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Papildinājumi iekšējās kārtības noteikumos no 2021./2022.gada ziemas sezonas 

sākuma līdz nākamajam MK lēmumam, sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī 
 
Siguldas Pilsētas trase, sākot ar 2021./2022. gada ziemas sezonu līdz ārkārtējās situācijas beigām 
darbojas ievērojot visas ārkārtējās situācijas noteiktās prasības, lai mazinātu inficēšanās risku, 
ievērotu valstī noteiktās sociālās distancēšanās pasākumus un ierobežotu COVID-19 izplatību.  
 
1. Siguldas Pilsētas trase nodrošina kalnu slēpošanas un snovborda pakalpojumus 

epidemioloģiski drošā vidē. Apmeklētājiem tiek veikta vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu verifikācija. Bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda testēšanas sertifikāts vai 
laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu, ja 
bērnam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta. Bērni līdz 12 gadu vecumam tādu 
pieaugušo pavadībā, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, epidemioloģiski drošā 
vidē var atrasties bez sadarbspējīga sertifikāta.  

 

2. Slēpošanas sesijas ir sadalītas vienas vai divu stundu periodos trases darba laikā. 
Apmeklētājiem ir jāveic obligāta iepriekšēja rezervācija aplikācijā Bookla uz konkrētu 
slēpošanas laiku, kas nav ilgāks par 2 (divām) stundām.  

 

3. Sporta bāzes teritorijā tiek lietotas sejas aizsargmaskas. Sejas aizsargmasku var nelietot fizisko 
aktivitāšu un sporta treniņu laikā, kā arī sportisti fizisko aktivitāšu laikā sporta sacensībās. Sejas 
aizsargmasku var nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam. 

 

4. Sporta bāzes apmeklējuma laikā apmeklētājiem jāievēro 2 metri 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. 

 

5. Siguldas Pilsētas trases visās slēpošanas trasēs vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 82 
apmeklētāji, ar nosacījumu, ka katrai personai tiek nodrošināti vismaz 50 m2 ārtelpas un visur 
ir iespējams ievērot divu metru distanci.  
 

6. Trases servisa ēkā vienlaicīgi var atrasties ne vairāk kā 1 persona, izņemot trases darbiniekus, 
nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpas platības un ir iespējams 
ievērot divu metru distanci.  
 

7. Individuālā apmeklējuma laikā Uz T-veida pacēlāja vienlaicīgi var braukt augšā viena persona 
vai divas personas no vienas mājsaimniecības. Starp pacēlāja āķiem ir vismaz 8 m distance. 

 

8. Trases slēpojamā daļā drīkst atrasties tikai slēpotāji, snovotāji, treneri, instruktori un 
personāls. Pastaigāties vai jebkāda cita iemesla dēļ atrasties slēpošanas trasēs ir aizliegts. 

 
9. Trasē darbojas instruktori, kas nodrošina apmācību kalnu slēpošanā un snovbordā individuāli 

vinai personai vai personām no vienas mājsaimniecības.  
 

10. Sporta treniņi ārtelpās grupā notiek epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot nosacījumu, ka vienā 
treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta 



 

speciālistus un sporta darbiniekus). Vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja 
dažādu treniņgrupu plūsmas nepārklājas un tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.  

 
11. Bērnu un jauniešu, kuri piedalās profesionālā vai interešu sporta izglītībā, atrašanos sporta 

bāzē nosaka un verificē treneris, kas uzņemas atbildību par treniņprocesu norisi 
epidemioloģiski drošā vidē. 

 

12. Servisa ēkā var iznomāt slēpošanas inventāru, kas tiek dezinficēts pēc inventāra atgriešanas. 
 

13. Siguldas Pilsētas trasē nav pieļaujama cita ar sporta aktivitāšu norisi nesaistīta pulcēšanās. 
Bērnu vecākiem, uzturoties trasē treniņu laikā, sagaidot bērnus pirms un pēc treniņa, ir 
jāievēro visi epidemioloģiskie nosacījumi. 

 

14. Trases teritorijā esošā kafejnīca “Finišs” nodrošina apmeklētājiem ēdienus un dzērienus 
atbilstošo epidemioloģiskajām prasībām. 

 

15. Pirms trases apmeklēšanas jāizvērtē savs veselības stāvoklis. Neapmeklēt Siguldas Pilsētas 
trasi, ja jūtaties slikti vai jums ir kādi no saslimšanas simptomiem: paaugstināta temperatūra, 
klepus, apgrūtināta elpošana. Šādos gadījumos nekavējoties meklējiet palīdzību un izpildiet 
Veselības ministrijas norādījumus, kurus varat atrast www.vm.gov.lv. 

 

16. Apmeklējot Siguldas Pilsētas trasi, aicinām klientus ievērot personīgo higiēnu. Pie servisa ēkas 
ieejas, kā arī servisa ēkas iekštelpās ir pieejami roku higiēnas stendi vai līdzekļi.  

 

17. Apmeklētājiem ir jāievēro visi speciālie grīdas marķējumi servisa ēkā, zīmes un zonu sadalošās 
sētas, sadalošās lentas vai konusi, kas izvietoti, lai regulētu apmeklētāju plūsmu un palīdzētu 
ievērot nepieciešamo distanci starp apmeklētājiem. 

 

18. Siguldas Pilsētas trases aktuālais darba laiks publicēts www.siguldassports.lv.  
 

19. Ja vēlaties trasē vadīt organizētu treniņu, obligāti piesakiet un saskaņojiet to iepriekš ar trases 
administrāciju, zvanot uz tālruni 29484815 vai nosūtot pieteikumu uz e-pastu 
vents.balodis@siguldassports.lv 

 

20. Siguldas Pilsētas trase nodrošina pastāvīgu novērošanas kameru pieslēgumu tiešsaistes režīmā 
ar skatu uz pacēlājiem un kases zonu, kur iespējama cilvēku drūzmēšanās. 
 

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, Fischer slēpošanas centra darbinieki patur tiesības liegt klientam apmeklēt Fischer 
slēpošanas centru vai pārtraukt esošo apmeklējumu. 
 

Sporto atbildīgi! 

Ar visiem Siguldas Pilsētas trases iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties www.siguldassports.lv 
Noteikumi izstrādāti saskaņā ar 2021.gada 9.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.720  

"Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kā arī šī rīkojuma grozījumiem un paredzēti  
SIA “Siguldas Sporta Serviss” Siguldas Pilsētas trases apmeklētājiem. 


