
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas noteikumi epidemioloģiskās drošības pasākumu 

īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai sacensībās “Jaunie talanti”. 

Izdoti pamatojoties uz Sporta likuma 10. panta 4. un 41 . daļu, Ministru kabineta 2021. gada 09.oktobra rīkojumu nr.720 “Par 

ārkārtas situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

Ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 09.oktobra rīkojumā nr.720 “Par ārkārtas situācijas 

izsludināšanu” (Turpmāk – MK rīkojums nr. 720) un Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos 

nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (MK noteikumi 

nr. 662) noteiktos ierobežojumus un prasības, kā arī Latvijas Peldēšanas federācijas drošības protokolu, 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas Specializētā peldēšanas skola” ir izstrādājusi noteikumus 

sacensību “Jaunie talanti” norisei. 

1. Šie Noteikumi ir izstrādāti, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijas Republikā un nodrošinātu 

sacensību dalībnieku drošību. 

 

2. Šie Noteikumi ir saistoši visiem sacensību dalībniekiem – organizatoriem, sacensību darbiniekiem 

(tiesnešiem) un apkalpojošajam personālam, komandām, to pārstāvjiem, treneriem un sportistiem (Turpmāk – 

Sacensību dalībnieks). 

 

3. Ja Noteikumu īstenošanas laikā tiek fiksēta to neatbilstība ar sacensību nolikumu, programmu un/vai citiem 

noteikumiem, spēkā ir Noteikumos noteiktais regulējums. 

 

4. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Noteikumi var tikt pārskatīti un tajos noteiktie ierobežojumi 

mainīti. 

 

5. Sacensību dalībnieki, kuri pārkāpj šo Noteikumu prasības un/vai atsakās ievērot organizatora prasības, var 

tikt bez brīdinājuma diskvalificēti un izraidītas no sacensību norises vietas. Personas, kas apzināti pārkāpj 

normatīvajos aktos noteiktos izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt sauktas pie 

administratīvās atbildības. 

 

6. Kārtība infekcijas izplatīšanas ierobežošanai Sacensību laikā: 

6.1. Sacensību norises vietā tiks ielaisti tikai sacensībās pieteiktie dalībnieki; 

6.2. Sacensību laikā visiem Sacensību dalībniekiem, t.s. sportistiem un treneriem, sporta bāzē obligāti jālieto 

FFP2 klases respiratori bez vārsta (respiratori) vai medicīniskās sejas maskas (izņemot dušas un peldbaseina 

vannu), ievērojot to lietošanas prasības (tiek aizsegta mute un deguns), kā arī jāievēro divu metru distance. 

Personas, kas neievēro šajā punktā minētās prasības, tiks diskvalificētas un izraidītas no sacensībām; 

6.3. Apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli. Sacensību laikā, t.s. apbalvošanas laikā, sportisti un treneri 

attālināti sveic viens otru, izvairoties no fiziska kontakta (apskāvieni, rokas spiedieni, utt.). Uz apbalvošanu 

sportisti ierodas sejas maskās. Apbalvošanas pjedestāli tiek izvietoti attālināti viens no otra; 

6.4. Sacensību dalībnieki ģērbtuvēs un dušās neuzkavējas ilgāk par 10 minūtēm. Uzreiz pēc dalības sacensībās 

Dalībniekiem ir pienākums atbrīvot sporta bāzes telpas. 

 

7. Organizācijas, kuru komandas piedalās Sacensībās, apliecina, ka: 

7.1. Ir informētas un apņemas ievērot spēkā esošos normatīvos aktus un šajos Noteikumos ietvertos 

noteikumus par valsts ieviestajiem ierobežojumiem un papildu noteikumiem sporta pasākumu norisē; 

7.2. Saskaņā ar MK noteikumu nr. 662 prasībām komanda nozīmē par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgo 

personu, kuras kompetencē ietilpst šo Noteikumu ievērošanas nodrošināšana Sacensību norises laikā un vietā; 

7.3. Ir atbildīgas par savu pieteikto Sacensību dalībnieku veselības stāvokli, kā arī noteikto ierobežojumu un 

piesardzības pasākumu ievērošanu; 

7.4. Ir informējušas Sacensību dalībniekus, ka Sacensības notiek bez skatītāju klātbūtnes un Sacensību norises 

vietā tiks ielaisti tikai sacensību dalībnieki; 

 



8. Sacensību dalībnieks, piedaloties sacensībās, apliecina, ka: 

8.1. Viņš atbilst šo Noteikumu 6.1. punktā noteiktajām prasībām un viņam nav konstatēta aktīva saslimšana ar 

Covid-19 un Slimību profilakses un kontroles centrs nav viņu noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības 

kontaktpersonu; 

8.2. Nevienam ģimenes loceklim nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna; 

8.3. Viņam nav akūtu elpceļu infekcijas simptomu (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa 

temperatūra, elpošanas traucējumi); 

8.4. Sacensību laikā lietos sejas maskas (izņemot dušas un peldbaseina vannu), ievērojot to lietošanas prasības 

(tiek aizsegta mute un deguns); 

8.5. Apņemas nekavējoties informēt Sacensību organizatorus par sava veselības stāvokļa būtiskām (akūtām) 

izmaiņām; 

8.6. Ir informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu var saukt pie administratīvās atbildības vai 

kriminālatbildības. 
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