
 

 
 

 

 

   
 

NOTEIKUMI EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI 

COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI LATVIJAS ŠAHA 

FEDERĀCIJA ORGANIZĒTAJĀS VAI SASKAŅOTAJĀS VALSTS MĒROGA 

SACENSĪBĀS. 

 

Izdoti saskaņā ar Sporta likuma 10. panta  4. un 4.1 daļu, Ministru kabineta 09.10.2021. 

rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 28.09.2021. 

noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”. 

 

Datumu sk. dokumenta laika zīmogā 

Reģ. Nr. ____________ 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kuri veicami, lai 

ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijas Šaha federācijas (turpmāk –  LŠF) 

rīkotajās vai saskaņotajās un LŠF kalendārā iekļautajās sacensībās (turpmāk - 

Sacensības). 

1.2. Noteikumi ir saistoši visiem LŠF kalendārā iekļauto sacensību dalībniekiem 

(t.sk. spēlētājiem, organizatoriem, tiesnešiem, treneriem, kā arī citām sacensību 

organizēšanā un norisē iesaistītām personām) un paredzēti obligātai izmantošanai 

visās LŠF kalendārā iekļautajās Sacensībās, ievērojot Noteikumos definēto rīcības 

kārtību. 

1.3.  Visiem sacensību organizatoriem un dalībniekiem papildus šiem Noteikumiem 

jāievēro visi Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošie, kā arī saistošie starptautiskie 

normatīvie akti, kas ir izdoti saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu. 

 

2. Pamatprasības saistībā ar sacensību norisi. 
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2.1.  Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas, kurām ir derīgs 

sadarbspējīgs sertifikāts, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 

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

negatīvu Covid-19 testa rezultātu. 

2.2.  Spēlētāju pavadošās personas un skatītāji drīkst atrasties sacensību norises 

vietā, ja viņiem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, bet tikai 

sacensību organizatora nozīmētajā vietā, nodrošinot to, ka pavadošo personu un 

skatītāju plūsma sacensību laikā nepārklājas ar sacensību organizēšanā un norisē 

iesaistītajām personām. Spēlētāju pavadošām personām un skatītājiem jālieto sejas 

maskas (stingri ieteicama FFP2 respiratoru lietošana), jāievēro 2 metru distance, kā 

arī jāievēro citas MK noteikumos Nr. 662 noteiktās prasības publisko pasākumu 

apmeklēšanai. 

2.3. Sacensību norises vietā visām sacensību organizēšanā un norisē iesaistītajām 

personām jālieto sejas maskas (stingri ieteicama FFP2 respiratoru lietošana) un 

jāievēro 2 metru distance. 

2.4.   Spēlētājiem partiju laikā sejas masku lietošana un 2 metru distance ievērošana 

ir stingri ieteicama, bet nav obligāta. 

2.5.  Sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 sacensību 

organizēšanā un norisē iesaistītās personas. Pavadošās personas un skatītāji, kuriem 

ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un kuri ir nodalīti atsevišķā sektorā, un 

kuru plūsmas nepārklājas ar sacensības dalībnieku plūsmām, netiek ieskaitīti kopējā 

personu skaitā. 

2.6.  Stingti ieteicams atteikties no rokasspiediena pirms partiju sākuma. 

2.7.  Sacensību uzvarētāju apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli. 

 

3. Sacensību organizatoru pienākumi un atbildība. 

3.1.  Sacensību organizators nosaka atbildīgo personu (Sacensību nolikumā norādot 

personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju), kura organizē noteikto 

epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu. 

3.2. Sacensību organizatori vai to nozīmētās atbildīgās personas nodrošina, ka visas 

Sacensību norisē iesaistītās un ar Sacensību norises nodrošināšanu saistītās personas 

(tai skaitā spēlētāji, organizatori, tiesneši) tiek akreditētas. 
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3.3.  Sacensību organizatori vai to nozīmētās atbildīgās personas nodrošina, ka 

Sacensību norises vietā neatrodas dalībnieki ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm 

(drudzis, klepus, elpas trūkums). Sacensību organizatoriem ir pienākums liegt ieeju 

Sacensību norises vietā dalībniekiem ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, 

rekomendējot doties mājās un sazināties ar savu ģimenes ārstu. 

3.4.  Pie ieejas Sacensību norises vietā redzamā vietā ir jābūt izvietotām norādēm ar 

informāciju par cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties Sacensību norises vietā un 

atgādinājumu par distances ievērošanas nepieciešamību. 

3.5. Sacensību organizatori veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu dalībnieku 

drūzmēšanos, pēc iespējas izmantojot atsevišķas ieejas un izejas, kā arī novēršot 

jebkādus šķēršļus (informācijas stendi u.c.) dalībnieku plūsmas ceļā. 

 

4. Noslēguma jautājumi. 

4.1. Par šo Noteikumu pārkāpšanu vai neievērošanu no organizatoru vai Sacensību 

dalībnieku puses, lemj LŠF valde, pamatojoties uz saņemtajām sūdzībām. 

4.2. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai un regulējošiem normatīvajiem aktiem, 

Noteikumi var tikt pārskatīti. 

 

 

Sagatavotājs: 

Toms Kalniņš +371 29967610 info@sahafederacija.lv 

 

mailto:info@sahafederacija.lv

