APSTIPRINĀTS

Latvijas Handbola federācijas
Ģenerālsekretārs N.Blome
2020. gada 2. septembrī

Pamatojoties uz Sporta likuma 10. panta 4. un 41 . daļā,
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu
Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
32. 3 1.apakšpunktā noteikto

NOTEIKUMI PAR “COVID-19” IZPLATĪBAS MAZINĀŠANAU LATVIJAS HANDBOLA
FEDERĀCIJAS (LHF) ORGANIZĒTAJOS ČEMPIONĀTOS
Pamatojoties uz LR MK noteikumiem nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”, “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu” un
“Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu”, LHF Valde apstiprina Noteikumus,
kuri jāievēro SynotTip virslīgā vīriešiem, virslīgā sievietēm, 1.līgā vīriešiem, jaunatnes
čempionātos - LHF organizēto pasākumu Sporta skolām, klubiem, komandām, organizatoriem,
tiesnešiem un dalībniekiem no šo noteikumu apstiprināšanas dienas līdz to mainīšanai ar
attiecīgu LHF Valdes lēmumu:
1. Iepazīties ar LR MK noteikumiem nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”, “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu” un
“Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu”, lai būtu informēti par valsts
ieviestajiem ierobežojumiem un noteikumiem sporta pasākumu norisē;
2. Sekot izmaiņām attiecīgajos valsts un pašvaldību normatīvajos aktos, lai nodrošinātu sporta
pasākumu norises atbilstību spēkā esošajiem normatīvo aktu noteikumiem;
3. Laikus noskaidrot un ievērot attiecīgās pašvaldības, kuras teritorijā tiek organizēts sporta
pasākums, noteikumus sporta pasākumu norisē, kā arī regulāri sekot līdzi to izmaiņām, lai
nodrošinātu sporta pasākumu norises atbilstību pašvaldības regulējumiem;
4. Par katra konkrētā sporta pasākuma norises atbilstību attiecīgajiem Noteikumiem ir
pienākums rūpēties pasākuma organizatoram, par kuru uzskatāms pasākumu organizējošais

klubs/komanda, kura rīko attiecīgo spēli. Tiesiski par atbildīgo personu uzskatāma tā juridiskā
persona, kura ir reģistrējusi/pieteikusi attiecīgo klubu vai komandu LHF oficiālajām sacensībām.
Šīs juridiskās personas ietvaros nepieciešams deleģēt vismaz vienu atbildīgo fizisko personu šo
Noteikumu ievērošanas pārraudzībai;
5. Gadījumos, ja šie Noteikumi ir pretrunā ar spēkā esošajiem LHF sacensību nolikumiem un
citiem iekšējiem normatīviem, par prioritāro regulējumu uzskatāmas šie Noteikumi, ņemot vērā,
ka šo Noteikumu spēkā esamības laikā grozījumi minētajos LHF dokumentos un spēles
noteikumos netiek veikti;
6. Spēļu norises vietās ievērot šādus noteikumus:
6.1. pirms un pēc spēles komandu spēlētāji, tiesneši u.c. dalībnieki nesarokojas;
6.2. komandu spēlētāju ģērbtuvēs un tiesnešu ģērbtuvē jāveic pilnīga tīrīšana un dezinficēšana
tieši pirms un tieši pēc spēles, īpaši akcentējot to virsmu tīrīšanu, kuras skar vairāki cilvēki,
piemēram – WC telpa, durvju un logu rokturi, kāpņu margas, gaismas slēdži. Tīrīšanā jāizmanto
atbilstoši sanitāri – dezinficējoši līdzekļi.
7. Pasākuma organizācijā ievērot šādus noteikumus:
7.1. tribīnēs/sportazālē pieļaujamais skatītāju maksimālais skaits nosakāms spēles organizatoram,
ņemot vērā zāles ietilpību un tās pašvaldības regulējumus, kuras teritorijā noris attiecīgā spēle
(nepārsniedzot valstī noteikto maksimālo skaitu);
7.2. skatītājiem jāievēro 2 (divu) metru distance, atrodoties tribīnēs/zālē;
7.3. pie ieejas spēles norises telpās redzamā vietā jābūt izvietotam rakstiskam paziņojumam par
nepieciešamību ievērot minēto distanci, paziņojumam par maksimāli pieļaujamo skatītāju skaitu
zālē, kā arī paziņojumam par pienākumu skatītājiem ņemt vērā pārējos spēkā esošos likumiskos
ierobežojumus;
7.4. spēles norises publiskajās telpās jābūt izvietotam skatītājiem pieejamam roku dezinfekcijas
līdzeklim;
7.5. nodrošināt, lai skatītāji neatrastos tajās pašās palīgtelpās, kurās atrodas komandu spēlētāji,
personāls, tiesneši un sekretariāta darbinieki;
7.6. visām personām, kuras ir iesaistītas spēļu organizēšanā un nav sasniegušas 18 gadu vecumu,
ir jābūt rakstiskai vecāku vai aizbildņu atļaujai attiecībā uz pienākumu veikšanu;
7.7. spēles norises publiskās telpas ir jāuzkopj spēles dienā, jāveic to pilnīga tīrīšana un
dezinficēšana, īpaši akcentējot to virsmu tīrīšanu un dezinficēšanu, kuras skar vairāki cilvēki,
piemēram – WC telpas, durvju un logu rokturi, kāpņu margas, gaismas slēdži. Tīrīšanā jāizmanto
atbilstoši sanitāri – dezinficējoši līdzekļi;

7.8. ievērojot katras norises vietas specifiku attiecībā uz skatītājiem paredzēto publisko zonu,
nodrošināt vismaz 2 (divu) metru attālumu starp skatītāju sēdvietām/stāvvietām un maiņas zonu,
kā arī starp skatītāju sēdvietām/stāvvietām un sekretariātu/laukumu.
8. Katra kluba/komandas – organizatora pienākums ir rūpēties, lai tā/tās spēlētāji un personāls
būtu pienācīgi informēti par šiem Noteikumiem, kā arī par valstī spēkā esošajiem aktuālajiem
normatīvajiem aktiem attiecībā uz “COVID-19”.
9. Kontrole un sankcijas: LR Čempionātu spēļu inspektoram vai tiesnešiem uzdot pastiprināti
pievērst uzmanību šo noteikumu punkta 7.8. ievērošanu, nepieciešamības gadījumā aizkavējot
spēles sākumu vai pārtraucot spēli līdz pārkāpumu novēršanai. Šādos gadījumos zaudējumus, ko
Līgai radīs spēļu norises aizkavēšana, sedz mājinieku klubs. Sods par punkta 7.8. pārkāpuma
nenovēršanu mājinieku klubam LR čempionāta izcīņā pieaugušajiem – līdz 500 EUR (nosaka
sacensību komisija) un turpmākās spēlēs jāaizvada bez skatītājiem.
10. Par šo Noteikumu atcelšanu tiks paziņots ar atsevišķu LHF valdes lēmumu.

