
 

 

Latvijas Zēģelētāju savienība (LZS) nosaka sekojošas vadlīnijas sporta burāšanas 
treniņu organizēšanai LZS dalīborganizācijās (DO) ārtelpu sporta norišu vietās 
ārkārtējās situācijas laikā. 
 
Šis dokuments, ir kā papildinājums atbilstoši Izglītības un Zinātnes ministrijas 
izdotajām rekomedācijām -  Par fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties sporta norišu 
vietās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 12. maija 
(https://www.izm.gov.lv/images/COVID-19/Sports_Covid.PDF) 
 
 
Pēc attiecīgu grozījumu izdarīšanas MK 2020.gada 12. marta rīkojumā Nr 103 “ Par 
ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, atļaut organizētus sporta treniņus (nodarbības) stingri 
ievērojot sekojošus noteikumus: 
  
 
1. Katram klubam un burāšanas sekcijai, kas organizē sporta darbu, nodrošināt visu 
saistošo noteikumu un MK lēmumu izpildi minētās organizācijas ietvaros atbilstoši valstī 
izsludinātās ārkārtas situācijas ietvariem. Pirms treniņu darbu uzsākšanas rakstiski 
informēt LZS Ģenerālsekretāri (vita.matise@sailinglatvia.lv) par atbildīgās personas 
noteikšanu treniņa darba organizēšanai un C19 vadlīniju ievērošanu.  
 
2. Treniņvietās redzamā vietā jāizvieto aktuālā informācija par Covid-19 aizsardzības 
pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā, tai skaitā informāciju par divu metru distancēšanās 
pasākumu ievērošanas nosacījumiem gan fizisko aktivitāšu laikā, gan pirms tām, gan pēc 
tām. 
 
3. Katra sporta burāšanas treniņu vieta, burāšanas klubs nosaka maksimālo cilvēku skaitu, 
kas tajā var vienlaicīgi atrasties (IZM rekomendācijas punktsw 1.5.).  
  
4. Ievērot IZM sniegto rekomendāciju punktu 1.11. izņemot gadījumā, ja sporta norises 
vietas pārvaldnieks var nodrošināt 1.16.6. un 1.16.7. apakšpunktā noteikto prasību izpildi. 
Ja nav iespēja nodrošināt rekomendāciju izpildi ar iespēju izmantot ģērbtuves un dušas, 
aicināt audzēkņu vecākus nodrošināt pārģērbšanos personīgajā auto transportā.  
 
 5. Fizisko un sporta aktivitāšu norisei tiek izmantots personīgais inventārs un aprīkojums.  
Koplietošanas inventārs. Inventāra nodošana citam sportistam - iepriekš jāveic inventāra 
dezinfekcija.  
5.1. burāšanas koplietošanas inventārs - regulāri, pēc katras tā lietošanas reizes veikt tā 
dezinfekciju.  
5.2 personai, kura to izsniedz, ir jālieto cimdi, kā arī jāveic pasākumi dezinficētā inventāra 
nodalīšanai no lietotā un nedezinficētā inventāra. 
 
5. Glābšanas darbības - izvērtēt potenciālos laika apstākļus un atturēties no treniņu 
organizēšanas nepatstāvīgos laika apstākļos vai tālu no treniņu bāzes vietas.  
5.1 izvērtēt sportista spējas doties uz ūdens apgrūtinātos burāšanas apstākļos, lai pēc 
iespējas izslēgtu papildus darbības, kas saistītas ar glābšanas darbiem (piem. Sportista 
nespēja tikt paša spēkiem galā ar inventāru, salūzis inventārs utml.) 
5.2. ja tas neskar glābšanas darbības, trenera laivā neuzņemt  papildus personas.  
 
6. Treniņa norises laikā uz ūdens, pulcējoties pie treneru motorlaivām ievērot 2m attālumu, 
iespēju robežās izslēgt šādas pulcēšanās.  
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7. Atpūtas brīžos uz ūdens aizliegts pulcēties neievērojot 2 m distanci. 
  
8. Ir atļautas sporta nodarbības burāšanā tikai disciplīnās ar vienu personu/stūrmani 
vienlaicīgi uz attiecīgā inventāra.  
 
9. Kluba vadītāja pienākums ir iepazīstināt visu kluba personālu, trenerus, audzēkņus, 
vecākus, brīvprātīgos ar šiem saistošajiem noteikumiem. Izsūtīt uz epastiem nodarbību 
dalībniekiem (ja dalībnieki ir nepilngadīgas personas, tad arī šo personu vecākiem) un 
saņemt rakstisku apliecinājumu par iepazīšanos. Vienlaicīgi pārliecināties, ka noteikumi ir 
ikvienam saprotami konkrētajā treniņu vietā. 
 
10. Situācijā, ja kluba vai sporta organizācijas dalībniekam vai tā ģimenes loceklim tiek 
noteikts C19 pozitīvs, nekavējoties informēt par minēto faktu LZS. 
  
LZS patur tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus šajos noteikumos atbilsoši par to 
informējot DO. 
LZS rekomendācijas sagatavotas balstoties uz IZM un Veselības aizsardzības ministrijas 
izdotajiem materiāliem “Par fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties ārtelpu sporta norišu vietās 
ārkārtējās situācijas laikā no 12.maija.  
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