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Vadlīnijas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai COVID-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” un to juridisko biedru organizētajās 

sacensībās, bērnu nometnēs un treniņos* 
 

Vadlīnijas sacensību rīkotājiem:  
 
Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk LZS) Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 
noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 
(turpmāk – MK noteikumi Nr.260) paredzēto pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, 
personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanai no 2021. gada 4. 
jūlija** nosaka šādu kārtību (turpmāk – Kārtība):  
 

1. Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai tiek īstenoti 
LZS un to juridisko biedru organizētajās burāšanas sacensībās (turpmāk LZS oficiālās 
sacensības).  

2. Kārtība ir saistoša visiem LZS oficiālo sacensību dalībniekiem: klubiem, sporta skolām, 
organizatoriem, sportistiem, treneriem, apkalpojošajām personām, tiesnešiem, kā arī ciktāl 
iespējama tās piemērošana, apmeklētājiem un citām LZS oficiālajām sacensībām nesaistītām 
personām.  

3. Kārtība tiek piemērota visās LZS oficiālajās sacensību norises vietās.  
4. Ja tiek konstatēta pretruna starp Kārtību, LZS sacensību nolikumiem un/ vai sacensību 

noteikumiem, spēkā ir Kārtībā noteiktais regulējums.  
5. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Kārtība var tikt pārskatīta un tajā noteiktie 

ierobežojumi mainīti.  
6. Personas, kuras pārkāpj izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt sauktas 

pie administratīvās atbildības, bet Kārtības neievērošanas gadījumā LZS valde var lemt par 
sankciju piemērošanu.  

7. Sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 500 personas (ieskaitot sportistus un 
darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu. 

8. Organizācijas, kuru pieteiktās komandas piedalās LZS oficiālajās sacensībās:  
8.1.  Ir informētas un apņemas ievērot MK noteikumus nr.360, Covid-19 infekcijas izplatības 

pārvaldības likumā un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ietvaros 
noteikumus par valsts ieviestajiem ierobežojumiem un papildu noteikumiem sporta 
pasākumu norisē.  

8.2. Ievērojot MK noteikumus nr.360, klubs/sporta skola ne mazāk kā 1 (vienu) stundu pirms 
sacensību pirmā brauciena iesniedz galvenajam tiesnesim sacensību dalībnieku vārdisko 
pieteikumu, kurā minēts dalībnieka /trenera vārds, uzvārds, personas kods un telefona 
numurs.  

8.3. Ir atbildīgs par savu komandas dalībnieku (sportistu, treneru, apkalpojošā personāla) 
veselības stāvokli, kā arī noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu. 

9. Kārtība infekcijas izplatīšanas ierobežošanai LZS oficiālo sacensību norises laikā:  
9.1.  Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 360 klubam/sporta skolai ir jānozīmē par kārtību un 

drošību atbildīgo personu, kuras kompentencē ietilptu šīs Kārtības ievērosanas 
nodrošināšana LKF oficiālo sacensību norises laikā un vietā. 
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9.2. Pirms un pēc apbalvošanas dalībnieki ievēro 2m distanci (sportisti, treneri, apkalpojošais 
personāls ) un tiesneši nesarokojas. Šis punkts neattiecas uz vakcinētajām personām vai 
ar COVID-19 izslimojušajām personām. 

9.3. Tieši pirms un tieši pēc sacensībām sportistu ģērbtuvēs un tiesnešu uzturēšanās vietā 
jāveic, tīrīšana un dezinficēšana, izmantojot atbilstošus sanitāri- dezinficējošos līdzekļus 
(virsmu dezinfekcijai jāizmanto ne mazāk kā 70% alkohola saturošus līdzekļus). Ievērot 
telpu vēdināšanas nosacījumus. Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 % robežu.  

9.4. Sacensību norises vietās jābūt redzamā vietā informācijai par distances ievērošanu, roku 
dezinfekciju, atbildīgās personas kontaktiem un maksimālo apmeklētāju skaitu, higiēnu 
saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360.  

9.5. Kārtības neievērošanas gadījumā, LZS pārstāvis ir tiesīgs sacensības pārtraukt. 

Vadlīnijas fiziskās sagatavotības treniņiem telpās un sporta zālēs: 

1. Pirms treniņa telpās ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija. Telpās var atrasties tikai reģistrēti 
dalībnieki. 

2. Sportistu reģistrāciju nodrošina sporta centra administrācija vai tās pilnvarotas personas, 
reģistrējot katru spēlētāju, kurš konkrētajā laikā bijis treniņu telpās. Reģistra datus jāuzglabā 
30 dienas. 

3. Telpā, kurā notiek treniņš, nedrīkst atrasties skatītāji un treniņa dalībniekus pavadošās 
personas, kuras nepiedalās šajā treniņā. 

4. Sportistiem jāierodas sporta zālē ne agrāk kā 5 minūtes pirms treniņa sākuma un jādodas 
prom tieši paredzētajā laikā.  

5. Sporta zālei ir jābūt vēdināmai. 
6. Pie ieejas zālē jābūt pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem. 
7. Sportisti izmanto tikai savu inventāru.  
8. Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 % robežu.  
9. Treniņus drīkst apmeklēt tikai tie sportisti, kuriem nav tādi simptomi kā klepus, muskuļu 

sāpes, drudzis, slikta dūša, caureja un garšas sajūtas traucējumi. 
10. Gadījumā, ja kādam no sportistam parādās Covid-19 simptomi, nekavējoties jāizveido tiešu 

saziņu ar pārējām kontaktpersonām.  
11. Sportistu grupas iekštelpās var būt līdz 10 personām grupā, ievērojot noteiktās kvadratūras 

prasības.   
12. Sporta norišu vietu darba laiks ir atļauts no 6:00 līdz 24.00. 
13. Sporta treniņi izlašu sportistiem, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu 

sportistiem bez papildu ierobežojumiem. 
14. Sporta treniņi telpās un ārtelpās (gan individuāli, gan grupā), tai skaitā amatieru sporta 

kolektīviem, kā arī publiskas lietošanas peldbaseinos, drīkst notikt bez papildus nosacījumiem, 
ja personas ir vakcinētas vai pārslimojušas Covid-19 (nodrošinot, ka arī personāls atbilst 
minētajām prasībām). 
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Burāšanas treniņi brīvā dabā: 

1. Sporta treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās arī turpmāk vienā treniņgrupā vienlaikus 
organizēti drīkstēs pulcēties ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta 
darbiniekus), neizmantojot ģērbtuves. Skaits drīkst pārsniegt 20 personas, kā arī var tikt 
izmantotas ģērbtuves, ja visi dalībnieki ir vakcinēti.  

2. Saglabāta iespēja, ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus 
norisināties vairāku treniņgrupu darbam, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā 
arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.  

 
Par bērnu nometņu organizēšanu 2021: 
 

Ministru kabinets 2021.gada 6. jūlija sēdē izskatīja grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 9. 
jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.360) – jautājumus par tiesisko regulējumu bērnu 
nometņu organizēšanai.  

No 2021. gada 14. jūnija ir atļauts rīkot bērnu nometnes klātienē, ievērojot MK noteikumos 
noteiktos nosacījumus. 

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm, kas uzsāk nometņu organizēšanu no 
14.jūnija, laicīgi jānodrošina nometnes reģistrēšana un saskaņošana interneta vietnē 
www.nometnes.gov.lv un turpmāk nometnes organizēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 
1.septembra noteikumiem Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, kā arī 
atbilstoši MK noteikumos Nr. 360 noteiktajam.  

Detalizētāka informācija būs pieejama informatīvajā materiālā “Vadlīnijas piesardzības 
pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem”, kuru publicēs Valsts izglītības satura centra mājas lapā. 

 
 Ļauts organizēt bērnu nometnes klātienē grupās līdz 30 dalībniekiem, ievērojot epidemioloģiskās 
prasības, tai skaitā, Covid-19 testēšanos gan nometnes dalībniekiem, gan darbiniekiem. 
- Gan bērniem, gan darbiniekiem pirms nometnes ir jāveic tests, ne agrāk kā 48 stundas pirms plānotā 
nometnes sākuma. 
- Ja nometne noris ilgāk par nedēļu, visiem jāveic Covid-19 tests vismaz reizi nedēļā. 
- Pilnībā vakcinētiem nometņu darbiniekiem un dalībniekiem nebūs jāveic Covid-19 tests. 
- Mērķgrupai, kurā bez vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām ir arī testētas personas, šobrīd 
nav noteikti atsevišķi atvieglojumi, tāpēc jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas 
uz visu sabiedrību. 
 
Sporta skolām un treneriem jāreģistrē nometne:  www.nometnes.gov.lv, vienlaikus nosūtot 
informāciju uz e-pastu Ilze.Pauliņa@izm.gov.lv un Liga.Mote@izm.gov.lv par plānoto nometni, 
norādot nometnes organizētāju (izglītības iestādes nosaukums), norises vietu, norises laiku, bērnu 
skaitu un personāla skaitu katrā nometnē, nometnes atbildīgo personu par testēšanu koordinātes: 
mobilā tālr.nr. un e-pasta adresi. Papildus informācija, kas nepiciešama par nometņu rīkošanu, 
sazinoties ar augstāk minētajām kontaktpersonām.  
Kontaktpersonas nometņu norisei: Inta.Kraskevica@visc.gov.lv;Astra.Auksmuksta@visc.gov.lv 
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Informācija par testu nodošanu E. Gulbja laboratorijas automātā, informācija par automātu atrašanās 
vietām https://www.egl.lv/bezkontakta-ierice/ 

Savukārt informācija par E. Gulbja laboratorijas filiālēm un darba laikiem: 
https://www.egl.lv/par-mums/filiales-un-darba-laiki/ Kontaktinformācija E. Gulbja laboratorijā; tālr. 

26400127 vai 26543521 
E-pasts: sandra@egl.lv 

 


