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Par situāciju sporta nozarē saistībā ar Covid-19 

 

Biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk - LSFP), pārstāvot sporta nozares kopīgās 

intereses, novērtē Latvijas valdības un mediķu centienus mazināt Covid-19 izplatību, 2020. gada 

13. oktobrī pieņemot grozījumus noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem 

infekcijas izplatības ierobežošanai. Pašlaik neviens nevar prognozēt Covid-19 kopējo ietekmi uz 

sabiedrības veselību un Latvijas ekonomiku. Taču ir skaidrs – vitāli svarīgi ir nodrošināt ne vien 

iedzīvotāju drošības apstākļus, bet arī fizisko aktivitāti kā sabiedrības profilaksi, lai stātos pretī 

Covid-19 saslimstības riskiem, iespēju robežās atbalstot sporta nozari. 

Kustības ievērojami uzlabo imunitāti un samazina saslimstību ar elpceļu slimībām. Cilvēka 

imūnsistēmas aktivitāte aizsargā organismu pret daudzām citām saslimšanām, kas pandēmijas 

apstākļos ir būtiski, kā arī vēršam uzmanību, ka sports ir arī svarīga daļa no Latvijas 

tautsaimniecības.  

Jaunākie grozījumi epidemioloģiskajos drošības pasākumos paredz, ka sākot ar 2020. gada 17. 

oktobri sabiedriskās izklaides vietās iekštelpās vienlaicīgi varēs pulcēties 30 cilvēki, taču 

organizēti nodarboties ar sportu būs liegts. Latvijas sportisti, sporta entuziasti, treneri, klubi un 

sporta federācijas ir pauduši neizpratni par šādu lēmumu, kas pieņemts neieklausoties sporta 

organizāciju viedoklī un vērtējams kā nesamērīgs. 

Veselības ministrijas pārstāvji, pamatojot pieņemtos lēmumus, publiskajā telpā ir skaidrojuši, ka 

“tā ir izšķiršanās – absolūti visu aizliedzam vai ļaujam attīstīties ekonomikai, saglabājam 

darbavietas un ļaujam cilvēkiem pelnīt” un "tur ir apakšā cilvēki un bizness". Šai sakarā LSFP 

vēlas uzsvērt, ka arī sports kā nozare veido nozīmīgu daļu no Latvijas tautsaimniecības, arī sporta 

sabiedrība un aktivitātes ir saistītas ar darba vietu saglabāšanu. Šādi ierobežojumi pakļauj sporta 

sektoru ekonomiskam kraham. Sporta organizāciju dīkstāves gadījumā valsts ekonomiskais slogs 

tiek palielināts divkārši – (1) ar sporta speciālistiem, kurus valstij jāatbalsta sociāli, neesošiem 

nodokļu ienākumiem un (2) mazkustīgāku sabiedrību, kura ierobežojumu dēļ vairāk slimo un rada 

papildu slogu veselības sistēmai, mazina ģimeņu ekonomisko produktivitāti. 

LSFP pauž gatavību ciešāk iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, pārstāvot sporta sabiedrības 

kopīgās intereses. Uz sabiedrības veselību nepieciešams raudzīties ilgtermiņā un rast optimālu 

risinājumu esošajos apstākļos. Tāpēc LSFP lūdz rast iespēju un aicina valdības pārstāvjus uz 

kopīgu tikšanos, lai izdiskutētu iespējamos risinājumus situācijas uzlabošanai un pilnveidošanai. 
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