
 
 

 

 

 

EPIDEMIOLOĢISKĀS KONTROLES 

UN UZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI  

rallijā “Sarma 2022”  

2022.gada 11.-12 .februāris  

Šie noteikumi attiecas uz un ir saistoši visiem rallija “Sarma 2022” (turpmāk tekstā – Rallijs) dalībniekiem 

(sportistiem), to atbalsta personām kā arī Rallija organizētājiem, tostarp tiesnešiem un personālam. 

Atsevišķi noteikumi ir sagatavoti un izdoti Rallija skatītājiem un mediju pārstāvjiem. 

 

Preambula, jeb kāpēc ir šie noteikumi 

Šie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz spēkā esošo likumdošanu, kas izdota ar mērķi ierobežot Covid-

191 infekciju, LR Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta ieteikumiem, un Slimību 

profilakses un kontroles centra rekomendācijām. Izstrādājot šos noteikumus vērā ņemta arī Ārstniecības 

likums un citu LR spēkā esošā likumdošana, kas izdota ar nolūku aizsargāt mūsu valsts iedzīvotāju 

veselību un drošību. 

Noteikumi izstrādāti ar mērķi, lai nodrošinātu iespējami epidemioloģiski drošu Rallija norisi pēc iespējas 

plašākam sportistu un to atbalstītāju 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. Šos un šāda veida 

noteikumus neizdomā, bet pielāgo atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai ar jēgu mēģināt nevienu 

nepakļaut nesaprātīgam vai savlaicīgi novēršamam 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. Citu noderīgu tīmekļa vietu 

uzskaitījums, norādīts  šo noteikumu nobeigumā. 

 

1. Atbildīgās personas 

1.1. Covid-19 kontroles un uzraudzības veikšanai tiek noteikta LR sertificēta ārstniecības persona – 

Kaspars Liepiņš, tālr. 264 929 77. 

1.2. Par Rallija dalībnieku iepazīstināšanu ar piesardzības pasākumiem un drošības noteikumiem 

atbildīgās personas ir paši Rallija dalībnieki, atbilstoši savai spriestspējai un briedumam, 

nepilngadīgo Rallija dalībnieku vecāki un /vai likumīgie pārstāvji, kā arī katras ekipāžas pilots 

un/vai pieteicējs. Iepazīšanās ar šiem noteikumiem un noteikumos minētā izpratnes fakts, tiek 

apliecināts, pieteikumā dalībai Rallijā. 

1.3. Ikviens Rallija dalībnieks, atbalsta persona vai organizētājs uzņemas atbildību par savu un 

līdzcilvēku epidemioloģisko drošību, saprotot, ka Rallija organizatori kontroli veiks savu iespēju 

robežās, tostarp paļaujoties uz katra Rallija apmeklētāja kā spriest-spējīgas cilvēcīgas būtnes 

godaprātu un veselo saprātu. 

                                                      
1 SARS-CoV-2 (COVID-19) vai vienkārši Covid-19 

https://www.spkc.gov.lv/
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1.4. Rallija 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 iespējamu ralliju norisi. 

 

2. Rallija dalībnieki un dalībnieku atbalsta personas 

2.1. Rallija dalībniekus dalībai Rallijā piesaka (reģistrē) katras ekipāžas pilots vai pieteicējs. 

2.2. Dalībai Rallijā ekipāžas pilots vai pieteicējs var reģistrēt tikai un vienīgi personas, kuras Rallija 

reģistrācijas dienā var: 

2.2.1. uzrādīt derīgu2 vakcinācijas pret Covid-19 sertifikātu 

2.2.2. vai derīgu Covid-19 pārslimošanas sertifikātu, 

 

2.3. ĻOTI SVARĪGI! 

Rallijā atļauts piedalīties tikai dalībniekiem, to atbalsta personām, kurām Rallija norises dienās: 

- Ir derīgs vakcinācijas pret Covid-19 sertifikāts 

- vai derīgs Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, 

- nav jāievēro pašizolācija vai karantīna, 

- un Rallija norises dienās nav pazīmju, kas liecinātu par akūtu augšējo elpceļu vai kuņģa – zarnu 

trakta saslimšanu. 

 

2.4. Personas ar pozitīvu Covid-19 testu vai sliktu pašsajūtu nekavējoties pārtrauc (neturpina) dalību 

sacensībās. 

2.5. Reģistrējoties Rallijam, ekipāžas pilots vai pieteicējs ar savu pašrocīgu parakstu apliecina iepriekš 

Rallija organizatoru sagatavotu deklarāciju, ka viņš pats un / vai tā ekipāžas atbalsta personas 

neradīs riskus citām personām, tostarp, visu pieteikumā minēto personu veselības stāvoklis atļauj 

ņemt dalību Rallijā, neapdraudot sevi pašu un citas (arī trešās) personas. 

2.6. Reģistrētie Rallija dalībnieki un to atbalsta personas saņem Rallija organizatoru sagatavotas 

caurlaides, pēc kurām dalībnieki identificējami. 

2.7. Rallija dalībnieki ievēro sociālās distancēšanās prasības attiecībās un komunikācijā ar skatītājiem 

un citu dalībnieku atbalsta personām, kas nav vienā mājsaimniecībā dzīvojošie, jo īpaši ievērojot 

faktiski konstatētos saslimšanas gadījumus valstī kopumā. Ar valsti tiek saprasts ne tik vien 

sacensību valsts Latvija, bet arī ārvalstu dalībnieku valstis. 

2.8. Rallija dalībnieku atbalsta personāls reģistrējas Rallijam vienlaikus ar administratīvo pārbaudi. Uz 

Rallija atbalsta personām attiecas tās pašas prasības un pienākumi, kādi attiecināmi uz Rallija 

dalībniekiem. 

2.9. Visiem Rallija dalībniekiem un to atbalsta personām ir saistošas Latvijas Automobiļu federācijas 

apstiprinātās “Autosporta sacensību un treniņu norises vadlīnijas COVID-19 apstākļos. 

Aktualizētā, 2022.gada redakcija”. 

2.10. Rallijā piedalīties tiesīgie dalībnieki un to atbalsta personas piekrīt to personas datu apstrādei, 

ciktāl tas var būt nepieciešams Slimību un profilakses centra darbiniekiem veicot epidemioloģisko 

izmeklēšanu. 

2.11. Rallija organizatoriem ir tiesības pārbaudīt katra dalībnieka atbilstību šiem noteikumiem, jebkurā 

Rallija etapā. 

                                                      
2 Šeit un turpmāk tekstā ar vārdu derīgs, tiek saprasts sadarbspējīgs sertifikāts. 
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2.12. Ja Rallija laikā, kāds no Rallija dalībniekiem vai to atbalsta personām neievēro vai pārkāpj šos 

noteikumus (arī 2.9.punktā minēto vadlīniju prasības), tad dalībnieka vai dalībnieka atbalsta 

personas pārstāvētā ekipāža var tikt diskvalificēta no sacensībām.  

2.13. Jebkurā situācijā, pastāvot pretrunām vai neizpratnei starp sacensību noteikumiem attiecībā par 

epidemioloģisko drošību vai jebkuru citu ar veselību un personas drošību prasību ievērošanu, gala 

lēmumu protokola veidā pieņem sacensību organizatoru nozīmētais epidemioloģiskās drošības 

speciālists un žūrijas komisija. Šis lēmums ir galīgs un nav pakļauts apelācijām vai cita veida 

pārsūdzēšanām. 

 

3. Rallija organizētāji 

3.1. Rallija organizatori var un tiem ir pienākums pieņemt tādus lēmumus, kas ļauj ierobežot vai 

nepieļauj Covid-19 infekcijas izplatību. Strīdu vai neskaidrību gadījumā, šo noteikumu 1.1.punktā 

minētajai atbildīgajai ārstniecības personai ir tiesības pieņemt lēmumus, kas ir saistoši Rallija 

organizatoriem un ikvienam Rallija dalībniekam. 

3.2. Atsevišķas Rallija procedūras, kā piemēram, administratīvā pārbaude, tehniskā komisija, 

atklāšana, apbalvošana, utt., var tikt organizētas kārtībā, kas ļauj izpildīt 3.1.punkta prasības. 

3.3. Rallija organizatori atbilst 2.3.punktā izvirzītajām prasībām. Rallija organizatori valkā atbilstošas 

caurlaides, pēc kurām tie ir identificējami. 

3.4. Rallija dalībnieku, to atbalsta personu, ģimenes locekļu vai trešo personu viedoklis par Covid-19 

pandēmiju un tās ierobežojošo pasākumu lietderību vai nepieciešamību, Rallija organizatoriem 

nav saistošs. 

3.5. Rallija organizatori ir atbildīgi par Rallija dalībnieku plūsmu organizāciju, tāpēc Rallija 

dalībniekiem ir jārēķinās ar ierobežojumiem, kas var tikt noteikti Rallija norises laikā. 

3.6. Rallija organizatoriem ir saistošas Latvijas Automobiļu federācijas apstiprinātās “Autosporta 

sacensību un treniņu norises vadlīnijas COVID-19 apstākļos. Aktualizētā, 2022.gada redakcija” 

un valstī spēkā esošā likumdošana, tostarp atbildīgo institūciju ieteikumi, rekomendācijas un 

rīkojumi. 

3.7. Rallija organizatori dara visu saprātīgi iespējamo, lai netiktu apdraudēta turpmāka vietējo un 

starptautisko autosporta sacensību organizēšana un norise Latvijā.  

3.8. Visi sacensību organizatoru publicētie noteikumi un citi dokumenti tiek sagatavoti ar mērķi 

popularizēt un veicināt autosporta attīstību reģionā, vienlaikus maksimāli mēģinot ievērot katras 

personas tiesības uz veselību un dzīvību. 

3.9. Šajos noteikumos minētās personas, kurām rodas jebkādi jautājumi attiecībā par savu veselības 

stāvokli un tiesībām turpināt dalību sacensībās vai jebkuru citu jautājumu, kas saistīts ar  atrašanos 

Latvijas Republikā, sazinās ar sacensību organizētāju norādīto pārstāvi. 

 

4. Ārvalstu sportisti, to atbalsta personas 

4.1. Ārvalstu sportistu un to atbalsta personām izvirzītās prasības ir tādas pašas kā Latviju 

pārstāvošajiem sportistiem. 

4.2. Ārvalstu sportisti un to atbalsta personas, saņem speciālu Rallija organizatoru akreditāciju, dalībai 

Rallijā. 

4.3. Ārvalstu sportisti un to atbalsta personas, bez jau minēto prasību ievērošanas, reģistrējoties, 

papildus norāda arī apmešanās vietas adresi katram reģistrētajam dalībniekam. 

4.4. Ārvalstu sportisti un to atbalsta personas apņemas neveidot ciešus (epidemioloģiski nedrošus) 

kontaktus ar citiem Rallija dalībniekiem, skatītājiem, organizatoriem vai mediju pārstāvjiem. 

Kontaktējoties ar citiem Rallija dalībniekiem, skatītājiem, organizatoriem vai mediju pārstāvjiem 

ārvalstu sportisti un to atbalsta personas lieto medicīniskās sejas maskas vai FFP2 respiratoru. 
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4.5. Ārvalstu dalībnieku plūsmas un citu dalībnieku, skatītāju vai organizatoru plūsmas nepārklājas, 

kas nozīmē, ka tiek ievērota 2m distance, iekštelpās tiek valkāta sejas maska vai FFP2 respirators 

bez vārsta. Iespējamā kontaktēšanās ar Rallija organizatoru vai mediju pārstāvjiem nepārsniedz 10 

minūtes. 

4.6. Tiek rekomendēta Covid-19 paštestu veikšana vismaz reizi 24 stundās, tukšā dūšā, veicot uztriepi 

no mutes dobuma vai ar siekalu paraugu. 

4.7. Akreditācijas prasības ārvalstu sportistiem un to atbalsta personām: 

4.7.1. persona Rallija organizatoru pārstāvim var uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu. 

4.7.2. persona Rallija organizatoru pārstāvim var uzrādīt dokumenta kopiju (pēc pieprasījuma uzrāda 

oriģinālu), ka viņai pēdējo 48 stundu laikā pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā veikta 

laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 diagnostikai un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta; 

4.7.3. persona pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā (vienlaikus ar akreditāciju starptautiskajam 

sporta pasākumam) vai ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā Rallija 

organizatoram Latvijā ir iesniegusi apliecinājumu par to, ka: 

- ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Latvijas Republikā Covid-19 infekcijas izplatības 

novēršanai: 

- ārpus dalības Rallijā uzturēsies apliecinājumā norādītajā uzturēšanās vietā Latvijas Republikas 

teritorijā; 

- sacensību norises laikā, tostarp ceļā uz sacensībām un atceļā mājās, neizmantos sabiedrisko 

transportu; 

- segs visus ar ārstniecību un repatriāciju saistītos izdevumus Latvijas Republikā, ja personai tiks 

apstiprināta Covid-19 infekcija (arī apdrošinātājs). 

4.8. Izņēmuma kārtā ārvalstu sportisti un to atbalsta personas tiek pielaistas dalībai Rallijam, neuzrādot 

2.3.punktā norādīto sertifikātu, ja šīs personas ievēro visus šeit noteiktos ierobežojumus, tostarp 

2022. gada 12. februārī no 7:00 līdz 9:00 organizatora norādītajā laboratorijā veic Covid-19 

infekciju noteikšanas antigēnu testu, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

4.8.1. Covid-19 antigēna tests tiek veikts par personas personīgajiem līdzekļiem, 

4.8.2. Covid-19 antigēna tests tiek veikts organizatora norādītā laboratorijā un 

4.8.3. Covid-19 antigēna testa rezultāts ir negatīvs (infekcija nav atrasta). 

4.9. Organizatori nodrošina visu nepieciešamo informāciju par iespējām veikt Covid-19 infekcijas 

diagnostisko testēšanu. 

4.10. Vienu valsti pārstāvošo personu plūsmas nepārklājas ar citu valsti pārstāvošām personu plūsmām. 

4.11. Ārvalstu sportistu un ārvalstu sportistu atbalstošo personu komunikācija ar sacensību 

organizatoriem un trešajām personām, norit atbilstoši organizatoru noteiktajiem ierobežojumiem, 

kas var mainīties atbilstoši Latvijas Republikā spēkā noteiktajām prasībām. 

4.12. Iepriekšējā punktā noteiktās prasības var mainīties atbilstoši saslimšanas un hospitalizācijas 

rādītājiem sacensību organizētāju valstī (Latvijā), tāpēc šo noteikumu adresātiem ir jāsaprot, ka 

jebkādi ierobežojumi nav tieši atkarīgi no sacensību organizētājiem, bet vienlaikus ir leģitīmi un 

ievērojami. 

4.13. Visām akreditētajām personām ir saistoši šie noteikumi un jebkuri sacensību organizatoru oficiāli 

publicētie dokumenti, kas publicēti šo sacensību ietvaros. 

4.14. Personas ar pozitīvu Covid-19 (atrastu infekciju) testu nekavējoties pamet Latvijas Republiku, ja 

vien to atļauj personas veselības stāvoklis. 

 



 5 

5. Ēdināšana Rallija norises laikā 

5.1. Rallija norises laikā Rallija dalībnieku un to atbalsta personu, arī organizatoru ēdināšanu 

nodrošina ēdināšanas uzņēmumi, kuri nodrošina jau sagatavota ēdiena iegādi līdzņemšanai.  

5.2. Sacensību dalībnieku, to atbalsta personu un organizatoru ēdināšanas pakalpojumi tiek sniegti 

saskaņā ar Valstī noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām. 

5.3. Par epidemioloģisko prasību ievērošanu ēdiena izsniegšanas vietā atbild ēdināšanas uzņēmums. 

Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas 

pakalpojumu atbilstību spēkā esošajām prasībām. 

 

Nobeigumā 

Visi sacensību dalībniekiem un ar sacensībām saistītas personām, tostarp to ģimenēm ir tiesības uz dzīvi, 

kas ir brīva no šobrīd aktuālās pandēmijas, tāpēc katrs šo noteikumu adresāts pieliks cilvēcīgi saprātīgas 

pūles un darīs visu saprātīgi iespējamo, lai ar savu apzinātu vai neapzinātu rīcību neļautu vīrusa infekcijai 

izplatīties populācijā, t.i., neaplipinātos un neaplipinātu citus līdzcilvēkus. 

 

Noderīgas saites 

Organizatoru oficiālā tīmekļvietne: www.autorally.lv  

Biļešu iegādes vietnes EKASE noteikumi: https://www.ekase.lv/lv/noteikumi/  

Slimību profilakses un kontroles centrs: https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19  

Izglītības un zinātnes ministrija: https://www.izm.gov.lv/lv/latvijas-nacionala-sporta-padome  

Latvijas automobiļu federācija: https://laf.lv/sporta-aktivitates-no-15-novembra/  

Covid-19 aktuālā informācija: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/izglitiba-un-sports/sporta-norisu-

organizesana  

likumi.lv:  

https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu  

https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai  

Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi un to efektivitāte: https://www.ptac.gov.lv/lv/jaunums/elposanas-celu-

aizsardzibas-lidzekli-covid-19-infekcijas-izplatisanas-laika  

Sejas masku pareiza lietošana: https://www.vm.gov.lv/lv/par-mutes-un-deguna-aizsegu-lietosanu  
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https://www.ekase.lv/lv/noteikumi/
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https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/izglitiba-un-sports/sporta-norisu-organizesana
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