
Izdota, pamatojoties uz Ministru kabineta 

 noteikumiem Nr.360  

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 
 

 

Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai biedrības “Latvijas Kanoe federācijas” un to juridisko 

biedru organizētajās sacensībās smaiļošanā un kanoe airēšanā un airēšanas 

slalomā 

Biedrība “Latvijas Kanoe federācija” (turpmāk LKF) 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 2021.gada 19.jūnija nosaka 

šādu kātību (turpmāk- Kārtība): 

1. Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

tiek īstenoti LKF un to juridisko biedru organizētajās sacensībās smaiļošanā un kanoe 

airēšanā un airēšanas slalomā (turpmāk- LKF oficiālās sacensības). 

2. Kārtība ir saistoša visiem LKF oficiālo sacensību dalībniekiem: klubiem, sporta 

skolām, organizatoriem, sportistiem, treneriem, apkalpojošajām personām, tiesnešiem, 

kā arī ciktāl iespējama tās piemērošana, apmeklētājiem un citām LKF oficiālajām 

sacensībām nesaistītām personām. 

3. Kārtība tiek piemērota visās LKF oficiālajās sacensību norises vietās. 

4. Ja tiek konstatēta pretruna starp Kārtību, LKF 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 LKF valde 

var lemt par sankciju piemērošanu. 

7. Organizācijas, kuru pieteiktās komandas piedalās LKF oficiālajās sacensībās: 

7.1. 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. 

7.2. 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.  



7.3. Ir atbildīgs par savu komandas dalībnieku (sportistu, treneru, apkalpojošā 

personāla) veselības stāvokli, kā arī noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu 

ievērošanu. 

7.4. Iespēju robežās nodrošina, ka LKF oficiālajās sacensību vietās neatrodas personas 

ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm un/vai personas, kam noteikts pienākums 

ievērot izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu. 

8. Kārtība infekcijas izplatīšanas ierobežošanai LKF oficiālo sacensību norises laikā: 

8.1. 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. 

8.2. Pirms un pēc apbalvošanas dalībnieki ievēro 2m distanci (sportisti, treneri, 

apkalpojošais personāls ) un tiesneši nesarokojas. 

8.3. 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. 

8.4. 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. 

8.5. Skatītājiem sacensību norises vietā jāievēro 2 (divu) metru distance un jāuzrāda 

derīgs sertifikāts, kas apstiprina faktu par vakcināciju pret Covid-19, vai var 

apstiprinātu faktu par slimības izslimošanu, vai arī jāuzrāda Covid-19 negatīvs tests, 

kas veikts ne agrāk kā 48h pirms sacensību sākuma. 

8.6. Ja sacensību laikā paredzami drūzmēšanās punkti, ieteicams veidot lokālus plūsmu 

regulējošus norobežojumus. 

8.7. Klubs/sporta skola/juridiskais biedrs, kas rīko sacensības nosaka pieļaujamo 

skatītāju skaitu. 

8.8. Pakalpojumu (piemēram, garderobe, tirdzniecība) sniegšanai ieteicams plānot 

pieteikamu resursu, lai nodrošinātu pēc iespējas īslaicīgāku (ne ilgāku par 15 min) 

apmeklējumu un personāla kontaktu. 

8.9. Sacensību starplaikos regulāri jāatskaņo informatīvi aicinājumi apmeklētājiem 

ievērot distanci. 

8.10. Kārtības neievērošanas gadījumā sacensības var tikt pārtrauktas. 

 

 

Kārtība pieņemta un apstiprināta 17.06.2021. LKF Valdes sēdē  

 


