Pievienoti 11.10.2021.
DROŠIBAS PASĀKUMU NOTEIKUMU
PAPILDINĀJUMI:
Ministru kabineta rīkojums Nr. 720
Rīgā 2021. gada 9. oktobrī (prot. Nr. 67 1. §)

Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu
5.33. interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
programmu apguve izglītojamiem, kas nav pilnībā vakcinēti vai
pārslimojuši Covid-19, notiek attālināti vai klātienē, ja izglītojamais
uzrāda apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19
testa rezultātu (izņemot pirmsskolas izglītības programmā
izglītojamos):
5.33.1. individuāli (izņemot izglītojamos, kuri dzīvo vienā
mājsaimniecībā);
5.33.2. vienas grupas, klases vai kursa ietvaros, ja izglītojamie
vienlaikus nav citu grupu, klašu vai kursu izglītojamie;

5.40. sporta treniņi iekštelpās individuāla apmeklējuma ietvaros
vai grupā notiek epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot šādus
nosacījumus:
5.40.1. vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no treniņa
norises telpas platības. Ja treniņu apmeklē vienas pamata vai vidējās
izglītības pakāpes izglītojamie (vienas klases ietvaros), kuri ir veikuši
Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, tad
minētais ierobežojums par telpas platību netiek piemērots;
5.40.2. grupu treniņos vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas
ne vairāk kā 20 personas. Ja to pieļauj attiecīgās sporta treniņu
norises telpas platība, tiek ievēroti šā rīkojuma 5.40.1. apakšpunktā
minētie nosacījumi, dažādu treniņgrupu plūsmas nepārklājas, kā arī tiek
nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība, vienlaikus var
norisināties vairāku treniņgrupu darbs;
5.40.3. sporta norises vietas apmeklējuma laikā iekštelpās ievēro divu
metru distanci (izņemot sporta treniņa telpu, kurā notiek treniņprocess);
5.40.4. sporta treniņu vada persona, kura atbilst normatīvajiem aktiem
par sporta speciālistu sertifikāciju;

5.40.5. piepildījums ģērbtuvēs vienlaikus nepārsniedz 25 %;
5.40.6. sporta treniņā nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā
organizēšanā un norisē, tai skaitā izglītojamo likumiskie pārstāvji;
5.41. sporta treniņi ārtelpās grupā notiek epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot
nosacījumu, ka vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti 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 nepārklājas un tiek nodrošināta to darbības atsevišķa
uzraudzība;

5.42. sporta treniņos grupā interešu izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības programmu norisē:
5.42.1. iekštelpās var piedalīties:
5.42.1.1. darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts;
5.42.1.2. vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības
iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas
ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā
skrīninga ietvaros;
5.42.1.4. individuāli (izņemot izglītojamos, kas dzīvo vienā
mājsaimniecībā) vai ar sporta treniņa vadītāju, kuram ir vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts un nodarbības telpā neatrodas citas
personas;
5.42.2. ārtelpās var piedalīties:
5.42.2.1. darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts, kā arī izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē
organizētā skrīninga ietvaros (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamos),
ja vienā treniņgrupā pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus
un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves;
5.42.2.2. vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas
klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu
izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros;

5.43. 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 gan
iekštelpās, gan ārtelpās drīkst norisināties arī epidemioloģiski daļēji
drošā vidē ar darbiniekiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts, un uz to norisi neattiecas šā rīkojuma 5.40. un 5.41.
apakšpunktā minētie nosacījumi;
5.44. sporta sacensības notiek epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot
šādus nosacījumus:
5.44.1. 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 organizatoru);

5.44.2. sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai
personas, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un
tiek nodrošinātas šā rīkojuma 5.24. apakšpunktā noteiktās prasības
attiecībā uz publisku pasākumu rīkošanu. Latvijas jauniešu un junioru
izlases sportisti ar testēšanas sertifikātu drīkst piedalīties Latvijas
čempionātā pieaugušajiem;
5.44.3. iekštelpu sporta sacensību norises vietas apmeklējuma laikā
tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietotas sejas maskas
(izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);
5.44.4. 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);
5.44.5. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;
5.44.6. apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli;
5.45. starptautiski sporta pasākumi sportistiem no 16 gadu vecuma, kā
arī komandu sporta spēļu augstāko līgu sporta sacensības, ja tajās tiek
izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem, gan iekštelpās, gan
ārtelpās drīkst norisināties arī epidemioloģiski daļēji drošā vidē un uz
tiem neattiecas darba laika ierobežojumi un šā rīkojuma
5.44. apakšpunktā minētie nosacījumi;
5.46. skatītāji sporta sacensības un starptautiskus sporta
pasākumus drīkst apmeklēt, ja viņiem ir vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts un tiek nodrošināti šā rīkojuma 5.24.
apakšpunktā minētie nosacījumi attiecībā uz publisku pasākumu
rīkošanu;

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR. 662 un
rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
Ar 2021. gada 11. oktobri stājas spēkā Ministru kabineta 2021.
gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 „Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 662)
https://likumi.lv/ta/id/326513/redakcijas- datums/2021/10/11.
Pamatā MK noteikumu Nr. 662 3.8. nodaļā „Izglītības un
mācību procesa norises nosacījumi” ietverts Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

pastāvošais VI1. nodaļas „Izglītības un sporta procesa
organizēšanas un norises nosacījumi”1 regulējums.
Vienlaikus ar 2021. gada 11. oktobri stājas spēkā Ministru
kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums) ar
termiņu līdz 2022. gada 11. janvārim
https://likumi.lv/ta/id/326729.
Rīkojums nosaka, ka izglītības jomā ievēro izglītības un mācību
procesa norises epidemioloģiskās drošības nosacījumus
atbilstoši MK noteikumu Nr. 662 3.8. apakšnodaļas
nosacījumiem, ja vien šajā Rīkojumā nav noteikts citādi.
Rīkojumā nav noteiktas izmaiņas profesionālās vidējās izglītības
programmu īstenošanā, ierobežojumi skar interešu izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības programmas.
Profesionālās ievirzes izglītības programmu un interešu
izglītības īstenošana

mūzikas, mākslas un dejas jomā
1. Izglītojamiem, uzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu, mācību process norit kā līdz šim.
2. Izglītojamiem, kuri nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši
Covid-19 un uzrāda apliecinājumu par negatīvu Covid-19
testa rezultātu, mācību process tiek organizēts saskaņā ar
Rīkojumu, t.i.:
2.1. attālināti; 2.2. klātienē:
1

Nodaļa Ministru kabineta 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā,
https://likumi.lv/ta/id/315304 1
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2.2.1. individuālās stundas, tajos mācību priekšmetos, kurus
īsteno individuālo nodarbību formā. Individuālās stundas drīkst

vadīt tikai tie pedagogi, kuriem ir vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts. Gadījumos, ja profesionālās ievirzes
programmu un vispārējās izglītības programmu apguve notiek
vienā izglītības iestādē, pedagogiem jāuzrāda vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs Covid-19 testa rezultāts;
2.2.2. grupu stundas vienas grupas, klases vai kursa ietvaros,
vienlaikus nav citu grupu, klašu vai kursu izglītojamie, t.i.
izglītojamiem, kuri profesionālās ievirzes programmu un
vispārējās izglītības programmu apgūst vienā izglītības
iestādē;
2.2.3. ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām
grupām, klasēm vai kursiem.
ja izglītojamie
Visās izglītības iestādēs
•

Izglītības iestādes iekštelpās, t.sk. telpās, kur
notiek mācību process, visas personas lieto sejas maskas!
Izņēmums – bērni līdz septiņu gadu vecumam, kā arī
personas mūzikas instrumenta spēles, vokālās mākslas vai
dejas apguves procesā.

•

Izglītības iestāžu pedagogi, darbinieki,
pakalpojumu sniedzēji, kuri nonāk saskarē ar
izglītojamiem (turpmāk – darbinieki), kuriem nav
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, savus darba
pienākumus var veikt, uzrādot testēšanas sertifikātu vai
izglītības iestādes skrīninga ietvaros veiktu Covid-19 testa
rezultātu, kas ir negatīvs.
•

✓ Ja darbinieks ir uzsācis vakcināciju ar
Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu, bet nav
pabeidzis vakcinācijas kursu, Covid-19 tests tiek
nodrošināts valsts apmaksātas rutīnas skrīninga
testēšanas ietvaros atbilstoši noteiktam testēšanas

algoritmam.
•

✓ Ja darbinieks nav uzsācis vakcināciju, tad
Covid-19 tests tiek veikts par saviem līdzekļiem, ja
nav citas vienošanās ar darba devēju.
✓
✓

Līdz 2021. gada 15. novembrim izglītības iestāžu darbinieki,
kuriem nav
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, savus darba
pienākumus var veikt,
uzrādot testēšanas sertifikātu vai izglītības iestādes skrīninga
ietvaros veiktu
Covid-19 testa rezultātu, kas ir negatīvs. Testēšanu veic
atbilstoši Slimību
profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam
algoritmam.
Ja darba devējs ir informējis darbinieku, ka darba pienākumu
veikšanai
nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts,
darbinieka

pienākums ir uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 7 dienu laikā no
minētās
informācijas saņemšanas un to pabeigt ne vēlāk kā 7 dienas pēc
vakcīnas
lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa. Ja darbinieks
(amatpersona)
vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis noteiktajā termiņā (līdz
2021. gada

15. novembrim), darba devējs darbinieku atstādina no darba
pienākumu
veikšanas. (Rīkojuma 5.2. punkts)
Ja Slimību profilakses un kontroles centrs konstatējis
izglītības iestādē ļoti augstu Covid-19 infekcijas izplatības risku,
triju dienu laikā tiek pārtraukta izglītības iestādes darbība
klātienē.
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•

Izglītības iestāde neorganizē, nepiedalās,
neatbalsta un neveicina izglītojamo un pedagogu dalību
klātienes pasākumos un aktivitātēs (ekskursijas, teātru un
izstāžu apmeklējumi u. c.) ārpus izglītības iestādes, kā arī
ierobežo trešo personu uzturēšanos izglītības iestādes
telpās.

•

Netiek rīkotas nometnes.
Par mācību procesa organizāciju un tā izmaiņām izdodams
izglītības iestādes vadītāja rīkojums un informējami
izglītojamie un vecāki.

Izglītības iestāde, īstenojot izglītības procesu, novērš dažādu
grupu, klašu vai kursu izglītojamo atrašanos vienlaikus vienā
telpā (izņemot pārvietošanos), kā arī novērš to sajaukšanos
ārtelpās starpbrīžos vai ārtelpu nodarbību laikā.
Amatierkolektīvi nerīko aktivitātes un publiskus vai privātus
pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību
administratīvajām teritorijām), kuros piedalās personas no citas
grupas, klases, kursa vai kolektīva.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļa Mājaslapa: www.lnkc.gov.lv
E-pasts: kulturizglitiba@lnkc.gov.lv
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Noteikumi Sacensību rīkotājiem un treniņu organizēšanai no 11.10.2021.g.
3.8.4.Sporta treniņu un sacensību nosacījumi
130.
Sporta treniņi iekštelpās individuāla apmeklējuma ietvaros vai grupā, kā arī sporta
treniņi ārtelpās grupā notiek epidemioloģiski drošā vai epidemioloģiski daļēji drošā vidē.
131.
Sporta treniņi individuāli vai grupā epidemioloģiski daļēji drošā vidē, sporta treniņi
bērnu nometnēs, kā arī sporta treniņi interešu izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības programmu izglītojamiem ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par
negatīvu Covid-19 testa rezultātu iekštelpās notiek, ievērojot šādus nosacījumus:
131.1.
vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no treniņa norises telpas platības Ja
treniņu apmeklē vienas izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas
treniņgrupas ietvaros, tad šajā apakšpunktā noteiktais ierobežojums par telpas vai
ūdens virsmas platību netiek piemērots;
131.2.
grupu treniņos vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20
personas. Ja to pieļauj attiecīgās sporta treniņu norises telpas platība, tiek ievēroti šo
noteikumu 131.1. apakšpunkta nosacījumi, dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski
nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība, vienlaikus var
norisināties vairāku treniņgrupu darbs;
131.3.
iekštelpu sporta norises vietas apmeklējuma laikā ievēro divu metru distanci (izņemot
sporta treniņa telpu, kurā notiek treniņprocess);
131.4.
sporta treniņu vada persona, kura atbilst normatīvajiem aktiem par sporta speciālistu
sertifikāciju;
131.5.
sporta treniņa laiks nepārsniedz 90 minūtes;
131.6.
piepildījums ģērbtuvēs vienlaikus nepārsniedz 25 %;
131.7.
sporta treniņā nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un
norisē, tai skaitā izglītojamo likumiskie pārstāvji
132.
Sporta treniņa organizators:
132.1.
ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas
izstrādātu sporta treniņu drošības protokolu, kā arī iekštelpu sporta norises vietas
iekšējās kārtības noteikumus;
132.2.
sadarbībā ar sporta treniņa norises vietas nodarbinātajiem kontrolē, kā personas sporta
treniņu norises laikā ievēro tām noteiktos pienākumus;
132.3.

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.
133.
Sporta treniņa grupā epidemioloģiski daļēji drošā vidē, bērnu nometnēs, kā arī interešu
izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamiem ar apliecinājumu
(papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu ārtelpās norisei vienā
treniņgrupā vienlaikus organizēti 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.
134.
Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamo sporta
treniņu organizators papildus nodrošina, ka izglītojamie un nodarbinātie, kuri, veicot
darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar izglītojamiem, tiek testēti atbilstoši centra
tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Covid-19 testu neveic pirmsskolas izglītības
pakāpes izglītojamiem, kā arī personām ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
135.
Ja 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 gan iekštelpās, gan ārtelpās notiek
epidemioloģiski
daļēji
drošā
vidē,
uz
tiem
neattiecas
šo
noteikumu 131. un 133. punktā minētie nosacījumi.
136.
Sporta sacensības iekštelpās un ārtelpās notiek epidemioloģiski drošā vai
epidemioloģiski daļēji drošā vidē.
137.
Sporta sacensības epidemioloģiski daļēji drošā vidē notiek, ievērojot šādus
nosacījumus:
137.1.
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 organizatoru);
137.2.
sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar derīgu sadarbspējīgu
sertifikātu, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu
izglītojamie ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa
rezultātu;
137.3.
sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas iekštelpās un 500
personas ārtelpās (ieskaitot sportistus un nodarbinātos, kas ir tieši saistīti ar sacensību
norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus. Skatītāji ar vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu, kuri ir nodalīti atsevišķā sektorā un kuru plūsmas nepārklājas
ar pārējo skatītāju un sacensības dalībnieku plūsmām, netiek ieskaitīti kopējā personu
skaitā.
137.4.
iekštelpu sporta sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru
distance, kā arī tiek lietotas sejas maskas (izņemot sportistus sporta sacensību norises
laikā);
137.5.
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);
137.6.

piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;
137.7.
apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli;
137.8.
sacensību organizators nodrošina šo noteikumu 139. punktā noteikto pienākumu
izpildi.
138.
Starptautiski sporta pasākumi sportistiem no septiņu gadu vecuma, kā arī komandu
sporta spēļu augstāko līgu sporta sacensības, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona
tituls pieaugušajiem, gan iekštelpās, gan ārtelpās notiek epidemioloģiski daļēji drošā
vidē, uz tiem neattiecas darba laika ierobežojumi un šo noteikumu 137. punktā minētie
nosacījumi.

139.
Sporta sacensību organizators:
139.1.
ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas
apstiprinātu sacensību drošības protokolu Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai;
139.2.
nodrošina, ka visas sacensību norisē iesaistītās un ar sacensību norises nodrošināšanu
saistītās personas (tai skaitā sportisti un sporta darbinieki) tiek akreditētas;
139.3.
nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu
īstenošanu un laikus informē sportistus un sporta darbiniekus par minētajiem
pasākumiem, norādot (tai skaitā sporta sacensību nolikumā) atbildīgo personu un tās
kontaktinformāciju.
140.
Starptautiska sporta pasākuma organizatoram Latvijā ir šādi papildu pienākumi:
140.1.
ievērot attiecīgā sporta veida (kurā notiek starptautiskais sporta pasākums)
starptautiskās sporta federācijas apstiprinātu sacensību drošības protokolu Covid-19
infekcijas izplatības novēršanai;
140.2.
noteikt atbildīgo ārstniecības personu par starptautiskā sporta pasākuma norises laikā
veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai;
140.3.
kontrolēt, kā sportisti, sporta darbinieki un starptautisko sporta organizāciju pārstāvji
nodrošina tiem noteikto pienākumu izpildi;
140.4.
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 anulēšanu dalībai
starptautiskajā sporta pasākumā Latvijā;
140.5.
starptautiskā
sporta
pasākuma
norises
vietā
nodrošināt
šo
noteikumu 141.3. un 141.4. apakšpunktā minēto dokumentu (personas Covid-19
diagnostikai veikto laboratoriskās izmeklēšanas rezultātu, kā arī aizpildīto
apliecinājumu) pieejamību. Aizpildītie apliecinājumi iznīcināmi 30 dienas pēc
starptautiskā sporta pasākuma noslēguma.
141.
Sportistiem un sporta darbiniekiem, kā arī starptautisko sporta organizāciju
pārstāvjiem, kuru ierašanās Latvijas Republikas teritorijā saistīta ar dalību Sporta
likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas vai tās biedra organizētā
starptautiskā sporta pasākumā kā akreditētām personām, ir jāatbilst šādiem
kritērijiem:
141.1.

personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes;
141.2.
persona starptautiskā sporta pasākuma organizatoram Latvijā var iesniegt apliecinoša
dokumenta kopiju (pēc pieprasījuma uzrāda oriģinālu), ka viņai veikta laboratoriskā
izmeklēšana Covid-19 diagnostikai pēdējo 72 stundu laikā pirms ierašanās Latvijas
Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta;
141.3.
persona ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā ir veikusi
laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 diagnostikai un Covid-19 infekcija tajā nav
noteikta, kā arī iesniegusi attiecīgo faktu apliecinoša dokumenta kopiju (pēc
pieprasījuma uzrāda oriģinālu) starptautiskā sporta pasākuma organizatora Latvijā
noteiktajai atbildīgajai ārstniecības personai;
141.4.
persona pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā (vienlaikus ar akreditāciju
starptautiskajam sporta pasākumam) ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas
Republikas teritorijā starptautiskā sporta pasākuma organizatoram Latvijā ir iesniegusi
apliecinājumu par to, ka:
141.4.1.
ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai;
141.4.2.
ārpus dalības starptautiskā sporta pasākumā uzturēsies apliecinājumā norādītajā
uzturēšanās vietā Latvijas Republikas teritorijā;
141.4.3.
neizmantos sabiedrisko transportu, kā arī nokļūšanai uz uzturēšanās vietu Latvijas
Republikas teritorijā un starptautiskā sporta pasākuma Latvijas Republikas teritorijā
norises vietu, kā arī pārvietojoties starp tām izmantos savu vai starptautiskā sporta
pasākuma organizatora Latvijā nodrošinātu transportlīdzekli;
141.4.4.
segs visus ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja personai tiks apstiprināta Covid-19
infekcija.
142.
Skatītāji sporta sacensības un starptautiskus sporta pasākumus drīkst
apmeklēt:
142.1.
ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un:
142.1.1.
tiek nodrošināts, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus apkalpojošo
sporta darbinieku plūsmu;
142.1.2.
tiek ievērotas šo noteikumu prasības publisko pasākumu apmeklēšanai;
142.2.
ja viņiem ir derīgs sadarbspējīgs sertifikāts;
142.2.1.
sporta sacensības norisinās ārtelpās;
142.2.2.
tiek nodrošināts, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus apkalpojošo
sporta darbinieku plūsmu;
142.2.3.
tiek ievērotas šo noteikumu prasības publisko pasākumu apmeklēšanai;
142.2.4.
ja sporta sacensībās atsevišķā skatītāju zonā atrodas arī personas ar vakcinācijas vai
pārslimošanas
sertifikātu,
kuras
netiek
ieskaitītas
šo
noteikumu 137.3. apakšpunktā minētajā personu skaitā, tiek nodrošināts, ka to plūsma
nepārklājas.

