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40.27 Sporta treniņi (nodarbības) interešu izglītības un profesionālās ievirzes 
izglītības programmu izglītojamiem, sporta treniņi (nodarbības) bērnu diennakts 
nometnēs, kā arī personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas serti-
fikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu 
(tai skaitā individuāla apmeklējuma ietvaros) iekštelpās notiek, ievērojot šādus 
nosacījumus: 
40.27 1. vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 25 m2 no treniņa (nodarbības) 
norises telpas platības, un sporta treniņa (nodarbības) telpu piepildījums, kurās 
notiek treniņprocess, nepārsniedz 20 % no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko 
pieļauj šo telpu infrastruktūra.  
40.27 2. grupu treniņos vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 
20 personas. Ja to pieļauj attiecīgās sporta treniņa (nodarbības) norises telpas 
platība, tiek ievēroti šo noteikumu 40.27 1. apakšpunkta nosacījumi, dažādu treniņ-
grupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa 
uzraudzība. Vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs; 
40.27 3. iekštelpu sporta norises vietas apmeklējuma laikā ievēro divu metru distanci 
(izņemot sporta treniņa (nodarbības) telpu, kurā notiek treniņprocess); 
40.27 4. sporta treniņu (nodarbību) vada persona, kura atbilst normatīvajiem aktiem 
par sporta speciālistu sertifikāciju; 
40.27 5. sporta treniņa (nodarbības) laiks nepārsniedz 90 minūtes; 
40.27 6. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %; 
40.27 7. sporta treniņā (nodarbībā) nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas 
tā organizēšanā un norisē, tai skaitā izglītojamo likumiskie pārstāvji; 
40.27 8. tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana ik pēc 90 minūtēm vismaz 20 
minūtes vai atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 
ppm; 
40.27 9. tiek nodrošināta apmeklētāju (tai skaitā izglītojamo) un iesaistīto nodarbinā-
to reģistrācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija). Ja konstatēta saslimšana ar 
Covid-19, pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma nodod apmek-
lētāju (tai skaitā izglītojamo) un sporta treniņos (nodarbībās) iesaistīto nodarbināto 
personu datus, kā arī sniedz informāciju par sporta treniņa (nodarbības) norises da-
tumu un vietu/telpu; 
40.27 10. sporta treniņa (nodarbības) organizators: 
40.27 10.1. ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās 
sporta federācijas izstrādātu sporta treniņu (nodarbību) drošības protokolu, kā arī 
iekštelpu sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumus; 
40.27 10.2. sadarbībā ar sporta treniņa (nodarbības) norises vietas nodarbinātajiem 
kontrolē, kā personas sporta treniņu (nodarbību) norises laikā ievēro tām noteiktos 
pienākumus; 
40.27 10.3. nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko 
drošības pasākumu īstenošanu, un informē nodarbinātos, apmeklētājus (tai skaitā 
izglītojamos) un izglītojamo likumiskos pārstāvjus par minētajiem pasākumiem, 
norādot atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju. Šī persona: 
40.27 10.3.1. atrodas sporta treniņa (nodarbības) norises vietā tā darbības laikā; 
40.27 10.3.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma 
sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu 
īstenošanu sporta treniņa (nodarbības) norises vietā; 
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40.27 10.3.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sporta 
treniņa (nodarbības) norises vietā esošo personu skaitu. 

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā) 
40.28 Sporta treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus or-
ganizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta 
darbiniekus), un piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %. Ja to pieļauj attiecīgās 
sporta norises vietas ārtelpas platība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu 
darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to 
darbības atsevišķa uzraudzība. 

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā) 
40.29 Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamo 
sporta treniņu (nodarbību) organizators papildus šo noteikumu 40.27 punktā minēta-
jiem nosacījumiem nodrošina, ka: 
40.291. izglītojamie un nodarbinātie, kuri, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā 
saskarē ar izglītojamiem, tiek testēti reizi nedēļā. Izglītojamo testēšanu var neveikt, 
ja izglītojamo skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Covid-19 testu var neveikt personas 
ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu; 
40.29 2. pirms sporta treniņa (nodarbības) laikus ir apzināts sporta treniņā (nodar-
bībā) iesaistīto izglītojamo skaits, kā arī sporta treniņi (nodarbības) notiek atbilstoši 
nodarbību sarakstam; 
40.29 3. izglītojamā likumiskie pārstāvji ir informēti par nepieciešamību izvērtēt izglī-
tojamo līdzdalību sporta treniņā (nodarbībā), lai nodrošinātu, ka izglītojamais 
neapmeklē sporta treniņu (nodarbību), ja viņam ir akūtas veselības problēmas vai 
elpceļu infekcijas slimības pazīmes, vai jāievēro izolācijas, mājas karantīnas un 
pašizolācijas prasības. 

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā) 
40.30 Uz sporta treniņiem (nodarbībām), kuros piedalās un kuru norises vietā atro-
das tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, at-
tiecināmi tikai šo noteikumu 40.27 4., 40.27 8. un 40.27 9. apakšpunktā minētie 
nosacījumi. 

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā) 
40.31 Latvijas izlases (tai skaitā jauniešu un junioru), Latvijas Olimpiskās vienības 
un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko 
un augstāko līgu komandu sportistu (ja sporta sacensībās tiek izcīnīts Latvijas 
čempiona tituls pieaugušajiem), kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases 
sportistu sagatavošanas centru izglītojamo sporta treniņi (nodarbības) notiek gan 
iekštelpās, gan ārtelpās un uz tiem neattiecas šo noteikumu 40.27 un 40.28 punktā 
minētie nosacījumi. 
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SACENSĪBAS 

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā) 
40.32 Sporta sacensības iekštelpās notiek, ievērojot šādus nosacījumus: 
40.32 1. sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā 
atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē 
(norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organiza-
toru); 
40.32 2. sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarb-
spējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai 
digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu, kā arī interešu izglītības un profe-
sionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem saskaņā ar šo noteiku-
mu 40.5 4. apakšpunktu pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs; 
40.32 3. sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem; 
40.32 4. sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas 
(ieskaitot sportistus un nodarbinātos, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises 
nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus, bet šo noteikumu 32.12 1. apakšpunktā 
minētajā gadījumā – neieskaitot skatītājus); 
40.32 5. iekštelpu sporta sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota 
divu metru distance, kā arī tiek lietoti mutes un deguna aizsegi (izņemot sportistus 
sporta sacensību norises laikā); 
40.32 6. vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus 
apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai 
citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta 
sacensību norises laikā); 
40.32 7. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %; 
40.32 8. tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana ik pēc 90 minūtēm vismaz 20 
minūtes vai atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 
ppm; 
40.32 9. apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli; 
40.32 10. sacensību organizators nodrošina šo noteikumu 40.35 punktā noteikto 
pienākumu izpildi. 

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā) 
40.33 Sporta sacensības ārtelpās notiek, ievērojot šādus nosacījumus: 
40.331. sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā 
atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē 
(norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organiza-
toru); 
40.33 2. sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas 
(ieskaitot sportistus un darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises 
nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus, bet šo noteikumu 40.37 punktā minēta-
jā gadījumā – neieskaitot skatītājus); 
40.33 3. vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus 
apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai 
citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta 
sacensību norises laikā); 
40.33 4. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %; 
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40.33 5. apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli; 
40.33 6. sacensību organizators nodrošina šo noteikumu 40.35 punktā noteikto 
pienākumu izpildi. 

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā) 
40.34 Šo noteikumu 40.32 un 40.33 punktā minētie nosacījumi neattiecas uz šādu 
sporta sacensību norisi: 
40.34 1. starptautisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautām starp-
tautiskām sporta sacensībām (tai skaitā pirms sacensībām paredzētie oficiālie 
treniņi) sportistiem no septiņu gadu vecuma; 
40.34 2. komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu sporta sacensībām, ja 
tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem; 
40.34 3. sporta sacensībām, kurās piedalās un kuru norises vietā atrodas tikai per-
sonas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā) 
40.35 Sporta sacensību organizators: 
40.35 1. ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta 
federācijas apstiprinātu sacensību drošības protokolu; 
40.35 2. nodrošina, ka visas sacensību norisē iesaistītās un ar sacensību norises 
nodrošināšanu saistītās personas (tai skaitā sportisti un sporta darbinieki) tiek 
akreditētas; 
40.35 3. kontrolē, kā sportisti, sporta darbinieki, skatītāji un citas personas sacen-
sību laikā ievēro tām noteiktos pienākumus; 
40.35 4. nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības 
pasākumu īstenošanu un laikus informē sportistus un sporta darbiniekus par minē-
tajiem pasākumiem, norādot (tai skaitā sporta sacensību nolikumā) atbildīgo per-
sonu un tās kontaktinformāciju. Šī persona: 
40.35 4.1. atrodas sacensību norises vietā to norises laikā; 
40.35 4.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma 
sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu 
īstenošanu sacensībās; 
40.354.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sacensību 
norises vietā esošo personu skaitu; 
40.35 4.4. pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma nodrošina 
sacensību dalībnieku datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija) iesniegšanu epi-
demioloģiskās izmeklēšanas nolūkos. 

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā) 
40.36 Starptautiska sporta pasākuma organizatoram Latvijā ir šādi papildu pienāku-
mi: 
40.36 1. nodrošināt attiecīgā sporta veida (kurā notiek starptautiskais sporta 
pasākums) starptautiskās sporta federācijas noteikumu ievērošanu (īpaši attiecībā 
uz veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības 
novēršanai); 
40.36 2. noteikt atbildīgo ārstniecības personu par starptautiskā sporta pasākuma 
norises laikā veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības 
novēršanai; 

https://likumi.lv/ta/id/315304%23p40_35
https://likumi.lv/ta/id/325514-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplati...
https://likumi.lv/ta/id/315304%23p40_32
https://likumi.lv/ta/id/315304%23p40_33
https://likumi.lv/ta/id/325514-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplati...
https://likumi.lv/ta/id/325514-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplati...


Treniņi, nodarbības:	 20.08.2021

40.36 3. kontrolēt, kā šo noteikumu 61.4 punktā minētie sportisti, sporta darbinieki un 
starptautisko sporta organizāciju pārstāvji nodrošina noteikto pienākumu izpildi; 
40.36 4. nekavējoties informēt attiecīgo starptautisko sporta federāciju, ja sportists, 
sporta darbinieks vai starptautisko sporta organizāciju pārstāvis nepilda viņam 
noteiktos pienākumus un atbilstoši attiecīgās starptautiskās sporta federācijas 
noteiktajai procedūrai lemt par attiecīgajai personai izsniegtās akreditācijas an-
ulēšanu dalībai starptautiskajā sporta pasākumā Latvijā; 
40.36 5. starptautiskā sporta pasākuma norises vietā nodrošināt šo noteikumu 
61.4 4. apakšpunktā minēto dokumentu (aizpildīto apliecinājumu un personas 
Covid-19 diagnostikai veikto laboratoriskās izmeklēšanas rezultātu) pieejamību. 
Aizpildītie apliecinājumi iznīcināmi 30 dienas pēc starptautiskā sporta pasākuma 
noslēguma. 

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā) 
40.37 Skatītāji sporta sacensības drīkst apmeklēt: 
40.37 1. ja viņiem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un: 
40.37 1.1 tiek nodrošināts, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus 
apkalpojošo sporta darbinieku plūsmu; 
40.37 1.2. tiek ievērotas šo noteikumu 38.31 punktā minētās prasības publisko 
pasākumu apmeklēšanai; 
40.37 1.3. sporta sacensībās, kas norisinās iekštelpās, tiek nodrošināta atbilstoša 
ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm; 
40.37 2. ja viņiem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai 
apliecinājums (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu un: 
40.37 2.1. sporta sacensības norisinās ārtelpās; 
40.37 2.2. tiek nodrošināts, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus 
apkalpojošo sporta darbinieku plūsmu; 
40.37 2.3. tiek ievērotas šo noteikumu 38.31 punktā minētās prasības publisko 
pasākumu apmeklēšanai; 
40.37 2.4. ja sporta sacensībās atsevišķā skatītāju zonā atrodas arī personas ar 
sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kuras netiek ieskaitītas šo 
noteikumu 40.33 2. apakšpunktā minētajā personu skaitā, tiek nodrošināts, ka to 
plūsma nepārklājas. 
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