
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"  

Motosporta sacensību organizēšanas vadlīnijas COVID – 19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai,ir paredzētas visām Latvijas Motosporta federācijas disciplīnām. 

Valdības grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" paredz: 

• ka vienlaikus sacensību norises vietā drīkst atrasties ne vairāk kā 500 personas, tai 

skaitā sportisti un sporta darbinieki, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises 

nodrošināšanu. Visas sacensību norisē iesaistītās un ar sacensību norises nodrošināšanu 

saistītās personas (tai skaitā sportisti un sporta darbinieki) tiek akreditētas 

• atļaut ārtelpās paredzētās sporta sacensības organizētā un kontrolētā veidā klātienē 

apmeklēt skatītājiem, kuriem būs sadarbspējīgs vakcinācijas  pret Covid-19 vai Covid-

19 pārslimošanas sertifikāts. * 

 

Ja nepieciešams, pasākumu var sadalīt divās daļās. 

1. Dalībniekam obligāti ir iepriekš jāreģistrējas sacensībām www.licences.lv vietnē.  

2. Ierodoties uz sacensībām reģistrēšanās notiek rindas kārtība, pa vienam sportistam 

vienlaikus. Dalībniekiem un personālam lietojot sejas aizsargmaskas.  

3. Rezultātu izziņošana notiek tikai caur sacensību informatoru, vai online, kuru 

nodrošinājumu veic laika kontrole.  

4. Organizators nodrošina spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekļu (kas satur vismaz 70 

% etanola) pieejamību 

5. dezinfekcijas līdzekļus vai citus dezinfekcijas līdzekļus, 

6. Mehāniķu zonā tiek ievērota 2m distance un tiek lietotas aizsargmaskas. Nedrīkst 

drūzmēties pie rezultātu tablo.  

7. Tehniskā kontrole notiek pēc vajadzības,ievērojot, epidemioloģiskos drošības 

pasākumus . Braucēji dodas uzreiz uz kvalifikācijas treniņu braucienu, pirms kura 

atbildīgais tiesnesis veic transpondera pārbaudi. 

8. Pēc sava brauciena sportists nekavējoties atgriežas savā dalībnieku zonā.  

9. Maksimālais cilvēku skaits apbalvošanas ceremonijā ir 3 pluss 1 katra braucēja 

pavadošā persona. 

10. Balvas tiek noliktas uz pjedestāla un nenotiek nekādas sarokošanās,dalībniekiem 

lietojot sejas aizsargmaskas.  

11. Sportistam pēc sacnesībam pa vienam ir jānodod transponders sacensību sekretariātā, 

bez vajadzības lieki neuzkavējoties.  

12. Organizators obligāti nodrošina dalībniekiem atsevišķu dalībnieku zonu, nošķirtu no 

skatītājiem. 

13. Organizators obligāts pienākums ir katram dalībniekam nodrošināt aproci. 

14.  Organizators nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko 

drošības pasākumu īstenošanu un informē sportistus un sporta darbiniekus par 

minētajiem pasākumiem, norādot (tai skaitā sporta sacensību nolikumā) atbildīgo 

personu un tās kontaktinformāciju; 

 

 

 

 

http://www.licences.lv/


*Skatītājiem iespējams būs apmeklēt pilnu sacensību norises dienu. Motosporta 

sacensības varēs apmeklēt Latvijas iedzīvotāji, kuru sertifikāts apliecina, ka persona ir 

Latvijā vakcinēta pret Covid-19 un ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa 

pabeigšanas, vai arī no 22 līdz 90 dienām pēc "AstraZeneca" vakcīnas pirmās devas 

saņemšanas un uzreiz pēc "AstraZeneca" vakcīnas otrās devas saņemšanas.  

Tāpat sacensības būs atļauts skatīties personām, kuras ir pārslimojušas Covid-19 

infekciju. Vai uzrādījušas negatīvu testu. 

Ierodoties sacensību norises vietā apmeklētājiem būs jāuzrāda sadarbspējīgs testēšanas 

sertifikāts, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kuru lūdzam 

apmeklētājiem pārbaudīt pirms biļešu iegādes procesa! 

 

Kas drīkst apmeklēt motosporta sacensības? 

 • Latvijas iedzīvotāji, kuru sertifikāts apliecina, ka persona ir Latvijā vakcinēta pret 

Covid-19 un ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas, vai arī no 

22 līdz 90 dienām pēc "AstraZeneca" vakcīnas pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc 

"AstraZeneca" vakcīnas otrās devas saņemšanas;  

• Personas, kuras ir pārslimojušas Covid-19 infekciju un var to pierādīt ar digitālo 

Covid19 sertifikātu. 

• personas, kurām būs sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts,  

 

Vakcinācijas un izslimošanas jeb digitālie COVID 19 sertifikāti un to iegūšana 

 • No 1.jūnija ir pieejami 2 veidu digitālie sertifikāti: sertifikāts par veikto vakcināciju; 

sertifikāts par COVID 19 izslimošanas faktu. Lai izdrukātu sev nepieciešamo 

sertifikātu no 1.jūnija:  

• Tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus"  

• Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, 

mobile ID); • Sistēmā pieprasīt un apskatīt savus sertifikātus;  

• Izvēlēties vajadzīgo sertifikātu un veikt tā druku.  

 

Svarīgi!  

Sertifikāta pieejamība tīmekļvietnē ir jāpārbauda pirms došanās uz sacensībām! 

Jāņem vērā, ka sertifikāts var izrādīties nederīgs, ja tas neatbildīs papildu 

noteiktajiem kritērijiem, piemēram, nebūs pagājis attiecīgo dienu skaits pēc 

vakcīnas saņemšanas.  

 


