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         Apstiprināts /Atjaunots: 

11.01.2022 

LaMSF ģenerālsekretāre E.Skurbe  

 

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 

Motosporta sacensību organizēšanas vadlīnijas COVID – 19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai,ir paredzētas visām Latvijas Motosporta federācijas disciplīnām. 

 

Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" paredz nacionālas 

nozīmes sacensībās ievērojot šādus noteikumus: 

• sacensības ir iekļautas LaMSF sacensību kalendārā, kas ir publicēts tīmekļvietnē (norādot 

sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru), notiek 

epidemioloģiski drošā vidē (zaļajā režīmā)  

• sacensību norises vietā ,vienlaikus atrodas ne vairāk kā 500 personas (ieskaitot sportistus un 

nodarbinātos, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus), 

kuriem būs sadarbspējīgs vakcinācijas pret Covid-19 sertifikāts.  

• sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas, kurām ir derīgs 

sadarbspējīgu sertifikāts, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 

programmu izglītojamie, kuriem ir apliecinājums (papīra vai digitālā formā) par negatīvu 

Covid-19 testa rezultātu.  

• 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 darbspējīgs vakcinācijas pret Covid-19 sertifikāts.  

•  tiek nodrošināts, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus apkalpojošo 

sporta darbinieku plūsmu. 

• Ierodoties uz sacensībām reģistrēšanās notiek rindas kārtība, pa vienam sportistam 

vienlaikus. 

• Rezultātu izziņošana notiek tikai caur sacensību informatoru. 

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

% etanola) pieejamību dezinfekcijas līdzekļus vai citus dezinfekcijas līdzekļus. 

• Pēc sava brauciena sportists nekavējoties atgriežas savā dalībnieku zonā. 

• Maksimālais cilvēku skaits apbalvošanas ceremonijā ir 3 pluss 1 katra braucēja pavadošā 

persona.  

• Balvas tiek noliktas uz pjedestāla un nenotiek nekādas sarīkošanas.  

• Sportistam pēc sacensībām pa vienam ir jānodod transponders sacensību sekretariātā, bez 

vajadzības lieki neuzkavējoties. 

• Organizators obligāti nodrošina dalībniekiem atsevišķu dalībnieku zonu, nošķirtu no 

skatītājiem. 

• 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; 



2 

 

 

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. 

 


