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LLF COVID-19 DROŠĪBAS PROTOKOLS                                                                     

Nr. 2021-1 
 

Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

biedrības “Latvijas Lakrosa federācijas” organizētajās sacensībās un klubu treniņos. 

 

Biedrība “Latvijas Lakrosa federācija” (turpmāk – LLF), pamatojoties uz grozījumiem grozījumiem Ministru 

kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikums Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” no 2021. gada 7. aprīļa nosaka šādu kārtību (turpmāk – Kārtība): 

 

1. Klubu treniņi ir atļauti, ievērojot sekojošus noteikumus: 

a. Treniņi drīkst notikt tikai ārā, svaigā gaisā, izņemot pieaugušo komandas, kuras cīnās par 

Latvijas čempionāta titulu, 

b. Palīgtelpas (ģērbtuves, dušas) tiek izmantotas pēc iespējas mazāk, 

c. Vienlaikus treniņu laukumā drīkst trenēties vairākas grupas, ja dažādu treniņgrupu plūsmas 

fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība, 

d. Treniņu dalībnieku apmeklējums jāreģistrē un pēc pieprasījuma jāiesniedz LLF. 

 

2. Latvijas čempionāts (turpmāk – LČ) turpināsies, ievērojot sekojošus noteikumus: 

a. Klubi ir atbildīgi par savu komandu dalībnieku (spēlētāju, treneru, apkalpojošā personāla) 

veselības stāvokli, kā arī noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu, 

b. Ja 48 stundu laikā pirms vai pēc spēles komandas ietvaros konstatēta inficēšanās ar COVID-

19, klubs nekavējoties par to informē LLF, 

c. Klubs pirms katras spēles iesniedz sarakstu ar spēlētājiem un komandas pārstāvjiem, kas spēles 

dienā atradīsies spēles norises vietā. Par jebkādām izmaiņām nekavējoties jāinformē LLF.  

d. LČ organizatori rūpējas par skaidrām norādēm un ierobežojumiem spēles norises vietā, 

e. Komandas pēc iespējas mazāk uzturas iekštelpās, iespēju robežās spēlei sagatavojoties ārpus 

telpām. Ja tomēr nepieciešams uzturēties iekštelpās, jāparūpējas par regulāru gaisa apmaiņu 

telpā, 

f. Pirms/pēc spēles komandu dalībnieki (spēlētāji, treneri, apkalpojošais personāls) un tiesneši 

nesarokojas, 

g. Spēles laikā uz laukuma un pie tā atrodas tikai spēlētāji, komandu un LFF pārstāvji. 

h. Pēc spēles beigām komandas un to pārstāvji operatīvi pamet ģērbtuves / spēļu norises vietu, 

i. Skatītāju atrašanās tribīnēs ir atļauta tikai skatītājim ar derīgu COVID19 sertifikātu. LLF 

nodrosina sertifikātu pārbaudi. 

 
3. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Kārtība var tikt pārskatīta un tajā noteiktie ierobežojumi 

mainīti. Pēc lēmuma pieņemšanas valdē, par to nekavējoties tiek informētas visas iesaistītās personas. 

4. Personas, kuras pārkāpj izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt sauktas pie 

administratīvās atbildības, bet Kārtības neievērošanas gadījumā LLF valde var lemt par sankciju 

piemērošanu.  
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