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Vadlīniju MĒRĶIS: 

1. Nodrošināt fitnesa klubu darba procesu atjaunošanu un nepārtrauktību, 

2. Samazināt Covid-19 inficēšanās riskus.  

3. Saglabāt fitnesa klubu nodarbināto un klientu veselību. 

Drošas darba vides vadlīnijas sporta, fitnesa studijām / klubiem ir sagatavots kā ieteicamais 

materiāls sporta, fitnesa studija/ klubu vadītājiem, (turpmāk tekstā - sporta klubu vadītāji) 

sporta nodarbību organizēšanai pandēmijas Covid-19 apstākļos. 

 

I. Sporta, fitnesa studijām / klubiem vadītāju pienākumi 
 

1. Regulāri sekot līdzi valsts iestāžu sniegtajai informācijai saistībā ar ieviestajiem 

epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem un Slimību un profilakses kontroles centra 

(turpmāk SPKC)  interneta vietnē (https://spkc.gov.lv/lv/) sniegtajām rekomendācijām. 

2. Papildināt darba kārtības noteikumus vai izstrādāt sporta kluba vadītāja rīkojumu 
atbilstoši Covid-19 izplatības ierobežošanai ieviestajiem pasākumiem (MK 360 

”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”), un 

pienācīgā kārtā iepazīstināt ar tiem darbiniekus (3.pielikums). 

3. Atbilstoši Ministru kabineta  normatīvo aktu prasībai, norīkot atbildīgās personas, kas 

pieņem lēmumus situācijās, kas saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem 

un to ievērošanu. 

4. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darba vietās klubu vadītājiem nodrošināt 

attālinātā darba iespējas nodarbinātajiem, ja darba specifika to pieļauj, vienojoties par 

to ar darbinieku rakstveidā pie darba līguma. 

5. Sporta klubu vadītājiem zināt savas tiesības un pienākumus, kas jāievēro, lai nodarbību 

telpās darbinieki var droši strādāt un klienti nodarboties ar fiziskiem vingrinājumiem, kā 

arī būtu skaidra komunikācijas starp sporta kluba vadītāju un kontrolējošām 

institūcijām, tām veicot  pārbaudi (skatīt paškontroles jautājumus pielikumos). 

6. Ja darbā nodarbinātajam ir iespējams nokļūt tikai ar sabiedrisko transportu, sporta kluba 

vadītājs iespēju robežās nosaka darbiniekiem elastīgo darba laiku tā, lai ierašanās 

darbā un došanās prom no darba notiktu laikā, kad sabiedriskajā transportā ir pēc iespējas 

mazāks pasažieru skaits.  

7. Sporta klubiem nodrošināt iespēju klientiem rezervēt sev vēlamo treniņa laiku tiešsaistē. 

8. Sporta klubu vadītājiem nodrošināt, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai 

lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista klubu nodarbību 

telpās. 

9. Sporta kluba vadītājs ir atbildīgs par noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu 

veikšanu, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību. 

10. Sporta kluba vadītājs atbalsta darbinieku brīvprātīgās vakcinācijas procesu. 

11. Sporta klubu vadītāji nosaka, ka darba vietā neuzturas personas: 

https://spkc.gov.lv/lv/


                                                                
 

11.1. ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm; 

11.2. personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija; 

11.3. personas, kas saslimušas ar Covid-19. 

 

 

 

II. Darba aizsardzības prasības sporta, fitnesa studijām / klubos 
 

1. Riska novērtēšana darba vidē un attiecīgi pasākumi: 

1.1. Veikt sporta klubos darba vides risku identificēšanu un vērtēšanu, ievērojot 

noteikto periodiskumu vai papildus esošiem risku vērtēšanas dokumentiem, sagatavot 

atsevišķu risku faktoru  vērtēšanu, novērtējot iespēju inficēties un saslimt ar Covid-

19,. 

1.2. Izstrādāt drošības pasākumu (kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļi, 

dezinfekcijas līdzekļu) plānu darba atsākšanai pēc uzņēmuma slēgšanas perioda. 

1.3. Veikt darba vietas iekārtojumu un darba organizāciju tā, lai mazinātu Covid-19 

risku, pielāgot darba vidi pirms darba pilnīgas atsākšanas un visu darbinieku 

atgriešanās darba vietās. 

1.4. Pirms darbības uzsākšanas veikt nodarbināto neplānotu instruktāžu (ja bija 

pārtraukta apmeklētāju apkalpošana darbība, vai darbinieki dīkstāvē, vai darbinieks 

nav darbā vietā vairāk par 60 dienām), tās laikā ievērojot epidemioloģisko drošību. 

Instruktāžu dokumentēt un informēt darbinieku par uzņēmumā noteiktajiem drošības 

pasākumiem. 

1.5. Veikt no mājām vai attālināti strādājošo darbinieku pārvaldību, informēšanu, 

apmācību un instruēšanu par attālinātā darba riskiem (piemēram, darbs ar datoru). 

1.6. Veikt nodarbināto praktisko apmācību kā pareizi lietot individuālos aizsardzības 

līdzekļus, dezinfekcijas līdzekļus un uzņēmumā pielietotos kolektīvos aizsardzības 

līdzekļus, piemēram, ventilācijas iespējas. Apmācību periodiski atkārtot. 

2. Iepazīties un aizpildīt “Uzņēmuma pašvērtējuma anketu darba aizsardzībā” (1.pielikums).  

 

 

III. Drošas darba vides vadlīnijas sporta, fitnesa studijām / klubiem 

 

Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību, sporta, fitnesa studijām / klubiem ir jāievēro šādi 

pamatprincipi: 

1. informēšana; 

2. distancēšanās; 

3. higiēna; 

4. personas veselības stāvokļa uzraudzība. 

 

1. Darbinieki darba telpās, t.sk. administrācijas, reģistratūra, kases, u.c.: 

1.1. Pirms darba sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu 

infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstinātā ķermeņa temperatūra). 

1.2. Darbiniekiem, katru dienu, uzsākot darbu, darba vietā mērīt ķermeņa temperatūru, 

izmantojot bezkontakta termometru vai citu veida termonetru, pēc lietošanas veicot tā 

dezinfekciju ar 70 % spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli un, ja konstatēta 

paaugstināta ķermeņa temperatūra, nekavējoties pārtraukt darba pienākumu veikšanu 

un doties mājās.  

1.3. Bieži mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc tualetes apmeklējuma, pirms ēšanas, 

pēc kontakta ar kolēģiem, klientiem. 

1.4. Ja nav iespējas nomazgāt rokas, nepieciešams dezinficēt rokas ar 70% spirtu 

saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem. 



                                                                
 

1.5. Izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām. 

1.6. *Darba telpās izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir redzama akūtas 

elpceļu infekcijas simptomi. 

1.7. Ievērot respiratoro higiēnu - klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar 

vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt 

rokas. 

1.8. No 1. jūnija ir iespēja elektroniski vietnē www.Covid19sertifikats.lv iegūt digitālu 

sertifikātu (turpmāk, darbspējīgs sertifikāts), kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 

pārslimošanas faktu. 

1.9. Ir veikti grozījumi MK 360 ”Epidemioloģiskās drošības prasības pasākumi Covid-19 

infekcijas ierobežošanai”, kas, tostarp no 15. jūnija, ļaus pulcēties vakcinētiem vai 

Covid-19 pārslimojušiem cilvēkiem, samazinot epidemioloģiskās drošības prasības.  

1.10. Ministru kabinets atbalstīja vairākas izmaiņas MK 360, “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas, tostarp no 15. 

jūnija, ļaus pulcēties vakcinētiem vai Covid-19 pārslimojušiem cilvēkiem, samazinot 

epidemioloģiskās drošības prasības. 

1.11. Persona, kurai ir sadarbspējīgs sertifikāts, var: 

1.11.1. atrasties darba vietā darba telpās, nelietojot mutes un deguna aizsegus un 

neievērojot 2 metru distanci; 

1.11.2. darba vietā darba telpā pulcēties ne vairāk kā 20 cilvēkiem, nelietojot mutes un 

deguna aizsegus un neievērojot 2 metru distanci; 

1.11.3. neveikt Covid-19 diagnostikai obligāto rutīnas skrīninga testu darba 

pienākumu veikšanai vai kolektīva apmeklēšanai, ja nav infekcijas slimības 

pazīmju; 

1.11.4. personas var piedalīties pasākumos ārtelpās vai iekštelpās, nelietojot mutes un 

deguna aizsegu un neievērot 2m distanci. 

1.12. Uzturoties koplietošanas telpās, kā arī, ja telpā atrodas personas, par kurām nav 

informācijas, ka tai ir sadarbspējīgs sertifikāts, ievērot divu metru distanci un lietot 

mutes un deguna aizsegus. 

1.13. Klātesošo personu pienākums ir pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma 

uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu un kontrolējošām institūcijām ir tiesības pieprasīt 

uzrādīt šos sertifikātus. 

1.14. Sanāksmes rīkot: 

1.14.1. tiešsaistē, 

1.14.2. klātienē, sanāksmes laikā var nelietot mutes un deguna aizsegu un neievērot 2 

m distanci, ja visiem darbiniekiem ir darbspējīgs sertifikāts, 

1.14.3. klātienē, visiem ievērot divu metru distanci un lietot mutes un deguna aizsegus, 

ja telpā atrodas personas, par kurām nav informācijas, ka tai ir sadarbspējīgs 

sertifikāts 

1.15. Darba vietās, kur tas ir iespējams, ievērot divu metru fizisku distanci. 

1.16. Ja iespējams, izveidot papildu aizsargbarjeras starp blakus strādājošiem darbiniekiem, 

piemēram, kā  pagaidu caurspīdīgas sienas/ekrānu. 

1.17. Ja telpā ir kaut viena persona, kuras vakcinēšanās vai pārslimošanas statuss nav 

zināms, tad ievērot epidemioloģiskās prasības un lietot medicīnisko vai 

nemedicīnisko (higiēniskās vai auduma) mutes un deguna aizsegu un ievērot 2m 

distanci. 

1.18. Prasības, lietot mutes un degun aizsegu un ievērot 2 m distanci, ievērot koplietošanas 

telpās.  

1.19. No 15.06.2021. ir atcelta prasība lietot mutes un deguna aizsegu ārtelpās. 

1.20. Nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot distancēšanās prasības, darba 

vietā vai vienā telpā varēs tikties ne vairāk kā 20 cilvēki, kuri ir vakcinēti vai ir 

pārslimojuši Covid-19.  



                                                                
 

1.21. Kontrolēt cilvēku plūsmu sporta un fitnesa kluba telpās, lai novērstu drūzmēšanos pie 

ieejām, izejām, tualetēm, un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās. 

1.22. Mutes un deguna aizsegs darbiniekam nēsāt visās sporta kluba sabiedriskajās 

iekštelpās, izņemot aktīvā sporta nodarbību zonu. 

1.23. Darbiniekiem ievērot fiziskās distances prasības (vismaz 2 m) gan ar kolēģiem, gan 

klientiem, gan vadot treniņu vai grupu nodarbības.  

1.24. Vakcinētie darbinieki, kontaktējos ar vakcinētiem vai Covid19 ir pārslimojušiem 

klientiem, var nelietot mutes un deguna aizsegus un neievērot 2m distancēšanos.  

1.25. Ja nav informācijas par personas vakcināciju vai Covid-19 pārslimošanu vai persona 

nevar tikt vakcinēta (uzrādot ģimenes ārsta apliecinošu dokumentu), kontaktējoties 

lietot mutes un deguna aizsegu un ievērot 2m distancēšanos. 

1.26. Reģistratūrā, kur nav iespējama 2m distancēšanās ievērošana, starp darbinieku un 

klientu, izveidot plastikāta vai stikla aizsargbarjeru.  

 

2. Drošas darba vides prasības sporta treniņa (nodarbības) organizatoram: 

2.1. Ievērot attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas 

izstrādātu sporta treniņu (nodarbību) drošības protokolu, kā arī iekštelpu sporta norises 

vietas iekšējās kārtības noteikumus. 

2.2. Sporta treniņš (nodarbība) notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta un tiek nodrošināta 

apmeklētāju uzskaite.  

2.3. Klientu uzskaitēs formā fiksēt klientu datus (vārds/uzvārds, kontaktelefona numurs) 

un informāciju glabāt 30 dienas. 

2.4. Treneriem pirms katra treniņa izveidot iepriekš reģistrēto dalībnieku sarakstu 

(veidlapa) ar visu nepieciešamo informāciju (vārds, uzvārds, telefona nr.), lai 

nepieciešamības gadījumā sazinātos ar treniņa dalībnieku. 

2.5. Kontrolēt, kā sportisti, sporta darbinieki un citas personas iekštelpu sporta norises 

vietas apmeklējuma laikā ievēro noteiktās drošības prasības. 

2.6. Sporta treniņu (nodarbību) vadīt personai, kura atbilst normatīvajos aktos par sporta 

speciālistu sertifikāciju noteiktajām prasībām.  

2.7. Sporta treniņā (nodarbībā) nepiedalās citas personas, kuras nav tieši iesaistītas tā 

organizēšanā un norisē. 

2.8. Pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā telpās un teritorijā, 

kur var iekļūt apmeklētāji, personāls atbilst prasībām: 

2.8.1. Persona, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kas 

apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas 

četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu 

aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības 

organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no 

divdesmit divām līdz deviņdesmit dienām pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās 

devas saņemšanas un uzreiz pēc "Vaxzevria" otrās devas saņemšanas vai persona 

ir pārslimojusi Covid-19 infekciju; 

2.8.2.  var uzrādīt sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, kas apliecina, ka persona pēdējo 

96 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 RNS vai SARS-

CoV-2 antigēnu, un tas ir negatīvs.  

2.9. Ja telpās vai teritorijā, kur nevar iekļūt apmeklētāji, atrodas personāls, kas neatbilst 

šajā 2.8. punktā minētajām prasībām, tajās jāievēro visas noteiktās epidemioloģiskās 

drošības prasības-lietot mutes un deguna aizsegu un ievērot 2 m distanci. 

 

3. Drošas darba vides prasības sporta kluba telpās 

3.1. Pie ieejas sporta klubā, labi redzamā vietā, izvieto: 

3.1.1. piktogrammas un informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo 

cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā sporta kluba konkrētā telpā, 



                                                                
 

3.1.2. informāciju par  epidemioloģiskām prasībām. 

3.2. Informēšanas pasākumi - izvietot sporta kluba telpās labi redzamā vietā šādu 

informāciju: 

3.2.1. brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta 

pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes; 

3.2.2. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās 

nosacījumiem, ja kluba telpās tādi ir noteikti; 

3.2.3. informāciju par pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumiem; 

3.2.4. brīdinājumu, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to 

neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista sporta kluba 

telpās, 

3.2.5. kā arī norādi par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un 

degunu); 

3.2.6. aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes 

"Apturi Covid" izmantošanu 

3.2.7. *papildus informāciju par trenažiera dezinficēšanu pēc tā lietošanas. 

3.3. Pie ieejas nodrošināt roku dezinfekcijas iespējas. 

3.4. Telpās veikt 2 m marķējumus (gaiteņi, trenažieru zāle). 

3.5. Mutes un deguna aizsegu nēsāt visās sporta un fitnesa kluba iekštelpās, izņemot aktīvā 

sporta nodarbību zonu. 

 

4. Sporta pasākumu organizēšana iekštelpās: trenažieru un fitnesa zālēs: 

4.1. Sporta veikšanas vietas darbu uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 

22.00.  

4.2. Sporta treniņu (nodarbību) veikt individuāli vai viena speciālista vadībā grupai.  

4.3. Sporta kluba apmeklējuma laikā klientam izmantot mutes un deguna aizsegu visu 

laiku, izņemot aktīvo sporta nodarbību laiku. 

4.4. Amatieru sporta kolektīva treniņi (nodarbības) drīkst notikt arī iekštelpās, ja tiek 

ievēroti šādi nosacījumi: 

4.4.1. treniņgrupā ir ne vairāk kā 20 personas un tās atbilst vienam no šādiem 

kritērijiem: 

4.4.1.1. tās ir vakcinētas pret Covid-19 infekciju, 

4.4.1.2. tās var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, 

4.4.2. sporta treniņa (nodarbības) norises telpā atrodas tikai viena grupa. Telpā nedrīkst 

atrasties personas, par kurām nav informācijas, ka tās ir vakcinētas vai bijušas 

inficētas ar Covid-19 infekciju. 

4.5. Nodarbībās klientam, iespēju robežās, izmantot savu inventāru, tai skaitā vingrošanas 

paklāju. Sporta klubā atrasties šim mērķim paredzētā maiņas apģērbā un apavos. 

4.6. Ja tiek izmantots sporta kluba aprīkojums, tad klientam, uzsākot nodarbības, veikt 

inventāra dezinfekcija ar 70% spirta saturošu dezinfekcijas līdzekli. 

4.7. Nodrošināt sporta telpās grīdas marķējumus, lai norādītu atsevišķu platību katram 

dalībniekam, kurš izmanto sporta inventāru vai veic citus funkcionālus vingrojumus 

4.8. Iekštelpu sporta norises vietās klientam ievērot divu metru distanci starp citu klientu 

un treneri, izņemot klienta kontaktu (konsultāciju vai apmācības saņemšanai) ar 

speciālistu/treneri pēc nepieciešamības. Šai laikā trenerim lietot mutes un deguna 

aizsegu.  

4.9. Vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m² no apmeklētājiem pieejamās 

sporta norises vietas platības vai, ja telpas platība ir mazāka par 15 m², tajā var atrasties 

tikai viena persona. 

4.10. Sporta telpu piepildījums nepārsniedz 25% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, 

ko pieļauj telpas infrastruktūra. 



                                                                
 

4.11. Sporta organizatoram izstrādāt telpas noslodzes grafiku, ieplānojot vismaz 20 minūtes 

pārtraukumus starp grupām. 

4.12. Pārtraukumos veikt sporta aprīkojuma dezinfekciju, izmantojot 70% spirtu saturošus 

virsmu dezinfekcijas līdzekļus.   

4.13. Nodrošināt regulāru telpu vēdināšanu ik pēc 90 minūtēm vismaz 20 minūtes vai 

atbilstoši noregulēt ventilāciju, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm. 

4.14. Veikt gaisa kvalitātes monitoringu un ogļskābās gāzes koncentrācijas mērījumus veikt 

ar atbilstošu mērierīci. 

4.15. Amatieru sporta kolektīva treniņi (nodarbības) drīkst notikt arī iekštelpās, ja tiek 

ievēroti šādi nosacījumi: 

4.15.1. treniņgrupā ir ne vairāk kā 20 personas, 

4.15.2. personas ir vakcinētas pret Covid-19 infekciju, 

4.15.3. personas  var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, 

4.15.4. nodrošināt apmeklētāju un iesaistīto darbinieku reģistrāciju (vārds, uzvārds, 

kontaktinformācija). 

4.16. Amatieru sporta treniņa (nodarbības) norises telpā atrodas tikai viena grupa. Telpā 

nedrīkst atrasties personas, par kurām nav informācijas, ka tās ir vakcinētas vai bijušas 

inficētas ar Covid-19 infekciju. 

4.17. Vienai personai nodrošināt ne mazāk kā 25 m2 no apmeklētājiem pieejamās sporta 

norises vietas telpu platības, 

4.18. Telpu (kurā notiek treniņprocess) piepildījumam nepārsniegt 20 % no maksimāli 

iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra. 

4.19. Pie ieejas labi redzamā vietā izvietot informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli 

pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā. 

4.20. Grupu treniņos vienā treniņgrupā pulcēties ne vairāk kā 12 personas (ieskaitot sporta 

speciālistus). 

4.21. Dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī nodrošināt to darbības atsevišķa 

uzraudzība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs. 

4.22. Sporta treniņa (nodarbības) laiks nepārsniedz 90 minūtes. 

4.23. Piepildījumam garderobēs nepārsniedz 25% no tās ietilpības. 

 

 

5. Garderobes skapīšu un dušu izmantošana: 

5.1. Garderobē tiek marķēts katrs otrais skapītis, atvērto skapīšu izmantošana ir atļauta, 

ievērojot 2m distancēšanos.  

5.2. Cilvēku skaits ģērbtuvēs tiek kontrolēts un ierobežots, lai nodrošinātu 2m fizisku 

distancēšanos. 

5.3. Kopējais apmeklējuma laiks (ieskaitot uzturēšanos ģērbtuvēs) vienai personai 

nepārsniegt 120 minūtes. 

5.4. Piepildījumam garderobēs nepārsniedz 25% no tās ietilpības un uzturēšanās ilgums 

nepārsniedz 15 minūtes. 

5.5. Garderobēs tiek marķēta katra otrā duša un tualete un atvērto dušu un tualešu 

izmantošana atļauta, ievērojot 2m distancēšanos. 

 

6. Sporta pasākumu organizēšana ārtelpā: 

6.1. Sporta nodarbību laiks ārtelpā nav ierobežots. 

6.2. Ārtelpu nodarbībās  var nelietot mutes un deguna aizsegu (15.06.2021.). 

6.3. Sporta nodarbības svaigā gaisā rīkot līdz 20 personām vienā grupā, vai ir pieļaujams 

cits personu skaits, ko nosaka MK 360 “"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-

19 infekcijas izplatības ierobežošanai “ .(19.05.2021.) 

6.4. Netiek izmantotas garderobes. 

6.5. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība: 



                                                                
 

6.5.1. vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu 

plūsmas fiziski nepārklājas; 

6.5.2. tiek nodrošināta dažādu treniņgrupu darbības atsevišķa uzraudzība. 

 

V Ierobežojumi sporta/fitnesa kluba klientiem 

 

1. Sporta/fitnesa kluba apmeklējums notiek ar iepriekšēju reģistrāciju, bet iespējams 

apmeklējums bez reģistrācijas. 

2. Apmeklētājiem ievērot 2 metru distanci sporta nodarbību telpās, koplietošanas telpās. 

3. Veikt roku dezinfekciju, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. 

4. Pareizi lietot mutes un deguna aizsegu sporta/fitnesa kluba iekštelpās.  

5. Sporta/fitnesa kluba darbinieki nesniedz pakalpojumus personām, kuras neievēro 

epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā pareizi nelieto mutes un deguna aizsegu. 

6. Minēto prasību ievērošanas uzraudzību veic sporta/fitnesa kluba darbinieki. 

 

VI. Atbildīgās personas rīcība darba vietā un pienākumi 
 

1. Iepazīties ar rīkojumu par atbildīgās personas norīkošanu. 

2. Sporta klubā var būt norīkotas vairākas atbildīgās personas, t.sk. arī treneri, ņemot vērā 

sporta kluba lielumu un specifiku. 

3. Informācijai par atbildīgo personu jābūt novietotā redzamā vietā, norādot atbildīgās 

personas   vārdu, uzvārdu un kontakttelefona numuru un policijas palīdzības tiešo tālruņa 

numuru 110. 

4. Atbildīgai personai: 

4.1. atrasties sporta kluba darbības laikā uz vietas,  

4.2. *vai ierasties sporta klubā 30 minūšu laikā pēc kontrolējošās institūcijas aicinājuma, 

4.3. zināt savus pienākumus,  

4.4. *kontrolēt pārējo darbinieku rīcību, ievērojot epidemioloģiskās situācijas prasības, 

4.5. zināt sporta klubā veiktos pasākumus epidemioloģiskās situācijas nodrošināšanai, 

4.6. objektīvi pārbaudāmā veidā identificēt un norādīt kontroles laikā sporta treniņa 

(nodarbības) norises vietā esošo personu skaitu; 

4.7. sniegt informāciju uzraudzības un kontroles iestādes darbiniekiem pārbaudes laikā. 

5. Apzināt un fiksēt personas, kuras ir bijušas ciešā kontaktā ar darbinieku, kam novērotas 

saslimšanas pazīmes ar Covid-19, ievērojot Slimību un profilakses kontroles centra 

interneta vietnē (https://spkc.gov.lv/lv/) sniegtās rekomendācijas kontaktpersonu 

identificēšanai, atbildīgai personai sagatavot kontaktpersonu sarakstu un to iesniegt SPKC 

noteiktajā kārtībā, (4. pielikums) 

6. Ja darbiniekam tiek konstatēta saslimšana ar Covid-19, personas, kuras bijušas ciešā 

kontaktā ar saslimušo darbinieku un atzītas par kontaktpersonu, tiek nosūtītas mājas 

karantīnā. Šādos gadījumos par darbinieka atgriešanos darbā lemj ārsts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                
 

 

Izmantotie resursi: 

Latvijas republikas tiesību akti, “Likumi.lv”, m.l. 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 360,” Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-

19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-

infekcijas-izplatibas-ierobezosanai 

 

Slimību kontroles un profilakses centrs, m.l. : 
https://www.spkc.gov.lv/lv/rekomendacijas 

 

Ekonomikas ministrija, m.l. : 

https://www.em.gov.lv/lv/sabiedriskas-edinasanas-sniegsana 

 

Veselības ministrija, m.l: 

https://www.vm.gov.lv/lv/rekomendacijas-covid-19-ierobezosanai 

 

Labklājības ministrija: 

https://www.lm.gov.lv/lv/darba-aizsardziba 

 

Latvijas Veselības un sporta asociācija; 

Memorands 

Strādā vesels. m.l. 

http://stradavesels.lv/Uploads/2020/03/16/405_2019_Attalinatais_darbs_A4_final.pd

f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://www.spkc.gov.lv/lv/rekomendacijas
https://www.em.gov.lv/lv/sabiedriskas-edinasanas-sniegsana
https://www.vm.gov.lv/lv/rekomendacijas-covid-19-ierobezosanai
https://www.lm.gov.lv/lv/darba-aizsardziba
http://stradavesels.lv/Uploads/2020/03/16/405_2019_Attalinatais_darbs_A4_final.pdf
http://stradavesels.lv/Uploads/2020/03/16/405_2019_Attalinatais_darbs_A4_final.pdf


                                                                
 

1.pielikums. 

Sporta un fitnesa kluba pašpārbaudes lapa darba aizsardzībā 

 

Sporta un fitnesa klubs……………… 

datums…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

.p.

k. 

Jautājumi Jā Nē Piezī

mes٭ 

1. Sporta/fitnesa klubā ir darba aizsardzības speciālists  

vai darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā ir 

piesaistīta kompetenta institūcija vai kompetentais 

speciālists  

   

2. Ir papildināti darba kārtības noteikumi un/vai ir izstrādāti 

darba devēja rīkojumi Covid-19 izplatības ierobežošanai 

   

3. Darbinieki ir iepazīstināti ar darba kārtības noteikumiem 

un/vai rīkojumiem 

   

4. Ir norīkota/s atbildīgā/s persona/s, kas pieņem lēmumus 

situācijās, kas saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanas 

pasākumiem 

   

5. Ir veikts darba vides risku novērtējums     

6. Darba vides risku novērtējums atbilst faktiskajiem 

apstākļiem darba vidē  

   

7. Darbinieki ir iepazīstināti ar darba vides risku novērtējumu     

8. Ir veikta no mājām strādājošu darbinieku informēšana, 

apmācība un instruēšana par attālinātā darba riskiem 

(piemēram, darbs ar datoru);  

   

9. Ir sastādīts darba aizsardzības pasākumu plāns     

10

. 

Darbiniekiem ir nodrošināti nepieciešamie individuālie 

aizsardzības līdzekļi (sejas maskas, cimdi, u.c.) un 

dezinfekcijas līdzekļi pietiekošā daudzumā 

   

11

. 

Darbinieki ir instruēti darba aizsardzībā un apmācīti darba 

aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu un 

darba veikšanu  

   

12

. 

Ir veikta nodarbināto praktiskā apmācība kā pareizi lietot 

individuālos aizsardzības līdzekļus (sejas maskas, cimdus, 

u.c.) un uzņēmumā  izmantotos dezinfekcijas/mazgāšanas  

līdzekļus 

   

13

. 

Darbiniekiem ir pieejama visa nepieciešamā informācija 

(info materiāli, infogrammas, citi vizuālie materiāli) par 

epidemioloģiskām drošības prasībām darba laikā 

   



                                                                
 

 2.pielikums. 

 

Sporta/fitnesa kluba pašpārbaudes lapa epidemioloģisko prasību ievērošanai 

 

Nr. Jautājums Vērtējums Piezīmes 

1. Ir sagatavots rīkojums par atbildīgo personu  Jā   Nē  

2. Atbildīgā persona ir iepazinusies ar rīkojumu  Jā   Nē  
3. Ir izstrādāta procedūra, kā tiek nodrošināta 

apmeklētāju skaita kontrole 
 Jā   Nē  

4. Ir izstrādāta procedūra, kā tiek nodrošināta kontrole, 

lai nepieļautu fiziskās distancēšanās pārkāpumus un 

novērstu pastiprinātu darbinieku  pulcēšanos: 

 Jā   Nē  

5. Pie ieejas Sporta/fitnesa kluba ir norādīts atļautais 

apmeklētāju skaits 
 Jā   Nē  

6. Informācija par atļauto apmeklētāju skaitu ir 

norādīta arī svešvalodās 
 Jā   Nē  

7. Informācija par atbildīgo personu izvietota labi 

redzamā vietā 
 Jā   Nē  

8. Sporta/fitnesa kluba darbības laikā ir sasniedzama 

Atbildīgā persona, kas organizē drošības prasību 

izpildi 

 Jā   Nē  

9. Atbildīgā persona, pēc uzraudzības iestādes 

pieprasījuma, uzrāda epidemioloģiskās drošības 

prasībām atbilstošu dokumentāciju 

 Jā   Nē  

10. Atbildīgā persona pēc pieprasījuma, objektīvi 

pārbaudāmā veidā pierāda pārbaudes laikā esošā 

apmeklētāju skaita atbilstību norādītajam 

maksimālajam apmeklētāju skaitam 

 Jā   Nē  

11. Tiek kontrolēta apmeklētāju plūsma Sporta/fitnesa 

kluba vietās, kur notiek pastiprināta apmeklētāju 

pulcēšanās 

 Jā   Nē  

12. Sporta/fitnesa kluba ieeja ir atdalīta no izejas, ja to 

pieļauj infrastruktūra 
 Jā   Nē  

13. Tiek kontrolēta apmeklētāju plūsma pie ieejām un 

izejām 
 Jā   Nē  

14. Tiek kontrolēta ieeja ar biļetēm/ citā veidā 

(piemēram, apmeklētāju plūsmas elektroniskā 

kontroles sistēma): 

 Jā   Nē  

15. Tiek kontrolēta apmeklētāju mutes un deguna 

aizsegu pareiza lietošana: 
 Jā   Nē  

16. Sporta/fitnesa kluba darbinieki pareizi lieto mutes 

un deguna aizsegus: 
 Jā   Nē  

 

* Prasības izriet no 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai “ 

Ja uz visiem apgalvojumiem atbilde ir “Jā” attiecīgās prasības ir izpildītas, ja kādā no 

punktiem atbilde ir “Nē”, nekavējoties jānovērš konstatētā neatbilstība 

 



                                                                
 

 

3.pielikums. 

 

Rīkojums par atbildīgo personu, sagatave 

 

Sporta/fitnesa klubā nosaukums……….. 

rekvizīti…………….. 

Adrese………………. 

 

 

RĪKOJUMS 

 

                                          

datums……………..                                                                                                        Nr. 

 

Par atbildīgās personas iecelšanu, kas organizē  

epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu 

 

 

Lai  mazinātu  Sporta/fitnesa klubā iespēju  izplatīties Covid-19 infekcijai, pamatojoties 

uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumi” 24.10 apakšpunktu, par atbildīgo 

personu/ām  nozīmēju /Vārds Uzvārds, amats/ 

…………………………………………………………………………………… 

 

1. Atbildīgās personas pienākumi: 

1.1. atrasties Sporta/fitnesa klubā tā darbības laikā; 

1.2. ja atbildīgā persona neatrodas uzņēmumā uz vietas, viņai  ierasties Sporta/fitnesa 

klubā 30 minūšu laikā pēc uzraudzības un kontroles iestādes uzaicinājuma 

saņemšanas. 

1.3. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniegt 

nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu; 

1.4. pēc uzraudzības un kontroles iestādes pieprasījuma objektīvi pārbaudāmā veidā 

identificēt un norādīt kontroles laikā uzņēmumā esošo apmeklētāju skaitu; 

1.5. apzināt un fiksēt personas, kuras ir bijušas ciešā kontaktā ar darbinieku, kam 

novērotas saslimšanas pazīmes ar Covid-19  (kontaktpersonas); 

1.6. sagatavot kontaktpersonu sarakstu un to iesniegt Slimību kontroles un profilakses 

centrā noteiktajā kārtībā. 

2. Informācija par atbildīgo personu tiek izvietota labi redzamā vietā, norādot atbildīgās 

personas vārdu, uzvārdu, kontakttelefonu. 

 

 

 

Sporta/fitnesa klubā direktors/vadītājs                                               /vārds, uzvārds/ 

 

Iepazinās:                                                                                                 /vārds/uzvārds/ 

 

 

 

 

 

 



                                                                
 

4.pielikums 

 

Covid-19 inficētas personas kontaktpersonu saraksts 

Papildinformācija: https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-

pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai 

        

Iestādes/objekta 

nosaukums 

Objekta/Iestādes 

pārstāvis 

Saraksta 

izveidošanas 

datums 

Saslimusī 

persona (ja 

pieejams) 

     

vārds uzvār

ds 

tālrunis e-

pasts 

 

     

     

       

Nr.

p.k. 

Vārds Uzvā

rds 

Perso

nas 

Kods 

Pēdējā 

kontakta 

datums  

(dd.mm.g

ggg) 

Tālr

unis 

Komen

tāri 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

 

Informāciju sūtīt uz;  kontaktpersona@spkc.gov.lv 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
mailto:kontaktpersona@spkc.gov.lv

