Izdotas pamatojoties uz Sporta likuma 10. panta 4. un 41 . daļu,
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
Latvijas Peldēšanas federācijas vadlīnijas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai peldēšanas sacensībās
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūlija 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 biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija” (turpmāk – LPF) ir izstrādājusi vadlīnijas LPF
un tās biedru rīkoto sacensību norisei (turpmāk – Vadlīnijas).
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

Visās LPF un to biedru rīkotajās sacensībās ir jāievēro un jāīsteno epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk – Sacensībās).
Šīs Vadlīnijas ir saistošas visiem sacensību dalībniekiem – organizatoriem, sacensību darbiniekiem
(tiesnešiem) un apkalpojošajam personālam, komandām, to pārstāvjiem, treneriem un sportistiem,
kā arī ciktāl iespējama to piemērošana pārējiem ar sacensību norisi nesaistītajiem norises vietas
(sporta bāzes) darbiniekiem un apmeklētājiem.
Ja Vadlīniju īstenošanas laikā tiek fiksēta to neatbilstība ar sacensību nolikumu, programmu un/vai
citiem noteikumiem, spēkā ir Vadlīniju noteiktais regulējums.
Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Vadlīnijas var tikt pārskatītas un tajās noteiktie ierobežojumi
mainīti.
Personas, kuras pārkāpj normatīvajos aktos noteiktos izolācijas, karantīnas un pulcēšanās
ierobežojumus, var tikt sauktas pie administratīvās atbildības, savukārt LPF valde var lemt par
sankciju piemērošanu sacensību organizatoram un/vai dalībniekiem, kas apzināti pārkāpuši
noteiktos ierobežojumus.
Organizācijas, kuras komandas piedalās LPF un tās biedru rīkotajās sacensībās:
6.1. ir informētas un apņemas ievērot MK noteikumos nr. 360, Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likumā un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ietvertos
noteikumus par valsts ieviestajiem ierobežojumiem un papildu noteikumiem sporta pasākumu
norisē;
6.2. saskaņā ar MK noteikumiem nr. 360 nozīmē par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona,
kuras kompetencē ietilpst šo Vadlīniju ievērošanas nodrošināšana sacensību norises laikā un
vietā;
6.3. sacensību dienā (ne vēlāk kā 20 minūtes pirms iesildīšanās sākuma) iesniedz sacensību
galvenajam tiesnesim sacensību dalībnieku aizpildītus un parakstītus apliecinājumus (Pielikums
nr.1);
6.4. ir atbildīgas par savu komandu dalībnieku (sportistu, treneru, apkalpojošā personāla) veselības
stāvokli, kā arī noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu;
6.5. ir informējuši sacensību dalībniekus, viņu vecākus un pārstāvjus, ka Sacensības notiek bez
skatītāju klātbūtnes. Iespēju robežās nodrošina, ka Sacensību laikā sacensību norises vietā
neatrodas ar komandu un tās dalībniekiem saistītās trešās personas (atbalstītāji, vecāki u.c.);
6.6. ir informētas un ievēro valsts un attiecīgās pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā tiek
organizētas Sacensības, aktuālos noteikumus sporta pasākumu norisei, kā arī regulāri sekot līdzi
to izmaiņām.
Vadlīnijas infekcijas izplatīšanas ierobežošanai Sacensību norises laikā:
7.1. pie sacensību norises vietas ieejas redzamā vietā ir jābūt izvietotām norādēm ar informāciju par
distances ievērošanu, maksimālo apmeklētāju skaitu, higiēnu, pašizolāciju, karantīnu, kā arī citu
informāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360;

7.2. sacensību norises vietā organizators nodrošina 70% spirtu saturošu rokas dezinfekcijas līdzekļu
pieejamību, kā arī norādi ar atgādinājumu veikt roku higiēnu un instrukciju pareizai roku higiēnai;
dezinfekcijas līdzekļi pieejami visiem sacensību norisē iesaistītajiem;
7.3. sacensību norises vietās tiek nodrošināta regulāra un maksimāla gaisa apmaiņa, izmantojot
mehāniskās ventilācijas sistēmas;
7.4. sacensību dalībnieku skaits nedrīkst pārsniegt MK noteikumos nr. 360 noteiktos ierobežojumus
(ne vairāk kā 50% no telpu ietilpības). Vietās, kur ir paredzami drūzmēšanās punkti, ieteicams
veidot lokālus plūsmu regulējošus norobežojumus;
7.5. sacensību laikā dalībniekiem netiek izsniegtas ģērbtuvju skapīšu atslēgas;
7.6. sacensības notiek bez skatītājiem;
7.7. organizators nodrošina mutes un deguna aizsegu pieejamību Sacensību tiesnešiem un atbalsta
personālam. Kā mutes un deguna aizsegu var lietot medicīniskās, nemedicīniskās jeb
higiēniskās maskas, kā arī vizierus un sejas vairogus;
7.8. komandu pārstāvjiem un sportistiem mutes un deguma aizsegu pieejamību nodrošina viņu
pārstāvošās organizācijas pēc saviem ieskatiem un iespējam;
7.9. komandas tiek sadalītas pa sektoriem, kuros atrodas tikai konkrētās komandas pārstāvji
(sportisti, treneri, apkalpojošais personāls). Par komandas dalībnieku atrašanos savā sektorā ir
atbildīgs tās pārstāvis;
7.10.sacensību laikā iespējami vairākās vietās tiek izvietoti starta protokoli. Rezultāti – netiek
izvietoti. Sacensību dalībniekiem un pārējiem interesentiem ir iespējams iepazīties ar
rezultātiem online datu bāzē: swimrankings.net;
7.11. sacensību sekretariāts komandu pārstāvjiem neizsniedz drukātus starta protokolus. Individuālai
lietošanai starta protokoli ir pieejami swimrnakings.net datu bāzē;
7.12. tiek izveidotas vismaz 3 (trīs) Sacensību dalībnieku pulcēšanās vietas (call room), katrai no tām
paredzot atbilstoša izmēra telpu. Sacensību dalībniekiem pirmajā call room jāierodas ne mazāk
kā 10min pirms starta un jācenšas ievērot 2m distanci no pārējiem dalībniekiem. Par dalībnieku
savlaicīgu ierašanos pulcēšanās vietā ir atbildīgs pats dalībnieks;
7.13. sacensībās iesildīšanās laikā uz vienu dalībnieku tiek nodrošināti vismaz 3m 2 ūdens virsmas
platības (4 celiņu 25m peldbaseinā vienlaikus iesildās ne vairāk kā 80 sportistu, 6 celiņu 25m
peldbaseinā – 120; 8 celiņu 25m peldbaseinā – 160, 8 celiņu 50m peldbaseinā – 300).
Lai izpildītu noteikto prasību, sacensību organizators ir tiesīgs dalībniekus sadalīt vairākās
grupās un katrai no tām noteikt savu iesildīšanās laiku, kas ir ne mazāk kā 30 minūtes;
7.14. sacensību laikā dalībniekiem netiek nodrošināti ūdens spaiņi;
7.15. sacensību laikā, t.s. apbalvošanas laikā, sportisti un treneri attālināti sveic viens otru, izvairoties
no fiziska kontakta (apskāvieni, rokas spiedieni, utt.). Apbalvošanas pjedestāli tiek izvietoti
attālināti viens no otra;
7.16. sacensību dalībnieki ģērbtuvēs neuzkavējas ilgāk par 10 minūtēm;
7.17. sacensību organizators neīsteno jebkāda veida sociālās aktivitātes, kas saistītas ar komandas
pārstāvju un/vai dalībnieku pulcēšanos;
7.18. iespēju robežās tiek nodrošināta dalībnieku informēšana par ar Covid-19 saistītajiem
ierobežojumiem un noteikumiem, kā arī sankcijām pārkāpjot MK noteikumos nr.360 un Vadlīnijās
noteiktās prasības, tai skaitā par Sacensību pārtraukšanas iespējamību noteikumu
neievērošanas gadījumā;
7.19. pēc Sacensību norises, ja paredzams, ka dalībnieki sacensību norises vietu pametīs vienlaikus,
un, ja tas ir iespējams, nepieciešams rast iespēju atvērt papildus durvis apmeklētāju blīvuma
samazināšanai uz izejām.

Pielikums nr. 1
Latvijas Peldēšanas federācijas vadlīnijām
epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
peldēšanas sacensībās

Biedrībai “Latvijas Peldēšanas federācija”
Apliecinājums
Par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu
Es, ____________________________________________________________,
(vārds, uzvārds)

personas kods: ___________________________________________________,
(personas kods)

Sporta skolas/kluba _______________________________________________ ,
(organizācijas nosaukums)

(turpmāk tekstā – Komanda) pārstāvis, apliecinu, ka esmu iepazīstinājis pielikumā Nr.1 minētās
personas ar sekojošiem punktiem:
1.

Komandas dalībniekiem nav konstatēta saslimšana ar Covid-19 un Slimību profilakses un
kontroles centrs nevienu komandas dalībnieku nav noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības
kontaktpersonu.
2. Neviens komandas dalībnieks pēdējo 10 (desmit) kalendāro dienu laikā nav atgriezies/iebraucis
Latvijā no valsts, uz kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi sakarā ar
augstu saslimstību ar Covid-19 attiecīgajā valstī un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem
vai kontaktpersonām.
3. Nevienam komandas dalībniekam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna.
4. Komandas dalībniekiem nav akūti elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums,
paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi).
Apņemos nekavējoties informēt sacensību organizatorus par ikviena Komandas dalībnieka veselības
stāvokļa būtiskām (akūtām) izmaiņām.
Esmu informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie administratīvās atbildības vai
kriminālatbildības.
________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

________________________________________
(tel.nr., e-pasts)

Apliecinājumā iekļauto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot saslimšanu ar Covid-19 un
nodrošināt aizsardzību no saslimšanas ar Covid-19 Biedrības ”Latvijas Peldēšanas federācija” organizēto
sacensību laikā.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazīstināts (-a) ar augstākminētajiem punktiem.
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