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Labdien!

 

Pārtraukta sporta treniņu (nodarbību), tai skaitā individuālo
apmeklējumu, norise iekštelpās (izņemot MK rīkojuma 5.17.3. apakšpunktā
minētajām personām – Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās
vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu
starptautisko un augstāko līgu komandu profesionālu sportistu (personas,
kuras uz līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta
sacensībām un piedalās tajās), Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases
sportistu sagatavošanas centru audzēkņu, kā arī tādu Latvijas jauniešu un
junioru izlašu sportistu treniņi, kuri gatavojas dalībai attiecīgā vecuma Eiropas
vai pasaules čempionātā, notiek gan iekštelpās, gan ārtelpās un uz tiem
neattiecas šā rīkojuma 5.17.1. un 5.17.2. apakšpunktā minētie nosacījumi).

MK rīkojuma 5.17.3.apakšpunktā ir precizētas to sportistu
kategorijas, kuras organizētā uz uzraudzītā veidā var turpināt sporta treniņus
iekštelpās, iekļaujot izņēmumā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un Augstas
klases sportistu sagatavošanas centru audzēkņus (kuriem sporta treniņi ir
neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa un kuru objektīvu iemeslu dēļ
ilgstoši nav iespējams īstenot attālināti), kā arī tādu Latvijas jauniešu un
junioru izlašu sportistus, kuri gatavojas dalībai attiecīgā vecuma Eiropas vai
pasaules čempionātā.

!!! Izņēmums attiecas tikai uz attiecīgā sporta veida Sporta likumā
noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas organizētiem un uzraudzītiem
oficiāliem izlases treniņiem, kurus vada attiecīgās izlases sporta treneri.
Atsevišķi individuāli sporta bāzu apmeklējumi, kas nenotiek federācijas
organizēta izlašu treniņprocesa ietvaros un kurus nevada izlases treneri,
joprojām ir aizliegti.

Ko iekļauj izlases sastāvā – vai ko nozīmē paplašinātais sastāvs – tā ir
federācijas kompetence. Jebkura lēmuma pieņemšana saistībā ar treniņu
procesa norisi jāvērtē kopsakarā ar epidemioloģisko situāciju. No sabiedrības
veselības viedokļa ierobežojumi dod labākus rezultātus, taču ar nosacījumu,
ka ierobežojumi tiks ievēroti, tādēļ aicinām būt atbildīgiem ne tikai sporta
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nozares, bet visas sabiedrības priekšā, savu interešu labad nepakļaujot
riskam citus sabiedrības locekļus.
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