekcijas līdzeklis. 
3.7. Sporta skola visās treniņu norises vietās un administrācijas telpās (gan savās sporta bāzēs, 
gan iznomātās telpās sadarbībā ar telpu iznomātājiem) nodrošina regulāru telpu vēdināšanu vai 
mehānisku vēdināšanu.  
3.8. Sporta skola visās treniņu norises vietās un administrācijas telpās (gan savās sporta bāzēs, 
gan iznomātās telpās sadarbībā ar telpu iznomātājiem) regulāri veic telpu uzkopšanu, 
izmantojot tīrīšanas dezinfekcijas līdzekļus.  
3.9. Sporta skola visās treniņu norises vietās un administrācijas telpās  (gan savās sporta 
bāzēs, gan iznomātās telpās sadarbībā ar telpu iznomātājiem) regulāri veic biežāk lietojamo 
virsmu (durvju rokturi, kāpņu margas, galdu virsmas, krēslu margas, virsmas labierīcībās) 
dezinfekciju. 
3.10. Sporta skolas peldbaseinu ūdenī hloru saturoša dezinfekcijas līdzekļa koncentrāciju uztur 
noteiktā diapazona augšējās robežās.  
3.11. Nav pieļaujama izglītojamo, viņu likumisko pārstāvju un sporta skolas darbinieku 
drūzmēšanās sporta skolas visās treniņu norises vietās un administrācijas telpās (gan savās 
sporta bāzēs, gan iznomātās telpās) un āra teritorijā.  
3.12. Lai nepieļautu liela cilvēku skaita drūzmēšanos koplietošanas telpās (ģērbtuves, gaiteņi, 
dušas telpas utml.), sporta skola plāno un kontrolē izglītojamo un sporta skolas darbinieku 
plūsmu šajās vietās.  
3.13. Sporta skolā visās treniņu norises vietās un administrācijas telpās (gan savās sporta 
bāzēs, gan iznomātās telpās sadarbībā ar telpu iznomātājiem) ir izvietotas skaidri salasāmas 
norādes ievērot 2 m distanci no pārējām personām. Neievērot divu metru distancēšanās 
prasību var izglītojamie un treneri sporta treniņu un sporta pasākumu (sacensību utml.) norises 
laikā, pirms un pēc tām tiek ievērota vismaz divu metru distance.  
3.14. Ģērbtuves vienlaikus izmanto viena izglītojamo grupa. Nākamā grupa ģērbtuvi var 
izmantot pēc tam, kad iepriekšējā ir izgājusi no ģērbtuves. Pēc iespējas ievērot to, lai 
uzturēšanās laiks ģērbtuvēs nepārsniedz 15 minūtes. Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25% . 
 

IV. TRENIŅU PROCESA ORGANIZĒŠANA 
 
4.1. Sporta skolā treniņu process notiek klātienē, ievērojot attiecīgo sporta veidu Sporta likumā 
noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas izstrādātu sporta treniņu drošības protokolu. 
4.2. Ja mācību treniņu nometne, treniņu nodarbība vai sacensības notiek citas izglītības 
iestādes vai pašvaldības telpās (sporta zālē, baseinā u.c.), pedagogam un izglītojamajam 
saistoši ir konkrētās iestādes kārtības un drošības vai pakalpojumu noteikumi. 
4.3. Mācību treniņu procesa organizācija notiek saskaņā ar sporta skolas direktora 
apstiprinātiem grafikiem, kuros norādīts nodarbību laiks, vieta un treniņu skaits. 
4.3.1. Pirms treniņa nodarbības treneris pārbauda izglītojamā atbilstību klātienes 
apmeklējumam, aizpildot veidlapu – Pielikums Nr.2., dati par izglītojamo testiem tiek saglabāti 
vienu kalendāro mēnesi, pēc tam iznīcināti;  
4.4. Izglītojamie uz treniņu nodarbībām ierodas ne ātrāk kā 15 minūtes pirms treniņu sākuma. 
4.5. Treniņu grafiki pedagogiem jāsaplāno tā, lai sporta zālē ne retāk kā pēc 90 minūtēm tiktu 
nodrošināta telpu vēdināšana, nodrošinot 20 minūšu sanitāro pārtraukumu.  
4.6. Vienā telpā treniņu nodarbības notiek katrai treniņu grupai atsevišķi, nepārsniedzot 20 
izglītojamo skaitu.  
4.6.1. Gadījumos, ja izglītojamo grupu veido vairākas mācību – treniņu grupas, treniņi var notikt, 
nepārsniedzot 20 personu skaitu treniņu nodarbību telpā un ievērojot minimālās distancēšanās 
prasības. Mācību vai interešu izglītības treniņu nodarbībā vienlaikus drīkst piedalīties tik 
izglītojamo, lai ikvienam fizisko aktivitāšu izpildei tiktu nodrošināta ne mazāk kā 4 m² liela 
platība no kopējās telpas, bet ne vairāk kā 20 izglītojamie.  
4.6.2. Izglītojamo testēšanu var neveikt, ja izglītojamo skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. 
4.7. Treniņu nodarbībās peldbaseinā notiek atbilstoši sporta skolas noteikumiem sporta centra 
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“Ezerkrasts” apmeklējumam Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā Nr.10/1.14  
4.8. Mācību programmu rezultatīvo kritēriju izpildei atļauts organizēt sacensības (čempionātus, 
meistarsacīkstes), ievērojot sanitāri epidemioloģiskās vadlīnijas un ievērojot attiecīgo sporta 
veidu Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas izstrādātu sporta treniņu 
drošības protokolu. 
4.9. Ja mācību treniņu nometne, treniņu nodarbība vai sacensības notiek citas izglītības 
iestādes vai pašvaldības telpās (sporta zālē, baseinā u.c.), pedagogam un izglītojamajam 
saistoši ir konkrētās iestādes kārtības un drošības vai pakalpojumu noteikumi. 
4.10. Organizējot treniņus ārtelpās, ja to pieļauj klimatiskie apstākļi, treneris aizpilda 
apliecinājumu par ārtelpu mācību –treniņu grupu nodarbībām. 
4.11. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus var norisināties 
vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek 
nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.  
4.12. Organizējot ārtelpu nodarbības, nepieciešams nodrošināt treniņu norises vietas (ārtelpu 
sporta bāzes) kārtības noteikumu un noteikto prasību ievērošanu (īpaši attiecībā uz 
veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai). 
4.13. Pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem, kuri apmeklē sporta treniņus 
(nodarbības), Covid-19 tests nav jāveic gadījumos, ja sporta  treniņu norises laikā izglītojamie 
nenonāk saskarē ar pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem un treniņi notiek 
vienas grupas ( burbuļa) ietvaros. Pārējos gadījumos pirmsskolas vecuma izglītojamie tiek 
testēti atbilstoši sporta skolas vispārējām algoritmam.  
 

V. SACENSĪBU ORGANIZĒŠANA SPORTA SKOLĀ 
 

5.1. Sacensību organizēšana sporta skolā Iekštelpās:  
5.1.1. Sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās 
sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē (norādot sacensību 
nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru); 
5.1.2. Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu 
vakcinācijas vai pārslimošanas, testēšanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā 
formā) par Covid-19 negatīvu testa rezultātu, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes 
izglītības programmu izglītojamie, kuriem pēdējās nedēļas (vai laika posmā, kāds noteikts 
attiecīgajā brīdī normatīvajos aktos) laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs.  
5.1.3. Covid-19 testu var neveikt personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu minētās personas.  
5.1.4. Sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem.  
5.1.5. Sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas (ieskaitot 
sportistus un nodarbinātos, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu, tai skaitā 
sporta darbiniekus, neieskaitot skatītājus).  
5.1.6. Tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietoti mutes un deguna aizsegi (izņemot 
sportistus sporta sacensību norises laikā).  
5.1.7. Vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus apkalpojošie 
sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai citus sportistus 
apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā).  
5.1.8. Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %.  
5.1.9. Tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana ik pēc 90 minūtēm vismaz 20 minūtes vai 
atbilstoša ventilācija.  
5.1.10. Apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli.  
5.2. Sporta skolas sacensību organizators( atbildīgā persona):  
5.2.1. nodrošina, ka visas iesaistītās personas ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā 
noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas apstiprinātu sacensību drošības protokolu;  
5.2.2. kontrolē, kā sportisti, sporta darbinieki, skatītāji un citas personas sacensību laikā ievēro 
tām noteiktos pienākumus;  
5.2.3. organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu un laikus informē 
sportistus un sporta darbiniekus par minētajiem pasākumiem, atbildīgā persona, 
kontaktinformācija tiek norādīta sacensību nolikumā: 
5.3. Atbildīgā persona:  
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5.3.1. atrodas sacensību norises vietā to norises laikā;  
5.3.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo 
informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sacensībās;  
5.3.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sacensību norises vietā 
esošo personu skaitu -  izmantojot sporta skolas izstrādāto veidlapu, pielikums Nr.3.;  
5.3.4. pēc SPKC pieprasījuma nodrošina sacensību dalībnieku datu (vārds, uzvārds, 
kontaktinformācija) iesniegšanu epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkos. 

 
VI. NEPIEDEROŠU PERSONU UZTURĒŠANĀS SPORTA SKOLĀ 

 
6.1. Nav pieļaujama sporta skolai nepiederošu personu atrašanās sporta skolas treniņu 
nodarbību telpās bez iepriekšēja saskaņojuma.  
6.2. Atļauta ir mazāko grupu izglītojamo ( 5- 7 gadi) pavadošās personas ienākšana līdz 
ģērbtuvei, iepriekš saskaņojot to ar sporta bāzes atbildīgo personu (mākslas un sporta 
vingrošanas sporta bāzēs). Šādos gadījumos vienlaicīgi ģērbtuvē var uzturēties divi pieaugušie, 
nepārsniedzot 15 minūtes un ievērojot nepieciešamo minimālo distancēšanos.  
6.3. Ārpus mācību procesa laika skolas var iznomāt telpas sporta skolai nepiederošām 
personām, pārliecinoties, ka šīs personas nesaskaras ar izglītojamiem un pēc tam tiek veikta 
telpu vēdināšana un tīrīšana, kā arī šis personas var uzrādīt sadarbspējīgus sertifikātus vai 
negatīvu Covid-19 testa rezultātu, atbilstoši normatīvajiem aktiem.  
6.4. Ja mācību treniņu nometne, treniņu nodarbība vai sacensības notiek citas izglītības 
iestādes vai pašvaldības telpās (sporta zālē, baseinā u.c.), pedagogam un izglītojamajam 
saistoši ir konkrētās iestādes kārtības un drošības vai pakalpojumu noteikumi. 
 

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
 
7.1. Šī kārtība tiek izskatīta par vadošo sporta skolas iekšējo normatīvo aktu. Ja citos sporta 
skolas iekšējos normatīvajos aktos esošās prasība ir pretrunā ar šo, par spēkā esošām tiek 
uzskatītas šajā kārtībā esošās prasības. 
7.2. Sporta skola informē darbiniekus, izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus par mobilās 
lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu. Detalizētu 
informāciju par lietotni var iegūt, kā arī to var ērti lejuplādēt, apmeklējot mājaslapu 
https://www.apturicovid.lv . 
7.3. Ar šīs kārtības apstiprināšanu spēku zaudē 2020.gada 1.septembrī, ar rīkojumu Nr. 71/1.7. 
apstiprinātā “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID 19 infekcijas izplatības ierobežošanas 
prasības Liepājas Kompleksā sporta skolā”. 
7.4. Šī kārtība ir ievērojama tiktāl, ciktāl tā atbilst  normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā valstī. 
Gadījumos, ja tiek veiktas normatīvo aktu izmaiņas, sporta skola vadās pēc aktuālajiem 
normatīvajiem aktiem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.apturicovid.lv/
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Pielikums Nr. 1 
Apliecinājums 

 
 
 
 
Es, ____________________________________________________________________ 
 (likumiskā pārstāvja  vārds, uzvārds)  

 
 
apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas 
Kompleksā sporta skola” iekšējo normatīvo dokumentu “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-
19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Liepājas Kompleksā sporta skolā” un esmu 
informēts/-a par primārajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības 
mazināšanai , pārrunāt tos ar savu bērnu, aicināt viņu tās ievērot un pārrunājis /-usi ar bērnu 
par iespējamiem riskiem, ja prasības netiek ievērotas. Apņemos ievērot prasības un apzinos, ka 
esmu līdzatbildīgs /-a, ka tās ievēros arī mans bērns 
 
________________________________________________________________________ 
( vārds, uzvārds, grupa)  

 
 
Informācija par personas datu apstrādi  
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Kompleksā 
sporta skola” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Brīvības iela 39, tālrunis: 634 23226, 
elektroniskā pasta adrese: liepaja.kss@liepaja.lv Pārziņa Personas datu aizsardzības 
speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā 
pasta adrese: das@liepaja.lv. Jūsu personas datu apstrādes mērķis – uzdevumu izpilde 
nodrošinot skolnieku drošību izglītības iestādē. Papildus informāciju par minēto personas datu 
apstrādi var iegūt Liepājas pašvaldības tīmekļa vietnes www.liepaja.lv sadaļā Privātuma politika 
vai klātienē izglītības iestādes administrācijā, Brīvības ielā 39, Liepājā.  
 
Lūdzu norādiet  kontaktpersonas, ar kurām sazināties, ja izglītojamam, atrodoties sporta skolā, 
pasliktinās veselības stāvoklis, lai vienotos par nokļūšanu mājās: 
 
 
 
_________________________________________________________  
    (vārds, uzvārds, tālruņa numurs)  
 
_________________________________________________________  
    (vārds, uzvārds, tālruņa numurs)  
 

________________________________________________________  
    (vārds, uzvārds, tālruņa numurs)  
 
 
______________________      ____________________ 
( datums)                                ( paraksts) 
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Pielikums Nr.2 
  

 

Covid-19 testa rezultāti 
     

 

Liepājas Kompleksā sporta skola 
     

 

Sporta veids - _______________________ 
   

 

Grupa - ____________________________ 
             

 

Treneris - __________________________  
   

 

Mēnesis         
    

Nr.p.k. Vārds, uzvārds 
P. 

20.09. 
O. 

21.09. 
T. 

22.09. 
C. 

23.09. 
P. 

24.09. 
S. 

25.09. 
Sv. 

26.09. 
P. 

27.09. 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

 

Testa rezultātu atzīmēt: 
       

 

N- negatīvs 
        

 

P- pozitīvs 
        

 

S-sertifikāts 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

  
Pielikums Nr.3 

 
Sacensību dalībnieku, treneru un apmeklētāju saraksts                                                                 

Liepājas Kompleksā sporta skola 

 Sacensības: 
 

Datums: 
  

 Vārds, uzvārds Organizācija Statuss 

       

       

       

       

       

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

  


