
Izdoti pamatojoties uz Sporta likuma 10. panta 4. un 41 . daļu,  
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.4 punktu 
 

Latvijas Peldēšanas federācijas noteikumi epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-
19 infekcijas izplatības ierobežošanai peldēšanas sporta veidu nodarbību laikā 

Noteikumi izstrādāti ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūlija noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk MK noteikumi nr. 360), t.s. 32.4 
punktu, kas nosaka, ka sporta pasākumu un sporta treniņu (nodarbību) organizatoram ir pienākums 
“nodrošināt attiecīgā sporta veida (kurā notiek sporta pasākums vai sporta treniņš (nodarbība)) Sporta 
likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas noteikumu ievērošanu (īpaši attiecībā uz veicamajiem 
piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai)”.   

Šo noteikumu izpratnē sporta treniņi (nodarbības) ir process prasmju, iemaņu un spēju iegūšanai, 
saglabāšanai un pilnveidošanai peldēšanas sporta veidos.  

Noteikumi neattiecas uz peldēšanas prasmju apguves nodarbībām bērniem līdz 7 gadu vecumam, kā arī 
citām organizētām nodarbībām peldbaseinā, kuras nav saistītas ar ievirzi sportā (piemēram – aerobika 
ūdenī, rehabilitācijas nodarbības, koriģējošā peldēšana, utt.). 

1. Visām organizācijām (turpmāk – Organizators), kas īsteno interešu izglītības un sporta treniņos 
(turpmāk – Nodarbības) peldēšanas sporta veidos, ir pienākums ievērot un īstenot epidemioloģiskās 
drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem un kompetento valsts institūciju rekomendācijām; 

2. Šie noteikumi ir saistoši visiem Nodarbībās iesaistītajiem dalībniekiem – Organizatoram, sporta 
speciālistiem (pedagogiem un treneriem), kā arī Nodarbību apmeklētājiem; 

3. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Noteikumi var tikt pārskatīti un tajos noteiktie ierobežojumi 
mainīti; 

4. 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 LPF juridiskajiem biedriem un to dalībniekiem, kas apzināti pārkāpuši 
noteiktos ierobežojumus; 

5. Nodarbību Organizatoram ir pienākums:  
5.1. Nodrošināt, ka Nodarbību norises vietā ir izvietoti skaidri salasāma informācija ar brīdinājumu 

ievērot distancēšanos, aicinājumu apmeklētājus izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt 
Nodarbības, ja personai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums) 
un, ja uz personu attiecas pašizolācijas, karantīnas vai stingras izolācijas nosacījumi, kā arī citu 
informāciju, ko nosaka MK noteikumi nr. 360; 

5.2. Attiecīgo informāciju publicēt arī Organizatora tīmekļvietnē internetā un sociālajos tīklos (ja tādi 
tiek izmantoti personu informēšanai par Organizatora Nodarbībām), ar aicinājumu ikvienam 
iepazīties ar to pirms Nodarbību apmeklējuma; 

5.3. Nodrošināt, ka Nodarbībās nepiedalās personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna 
vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes, kā arī personas, kuras nav tieši 
saistītas to organizēšanā un norisē; 

5.4. Nodarbību norises vietā nodrošināt 70% spirtu saturošu rokas dezinfekcijas līdzekļu pieejamību, 
kā arī norādi ar atgādinājumu veikt roku higiēnu un instrukciju pareizai roku higiēnai;  

5.5. Ievērojot MK noteikumos nr.360 noteikto apmeklētāju limitu, plānot apmeklētāju plūsmu tā, lai 
neveidotos liels cilvēku pieplūdums un drūzmēšanās; 

5.6. Ģērbtuvēs un dušās:   



5.6.1. nodrošināt, ka apmeklētājiem pieejami skapīši/pakaramie ar vismaz 2 metru distanci, 
pārējie slēgti vai nav izmantojami (izvietojot attiecīgus marķējumus), kā arī nodrošini, ka 
ģērbtuvē atrodas tikai tik daudz cilvēku, lai ģērbšanās laikā varētu ievērot 2 metru 
distanci; 

5.6.2. Ģērbtuvēs apmeklētājiem labi saredzamā vietā izvietot informāciju ar aicinājumu ievērot 
2 metru distanci un ģērbtuvē uzturēties ne ilgāk kā 10 minūtes; 

5.6.3. dušās, kas nav aprīkotas kā atsevišķas kabīnes, nodrošināt, ka tiek izmantotas dušas 
ierīces, vienu dušas ierīci izlaižot, kā arī noteikt, ka dušu izmanto ne ilgāk kā 10 minūtes; 

6. Organizējot Nodarbības peldbaseinā: 
6.1. Iespēju robežās nodrošināt vienvirziena plūsmu visā peldbaseina teritorijā, t.s. iekāpjot un 

izkāpjot no peldbaseina vannas, vai veikt citus pasākumus, ar mērķi novērst grupu krustošanos, 
pulcēšanos vai drūzmēšanos; 

6.2. Nodrošināt, ka pirms un pēc Nodarbības grupas dalībnieki nepulcējas un neuzturas peldbaseina 
malā (neveic informatīvās sapulces vai pārrunas). Iesildīšanās un/vai atsildīšanās vingrinājumi 
tiek veikti  atsevišķi nodalītās zonās un tikai tad, ja ir iespējams nodrošināt 2 metru distanci;  

6.3. Nodarbībās primāri nodrošināt personīgā individuālā inventāra izmantošanu. Ja tiek izmantots 
koplietošanas inventārs, nodrošināt, ka tas tiek regulāri dezinficēts. Lai to īstenotu, jānorīko 
persona, kura kontrolē šo objektu izmantošanu atbilstoši noteiktajām prasībām (attiecīgas 
prasības nosakāmas sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumos); 

6.4. Nodrošināt, ka tiek ievērots maksimālais audzēkņu skaits vienā peldceliņā, t.i. - 25m peldbaseinā 
(celiņš: 25m x 2.5m) – ne vairāk kā 12 personas; 50m peldbaseinā (celiņš: 50m x 2.5m) – ne vairāk 
kā 16 personas; 

6.5. Ja peldbaseinā vienlaikus notiek vairākas Nodarbības, nodrošināt, ka blakus esošos peldceliņos 
treneris atrodas pretējos peldbaseina galos (skat. grafiku nr.1); 

6.6. Treneris savu darbu organizē tā, lai vienā peldceliņā esošie audzēkņi vienlaikus nepulcējas vienā 
vietā (piemēram: tiek uzdoti dažādi uzdevumi; treniņa uzdevumi tiek uzrakstīti uz lapas, 
nodrošina, ka uzdevumu izpilde un pabeigšana notiek abos peldceliņa galos, utt.). Ilgstoša 
uzturēšanās, pulcēšanās un sarunāšanās nav pieļaujama. 

  



Grafiks nr.1. Peldbaseina apmeklētāju plūsmas un nodarbību organizēšana 

 

 

 

 

 


