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Izdotas pamatojoties uz Sporta likuma 10. panta 4. un 41 . daļu,  

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 
 

 
Latvijas Šaušanas federācijas vadlīnijas epidemioloģiskās drošības 
pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

seminārs/treniņš 
 

  
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūlija noteikumos nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk MK noteikumi nr. 360) paredzēto 
pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un 
no tiem izrietošo prasību ievērošanai biedrība “Latvijas Šaušanas federācija” (turpmāk – LŠF) ir 
izstrādājusi vadlīnijas LŠF un tās biedru rīkoto semināru/treniņu norisei (turpmāk – Vadlīnijas).  
 
1. Visās LŠF un to biedru rīkotajos semināros/treniņos ir jāīsteno un jāievēro epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk – semināra/treniņa).  
2. Šīs Vadlīnijas ir saistošas visiem semināra/treniņa dalībniekiem – organizatoriem, darbiniekiem, 

apkalpojošajam personālam, un sportistiem, kā arī ciktāl iespējama to piemērošana pārējiem ar 
semināra/treniņa norisi nesaistītajiem norises vietas (šautuves) darbiniekiem. 

3. Ja Vadlīniju īstenošanas laikā tiek fiksēta to neatbilstība ar semināra/treniņa nolikumu, programmu 
un/vai citiem noteikumiem, spēkā ir Vadlīniju noteiktais regulējums.  

4. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Vadlīnijas var tikt pārskatītas un tajās noteiktie ierobežojumi 
mainīti. 

5. Personas, kuras pārkāpj normatīvajos aktos noteiktos izolācijas, karantīnas un pulcēšanās 
ierobežojumus, var tikt sauktas pie administratīvās atbildības, savukārt LŠF valde var lemt par 
sankciju piemērošanu semināra/treniņa organizatoram un/vai dalībniekiem, citām Vadlīniju 
2.punktā minētajām personām, kas apzināti pārkāpuši noteiktos ierobežojumus.  

6. LŠF biedri un sportisti federācijas rīkotajos semināros/treniņos:  
6.1. ir informēti un apņemas ievērot MK noteikumos nr. 360, Covid-19 infekcijas izplatības 

pārvaldības likumā un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ietvertos 
noteikumus par valsts ieviestajiem ierobežojumiem un papildu noteikumiem sporta pasākumu 
norisē; 

6.2. semināra/treniņa dienā, ne vēlāk kā 20 minūtes pirms to sākuma, iesniedz semināra/treniņa 
galvenajam tiesnesim aizpildītu un parakstītu apliecinājumu (Pielikums nr.1); 

6.3. ir atbildīgi par noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu; 
6.4. ir informēti un ievēro valsts un attiecīgās pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā tiek 

organizēti semināri/treniņi, aktuālos noteikumus sporta pasākumu norisei, kā arī regulāri seko 
līdzi to izmaiņām. 
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7. Vadlīnijas infekcijas izplatīšanas ierobežošanai semināra/treniņa norises laikā: 
7.1. pie semināra/treniņa norises vietas ieejas redzamā vietā ir jābūt izvietotām norādēm ar 

informāciju par distances ievērošanu min.2 m., maksimālo apmeklētāju skaitu, higiēnu, 
pašizolāciju, karantīnu, kā arī citu informāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360; 

7.2. semināra/treniņa norises vietā organizators (šautuve) nodrošina 70% spirtu saturošu rokas 
dezinfekcijas līdzekļu pieejamību, kā arī norādi ar atgādinājumu veikt roku higiēnu un instrukciju 
pareizai roku higiēnai; dezinfekcijas līdzekļi pieejami visiem semināra/treniņa norisē 
iesaistītajiem;  

7.3. vietās, kur ir paredzami drūzmēšanās punkti, ieteicams veidot lokālus plūsmu regulējošus 
norobežojumus; 

7.4. seminārs/treniņš notiek bez skatītājiem;  
7.5. organizators nodrošina mutes un deguna aizsegu pieejamību un lietošanu semināra/treniņa 

tiesnešiem, atbalsta personālam un darbiniekiem. Kā mutes un deguna aizsegu var lietot 
medicīniskās, nemedicīniskās jeb higiēniskās maskas; 

7.6. sportistiem mutes un deguna aizsegu pieejamību nodrošina paši sportisti; 
7.7. sportisti tiek sadalīti maiņās līdz 8 personām katrā, savukārt, uz šaušanas līnijas drīkst atrasties 

tikai sportisti no šaušanas maiņas un līdz 2 tiesnešiem;  
Piezīme: lai izpildītu noteikto prasību, semināra/treniņa organizators sadala dalībniekus 
vairākas maiņās ar  noteiktu ierašanas laiku, ne ātrāk ka 15 min. pirms šaušanas laika grafika. 

7.8. semināra/treniņa dalībniekiem un pārējiem interesentiem ir iespējams iepazīties ar rezultātiem 
interneta vietnē www.sasa.lv; 

7.9. iespēju robežās tiek nodrošināta dalībnieku informēšana par ar Covid-19 saistītajiem 
ierobežojumiem un noteikumiem, kā arī sankcijām, kas tiek piemērotas, pārkāpjot MK 
noteikumos nr.360, un Vadlīnijās noteiktās prasības, tai skaitā par semināra/treniņa 
pārtraukšanas iespējamību noteikumu neievērošanas gadījumā; 

7.10. Sportisti visu semināra/treniņa laiku atrodas ārtelpās vai nojumēs. 
7.11. pēc semināra/treniņa vingrinājumu izpildes iepriekš paredzētajā šaušanas maiņā, 

dalībnieki semināra/treniņa norises vietu nekavējoties pamet.  
7.12. semināra/treniņa laikā apbalvošana nav paredzēta. 
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Pielikums nr. 1 

 Latvijas Šaušanas federācijas vadlīnijām 
 epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai seminārā/treniņā  
 
 

Biedrībai “Latvijas Šaušanas federācija” 
 

Apliecinājums 
 

Par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu 
 
Es, ____________________________________________________________,  
         (vārds, uzvārds) 
 
personas kods: ___________________________________________________,  
                    (personas kods) 
  
 
apliecinu, ka:   
 

1.       man nav konstatēta saslimšana ar Covid-19, un Slimību profilakses un kontroles centrs nav noteicis 
mani kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonu; 
2.       pēdējo 10 (desmit) kalendāro dienu laikā neesmu atgriezies/iebraucis Latvijā no valsts, uz kuru 
attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi sakarā ar augstu saslimstību ar Covid-19 
attiecīgajā valstī un neesmu bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām; 
3.       man nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna; 
4.       man nav akūtu elpceļu infekcijas simptomu (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa 
temperatūra, elpošanas traucējumi). 

 
 
Esmu informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie administratīvās atbildības vai 
kriminālatbildības. 
 

________________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

________________________________________ 
(tel.nr., e-pasts) 

 
 
Apliecinājumā iekļauto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot saslimšanu ar Covid-19 un 
nodrošināt aizsardzību no saslimšanas ar Covid-19 Biedrības ”Latvijas Šaušanas federācija” organizēto 
semināra/treniņa laikā.  


