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REKTORA RĪKOJUMS 

 Rīgā  

 

Par īpašajiem piesardzības pasākumiem RSU Sporta klubā  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 
 

 

Lai Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – RSU) Sporta klubā , mazinātu iespēju 
izplatīties Covid-19 infekcijai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 
noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežojumi” 6.2.5. un 26.1. apakšpunktu,  kā arī ievērojot Kārtības piesardzības 
pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Rīgas Stradiņa 
universitātē (apstiprināta ar RSU 17.08.2020. rektora rīkojumu Nr. 5-1/349/2020; 
turpmāk - Kārtība) 1.2., 12.1. punktu: 

 

NOSAKU: 

1. Papildus Kārtībā noteiktajiem vispārīgajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 
infekcijas ierobežošanai Sporta klubā tiek noteikti tālāk minētie īpašie piesardzības 
pasākumi.  

2. Šis rīkojums ir saistošs RSU studējošajiem un darbiniekiem, kā arī citiem 
apmeklētājiem (ja sporta zāle izīrēta; turpmāk kopā – apmeklētāji):  
2.1. kuri Sporta klubā nodarbojas ar sporta treniņiem (amatieru sports un fiziskās 

aktivitātes veselības saglabāšanai un uzlabošanai) trenera uzraudzībā vai 
patstāvīgi; 

2.2. RSU Sporta un uztura katedras organizētajās sporta nodarbībās studiju procesa 
ietvaros. 

3. Sporta nodarbības Sporta klubā notiek sekojošā kārtībā: 
3.1. Līdz 2020. gada 4. oktobrim Sporta klubs apmeklētājiem pieejams pēc iepriekšēja 

pieraksta, zvanot pa tālruni 67612026  no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00; 
3.2. No 2020. gada 5. oktobra Sporta klubs pieejams bez iepriekšēja pieraksta no plkst. 

8:00 līdz plkst. 21.00;  
3.3. Funkcionālā treniņa un spēka un intervālu treniņu nodarbības līdz 2020. gada 

4.oktobrim notiek attālināti tiešsaistē, veicot klātienes nodarbības pārraidi. 
3.4. kopējais nodarbības laiks nepārsniedz trīs stundas; 
3.5. maiņas apavi obligāti; 
3.6. ieteicams pašam apmeklētājam izvērtēt nepieciešamību izmantot dušas un 

ģērbtuves; 
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3.7. vienlaikus sporta zālēs atrodas ne vairāk kā šāds maksimālais personu skaits: 
3.7.1. lielajā sporta zālē – 30 personas; 
3.7.2. mazajā sporta zālē – 15 personas; 
3.7.3. svaru zālē – 10 personas.  

3.8. Ja var notikt maksimāli pieļaujamā personu skaita pārsniegšana, pēc Sporta kluba 
administratora pieprasījuma zāli atstāj tie apmeklētāji, kuri uzsākuši nodarbības 
visagrāk; 

3.9. iespēju robežās ievēro 2 metru distanci; 
3.10. apmeklētājs dezinficē aprīkojumu pirms un pēc tā izmantošanas ar telpā 

pieejamo dezinfektantu; 
3.11. atkarībā no laikapstākļiem un sporta zāles piepildījuma sporta zāli vēdina 

pastāvīgi vai vismaz 15 minūtes ik pēc 2 stundām. Vēdināšanu organizē Sporta 
kluba administrators. 

4. Sporta zāles administrators ir tiesīgs atlikt vai pārtraukt sporta nodarbību, ja netiek 
ievērots kāds no šī rīkojuma noteikumiem. Administratori veic sporta zāles atslēgu 
izsniegšanu apmeklētājiem, fiksējot laiku, kad atslēgas ir izsniegtas un kad tās ir 
saņemtas. Tāpat administratori kontrolē cilvēku skaitu sporta zālē un uzturēšanās 
ilgumu tajā. 

5. Sporta kluba izlašu komandas piedalās 2020./2021. gada sezonā starptautiskajos 
turnīros starp Baltijas valstīm (Lietuvu, Igauniju). Komandas ievēros federāciju un 
sporta organizatoru noteikumus attiecīgajos turnīros. 

6. Kā atbildīgos par šī rīkojuma, kā arī Kārtības izpildi Sporta klubā nosaku: 

6.1. individuālās un grupu sporta nodarbībās – Sporta kluba vadītāju Lauru Ritovu;  

6.2. nodarbībās studiju procesa ietvaros – Sporta un uztura katedras vadītāju Unu 
Vesetu; 

6.3. Sporta kluba izlašu komandu piedalīšanās starptautiskajos turnīros – sporta 
komandu koordinētāju-treneri Aivaru Vīnbergu un vecāko sporta treneri Ingunu 
Minusu. 

7. Sporta kluba administrācijai nodrošināt Sporta kluba apmeklētāju informēšanu par šo 
rīkojumu. 

8. Šī rīkojuma un Kārtības neievērošanas gadījumā persona ir atbildīga par visiem 
mantiskajiem zaudējumiem, ko tā ar savu rīcību radījusi Universitātei vai trešajām 
personām (piemēram, par izdevumiem par papildu dezinfekciju, telpu īri, ārstniecības 
izdevumiem). 

9. Dokumentu pārvaldības un arhīva daļas darbiniekiem: 
9.1. iepazīstināt ar šo rīkojumu Infrastruktūras departamenta direktoru D. Zemešu, 

Sporta kluba vadītāju L. Ritovu, sporta komandu koordinētāju-treneri A. 
Vīnbergu vecāko treneri I. Minusu, Sporta un uztura katedras vadītāju U. Vesetu;  

9.2. informēt par šo rīkojumu studiju prorektori T. Koķi, veselības studiju prorektoru 
G. Bahu, zinātņu prorektori A. Kiopu, administrācijas un pārvaldes prorektoru T. 
Baumani, RSU Studējošo pašpārvaldes valdes priekšsēdētāju A. J. Gauju.  
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10. Kvalitātes vadības un iekšējā audita daļas darbiniekiem nodrošināt rīkojuma 
pieejamību RSU Dokumentu centrā.  

 

 

Rektors                                                      A. Pētersons 

 

 

 
L. Ritova 
67612026 

 

 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU 
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


