10.12.2020.

Papildinājumi Siguldas Pilsētas trases
iekšējās kārtības noteikumos ārkārtējās situācijas apstākļos.
Siguldas Pilsētas trase, atveroties slēpošanas trasēm, darbojas ievērojot visas ārkārtas situācijas
noteiktās prasības, lai mazinātu inficēšanās risku, ievērotu valstī noteiktās sociālās distancēšanās
pasākumus un ierobežotu COVID-19 izplatību.
1. Apmeklētāji ir aicināti trasē būt atbildīgiem un izvērtēt drošas sportošanas iespējas, lai
neapdraudētu savu vai apkārtējo veselību.
2. Servisa ēkā, lai nodrošinātu, ka iekštelpās ir vismaz 15 m2 telpas uz vienu personu. Servisa ēkā
vienlaicīgi drīkst atrasties 1 (viens) apmeklētājs vai apmeklētāji no vienas mājsaimniecības,
neskaitot personālu. Stāvot rindā uz servisa ēkas apmeklējumu, apmeklētājiem jāievēro 2 m
distance.
3. Iekštelpās klientu zonā apmeklētājiem un personālam jābūt deguna un mutes aizsargmaskās,
kā arī maksimāli jāievēro 2 m distance.
4. Visās trasēs ir noteikts maksimālais apmeklētāju skaits, nodrošinot 30m2 uz vienu apmekētāju.
Lielā kalna trasē vienlaicīgi var atrasties līdz 50 personām, vidējā slēpošanas trasē līdz 30
personām, bet iesācēju trasē līdz 10 personām.
5. Slēpošanas laikā apmeklētājiem jāievēro distance no apkārtējiem apmeklētājiem. Slēpošanas
laikā distancei jābūt vismaz 8m, gatavojoties nobraucienam kalna virsotnē apmeklētājiem ir
jāievēro vismaz 2 m distance, gaidot rindā uz pacēlāju vismaz 2 m distance.
6. Uz T-veida pacēlāja vienlaicīgi var braukt augšā viena persona vai divas personas no vienas
mājsaimniecības. Starp pacēlāja āķiem ir vismaz 8 m distance.
7. Slēpošanas sesijas ir sadalītas vienas stundas periodos trases darba laikā. Apmeklētājiem ir
jāveic obligāta iepriekšēja rezervācija uz konkrētu slēpošanas laiku, kas nav ilgāks par 2 (divām)
stundām.
8. Trasē ir nodrošināti roku dezinfekcijas līdzekļi, kas pieejami apmeklētājiem. Aicinām
apmeklētājus rūpēties par savu personīgo higiēnu un veselību.
9. Servisa ēkā var iznomāt slēpošanas un snovborda inventāru, kas tiek dezinficēts pēc inventāra
atgriešanas.
10. Trases teritorijā esošā kafejnīca “Finišs” nodrošina apmeklētājiem ēdienus un dzērienus
līdzņemšanai. Ēdienu izsniegšana tiek organizēta caur kafejnīcas logu. Ēdienu var ņemt līdzi,
organizēt ēšanu automašīnā vai trases teritorijā izmantot solus un galdus, kas paredzēti
apmeklētājiem.
11. Trasē darbojas instruktori, kas nodrošina apmācību kalnu slēpošanā un snovbordā individuāli
vinai personai vai personām no vienas mājsaimniecības.
12. Sportistu treniņprocesi trasē notiek ievērojot maksimālo audzēkņu skaitu vienā grupā – 10
personas uz vienu treneri.
13. Siguldas Pilsētas trasē nav pieļaujama cita ar sporta aktivitāšu norisi nesaistīta pulcēšanās.
14. Apmeklētāji ir aicināti ierasties trasē atbilstoši saģērbti treniņam, jo telpu izmantošana priekš
ģērbšanās nebūs pieejama.
15. Aicinām maksājumu veikšanai pēc iespējas izvēlēties bezskaidras naudas norēķinu veidus.

16. Apmeklētājiem ir jāievēro visi speciālie grīdas marķējumi servisa ēkā, zīmes un zonu sadalošie
tīkli, konusi, karogi trasē, kas izvietoti, lai regulētu apmeklētāju plūsmu un palīdzētu ievērot
nepieciešamo distanci starp apmeklētājiem.
17. Apmeklētāji ir aicinātu rūpīgi izvērtējiet savu veselības stāvokli un neapmeklēt Siguldas
Pilsētas trasi, ja jūtas slikti vai ir kādi no saslimšanas simptomiem: paaugstināta temperatūra,
klepus, apgrūtināta elpošana. Šādos gadījumos jāmeklē palīdzību izpildot Veselības ministrijas
norādījumus, kurus varat atrast www.vm.gov.lv.
Siguldas Pilsētas trase ar vislielāko atbildību izturas pret ikvienu no mūsu klientiem un pret valstī
noteiktajiem ierobežojumiem, tāpēc aicinām arī mūsu klientus būt atbildīgiem un ievērot drošu
vidi un bez aizrādījumiem sekot līdzi noteikumiem. Konstatējot kādu no riskiem vai noteikumu
neievērošanu, Siguldas Pilsētas trases personāls patur tiesības liegt klientam apmeklēt Siguldas
Pilsētas trasi vai pārtraukt esošo apmeklējumu.
Sporto atbildīgi!

Ar visiem Siguldas Pilsētas trases iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties www.siguldassports.lv

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar 2020. gada 6. novembra MK rīkojumu Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu" un Latvijas Slēpošanas Federācijas, Slēpošanas Trašu Asociācijas, Latvijas Slēpošanas
instruktoru asociācijas izstrādātajiem noteikumiem “Par kalnu slēpošanas trašu darbību ārkārtas situācijas
apstākļos” un paredzēti SIA “Siguldas Sporta Serviss” Siguldas Pilsētas trases apmeklētājiem.

