
Ieteikumi starptautisko sporta pasākumu organizētājiem un akreditētajām 

personām, uz kuriem ir attiecināmi epidemioloģiskās drošības pasākumu 

ierobežojumu atvieglojumi  

Ieteikumi starptautisku sporta pasākumu norises nodrošināšanai organizatoriem, kā 

arī sportistiem, sporta darbiniekiem un  starptautisko sporta organizāciju pārstāvjiem 

(turpmāk – akreditētās personas) piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 

360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

(turpmāk – MK noteikumi), ja uz sporta pasākumu ierodas akreditētās personas, kuras 

pēdējās 14 dienās ir apmeklējuši (arī caurbraucot) kādu no Slimību profilakses un kontroles 

centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, , uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un 

ierobežojošie pasākumi (“sarkanās” un “dzeltenās” valstis). Valstu saraksts pieejams 

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļa vietnē. 

Starptautisko sporta pasākumu saraksts, uz kuriem attiecināmi zemāk minētie 

ierobežojumu atvieglojumi, ir atrodams biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” 

(turpmāk – LSFP) tīmekļa vietnē. 

Prasības starptautiskā sporta pasākuma organizatoram 

Starptautiskā sporta pasākuma organizators norīko atbildīgo personu, kura koordinē 

MK noteikumu prasību un šo ieteikumu ieviešanu un uzraudzību. Starptautiskā sporta 

pasākuma organizatori un akreditētās personas ir informēti par MK noteikumu prasībām, 

atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju.  

Starptautiskā sporta pasākuma organizatora pienākumi: 

- noteikt atbildīgo ārstniecības personu saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanas pasākumiem un informēt par to akreditētās personas; 

- nodrošināt Latvijas un starptautiskās sporta federācijas noteikumu ievērošanu; 

- informēt akreditētās personas un personālu par nepieciešamību sekot savam veselības 

stāvoklim; 

- kontrolēt, vai akreditētās personas, kuras ieradušās no Slimību profilakses un 

kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie 

piesardzības un ierobežojošie pasākumi (SPKC “sarkanā” un “dzeltenā” saraksta 

valstis), ievēro tiem noteiktos pienākumus;  

- nekavējoties informēt starptautisko sporta federāciju, ja kāda no akreditētajām 

personām neievēro tai noteiktos pienākumus, un atbilstoši attiecīgās starptautiskās 

sporta federācijas noteiktai procedūrai lemt par personai izsniegtās akreditācijas 

dalībai starptautiskā sporta pasākumā Latvijā anulēšanu, kā arī, ja nepieciešams, 

informēt tiesībsargājošās iestādes;  
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*Uz pārējiem starptautiskajiem un vietējiem sporta pasākumiem, kuri nav iekļauti LSFP tīmekļa vietnes 

sarakstā, ir attiecināmas vispārējās Latvijas likumdošanā noteiktās normas. Šajos sporta pasākumos, pēc 

ierašanās Latvijā, ievērojot 14 dienu pašizolāciju, var piedalīties tās akreditētās personas, kuri ierodas Latvijā 

no valstīm, kuras iekļautas SPKC “sarkanajā” un “dzeltenajā” sarakstā. 

- nodrošināt rakstveida apliecinājuma saņemšanu no akreditētajām personām, kuras 

ierodas uz sporta pasākumu (apliecinājumā norāda ieceļojošās personas vārdu, 

uzvārdu, personu apliecinoša dokumenta numuru un kontakttālruni), ka, uzturoties 

Latvijas Republikas teritorijā, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus; 

- aizpildītos apliecinājumus saglabāt 30 dienas pēc pasākuma noslēguma. Pēc 30 

dienām šos apliecinājumus iznīcināt; 

maksimāli ierobežot to, ka sportisti, kas ieradušies no Slimību profilakses un 

kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie 

piesardzības un ierobežojošie pasākumi, satiekas ar citām personām, tai skaitā nerīkot 

pasākumus, kas nav attiecināmi tieši un sacensību norisi, novērst sportistu un apkalpojušā 

personāla kontaktēšanos ģērbtuves, organizēt sportistu ēdināšu atsevišķās plūsmas. 

- informēt par lietotnes “Apturi Covid” lietošanu visas sporta pasākumā iesaistītās 

personas. 

- Latvijā ir pieejama mobilā lietotne kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai 

“Apturi Covid”. Lietotnes izmatošana dod iespēju operatīvi uzzināt par kontaktu ar 

inficētu personu un pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu par laboratorisko izmeklēšanu 

un pašizolēšanos, kā arī iegūt rekomendācijas un informāciju tālākai rīcībai. 

Detalizētu  informāciju par lietotni var iegūt, kā arī to var ērti lejuplādēt, apmeklējot 

mājaslapu https://www.apturicovid.lv/, 

 

- nepieciešamības gadījumā jānodrošina saraksta ar visām akreditētām personām, uz 

kurām attiecināmi īpašie nosacījumi par piesardzības pasākumiem Covid-19 

infekcijas ierobežošanai, iesniegšana kompetentajām iestādēm pēc pieprasījuma.  

 

- MK noteikumu 61.13. apakšpunktā personai noteiktā pienākuma – ne vēlāk kā 24 

stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā veikt laboratorisko izmeklēšanu 

Covid-19 diagnostikai – nodrošināšanai, organizatoram ir iespēja sazināties ar 

laboratorijām, kuras nodrošina Covid-19 laboratorisko izmeklēšanu, lai vienotos par 

sacensību dalībnieku laboratoriskās izmeklēšanas organizēšanu. 

 

 

Akreditēto personu pienākumi 

- 14 dienu pašizolācija nav jāievēro, ja akreditētās personas, kuras ierodas no SPKC 

“sarkanā” un “dzeltenā” saraksta valstīm, uzrāda dokumentu, ka personai veikta 

laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms 

ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta; 

- no ierašanās brīža Latvijas teritorijā 24 stundu laikā veikt Covid-19 testu, iesniedzot 

testa rezultātu apliecinoša dokumenta kopiju (pēc pieprasījuma uzrādot oriģinālu) 

https://www.apturicovid.lv/
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*Uz pārējiem starptautiskajiem un vietējiem sporta pasākumiem, kuri nav iekļauti LSFP tīmekļa vietnes 

sarakstā, ir attiecināmas vispārējās Latvijas likumdošanā noteiktās normas. Šajos sporta pasākumos, pēc 

ierašanās Latvijā, ievērojot 14 dienu pašizolāciju, var piedalīties tās akreditētās personas, kuri ierodas Latvijā 

no valstīm, kuras iekļautas SPKC “sarkanajā” un “dzeltenajā” sarakstā. 

starptautiskā sporta pasākuma organizatora Latvijā noteiktajai atbildīgajai 

ārstniecības personai; 

- ierodoties Latvijā, aizpildīt Organizatoru rakstveida apliecinājumu un iesniegt 

organizatoram 24 stundu laikā no ierašanās brīža Latvijā; 

- līdz Covid-19 testa rezultātu saņemšanai ievērot pašizolāciju apliecinājumā minētajā 

vietā. Par Iegūtajiem Covid-19 testa rezultātiem informēt organizatoru; 

- ārpus sporta pasākuma norises vietas uzturēties tikai apliecinājumā norādītajā 

uzturēšanās vietā (viesnīcā, treilerī vai citur); 

- sporta -pasākuma laikā ierobežot kontaktus ar citiem cilvēkiem, tai skaitā neapmklēt 

citu sportistu ģērbtuves, nerīkot saviesīgus pasākumus utml. 

- neizmantot sabiedrisko transportu Latvijas teritorijā,  

- izmantot savu vai organizatoru nodrošināto transportu; 

- pozitīva Covid-19 infekcijas gadījumā  akreditētajām personām ir jāsedz visi ar tā 

ārstniecību saistītie izdevumi; 

- uzturoties Latvijas teritorijā, veikt atkārtotu laboratorisko izmeklēšanu uz Covid-19 

attiecīgi 5. līdz 7. dienas kopš izbraukšanas no valsts  uz kuru ir attiecināmi īpašie 

piesardzības un ierobežojošie pasākumi;  

- novērot savu veselības stāvokli, t.sk. divreiz dienā (no rīta un vakarā) mērīt ķermeņa 

temperatūru. Veselības pasliktināšanās gadījumā nekavējoties ziņot starptautiskā 

sporta pasākuma organizatoram. 

 

Ar SPKC Valstu saslimstības rādītājiem ar Covid-19 var iepazīties šeit: 

https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0 

Ar LSFP starptautisko sporta pasākumu sarakstu, uz kuriem attiecināmi iepriekš minētie 

ierobežojumu atvieglojumi, var iepazīties šeit: 

https://lsfp.lv/aktuali  

  

 

https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0
https://lsfp.lv/aktuali

