
 
 
 

 
 

NOTEIKUMI 

Smaiļošanas, kanoe airēšanas un airēšanas slaloma 

 treniņiem ārtelpu sporta norises vietās  
 (COVID-19 vīrusa izplatības ierobežošanai) 

 

Izdoti pamatojoties uz Sporta likuma  

10 panta 4., 4
1
.punktiem 

 18.panta 2.daļu un 20.panta 1.daļu 

 

Noteikumi stājas spēkā pēc attiecīgu grozījumu veikšanas  

MK 12.03.2020. rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” 

 

1. Sporta bāzē ir jāizvieto brīdinošas zīmes par 2m  distances ievērošanu. 

2. Pirms nodarbību uzsākšanas uz ūdens, sportistiem (audzēkņiem) veicama instruktāža par 

“Drošības noteikumu ievērošanu uz ūdens”. 

3. Treniņi uz ūdens var notikt tikai grupās ar ne vairāk kā 12 audzēkņiem un 1 treneri. 

4. Uz ūdens atļauts pārvietoties ievērojot 2m distanci tikai vieninieku laivās. 

5. Treneris vada treniņu, pārvietojoties motorlaivā, ievērojot 2m distanci no sportistiem 

(audzēkņiem). Treneris ārkārtas situācijas gadījumā veic sportistu glābšanu. 

6. Audzēkņiem, kuri dzimuši 2006.gadā un jaunāki, treniņu laikā uz ūdens jālieto drošības 

vestes.  

7. Treniņos sportisti (audzēkņi) izmanto individuāli, katrs savu laivu un airi. Ja inventāru 

izmanto atkārtoti, pirms tam veic inventāra (aira, laivas) dezinfekciju ar atbilstošiem 

dezinfekcijas līdzekļiem.  

8. Sportists (audzēknis) uz treniņu ierodas atbilstošā sporta tērpā, jau sagatavojies treniņam.  

9. Ģērbtuves
*
 un dušas netiek izmantotas.    

10. Laivu novietnē (ēlingā) sportisti (audzēkņi) drīkst uzturēties tikai pa vienam – paņemot un 

noliekot sporta inventāru. Nākamais sportists (audzēknis) gaida ārpusē, lai iznestu/ienestu 

inventāru. 

11. Citas fiziskās aktivitātes – iesildīšanās, VFS vingrinājumi, sporta bāzē notiek ievērojot 2m 

distancēšanos un  dezinfekcijas noteikumus.  

12. Sporta bāzē atrodas tikai sportisti (audzēkņi) un treneri. Vecāki/pavadošās personas pavada 

un sagaida sportistus (audzēkņus) ārpus sporta bāzes teritorijas. 

13. Sporta bāze plāno darbu – sportistu (audzēkņu) plūsmu, lai novērstu cilvēku drūzmēšanos. 

      

Latvijas Kanoe federācija rekomendē katras airēšanas bāzes pārvaldītājam izstrādāt savus “Iekšējās 

kārtības noteikumus”, pamatojoties uz IZM un VM izstrādātajiem noteikumiem. 

 

2020.gada 5.maijā 

 

LKF prezidente         L.Laure 
 

* Ģērbtuves, ievērojot visus drošības noteikumus, drīkst izmantot tikai ārkārtas gadījumos, kad 

sportists treniņu laikā ir apgāzies un ir nepieciešama pārģērbšanās. Pēc ģērbtuves izmantošanas veic 

durvju rokturu un solu dezinfekciju, izvēdina telpu. 


