
 

 

 

 

NOTEIKUMI  ,,COVID - 19’’ IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI 

LATVIJAS  VOLEJBOLA FEDERĀCIJAS ORGANIZĒTAJĀS JAUNATNES 

SACENSĪBĀS. (2022.7.01.) 

1. Sporta skolas ir atbildīgas par savu komandu dalībnieku (spēlētāju, treneru) veselības 

stāvokli, kā arī noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu. 

2.  Sacensību dalībnieki, organizatori apņemas ievērot visus Latvijas teritorijā spēkā 

esošos, kā arī saistošos starptautiskos normatīvos aktus, kas ir izdoti saistībā ar Covid-

19 infekcijas izplatības  ierobežošanu  uz attiecīgo brīdi. 

3. Sporta skolu  komandām, kuras piedalās attiecīgā sabraukuma spēlēs ir jāiepazīstas ar 

attiecīgās pašvaldības izdotajiem  sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumiem un  

noteiktajām  prasībām,  attiecībā uz piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas 

izplatības novēršanai, un tie ir jāievēro. 

4. Attiecīgā sacensību posma organizatoriem (sporta skolām) ir jānodrošina, lai sacensību 

norises vietās būtu nepieciešamie dezinfekcijas līdzekļi.  

5. Sacensību posma organizatoriem jānodrošina, lai katrā ģērbtuvē atrastos tikai viena 

komanda (to piepildījums nepārsniedz 25 % ) kā arī iespējami bieži vēdināt telpas. 

6. Attiecīgā posma organizatori var pieņemt lēmumu, ka spēles notiek bez skatītāju 

klātbūtnes vai arī, ar skatītāju klātbūtni, tad sporta zālē pieļaujamo skatītāju skaitu 

nosaka attiecīgā sacensību posma organizators. Skatītājiem ir jāievēro 2 m distance un 

jāvalkā sejas aizsargmaskas.Skatītājiem ir jābūt un jāuzrāda posma organizatoram 

Covid -19 sertifikāts, personu apliecinošs dokuments. 

7. Attiecīgā sabraukuma organizatoriem kopā ar sporta skolu komandā, kuras ieradušās 

uz sabraukumu, jānodrošina, ka tās komandas, kurām pēc spēļu grafika dotajā brīdī nav 

spēles, atrodas nodalītas viena no otras.  

8. Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar Covid-19 
sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu  (papīra vai digitālā 
formā), vai sacensību dalībnieki , kuri veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē 
organizētā skrīninga ietvaros un tas ir negatīvs. 

9.  Covid -19 sertifikātu un personu apliecinošo dokumentu,  pārbauda attiecīgā posma 

organizators. Attiecīgā posma organizatoram ir jābūt iespējai nolasīt Covid -19 

sertifikātu.  

10. Komandas pārstāvim ir jāatdod posma organizatoram aizpildīts Apliecinājums par 

prasību ievērošanu saistībā ar Covid -19 izplatības ierobežošanu. 

11. Ja personai, kas piedalās sacensībās vai atrodas sacensību norises vietā, parādās akūtas 

elpceļu infekcijas slimības  pazīmes (drudzis,  klepus,  elpas  trūkums),  pienākums ir 

ziņot sacensību organizatoriem.Lēmumu par konkrētās personas turpmāko dalību 

sacensībās pieņem norises vietas atbildīgais medicīnas darbinieks. Par attiecīgo 

lēmumu un rīcību informēt LVF jaunatnes koordinatori Sandru Budkēviču. 

12. Nosacījumu spēļu laikā: 

• Visā komandu tikšanās laikā komandas spēlētāji, treneri, tiesneši un iesaistīties 

darbinieki, nesarokojas.  

• Katra komanda uz attiecīgo sabraukumu ņem līdzi un iesildās tikai ar savām bumbām. 

• Spēles tiek aizvadītas ar norādītām organizatoru bumbām, kuras pirms katras spēles 

tiek dezinficētas. 

• Pirms spēles izlozē komandu kapteiņi un tiesnesis/-ši, atrodas 2m attālumā viens no 

otra, kā arī pirms izlozes nesarokojas.  

• Pirms spēles komandas nostājas uz laukuma gala līnijas, pēc spēles pieteikuma – 

sasveicinās ar pretinieku komandu attālināti. Pēc sveiciena nesarokojoties ar pretinieku 

komandu, dodas uz savas komandas soliņu. 

• Pēc katra seta visa komanda, tās treneri un citi pieteiktie darbinieki, kuri drīkst spēles 

laikā atrasties uz komandu soliņa, visi mainās pa laukuma labo pusi apkārt visam 

laukumam.  

• Pēc spēles komandas nostājas uz gala līnijas un atsveicinās, pēc sveiciena ar pretinieku 

komandu nesarokojas. 

• Pēc spēles komandas kapteinis un treneris/-i nesarokojas ar pretinieku komandas 

treneriem, tiesnešiem, sekretāriem un citiem iesaistītajiem spēles organizatoriem. 


