,
Izdota, 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
Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai biedrības “Latvijas Basketbola Savienība” organizētajās basketbola sacensībās
Biedrība “Latvijas Basketbola Savienība” (turpmāk – LBS) 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
no 2020. gada 18. septembra nosaka šādu kārtību (turpmāk – Kārtība):
1. Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai tiek
īstenoti LBS organizētajās basketbola sacensībās: Pafbet Latvijas – Igaunijas līgā, Douglas
Baltijas Basketbola līgā, Pafbet Latvijas Basketbola līgā, Ramirent Nacionālā basketbola līgā,
Reģionālā basketbola līgā, Latvijas kausa izcīņā (turpmāk – LBS oficiālās basketbola
sacensības).
2. Kārtība ir saistoša visiem LBS oficiālo basketbola sacensību dalībniekiem: klubiem,
komandām, organizatoriem, spēlētājiem, treneriem, apkalpojošajam personālam, tiesnešiem, kā
arī ciktāl iespējama tās piemērošana, apmeklētājiem un citām ar LBS oficiālajām basketbola
sacensībām nesaistītām personām.
3. Kārtība tiek piemērota visās LBS oficiālo basketbola sacensību spēļu norises vietās.
4. Ja tiek konstatēta pretruna starp Kārtību, LBS sacensību nolikumiem un/vai spēles
noteikumiem, spēkā ir Kārtībā noteiktais regulējums.
5. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Kārtība var tikt pārskatīta un tajā noteiktie
ierobežojumi mainīti.
6. Personas, kuras pārkāpj izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt sauktas pie
administratīvās atbildības, bet Kārtības neievērošanas gadījumā LBS valde var lemt par
sankciju piemērošanu.
7. Organizācijas, kuru pieteiktās basketbola komandas piedalās LBS oficiālajās sacensībās:
7.1. ir informētas 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;
7.2. ievērojot MK noteikumu nr. 360 61.4 4.apakšpunktu, Klubs/komanda pirms katras oficiālās
LBS rīkotā turnīra spēles kopā ar komandas pieteikumu spēlei (ne vēlāk kā 20 minūtes
pirms spēles), iesniedz spēles komisāram (Pafbet Latvijas – Igaunijas līgā, Ramirent
Nacionālās basketbola līgā un Latvijas kausa izcīņā) vai spēles sekretārei/am (Douglas
Baltijas līga un Reģionālā līga) sacensību dalībnieku aizpildītus un parakstītus
apliecinājumus (Pielikums Nr.1). Apliecinājumus aizpilda un paraksta arī spēļu laukuma
un sekretariāta tiesneši (Pielikums Nr.2);
7.3. ir atbildīgas par savu komandu dalībnieku (spēlētāju, treneru, apkalpojošā personāla)
veselības stāvokli, kā arī noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu;
7.4. iespēju robežās nodrošina, ka LBS oficiālajās basketbola sacensībās sporta zālē neatrodas
personas (apmeklētāji, zāles apkalpojošais personāls, karsējmeitenes, kluba talismans u.c.)
ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm un/vai personas, kam noteikts pienākums ievērot
izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu;
7.5. ir informētas un ievēro valsts un attiecīgās pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā
tiek organizētas LBS oficiālās basketbola sacensības, aktuālos noteikumus sporta
pasākumu norisei, kā arī regulāri sekot līdzi to izmaiņām.
8. Kārtība infekcijas izplatīšanas ierobežošanai basketbola sacensību norises laikā:

8.1. saskaņā ar MK noteikumiem nr. 360 Klubam/komandai ir jānozīmē par sabiedrisko kārtību
un drošību atbildīgo personu, kuras kompetencē ietilptu šīs Kārtības ievērošanas
nodrošināšana basketbola sacensību norises laikā un vietā;
8.2. pirms/pēc spēles komandu dalībnieki (spēlētāji, treneri, apkalpojošais personāls) un
tiesneši nesarokojas;
8.3. tieši pirms un tieši pēc basketbola spēles abu komandu spēlētāju ģērbtuvēs un tiesnešu
ģērbtuvē jāveic tīrīšana un dezinficēšana, izmantojot atbilstošus sanitāri – dezinficējošos
līdzekļus (virsmu dezinfekcijai jāizmanto ne mazāk kā 70% alkohola saturošus līdzekļus);
8.4. pie basketbola spēles norises ieejas redzamā vietā 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;
8.5. 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, nemedicīniskās jeb higiēniskās maskas, kā arī vizierus un sejas vairogus.
Ieteicams neielaist zālē skatītājus pēc spēles sākuma.
8.6. ja basketbola sacensību laikā ir paredzami drūzmēšanās punkti, ieteicams veidot lokālus
plūsmu regulējošus norobežojumus;
8.7. klubam/komandai, kas rīko spēli, jānosaka, tribīnēs/zālē pieļaujamo skatītāju maksimālo
skaitu ievērojot MK noteikumos Nr.360 noteiktās prasības, bet ne vairāk kā 50% apmērā
no zāles oficiālās ietilpības. Par pieļaujamo skatītāju skaitu līdz 9. oktobrim jāinformē
Latvijas basketbola līgu galvenais tiesnesis;
8.8. Rekomendējam biļešu tirdzniecību veikt attālināti. Ja ir paredzēta biļešu tirdzniecība
sacensību norises vietā vai plānots apmeklējums ar ar ielūgumiem, biļešu vai ielūgumu
izplatīšanai ieteicams izmantot tiešsaistes elektroniskās biļešu sistēmas;
8.9. tiek rekomendēta basketbola sacensību apmeklētāju reģistrācija arī tad, ja tā nav obligāta.
Tehniskā un apkalpojošā personāla uzskaite ir īpaši nozīmīga, jo viņu kontaktēšanās ar
citiem cilvēkiem ir pastiprināta;
8.10. pakalpojumu (piemēram, garderobe, biļešu skenēšana, apsardze, tirdzniecība)
sniegšanai ieteicams plānot pietiekamu resursu, lai nodrošinātu pēc iespējas īslaicīgāku (ne
ilgāks kā 15 min) apmeklētāju un personāla kontaktu;
8.11. basketbola sacensību norises telpās, ja pieejami stacionāri sanitārie mezgli ar izlietnēm
roku mazgāšanai, jāizvieto aicinājums par roku regulāru mazgāšanu. Ja nav pieejama roku
mazgāšana, jāizvieto bezmaksas roku dezinfekcijas līdzekļi pie ieejas/izejas no norises
vietas, pie sanitārajiem mezgliem, pēc iespējas pie biežākām saskarsmes virsmām;
8.12. rekomendējams basketbola sacensību norises vietā nodrošināt apmeklētājus ar iespēju
iegādāties roku dezinfekcijas līdzekļus;
8.13. jānodrošina regulāra gaisa apmaiņa apmeklētājiem pieejamās telpās, izmantojot
mehāniskās ventilācijas sistēmas;
8.14. basketbola sacensību starplaikos vai regulāri jāatskaņo informatīvi aicinājumi
apmeklētājiem ievērot distanci;
8.15. ieteicams pirms basketbola sacensībām informēt dalībniekus par ar Covid-19
saistītajiem ierobežojumiem un noteikumiem, kā arī sankcijām, pārkāpjot Kārtību un MK
noteikumos Nr.360 noteiktās prasības, tai skaitā par basketbola sacensību pārtraukšanas
iespējamību noteikumu neievērošanas gadījumā;
8.16. pēc basketbola sacensību norises, ja paredzams, ka apmeklētāji sacensību norises vietu
pametīs vienlaikus, nepieciešams rast iespēju atvērt papildu durvis apmeklētāju blīvuma
samazināšanai uz izejām;
8.17. apmeklētāji nedrīkst izmantot palīgtelpas, kurās atrodas Klubu/komandu spēlētāji,
personāls, tiesneši un sekretariāta darbinieki.
9. Kontrole un sankcijas:
9.1. Pafbet Latvijas - Igaunijas līgas un Ramirent Nacionālās līgas spēļu komisāriem uzdot
pastiprināti pievērst uzmanību šīs “Kārtības” punkta 8.5. ievērošanai, 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 8.5. pārkāpuma nenovēršanu mājinieku klubam Pafbet Latvijas –
Igaunijas līgā, Latvijas kausa izcīņā un Ramirent Nacionālajā līgā – līdz 1500 EUR
un turpmākās spēlēs jāaizvada bez skatītājiem.
9.2. Turnīros, kuru spēlēs nestrādā komisāri – Douglas Baltijas līga un Reģionālajā līgā – spēles
vecākajam tiesnesim ir pienākums vērst mājinieku kluba pārstāvja uzmanību uz punkta
8.5. pārkāpumiem un, to nenovēršanas gadījumā, pēc spēles informēt Latvijas līgu galveno
tiesnesi.
Sods par punkta 8.5. pārkāpuma nenovēršanu Douglas Baltijas līgā un reģionālajā līgā –
līdz 1500 EUR un turpmākās spēlēs jāaizvada bez skatītājiem.
9.3. Douglas Baltijas līgā un Reģionālajā līgā pārstāvētajiem klubiem stingri rekomendējam
izvērtēt iespējas nodrošināt šajā “Kārtībā” ietverto prasību izpildi un, nepieciešamības
gadījumā, spēles aizvadīt bez skatītāju klātbūtnes.

