Latvijas Hokeja federācijas (LHF) organizēto sacensību (izņemot Optibet
hokeja līgas) Covid 19 izplatības ierobežošanas
Nolikums
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Latvijas Hokeja federācijas (LHF) organizēto sacensību COVID 19
izplatības ierobežošanas Nolikums (turpmāk - Nolikums) ir izstrādāts, lai ierobežotu
COVID-19 infekcijas izplatību Latvijas Republikas teritorijā un ievērotu ar to
saistītos noteiktos ierobežojumus LR teritorijā;
1.2. Nolikums ir paredzēts obligātai izmantošanai visās LHF vai citu
organizāciju, kurām šādu organizēšanas pienākumu ir deleģējusi LHF, organizēto
sacensību spēlēs (turpmāk tekstā – Spēles), ievērojot Nolikumā ietvertos
nosacījumus, kā arī specifiskās LHF prasības atsevišķām Spēlēm;
1.3. Nolikums un LR spēkā esošie normatīvie akti attiecībā par COVID 19
izplatības ierobežošanu ir jāpiemēro arī starptautiskās sacensībās, turnīros, kas tiek
aizvadīti LR teritorijā, papildus ievērojot prasības, kas ir ietvertas starptautisko
organizāciju izdotajos noteikumos;
1.4. Visiem Spēļu dalībniekiem un Klubiem papildus Nolikumam jāievēro visi
LR teritorijā spēkā esošie, kā arī saistošie starptautiskie normatīvie akti, kas ir izdoti
saistībā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu.
1.5. Visas prasības attiecībā uz skatītāju, sacensību dalībnieku un organizatoru
atrašanos Spēļu norises vietās, tajā skaitā attiecībā uz maksimālo skatītāju skaitu,
skatītāju reģistrāciju, ir izpildāmas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.360 – Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai (turpmāk – MK noteikumi) un šo Nolikumu. Gadījumos, kuri
noteikti šajā Nolikumā, bet MK noteikumi nosaka stingrākus nosacījumus,

noteicošie ir MK noteikumi (https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibaspasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai.

2. Pamatprasības saistībā ar Spēļu norisi.
2.1. Pirms uzsākt dalību Spēlēs, katram Klubam ir jāinformē komandas spēlētāji
un personāls par LR teritorijā pastāvošajiem ierobežojumiem saistībā ar COVID-19
izplatību.
2.2. Katram Klubam pirms uzsākt dalību Spēlēs ir jāpārliecinās par to, ka visiem
spēlētājiem, treneriem un citam kluba personālam, kuriem tiks atļauta ieeja
SARKANĀ zonā (turpmāk – Dalībnieks), nav konstatēta inficēšanās ar COVID-19.
Minētā prasība attiecas arī uz visām personām, kuras ir iesaistītas konkrētās spēles
organizēšanā (halles darbinieki, LHF pārstāvji u.c.).
2.3. Nolikuma darbības laikā, pirms Spēles iesniedzot Nolikuma p. 3.2. noteikto
sarakstu, Klubs apstiprina, ka attiecībā uz sarakstā iekļautām personām ir izpildītas
Nolikumā norādītās prasības (t.sk. 4.2. un 4.3.punkts) un uzņemas pilnu atbildību
Nolikuma neizpildes vai noteikumu neievērošanas vai nepatiesas informācijas
sniegšanas gadījumā.
2.4. Sacensībās, kuras tiek aizvadītas Nolikuma spēkā esamības laikā, Klubam,
kurš konkrētajā spēlē ir Mājinieku komanda, ir jānodrošina, ka halles teritorija tiek
sadalīta divās zonās (jābūt arī vizuālam zonu sadales attēlojumam hallē),
pamatojoties uz minēto zonu izmantošanu no Spēļu organizēšanā iesaistīto personu
puses, katras komandas spēlētājiem un personālam nodrošinot atsevišķas ieejas
hallē.
2.4.1. Sarkanā zona - minētā zona ir vissvarīgākā attiecībā uz sanitārajām
prasībām un tā ietver gaiteņus, kas savieno ledus laukumu ar ģērbtuvēm, halles
tribīņu zonu – sēdvietas un stāvvietas, Komandu ģērbtuves, Tiesnešu ģērbtuves,
Spēles tiesnešu brigādes telpu, un gaiteņus, kas savieno Komandu, tiesnešu

ģērbtuves ar hokeja laukumu, un kuru var izmantot tikai spēlētāji, treneri, tiesneši,
komandas oficiālās personas, u.c. LHF nozīmētās personas.
Sanitārās prasības Sarkanajā zonā: pilnīga un pilnvērtīga šīs zonas tīrīšana ar
virsmu dezinfekcijas līdzekļiem spēles dienā, kā arī pirms spēles sākuma un Spēļu
laikā (t.sk. Komandu ģērbtuvēs) visu virsmu tīrīšana, kuras var skart ar rokām
vairāki cilvēki (WC telpa, durvju rokturi, kāpņu margas, ekrāni, gaismas slēdži);
2.4.2. Dzeltenā zona - visas pārējās publiski pieejamās halles telpas un zonas,
kuras nav minētas p.2.4.1;
Sanitārās prasības dzeltenajā zonā: šīs zonas telpas tiek mazgātas un uzkoptas
ar virsmas dezinfekcijas līdzekļiem spēles dienā. Kad šīs zonas telpās sākas
aktivitāte (spēles laikā), telpu virsmas, kura tiek aiztiktas ar rokām, piemēram,
durvju rokturi utt, sanitārās telpas, Spēles laikā vismaz 2 reizes, ar intervālu, tiek
apstrādātas ar virsmas dezinfekcijas līdzekļiem.
2.5. Papildus prasības Skatītāju izvietojumam tribīnēs – aizliegts izmantot
skatītājiem 1.un 2. Rindu virs spēlētāju un tiesnešu brigādes, ja tā nav nodalīta ar
pilnīgu stikla sienu, nodrošināt MK noteikumu Nr. 360 noteikto izpildi, t.i. pēc
iespējas nodrošinot 2 metru distanci starp skatītājiem u.c. noteikumus (piem.
Atļaujot skatītājiem tribīnēs izmantot vietas sekojoši:
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2.6. Ja Komanda dodas izbraukumā ar autobusu, nodrošināt, ka Komandas
dalībnieki autobusā izmanto sejas maskas minimums FFP2 līmeņa, Spēlētāji
autobusā izvietojas pēc “šaha” principa, ir pieejami dezinfekcijas līdzekļi un
autobusa pasažieru vietu virsmas pirms izbraukšanas uz spēli un pēc spēles tiek
dezinficētas.

2.7. Spēlētāju un Tiesnešu ģērbtuvēs jānodrošina, ka katram Spēlētājam ir MK
noteikumos noteiktā telpas platība, vismaz 1m atstarpe starp spēlētājiem, tiesnešiem.
2.8. Personām, kuras Spēles laikā atradīsies SARKANĀ zonā, attiecīgā dienā,
pirmo reizi ieejot SARKANĀ zonā tiek mērīta temperatūra, ieeja tiek aizliegta
personām, kurām temperatūra pārsniedz 37.8 grādus.
2.9.Visām personām, kuras ir iesaistītas Spēļu organizēšanā un nav sasniegušas
18 gadu vecumu, ir jābūt rakstiskai vecāku atļauju attiecībā uz pienākumu veikšanu.
2.10. Visas Spēlēs, kamēr ir spēkā Nolikums, ir atcelts rokas spiediens.
2.11.Igaunijas un Lietuvas komandām jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti
attiecībā par iebraukšanu un uzturēšanos Latvijas Republikā, bet jebkurā gadījumā
ierasties uz Spēli ir atļauts tikai spēlētājiem un ne vairāk kā 6 oficiālajām personām,
kurām jābūt ierakstītām komandas pieteikumā.
3. Spēļu dalībnieku Atbildīgās personas, to pienākumi.
3.1. Visā Nolikuma spēkā esamības laikā, katram Klubam, kurš piedalās Spēlēs,
ir jānozīmē par šī Nolikumā noteikto prasību izpildi atbildīgā persona, kura ir
atbildīga par šī Nolikuma, sabiedriskās kārtības un drošības ievērošanu Hallē no
brīža, kad Komandas ierodas hallē līdz visi Komandu dalībnieki ir atstājuši Halli
(turpmāk tekstā – Atbildīgā persona).
3.2. Mājinieku komandas Atbildīga persona ir atbildīga par:
- komunikāciju ar viesu komandas Atbildīgo personu koordinējot viesu
komandas ierašanos un atrašanos Hallē, Viesu komandas un Mājinieku komandas
spēlētāju distancēšanos ( t.i. katrai Komandai nodrošinot atsevišķu iesildīšanās
vietu) pirms spēles “sausās” iesildīšanās un pārtraukumu laikā un citu nolikumā
noteikto noteikumu izpildi, t.sk. p.2.7. un.2.8.);
- Nolikuma un MK noteikumu Nr. 360 izpildes nodrošināšanu, t.sk. skatītāju
distancēšanās noteikumu ievērošanu Spēles starplaikos, ierodoties un atstājot Halli,

t.sk. sekojot tam, lai Spēles pārtraukuma sākumā tiktu atskaņots paziņojumu ar
atgādinājumu par distancēšanās pienākumus izpildi;
- Tiesnešu brigādes ierašanās un atrašanās Hallē koordinēšanu,
- Spēles Dalībnieku, kuri ir tiesīgi atrasties SARKANĀ zonā (skat.p. 2.1) sarakstu
iesniegšanu Spēles sekretāram.
4. Rīcība pozitīva COVID-19 pārbaudes testa gadījumā vai aizdomām par
saslimšanu Spēles dalībniekam.
4.1. Gadījumā, ja kādam no Dalībniekiem vai pasākuma organizatoriem tiek
konstatēts pozitīvs COVID-19 saslimstības gadījums, Klubam vai organizācijai,
kurai ir piederīga minētā persona, ir jāveic sekojoši pasākumi:
4.1.1. COVID-19 slimnieks ir jāizolē no pārējām komandai piederīgajām
personām;
4.1.2. Jāveic tās Halles pastiprināta dezinfekcija, kuras teritorijā Spēļu un treniņu
ietvaros atradās COVID-19 slimnieks;
4.1.3. Jānodrošina atkārtotu COVID 19 pārbaudes testu veikšanu inficētajai
personai līdz tam brīdim, kamēr minētā persona ir pilnībā izveseļojusies, ko
apstiprina pirmais negatīvais COVID 19 pārbaudes testa rezultāts.
4.2. Ja kādam Spēļu dalībniekam tiek konstatēta inficēšanās ar COVID-19 vai
novērojami COVID 19 raksturīgie saslimšanas simptomi, tad minētajai inficētai
personai uz laiku līdz saņemts pirmais negatīvais Covid 19 pārbaudes testa rezultāts
un ir “beigušies’ raksturīgie COVID 19 saslimšanas simptomi, ir jāpiemēro
pašizolācija, un tā nedrīkst šajā laika periodā piedalīties LHF organizētajās Spēlēs
vai atrasties Hallē Spēļu laikā.
4.3. Ja Spēļu dalībniekam ir bijusi saskarsme ar Covid 19 inficētu personu vai
inficētas personas Kontaktpersonu (ko nosaka SPKC) (piem. dzīvo vienā
mājsaimniecībā, strādā vienā darbavietā), tad minētajai inficētai personai uz laiku

līdz saņemts pirmais negatīvais Covid 19

pārbaudes testa rezultāts, ja SPKC

nenosaka ilgāku pašizolācijas periodu, ir jānosaka pašizolācija, un tā nedrīkst šajā
laika periodā piedalīties LHF organizētajās Spēlēs vai atrasties Hallē Spēļu laikā,;
4.4. Ja 5 vai vairāk vienas komandas dalībniekiem tiek konstatēta inficēšanās ar
COVID-19, tad arī visiem citiem attiecīgās komandas spēlētājiem, treneriem un
personāla pārstāvjiem, kuriem nav COVID-19 raksturīgās simptomātikas vai
apstiprināta inficēšanās, uz 14 dienām no pēdējās kontakta dienas ar inficētām
personām vai uz 10 dienām, ja 11. dienā tiek veikts COVID-19 tests, kurš ir negatīvs,
tiek noteikta pašizolācija un šajā laikā paredzētās attiecīgās Komandas Spēles tiek
pārceltas Klubiem un LHF vienojoties par Spēļu laiku;
4.5. Ja vairāk kā vienai komandai tiek konstatēta inficēšanās ar COVID 19, 5 un
vairāk personām, tiek sasaukts attiecīgo sacensību Direktorāts (Klubu pārstāvju
sapulce), kuri izskata jautājumu par Spēļu apturēšanu, pārcelšanu vai atcelšanu u.c.,
un iesniedz LHF Valdei apstiprināšanai.
4.6. Jautājumos par pašizolācijas noteikšanu u.c. jautājumiem saistītiem ar
COVID 19, gan Klubiem, gan LHF ir tiesības lūgt skaidrojumu Slimību profilakses
un kontroles centram, kura noteiktais

konkrētajā gadījumā ir noteicošais un

piemērojams nekavējoties.
5. Citi noteikumi.
5.1. Par šī Nolikuma pārkāpšanu vai neievērošanu pret Klubiem, t.sk. pret
sacensību dalībniekiem, kuri apzināti pakļauj citus sacensību dalībniekus, Spēles
organizēšanā iesaistītās personas vai citas personas riskam saslimt ar COVID 19
vīrusu, var tikt piemērotas sankcijas, pamatojoties uz atsevišķiem LHF Disciplinārās
komisijas lēmumiem.

5.2. LHF ir tiesīga veikt izmaiņas šajā Nolikumā 2 darba dienas pirms to stāšanās
spēkā informējot Klubus un Dalībniekus, ja tas saistīts ar epidemioloģisko situāciju
valstī un normatīvo aktu izmaiņām.

