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Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai biedrības autosporta klubs “X sports” rīkotajās autosporta sacensībās.
Biedrība Autosporta klubs “X sports”, vienotais reģistrācijas numurs 40008072736 (turpmāk – X sports) Ministru
kabineta 2020. gada 9. jūnija 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 FIA-NEZ autošosejas pasākuma
“DeWALT Grand Prix” (turpmāk – Sacensības) laikā, kas norisināsies 2021.gada 14.-16.maijā, Rīgā, Biķernieku
kompleksajā sporta bāzē (turpmāk – Biķernieki), nosaka šādu kārtību (turpmāk – Kārtība):
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai tiek īstenoti X sports
rīkotajās Sacensībās, slēgtā teritorijā Biķernieku kompleksajā sporta bāzē (adrese: Rīga, Eizenšteina iela 2, LV1079), brīvā dabā.
Kārtība ir saistoša visiem Sacensību dalībniekiem: sportistiem (tai skaitā ārvalstu), komandām (tai skaitā
mehāniķiem un sportistu pārstāvjiem), tiesnešiem, treneriem, Sacensību rīkotājiem un citam apkalpojošajam
personālam, kā arī ciktāl iespējama tās piemērošana apmeklētājiem un citām ar Sacensībām nesaistītām
personām.
Ja tiek konstatēta pretruna starp Kārtību un Sacensību nolikumiem, spēkā ir Kārtībā noteiktais regulējums.
Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Kārtība var tikt pārskatīta un tajā noteiktie ierobežojumi mainīti.
Personas, kuras pārkāpj izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt sauktas pie
administratīvās atbildības, bet Kārtības neievērošanas gadījumā X sports, sadarbībā ar Latvijas Automobiļu
Federāciju (turpmāk – LAF), var lemt par sankciju vai soda piemērošanu.
Piedaloties X sports rīkotajās sacensībās dalībnieki:
a. 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;
b. pirms ierašanās Biķerniekos, ievērojot MK noteikumu nr. 360 61.4 4.apakšpunktu, iesniedz X sports
aizpildītus un parakstītus apliecinājumus (Pielikums Nr 1 – Latvijas valsts piederīgajiem un/vai
Pielikums Nr 2 – ārvalstu dalībniekiem);
c. ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, kā arī noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu
ievērošanu un iespēju robežās nodrošina, ka Sacensībās neatrodas personas ar elpceļu infekcijas
slimības pazīmēm un/vai personas, kam noteikts pienākums ievērot izolāciju, pašizolāciju vai mājas
karantīnu;
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d.

7.

ir informēti un apņemas segt visus ar ārstniecību saistītus izdevumus, gadījumā, ja tiks konstatēts,
ka persona ir COVID-19 pozitīva;

Kārtība infekcijas izplatīšanas ierobežošanai Sacensību norises laikā:
a. saskaņā ar MK noteikumiem nr. 360, X sports nozīmē par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgo
personu Arta Lekāviča (Tel: +371-20357601) kuras kompetencē, iespēju robežās, ietilpst šīs Kārtības
ievērošanas nodrošināšana Sacensību norises laikā un vietā;
b. ierodoties uz Sacensībām pirms ierašanās Biķernieku teritorijā, visiem ārvalstu dalībniekiem ir
jāuzrāda dokuments, kas apliecina, ka personai veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19
diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19
infekcija tajā nav noteikta;
c. ierodoties uz Sacensībām pirms ierašanās Biķernieku teritorijā, visiem ārvalstu dalībniekiem ir jāveic
COVID laboratoriskais tests, ko organizē un nodrošina X sports;
d. katrs Sacensību dalībnieks tiek reģistrēts pie ieejas Biķernieku teritorijā;
e. visiem dalībniekiem Sacensību norises laikā Biķernieku teritorijā ir jāvalkā sejas maskas;
f. sportistu un viņu komandu izvietošana dalībnieku parkā tiek organizēta atbilstoši dalībnieku parka
shēmai (turpmāk – Shēma), ko X sports publicē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 13.maija plkst 12:00, bet
jebkurā gadījumā līdz pirmā dalībnieka ierašanās Biķernieku teritorijā;
g. rīkotāja izstrādātā un publicētā Shēma tiek veidota ievērojot LAF noteiktās Autosporta sacensību un
treniņu norises vadlīnijas COVID-19 apstākļos, kas ir publicētas LAF interneta vietnē:
(https://laf.lv/app/uploads/2021/02/Autosporta_vadlinijas_COVID_apstaklos.pdf)
h. pie ieejas Sacensību norises vietā, kā arī Biķernieku teritorijā, tai skaitā dalībnieku parkā ir jābūt
izvietotām norādēm ar informāciju par distances ievērošanu, maksimālo apmeklētāju skaitu,
higiēnu, pašizolāciju, karantīnu, kā arī citu informāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360;
i. pie ieejas Sacensību norises vietā, kā arī Biķernieku teritorijā, tai skaitā dalībnieku parkā ir jābūt
izvietotiem roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļiem ar ne mazāk kā 70% alkohola saturu;
j. dalībnieku sapulces, kuras atbilstoši noteikumiem ir jāorganizē Sacensību laikā, tiek rīkotas attālināti;
k. lai izvairītos no pulcēšanās, sportistiem un viņu komandām dalībnieku parkā ir jāizvairās no
pulcēšanās ar citiem sportistiem un/vai sportistu komandu pārstāvjiem;
l. lai izvairītos no dalībnieku pulcēšanās, oficiālais ziņojuma dēlis Sacensību laikā tiek aizstāts ar
informācijas apmaiņas vietni “whatsapp” lietotnē, veidojot atbilstošas tam paredzētas “whatsapp”
grupas;
m. biļešu tirdzniecība netiek organizēta un skatītāji Sacensībās netiek ielaisti;
n. iespēju robežās aicināt Sacensību dalībniekus lietot lietotni “Apturi Covid”;

Ar Kārtību esmu iepazinusies

____________________________ / A.Lekāviča
Biedrība Autosporta klubs “X sports”

____________________________ / A. Meilands (tel: +371-28644446)
*****************************************************
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PIELIKUMS Nr 1 – apliecinājums Latvijas valsts piederīgajiem

APLIECINĀJUMS
Datums: 2021.gada ____ maijs
Saskaņā ar likumdošanu Latvijas Republikā un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saistībā ar COVID-19
ierobežošanu, piedaloties starptautiskajās autosporta sacensībās “DeWALT Grand Prix”, kas norisināsies
2021.gada 14.-16.maijam, Rīgā, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē, ir jāievēro īpaši noteikumi. Parakstot
šo apliecinājumu, kas ir saistošs uz visu pasākuma norises laiku:
➢ es apliecinu, ka pēdējo 14 dienu laikā neesmu bijis(usi) ārvalstīs un uz mani neattiecas valstī
noteiktie pašizolācijas noteikumi;
➢ es apliecinu, ka pēdējās 14 dienu laikā neesmu bijis(usi) kontaktā ar COVID-19 pozitīvu personu;
➢ es apliecinu, ka jūtos vesels un man nav raksturīgie COVID-19 saslimšanas simptomi;
➢ esmu pilnībā informēts par epidemioloģisko situāciju Latvijā saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību
un noteiktajiem ierobežojumiem valstī, kā arī apņemos tos ievērot uzņemoties par to visu atbildību;
Vārds

Uzvārds

Personas kods

Telefons

Paraksts
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PIELIKUMS Nr 2 – apliecinājums ārvalstu dalībniekiem

AFFIRMATION
Date: May ______ , 2021
According to Latvian Law, a person participating in sporting event that is taking place in Latvia, must follow special
conditions. By signing this document, during the racing event “DeWALT Grand Prix” (further – Event) which will be
held in Riga, “Bikernieki” racetrack from May 14-16, 2021:
➢ I confirm that in the previous 14 days I have not been in contact with Covid-19 infected person;
➢ I have no Covid-19 symptoms;
➢ I confirm that when entering the territory of Latvia, I have properly filled in the COVID PASS;
➢ I agree with the Covid-19 protocol rules and I will follow the procedure written in the protocol;
➢ I confirm that I shall comply with all the restrictions imposed for the prevention of the spread of COVID-19
infection, including the conditions referred to in Sub-paragraphs 56.2, 61.4 4.2, 61.4 4.3 and 61.4 4.4, and
Paragraph 61.2 of the Republic of Latvia Cabinet Regulation No. 360 (Adopted 9 June 2020) “Epidemiological
Safety Measures for the Containment of the Spread of COVID-19 Infection” as well as outside the
participation in the international sporting event I shall stay at the place of stay in the Republic of Latvia
indicated in the certification, that

is ________________________________________________________________________;
(name of the hotel & address)

➢

➢

➢
➢

I confirm that during the stay in the territory of the Republic of Latvia, I shall monitor my health condition
(two times per day - in the morning and evening - by measuring body temperature) and shall inform the
responsible medical practitioner appointed by the organizer of the Event if any signs of an acute respiratory
disease (cough, increased body temperature (fever), shortness of breath) appear;
I shall not use the public transportation, and shall use only personal vehicle or a vehicle ensured by the
organizer of the Event to get to the place of stay in the territory of the Republic of Latvia and venue of the
Event and/or when travelling between these places;
I shall cover all the expenditures related to medical treatment if COVID-19 infection will be confirmed;
I understand and acknowledge the possible consequences caused by the breach of the aforesaid rules and
restrictions for which I take full responsibility;
Name

Surname

ID number

Phone No

Signature
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