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2020. gada 13. oktobrī valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par 

epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 
paredz – no 2020. gada 17. oktobra līdz 6. novembrim organizētiem sporta treniņiem 
(nodarbībām) jānorisinās ārtelpās, individuāli vai attālināti. Organizējot grupu sporta 
treniņus ārtelpās, neizmanto ģērbtuves. 

Šis ierobežojums neattiecas uz Latvijas pieaugušo izlasi un komandu sporta spēļu 
augstāko līgu komandu sporta treniņiem pieaugušajiem. 

No 2020. gada 17. oktobra līdz 6. novembrim aizliegts organizēt sporta 
pasākumus. Aizliegums neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī 
komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem. 

Tātad, no š.g. 17. oktobra līdz 6.novembrim LR čempionāts handbolā drīkst 
norisināties tikai SynotTip Handbola virslīga vīriešiem un virslīga sievietēm 
(izņemot Jēkabpils SS un LAT-2004 atbilstoši Jēkabpils Domes izsludinātajam 
rīkojumam). 

Papildus noteiks: 
1. Sporta veida organizētājam sacensību laikā ir jānorīko atbildīgā persona par 

LHF COVID 19 protokola un valstī noteikto COVID19 piesardzības prasību izpildi, 
kura ir atbildīga par sabiedriskās kārtības un drošības noteikumu ievērošanu sacensību 
norises vietā no brīža, kad sacensību dalībnieki ierodas hallē, līdz visi sacensību 
dalībnieki ir atstājuši sacensību norises vietu (turpmāk tekstā – Atbildīgā persona).  

Atbildīgā persona rūpējas un nes atbildību par sekojošajiem punktiem  : 
- komunikācija ar komandu pārstāvjiem, koordinējot komandu ierašanos un atrašanos 
sacensību norises vietā, spēlētāju un oficiālo personu ierašanās plūsmas 
nodrošināšanu un uzraudzību, ģērbtuvju nodrošināšanu un distancēšanos; 

- LHF nolikumu un noteikumu, kā arī MK noteikumu Nr. 360 izpildes 
nodrošināšanu, t.sk. skatītāju distancēšanās noteikumu ievērošanu spēles laikā un tās 
starplaikos, ierodoties un atstājot sacensību vietu, sekojot tam, lai Spēles pārtraukuma 
sākumā tiktu atskaņots paziņojums ar atgādinājumu par distancēšanās pienākumu 
izpildi; 
- kontrolēt/organizēt, lai spēles un pārtraukumu sākumā un beigās tiktu atskaņots 
paziņojums ar atgādinājumu par distancēšanās pienākumu izpildi; 

- ieeja tribīņu zonā atļauta tikai ar iepriekš tirdzniecībā iegādātu biļeti vai 
ielūgumu, kurā norādīta numurēta sēdvieta spēles laikā un tā sacensību laikā netiktu 



mainīta. Gadījumā, ja spēles apmeklējumam nav paredzētas biļetes vai ielūgumi, 
norādīt un koordinēt skatītāju plūsmu, veicot to reģistrāciju uz vietas; 

- sacensību dalībnieku un oficiālo personu ierašanās un atrašanās sacensību 
norises vietā koordinēšanu; 

- pārkāpumu operatīvu novēršanu (ja iespējams), fiksēšanu un pēcspēles atskaites 
sagatavošanu. 
 
2. Ja uz attiecīgo sacensību spēli netiek pārdotas biļetes un ielūgumi ar konkrētu 
sēdvietu, kā arī sēdvietu reģistru nav paredzēts veikt uz vietas pirms spēles, skatītāju 
atrašanās tribīņu zonā ir aizliegta – aizliegts skatītājus ielaist sporta zālē/arēnā.  
 
3. Skatītājiem, kuri nav no vienas mājsaimniecības, atrodoties tribīnēs/zālē, jāievēro 2 
(divu) metru distance savā starpā, kā arī attiecībā pret komandu un spēles 
tiesnešu/sekretariāta zonām, Atrodoties tribīnēs/zālē skatītājiem obligāti jālieto mutes 
un deguna aizsegus (izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam). Kā mutes un deguna 
aizsegu var lietot medicīniskās, higiēniskās maskas, kā arī vizierus un sejas vairogus. 
 
4. Katram skatītājam, ieejot tribīņu zonā, speciālā anketā jāieraksta vārds, uzvārds un 
kontaktinformācija (tālruņa numurs) un sēdvietas numurs. Par anketas korektu 
aizpildīšanu atbildīga ir Atbildīgā persona. Aizpildītais sēdvietu plāns jāglabā 14 
(četrpadsmit) dienas. Sacensību norises vietās tiek nodrošināti uzskates materiāli par 
Apturi COVID19 aplikāciju un sacensību dalībniekiem un skatītājiem tiek 
rekomendēts reģistrēties tajā.  

 
5. Par LHF nolikumos, COVID19 protokola noteikumu, kā arī MK noteikumu 

Nr. 360 noteikto prasību neievērošanu un pārkāpumu nenovēršanu, sacensību 
organizētājiem var tikt piešķirts naudas spods līdz 1500,- EUR.  

 

LHF sacensību direktors      Eduards Žabko 
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