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Izdots, pamatojoties uz Sporta likuma 

10. panta 4. un 41. daļā, 

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu 

Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” 

32. 3 1.apakšpunktā noteikto 

 

Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai, biedrības “LATVIJAS SPORTA CĪŅAS FEDERĀCIJA” 
organizētajās sacensībās. 

 

Biedrība “LATVIJAS SPORTA CĪŅAS FEDERĀCIJA” (turpmāk – LSCF) Ministru 
kabineta 2020. gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-
19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) paredzēto 
pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) 
un no tiem izrietošo prasību ievērošanai.  

No 2020. gada 29. septembra nosaka šādu kārtību (turpmāk – Kārtība): 

1. Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 
tiek īstenoti LSCF organizētajās sacensībās.  

2. Kārtība ir saistoša visiem LSCF oficiālo sacensību dalībniekiem arī ciktāl iespējama 
tās piemērošana, apmeklētājiem un citām ar LSCF oficiālajām sacensībām nesaistītām 
personām. 

3.  Ja tiek konstatēta pretruna starp Kārtību, LSCF sacensību nolikumiem, vai iekšējās 
kārtības noteikumiem spēkā ir Kartībā noteiktais regulējums.  

4.  Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Kārtība var tikt pārskatīta un tajā noteiktie 
ierobežojumi mainīti.  

5. Personas, kuras pārkāpj izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt 
sauktas pie administratīvās atbildības, bet Kārtības neievērošanas gadījumā LSCF valde var 
lemt par sankciju piemērošanu.  

6. Organizācijas, kuru pieteiktās komandas piedalās LSCF oficiālajās sacensībās: 

6.1. ir informētas un apņemas ievērot MK noteikumos nr. 360, Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likumā un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā 
ietvertos noteikumus par valsts ieviestajiem ierobežojumiem un papildu noteikumiem sporta 
pasākumu norisē; 



6.2. ievērojot MK noteikumu nr. 360 61.4 4.apakšpunktu, Klubs/komanda ne mazāk kā 24 
(divdesmit četras) stundas pirms LSCF oficiālām sacensībām iesniedz LSCF sacensību 
dalībnieku aizpildītus un parakstītus apliecinājumus par veselības stāvokli; 

6.3. ir atbildīgas par savu komandu dalībnieku (treneru, apkalpojošā personāla) veselības 
stāvokli, kā arī noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu; 

6.4. iespēju robežās nodrošina, ka LSCF oficiālajās sacensībās sporta zālē neatrodas 
personas (apmeklētāji, zāles apkalpojošais personāls) ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm 
un/vai personas, kam noteikts pienākums ievērot izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu; 

6.5. ir informētas un ievēro valsts un attiecīgās pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā 
tiek organizētas LSCF oficiālās sacensības, aktuālos noteikumus sporta pasākumu norisei, kā 
arī regulāri sekot līdzi to izmaiņām. 

7. Kārtība infekcijas izplatīšanas ierobežošanai sacensību norises laikā: 

7.1. saskaņā ar MK noteikumiem nr. 360 Klubam/komandai ir jānozīmē par sabiedrisko 
kārtību un drošību atbildīgo personu, kuras kompetencē ietilptu šīs Kārtības ievērošanas 
nodrošināšana sacensību norises laikā un vietā; 

7.2. pirms/pēc sacensību komandu dalībnieki (sportisti, treneri, apkalpojošais personāls) un 
tiesneši nesarokojas;  

7.3. tieši pirms un tieši pēc sacensībām abu komandu spēlētāju ģērbtuvēs un tiesnešu 
ģērbtuvē jāveic tīrīšana un dezinficēšana, izmantojot atbilstošus sanitāri – dezinficējošos 
līdzekļus (virsmu dezinfekcijai jāizmanto ne mazāk kā 70% alkohola saturošus līdzekļus); 

7.4. pie paklāja, tiesnešu galda un ieejas sporta zālē redzamā vietā ir jābūt izvietotām 
norādēm ar informāciju par distances ievērošanu, higiēnu, 

7.5.  skatītājiem, atrodoties tribīnēs/zālē, jāievēro 2 (divu) metru distance savā starpā, kā arī 
attiecībā pret komandu un spēles tiesnešu/sekretariāta zonām; 

7.6. ja sacensību laikā ir paredzami drūzmēšanās punkti, ieteicams veidot lokālus plūsmu 
regulējošus norobežojumus; 

7.7. organizācija, kas rīko sacensības, nosaka tribīnēs/zālē pieļaujamo skatītāju maksimālo 
skaitu ievērojot MK noteikumos Nr.360 noteiktās prasības, bet ne vairāk kā 50% apmērā no 
zāles oficiālās ietilpības. Par pieļaujamo skatītāju skaitu jāinformē LSCF ne vēlāk, kā 24 
stundas pirms sacensībām, nosūtot e-pastu:  lat@unitedworldwrestling.org  

7.8. tiek rekomendēta sacensību apmeklētāju reģistrācija arī tad, ja tā nav obligāta. 
Tehniskā un apkalpojošā personāla uzskaite ir īpaši nozīmīga,  

7.9. sacensību norises telpās, ja pieejami stacionāri sanitārie mezgli ar izlietnēm roku 
mazgāšanai, jāizvieto aicinājums par roku regulāru mazgāšanu. Ja nav pieejama roku 
mazgāšana, jāizvieto bezmaksas roku dezinfekcijas līdzekļi pie ieejas/izejas no norises vietas, 
pie sanitārajiem mezgliem, pēc iespējas pie biežākām saskarsmes virsmām; 

7.10. rekomendējams sacensību norises vietā nodrošināt apmeklētājus ar iespēju iegādāties 
roku dezinfekcijas līdzekļus; 

7.11. jānodrošina regulāra gaisa apmaiņa apmeklētājiem pieejamās telpās, izmantojot 
mehāniskās ventilācijas sistēmas; 



7.12. ieteicams pirms sacensībām informēt dalībniekus par ar Covid-19 saistītajiem 
ierobežojumiem un noteikumiem, kā arī sankcijām, pārkāpjot Kārtību un MK noteikumos 
Nr.360 noteiktās prasības, tai skaitā par sacensību pārtraukšanas iespējamību noteikumu 
neievērošanas gadījumā; 

7.13. apmeklētāji nedrīkst izmantot palīgtelpas, kurās atrodas Klubu/komandu dalībnieki, 
personāls, tiesneši un sekretariāta darbinieki.  

7.14. sportistu svēršanās procedūras laikā tiek ievērota 2m. distance;  

7.15. katrai komandai tiek noteikta vieta svēršanās procedūras un sacensību laikā; 

7.16. sportistu svēršanas procedūra notiek pamatojoties uz klubu iesniegtajiem protokoliem 
izsaucot  komandas/klubus uz svēršanās procedūru;  

7.17. pēc svēršanās procedūras, nosvērto sportistu komandas atstāj svēršanās telpu 
treneru/atbildīgo personu  pavadībā.  

7.18. Sacensību paklājs tiek dezinficēts pēc sacensibu galvenā tiesneša vai apkalpojošā 
medicīnas darbinieka pieprasījuma, bet ne retāk kā reizi 30. minūšu laikā.   

7.19. Sacensību paklāja arbitrs sacensības tiesā izmantojot gumijas vienreizējos cimdus.   
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