EPIDEMIOLOĢISKĀS KONTROLES
UN UZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI
SACENSĪBĀS
JŪRMALAS KAUSS 2021 JAUNIEŠIEM
Šie noteikumi attiecas uz un ir saistoši visiem sacensību “JŪRMALAS KAUSS 2021 JAUNIEŠIEM” (turpmāk tekstā
– Sacensības) dalībniekiem, to atbalsta personām (arī sportistu treneriem), personām, kas pavada dalībniekus
līdz Sacensību norises vietai un sagaida pēc Sacensību katra posma (vecāki, ģimenes locekļi, pilnvarotās
personas u.c.), kā arī Sacensību organizētājiem un personālam.

Preambula, jeb kāpēc ir šie noteikumi

Šie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.360 (Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai) noteiktajām prasībām, LR Izglītības un zinātnes
ministrijas Sporta departamenta ieteikumiem, un Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām. Un
arī Ārstniecības likumu un citu LR spēkā esošo likumdošanu, kas izdota ar nolūku aizsargāt mūsu valsts
iedzīvotāju veselību un drošību.
Noteikumi izstrādāti ar mērķi, lai nodrošinātu iespējami epidemioloģiski drošu Sacensību norisi pēc iespējas
plašākam bērnu un jauniešu burātāju lokam, cik vien iespējams, nodrošinot tādus apstākļus, kuros neviena
persona netiek pakļauta Covid-19 inficēšanās riskam.
Noteikumi var tikt grozīti un papildināti, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Latvijā. Noteikumus neizdomā,
bet pielāgo atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai ar jēgu mēģināt nevienu nepakļaut nesaprātīgam riskam
inficēties vai infekciju pārnest citiem.
Noteikumos lietoto terminu skaidrojumi un aktuālās epidemioloģiskās situācijas dati ir pieejami Slimību
profilakses un kontroles centra interneta vietnē: https://www.spkc.gov.lv.

1.
1.1.

1.2.

Atbildīgās personas
Covid-19 kontroles uz uzraudzības veikšanai tiek noteikta LR sertificēta ārstniecības persona –
Epidemiologs Kaspars Liepiņš, tālr. 264 929 77; e-pasts: kaspars.liepins@bkus.lv
Par Sacensību dalībnieku – burātāju iepazīstināšanu ar piesardzības pasākumiem un drošības
noteikumiem atbildīgās personas ir katra burāšanas kluba treneris, ko šīs personas ir apliecinājušas
iesniedzot parakstītu pieteikumu dalībai Sacensībās, nepilngadīgo burātāju vecāki un likumīgie
pārstāvji, kā arī paši burātāji, atbilstoši savai spriestspējai un briedumam.

1.3.

1.4.

Ikviens Sacensību dalībnieks, atbalsta persona, organizētājs un /vai skatītājs uzņemas atbildību par
savu un līdzcilvēku epidemioloģisko drošību, saprotot, ka sacensību organizatori kontroli veiks savu
iespēju robežās, tostarp paļaujoties uz katra Sacensību apmeklētāja kā saprātīgas cilvēcīgas būtnes
godaprātu un veselo saprātu.
Sacensību organizatori, atbalsta personas, dalībnieki un skatītāji apņemas darīt visu saprātīgi
iespējamo, lai nepieļautu sevis un citu personu inficēšanas apdraudējuma riskus, tādējādi uzņemoties
atbildību arī par turpmāku sporta sacensību norises iespējamību.

2.
2.1.

Sacensību dalībnieki un dalībnieku atbalsta personas
Dalībai Sacensībās var pieteikt un reģistrēt tikai un vienīgi personas, kuri reģistrācijas dienā var uzrādīt:
2.1.1. sadarbīgspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
2.1.2. vai 2019-nCoV RNS negatīvu testa rezultāts, kas nav vecāks par 14 dienām (skolās veiktie testi)
2.2. Sacensību dalībnieki dalībai Sacensībās iespēju robežās tiek pieteikti ar pilnvarotās personas – sava
kluba treneras pārstāvību.
2.3. Sacensību dalībnieks vai tā pilnvarota persona reģistrācijas laikā ar savu pašrocīgu parakstu apliecina
iepriekš Sacensību organizatoru sagatavotu apliecinājumu, ka viņš pats un / vai tā pārstāvētās personas
neradīs riskus citām personām, tostarp, ka tā veselības stāvoklis atļauj ņemt dalību Sacensībās,
neapdraudot sevi pašu un citas (arī trešās) personas.
2.4. Sacensību dalībnieki, neatkarīgi no to vecuma un brieduma pakāpes ievēro sociālās distancēšanās
prasības attiecībās un komunikācijā ar skatītājiem un citu dalībnieku atbalsta personām, kas nav to
vecāki vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošie.
2.5. Sacensību dalībnieku atbalsta personas reģistrējas Sacensībām vienlaikus ar dalībnieku reģistrāciju.
2.6. Visiem Sacensību dalībniekiem un to atbalsta personām ir saistošs Latvijas Zēģelētāju savienības
apstiprinātais sacensību drošības protokols.
2.7. Ja visu Sacensību laikā kāds no dalībniekiem vai to atbalsta personām neievēro vai pārkāpj iepriekš
minētos noteikumus (arī LZS sacensību drošības protokola prasības), tad dalībnieks vai dalībnieka
atbalsta personas pārstāvētā burāšanas kluba dalībnieki var tikt diskvalificēti.
3.
3.1.

Skatītāji
Sacensību “JŪRMALAS KAUSS 2021 JAUNIEŠIEM” atļauta klātesamība skatītājiem, kuri ikdienā dzīvo
vienā mājsaimniecībā kopā ar kādu no Sacensību dalībniekiem un pēc pirmā pieprasījuma var uzrādīt
personu apliecinošu dokumentu un
3.1.1. sadarbīgspējīgu (derīgu) vakcinācijas pret Covid-19 sertifikātu
3.1.2. vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu
3.1.3. vai SARS-CoV-2 (Covid-19) negatīvu testēšanas rezultātu, kas nav veikts agrāk kā pirms 48 stundām.
3.2. Sacensībās “JŪRMALAS KAUSS 2021 JAUNIEŠIEM” atļauts klātbūt skatītājiem, kuri nav sasnieguši 7
gadu vecumu, ja tie atrodas 3.1.punkta noteikumiem atbilstoša skatītāja, šī bērna vecāka vai
pilnvarotās personas pavadībā.
3.3. Piedalīties tiesīgie skatītāji Sacensību norises laikā nekontaktējas ar Sacensību dalībniekiem –
sportistiem, kas nav to bērni vai vienas mājsaimniecības locekļi. Ar šo tiek saprasta izvairīšanās no
tuvāka kontakta par 2m ārtelpās ar citām personām, kas nav akreditēto skatītāju bērni vai vienā
mājsaimniecībā dzīvojošie. Sacensību skatītājiem atrasties iekštelpās, izņemot tam speciāli norādītās
labierīcības, nav atļauts.
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3.4.
3.5.

4.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Personām, kurām ir jāievēro pašizolācija nedrīkst atrasties sacensību norises vietā, jo pašizolācijas
ievērošanas būtība ir Covid-19 slimības izplatības ierobežošana.
Sacensībās piedalīties tiesīgie skatītāji piekrīt to personas datu apstrādei, ciktāl tas var būt
nepieciešams pēc Slimību un profilakses centra pieprasījuma, izmeklējot epidemioloģiskos
uzliesmojumus.
Sacensību organizētāji
Sacensību organizatori var un tiem ir pienākums pieņemt tādus lēmumus, kas ļauj ierobežot vai
nepieļauj Covid-19 infekcijas izplatību. Strīdus vai neskaidrību gadījumā, šo noteikumu 1.1.punktā
minētajai atbildīgajai ārstniecības personai ir tiesības pieņemt lēmumus, kas ir saistoši Sacensību
organizatoriem un ikvienam Sacensību dalībniekam.
Atsevišķas Sacensību procedūras, kā piemēram, reģistrācija, apmērīšana atklāšana, apbalvošana, utt.,
var tikt organizētas kārtībā, kas ļauj izpildīt 4.1.punkta prasības.
Sacensību dalībnieku, to atbalsta personu, ģimenes locekļu vai trešo personu viedoklis par Covid-19
pandēmiju un tās ierobežojošo pasākumu lietderību vai nepieciešamību, Sacensību organizatoriem nav
saistošs.
Sacensību organizatori ir atbildīgi par Sacensību dalībnieku plūsmu organizāciju, tāpēc Sacensībās
dalību ņēmušajām personām ir jārēķinās ar ierobežojumiem, kas var tikt noteikti Sacensību norises
laikā.
Sacensību organizatoriem ir saistoši šie noteikumi, Latvijas Zēģelētāju savienības apstiprinātais
sacensību drošības protokols un valstī spēkā esošā likumdošana, tostarp atbildīgo institūciju ieteikumi,
rekomendācijas un rīkojumi.
Sacensību organizatori dara visu saprātīgi iespējamo, lai netiktu apdraudēta turpmāka vietējo un
starptautisko sacensību organizēšana un norise Latvijā.
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