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Uzmanību! Pasākuma laikā tiks veikta 

fotografēšana un filmēšana!

Pārzinis: Latvijas Antidopinga birojs, Reģ. Nr. 90001833931, Mazā Klijānu iela 5, Rīga, LV - 1012; tālruņi: 67226164, 27839800; elektroniskā pasta 

adrese: antidopings@antidopings.gov.lv; tīmekļa vietnes adrese: https://antidopings.gov.lv/..

Pārziņa datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: datu.aizsardziba@antidopings.gov.lv vai pasta 

korespondences adrese: Mazā Klijānu iela 5, Rīga, LV - 1012 uz vēstules norādot “Latvijas Antidopinga biroja Datu aizsardzības speciālistam”.

Apstrādes nolūks: Sabiedrības informēšana par Latvijas Antidopinga biroja darbību, veicot Latvijas Antidopinga biroja normatīvajos aktos noteiktās 

funkcijas.

Juridiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic 

sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras).

Datu saņēmēji: Ņemot vērā, ka Jūsu foto un video attēlus bez Jūsu identificēšanas ar vārdu un uzvārdu, Latvijas Antidopinga birojs var publicēt 

gada pārskatā un sekojošās tīmekļa vietnēs – Latvijas Antidopinga biroja tīmekļa vietnē un tās sociālās tīklošanas vietnēs Facebook, Twitter, 

personas datu saņēmēji ir jebkura persona, kas apmeklē iepriekš minēto tīmekļa vietni un sociālās tīklošanas vietnes.

Glabāšanas termiņš: Informācija tiks glabāta pastāvīgi, ja vien Latvijas Antidopinga birojs nebūs atzinis, ka attiecīgā informācija nav izmantojama 

nolūka sasniegšanai.

Datu subjekta tiesības: Jums ir tiesības iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus  Latvijas Antidopinga 

birojs pieņem,  izmantojot  pastu,  elektronisko  pastu  (ar  drošu elektronisko  parakstu parakstītus  dokumentus) vai  izmantojot  valsts  pārvaldes 

pakalpojumu portālu Latvija.lv, kā arī tos var iesniegt Mazā Klijānu iela 5, Rīga, LV - 1012.

Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka Latvijas Antidopinga birojs veic Jūsu personas  datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011.
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Aktuālie jautājumi

✓ Kas ir dopings;

✓ Kas ir Antidopinga noteikumu pārkāpumi?;

✓ Principi un vērtības, kas saistītas ar tīru sportu;

✓ Individuālās soda sankcijas;

✓ Aizliegto vielu un metožu sarakts;

✓ Medikamentu un uztura bagātinātāju risks;

✓ Terapeitiskās lietošanas atļauja (TUE);

✓ Dopinga kontroles procedūra (urīns, asins); 

✓ Sportista un sportista atbalsta personāla pienākumi un atbildība;

✓ Ziņošana par antidopinga pārkāpumu;
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Dopinga vēsture

Senā
Grieķija,

Romas 
impērija

• Īpašas diētas treniņu laikā, dažādi augi, sēņu ekstrakti, buļļu sēklinieki. Vīns + 
strihnīns

1904

• Par OS uzvarētāju maratonā kļūst Toms Hikss (USA) – lietojis brendiju, 
kokaīnu un strihnīnu, divreiz zaudējis samaņu distancē un finišā gandrīz 
zaudējis dzīvību

1930 -36

• Berlīnes olimpiskajās spēlēs plaši lietots
amfetamīns

• Darbs pie testosterona sintēzes

1950 –
60

• Sākas anabolisko steroīdu ļaunprātīga izmantošana sportā

• EPO ļaunprātīga izmantošana izturības sporta veidos

1998
• Festīna afēra Tour de France laikā
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Antidopinga aktivitātes cīņai ar dopingu

1959.
• Francijā tiek nodibināta pirmā zināmā antidopinga komiteja

1968.
• Pirmā dopinga kontrolē Olimpiskajās spēlēs

1988.
• Pirmā dopinga kontrole ārpus sacensībām

1989.
• Pieņemta Eiropas Padomes Antidopinga konvencija

1999.
• Izveidota Pasaules Antidopinga aģentūra

2004.
• Pasaules Antidopinga kodekss un Starptautiskie standarti
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Pasaules Antidopinga aģentūra
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Kas ir dopings?

o Uzlabot sniegumu lietojot aizliegtas vielas vai metodes.

o Negodīga rīcība, kas apdraud sportista veselību.

o Dopings pārkāpj kā medicīniskās zinātnes, tā ētikas principus.

(SOK Medicīniskā Komisija, 7.IX.94.g.)
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Vai dopings ir izplatīts sportā?
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DOPINGA RISKA FAKTORI

• Zema pašapziņa.

• Rezultāti/sasniegumi ir galvenais motivācijas avots.

• Vecāku spiediens sasniegt izcilību.

• Neapmierinātība ar ķermeņa tēlu/bažas par svara uzturēšanu.

• Tieksme krāpties/apiet noteikumus.

• Pārliecība, ka visi citi lieto dopingu.
• Netic dopinga kaitīgajai iedarbībai.

• Citi cilvēki ģimenē lietojuši aizliegtas vielas.

• …
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Bet realitātē sportistiem un 

sporta darbiniekiem dopings ir

MSĢ
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Dopings ir viens vai vairāki Pasaules antidopinga kodeksa 2.panta 

1. – 10. punktā noradītie antidopinga noteikumu pārkāpumi.

1. Aizliegtas vielas, tās metabolītu vai marķieru klātbūtne paraugā, kas

ņemts no sportista ķermeņa;

2. Sportists lietojis vai mēģinājis lietot aizliegtu vielu vai aizliegtu metodi;

3. Izvairīšanās no paraugu vākšanas, atteikšanās ierasties vai neierašanās uz

paraugu vākšanu;

4. Informācijas nesniegšana par sportista atrašanās vietu;

5. Falsifikācija vai falsifikācijas mēģinājums kādā no dopinga kontroles

posmiem;
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Dopings ir viens vai vairāki Pasaules antidopinga kodeksa 2.panta 

1. – 10. punktā noradītie antidopinga noteikumu pārkāpumi.

6. Aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes glabāšana;

7. Aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes izplatīšana vai izplatīšanas

mēģinājums;

8. Aizliegta vielas ievadīšana un ievadīšanas mēģinājums vai metodes

lietošana vai lietošanas mēģinājums;

9. Līdzdalība (mudināšana, atbalstīšana, plānošana, slēpšana, līdzdalība);

10. Aizliegta biedrošanās (diskvalificētie sportisti un palīgpersonāls).
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Starptautiskie standarti
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Pasaules Antidopinga kodekss nosaka

Sportistu un citu personu pienākums ir būt informētiem par to, kas 

ir antidopinga noteikumu pārkāpums, kā arī par to, kādas vielas un 

metodes ir iekļautas Aizliegto vielu un metožu sarakstā.

MSĢ
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Kāpēc dopings ir aizliegts?

• Ētiskie apsvērumi

▫ Lai nodrošinātu godīgas sacensības

• Medicīniskie apsvērumi

▫ Medicīnisko preparātu un dopinga metožu pielietošana var būt 
bīstama veselībai

MSĢ
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Principi un vērtības, kas saistītas ar tīru sportu

• Saglabāt sporta patieso vērtību - sportisko garu.

• Olimpiskās idejas būtība, cenšanās sasniegt cilvēka spēju 

izcilību, mērķtiecīgi pilnveidojot katra cilvēka dotības.

• Vērtības kuras mēs gūstam sportā un veicinām ar sporta 

starpniecību?: 

MSĢ
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Ētika, godīga 
spēle un 
godīgums

Veselība
Snieguma 
izcilība

Raksturs un 
izglītība

Prieks un 
līksme

Komandas 
darbs

Aizraušanās 
un uzticēšanās 

darbs

Noteikumu un 
likumu 

ievērošana

Cieņa pret 
sevi un citiem 
dalībniekiem

Drosme
Kopība un 
solidaritāte

MSĢ
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Antidopinga noteikumu pārkāpumu sekas

MSĢ
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Pasaules Antidopinga kodekss – Individuālās soda sankcijas

Soda 
sankcijas

4 gadi

Pārkāpums ir izdarīts ar nodomu

S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, un 
aizliegtās metodes M1, M2 un M3

2 gadi vai 
mazāk

Īpašas vielas klātbūtne sportista 
organismā 

Piesārņoti produkti

Nekonstatē būtisku vainu vai nolaidību 

Vairāki faktori (atzīšanās, palīdzība 
izmeklēšanā
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Diskvalificētais sportists

Par diskvalificētu atzīts sportists vai cita persona diskvalifikācijas laikā nekādā
statusā nedrīkst piedalīties sacensībās vai veikt darbību (izņemot 

piedalīšanos apstiprinātās antidopinga izglītības vai rehabilitācijas 

programmās), ko apstiprina vai rīko kāds no parakstītājiem, tā dalīborganizācija, klubs vai 

parakstītāja dalīborganizācijas cita dalīborganizācija, tādās sacensībās, ko apstiprina vai rīko kāda 

profesionālā līga vai starptautiska vai valsts līmeņa sporta pasākumu rīkotājorganizācija, vai valsts 

aģentūras finansētā elites vai valsts līmeņa sporta pasākumā.

10.12.1 Prohibition against Participation during Ineligibility: No Athlete or other Person who has been declared Ineligible may, during the period of Ineligibility, 

participate in any capacity in a Competition or activity (other than authorized anti-doping education or rehabilitation programs) authorized [Comment to Article 

10.11.3.2: An Athlete’s voluntary acceptance of a Provisional Suspension is not an admission by the Athlete and shall not be used in any way to draw an adverse inference 

against the Athlete.] [Comment to Article 10.11: Article 10.11 makes clear that delays not attributable to the Athlete, timely admission by the Athlete and Provisional 

Suspension are the only justifications for starting the period of Ineligibility earlier than the date of the final hearing decision.] World Anti-Doping Code • 2015 with 2018 

amendments PART 1 Doping Control 76 ARTICLE 10 Sanctions on Individuals or organized by any Signatory, Signatory’s member organization, or a club or other 

member organization of a Signatory’s member organization, or in Competitions authorized or organized by any professional league or any international- or national-level 

Event organization or any elite or national-level sporting activity funded by a governmental agency
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Neoficiālās soda sankcijas

• Publicitāte - https://antidopings.gov.lv/antidopings/diskvalifikacijas-un-

konstatetie-antidopinga-noteikumu-parkapumi

• Reputācijas zudums

• Sabiedrības izolētība

• Attieksme no draugiem, vecākiem, bērniem

• Sponsoru zaudēšana

• Bankrota procedūras

• Iespēju zaudēšana darba tirgū
• Izslēgšana no universitātes programmām

• LOK finansējums

• Federācijas finansējums

MSĢ
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Medicīniskie apsvērumi 
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Zāļu un dopinga vielu divējādais raksturs
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Aizliegto vielu un metožu saraksts 2019.gads
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Vielu vai metožu iekļaušanas prasības aizliegtajā sarakstā

Atbilst diviem no trim:

1. Viela vai metode var uzlabot vai uzlabo sportisko sniegumu

2. Rada reālus vai potenciālus draudus sportista veselībai

3. Pretrunā Kodeksa ievadā aprakstītajam sportiskajam garam

Vai

➢ Viela vai metode maskē citu aizliegtu vielu vai aizliegtu metožu lietošanu

MSĢ
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Aizliegto vielu un metožu saraksts 2019.gads

Aizliegtas vienmēr Aizliegtas sacensību laikā Aizliegts noteiktos 

sporta veidos

S0. Neapstiprinātas vielas S6. Stimulējošie līdzekļi P1. Beta blokatori

S1. Anaboliskie līdzekļi S7. Narkotiskās vielas

S2. Peptīdhormoni, augšanas 

faktori, saistītās vielas un 

mimētiskie līdzekļi

S8. Kanabinoīdi

S3. Beta- 2 agonisti S9. Glikokortikoīdi

S4. Hormoni un vielmaiņas 

modulatori

S5. Diurētiskie līdzekļi un citi 

maskējošie līdzekļi

M1. manipulācijas ar asinīm un asins 

komponentiem

M2. Ķīmiskas un fizikālas 

manipulācijas

M3. Gēnu un šūnu dopings
MSĢ
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S1. Anaboliskie steroīdi

➢ Eksogēnie: metandienons (Dianabol), danazols (Danazols), trenbolons (Tren), 
noretandrolons, oksandrolons, stanozolols u.c. 

➢ Endogēnas izcelsmes: DHEA, nandrolons, testosterons, epitestosterons u.c.

➢ Citi anaboliskie līdzekļi: klenbuterols, SERM, ostarīns, RAD140 u.c.

MSĢ
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S1. Anaboliskie steroīdi (2)

• Klenbuterols stimulē gan sirds, gan CNS. Tam ir līdzīga ietekme kā
epinefrīns un salbutamols 

• Nelikumīgi izmantoja kā augšanas veicinātāju

Sportā:

• Klenbuterols palielina muskuļu masu, netipiski samazina ķermeņa tauku 

daudzumu

MSĢ
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S1. Anaboliskie steroīdi (3)

Medicīnā pielieto:
✓ Vēža  un anēmijas ārstēšanā, AIDS slimniekiem nepietiekama uztura 

novēršanai;
✓ Hormonu terapija kavētai pubertātes attīstībai;
✓ Muskuļu distrofija;
✓ Osteoporozes ārstēšana;
✓ Aknu patoloģiskie stāvokļi.

Sportā:

➢Palielina muskuļu masu virs fiziskās normas! 

➢ Bet: steroīdi tieši nerada muskuļu augšanu un fizioloģiski 
muskuļi nav gatavi šādai izaugsmei!

➢Nedabiski samazina tauku daudzumu organismā!

➢Lietotāji kļūst agresīvāki!
MSĢ
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Anabolisko steroīdu blakusparādības

➢vīrieši → sievišķīgāki

➢sievietes → vīrišķīgāki 

• Pārtrenēšanas risks
• Acne

• Aknu taukaina deģenerācija, cistas

• Ginekomastija 

• Vīriešiem - sēklinieku atrofija, neauglība 

• Sievietēm - balss padziļināšanās

• Menstruālā cikla izmaiņas
• Paaugstināta agresivitāte

• Sirds un asinsvadu slimības

• (ateroskleroze, sirds mazspēja, HT, pēkšņā nāve u.c)

MSĢ
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S2. Peptīdhormoni, augšanas faktori, saistītās vielas un 

mimētiskie līdzekļi

• Ir aizliegts: eritropoetīns (EPO) un vielas, kas stimulē eritropoēzi 

(CERA), hipoksijas izraisītā faktora (HIF) aktivatori [argons, kobalts 

u.c].

• peptīdu hormoni un hormonu modulatori; horiongonadotropīns (CG) 

un luteinizējošais hormons (LH) un to atbrīvotājfaktori.

• kortikotropīni un to atbrīvotājfaktori, 

• augšanas hormons (GH) un atbrīvotājfaktori (GHRH) u.c. , 

• augšanas faktori un augšanas faktoru modulatori: (IGF-1), (MGF) u.c.  

MSĢ
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S2. Peptīdhormoni, augšanas faktori, saistītās vielas un 

mimētiskie līdzekļi (2)

• EPO, HIF – pieaug asins viskozitāte, trombembolijas risks, miokarda 

infarkts, smadzeņu insults, krampji.

• HGH, GH – anormāla plaukstu, pēdu, sejas, kā arī iekšējo orgānu 

augšana. Olnīcu vēzis un hormonālais disbalans.

Alternatīva – augstkalnu treniņi!!!

MSĢ



26.09.2019

S3. Beta – 2 agonisti

• Ir aizliegti visi selektīvie un neselektīvie beta-2 agonisti, tostarp visi 

optiskie izomēri: formoterols, salbutamols, salmeterols, terbutalīns u.c

MSĢ
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S4. Hormoni un vielmaiņas modulatori

1. Aromatāzes inhibitori (anastrozols, eksemestāns, testolaktons u.c)

2. Selektīvie estrogēnu receptoru modulatori (SERM) [raloksifēns, 

tamoksifēns, toremifēns].

3. Citas vielas ar antiestrogēnu iedarbību,

4. Miostatīna funkciju(-as) modificējoši līdzekļi.

5. Vielmaiņas modulatori: insulīni un insulīna mimētiķi, meldonijs, 

trimetazidīns. 

MSĢ
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UZMANĪBU Mildronāts!

✓ Meldonijs atbilst divām no trim vielu vai metožu iekļaušanas 

prasībām aizliegtajā sarakstā. 

✓ Nav neviena pētījuma par mildronāta ietekmi uz sportista 

sirdi vai muskuļiem, kā arī nav neviena pētījuma veselu cilvēku 

gadījumā. 

✓ Tas nozīme, ka nav neviena zinātniskā pamatojuma atzīt 
meldoniju par vielu, kas uzlabo rezultātu sportistiem. 

✓ Tās nozīme, ka arī nav pamata to lietot sportā, izņemot zāļu 

aprakstā norādītājos medikamenta indikācijas gadījumos.

Peteris Apinis., Vilnis Dzērve. Meldonijs –

sadzīve, bizness, sports. Latvijas Ārsts. 2016. 
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S5. Diurētiskie līdzekļi un citi maskējošie līdzekļi

• Maskēšanas līdzekļi ir ķīmiskas vielas, kas var traucēt dopinga testu integritāti.

• Diurētiskie līdzekļi: indapamīds, spironolaktons, hlortalidons, furosimīds, 

hidrohlortiazīds u.c. 

• Desmopresīns, probenecīds, plazmas tilpuma palielinātāji (piemēram, intravenozi 

ievadīts albumīns, dekstrāns, hidroksietilciete un mannīts)
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Aizliegto vielu un metožu saraksts 2019.gads

Aizliegtas vienmēr Aizliegtas sacensību laikā Aizliegts noteiktos 

sporta veidos

S0. Neapstiprinātas vielas S6. Stimulējošie līdzekļi P1. Beata blakotori

S1. Anaboliskie līdzekļi S7. Narkotiskās vielas

S2. Peptīdhormoni, augšanas 

faktori, saistītās vielas un 

mimētiskie līdzekļi

S8. Kanabinoīdi

S3. Beta- 2 agonisti S9. Glikokortikoīdi

S4. Hormoni un vielmaiņas 

modulatori

S5. Diurētiskie līdzekļi un citi 

maskējošie līdzekļi

M1. manipulācijas ar asinīm un asins 

komponentiem

M2. Ķīmiskas un fizikālas 

manipulācijas

M3. Gēnu un šūnu dopings
MSĢ
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AIZLIEGTĀS METODES

M1. Manipulācijas ar asinīm un asins komponentiem

• Savas vai svešas asinīs ievadīšana vai atpakaļievadīšana

• O2 piesaistes, pārneses vai piegādes veicināšana

M2. Ķīmiskas un fizikālas manipulācijas

• Falsifikācija vai falsifikācijas mēģinājums (urīna aizstāšana un/vai
viltošana)

• Injekcijas vai infūzijas, kas pārsniedz 100ml 12 stundu laikā

M3. Gēnu un šūnu dopings

Organisma funkciju izmainīšana ar gēnu palīdzību un šūnu
modificēšana.
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Aizliegto vielu un metožu saraksts 2019.gads

Aizliegtas vienmēr Aizliegtas sacensību laikā Aizliegts noteiktos 

sporta veidos

S0. Neapstiprinātas vielas S6. Stimulējošie līdzekļi P1. Beata blakotori

S1. Anaboliskie līdzekļi S7. Narkotiskās vielas

S2. Peptīdhormoni, augšanas 

faktori, saistītās vielas un 

mimētiskie līdzekļi

S8. Kanabinoīdi

S3. Beta- 2 agonisti S9. Glikokortikoīdi

S4. Hormoni un vielmaiņas 

modulatori

S5. Diurētiskie līdzekļi un citi 

maskējošie līdzekļi

M1. manipulācijas ar asinīm un asins 

komponentiem

M2. Ķīmiskas un fizikālas 

manipulācijas

M3. Gēnu un šūnu dopings
MSĢ
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S6. Stimulatori: AIZLIEGTS SACENSĪBU LAIKĀ

• Amfetamīns, kokaīns, efedrīns un kofeīns

• Ietekmē centrālo nervu sistēmu, palielināšanās SF, elpošanas ātrums un 

smadzeņu funkcija

▫ Palielina modrību, jutību pret sāpēm, konkurētspēju un 
agresiju

• Bet: nav tiešas fiziskās darbaspējas palielināšanās!

Autonomais aizsargātais resurss:
sasniedzams ar smagam dusmām
vai trauksmi, dzīvībai bīstamas
situācijas vai dopings vielās

MSĢ
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S6. Stimulatori: AIZLIEGTS SACENSĪBU LAIKĀ

• Bezrecepšu medikamenti: Rinodeks, Theraflu, Actifed u.c. lietošana 

lielās devās (pseidoefedrīns)

• •GinkorFort (heptaminols)

• •Geranium eļļa (1,3-Dimethylbutylamine)

MSĢ
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S6. Stimulatoru blaknes

Stimulatoru lietošanas sekas:

• Psiholoģiskie traucējumi:

atkarība vai depresija.

• Fizioloģiskie efekti:

• termoregulācijas traucējumi,
• miega traucējumi, halucinācijas,
• ķermeņa trīce, nemiers,
• uzbudinājums, spriedze,
• sirds aritmija.
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S9. Glikokortikoīdi: AIZLIEGTS SACENSĪBU LAIKĀ

Aizliegti noteiktos 
ievadīšanas veidos

Orālā

Intravenozā

Intramuskulārā

Rektālā

Ir atļauts lietot

Inhalācijās

Deguna 
aerosolos

Acu pilienos

Ziedēs, 
krēmos uz 

ādas
26.09.2019MSĢ
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S8. Kanabinoīdi: AIZLIEGTS SACENSĪBU LAIKĀ

• Aizliegti ir visi dabīgie kanabinoīdi (kanabiss, hašišs un marihuāna);

• Kā arī visi sintētiskie kanabinoīdi (THC) un citi kanabomimētiķi

• Atļauts ir kanabidiols (CBD)

MSĢ
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Aizliegto vielu un metožu saraksts 2019.gads

Aizliegtas vienmēr Aizliegtas sacensību laikā Aizliegts noteiktos 

sporta veidos

S0. Neapstiprinātas vielas S6. Stimulējošie līdzekļi P1. Beata blakotori

S1. Anaboliskie līdzekļi S7. Narkotiskās vielas

S2. Peptīdhormoni, augšanas 

faktori, saistītās vielas un 

mimētiskie līdzekļi

S8. Kanabinoīdi

S3. Beta- 2 agonisti S9. Glikokortikoīdi

S4. Hormoni un vielmaiņas 

modulatori

S5. Diurētiskie līdzekļi un citi 

maskējošie līdzekļi

M1. manipulācijas ar asinīm un asins 

komponentiem

M2. Ķīmiskas un fizikālas 

manipulācijas

M3. Gēnu un šūnu dopings
MSĢ
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P1. Beta blokatori: TIKAI NOTEIKTOS SPORTA VEIDOS

• Atenolols; 

• Betaksolols; 

• Bisoprolols; 

• Metaplolols; 

• Sotalols;

• Propranolols; 

• Karvediols.

• Loka šaušana (WA)* 

• Autosports (FIA) 

• Biljards (visās disciplīnās) (WCBS) 

• Šautriņu mešana (WDF) 

• Golfs (IGF) 

• Šaušana (ISSF, IPC)* 

• Slēpošana/snovbords (FIS) tramplīnlēkšanā, 

frīstaila lielā tramplīna/rampas disciplīnās un 

snovborda rampas/lielā tramplīna disciplīnās 

• Zemūdens sporta veidi (CMAS) –pastāvīga 

svara apnoja ar vai bez pleznām, dinamiskā 

apnoja ar vai bez pleznām, frīdaivings, Jump

Blue apnoja, zemūdens medības, statiskā 

apnoja, zemūdens šaušana un mainīga svara 

apnoja. 

* Beta blokatoru lietošana ir aizliegta arī ārpus 

sacensību laikā. 
MSĢ
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NODERĪGI! https://antidopings.gov.lv/news/informativais-materials

MSĢ
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Kur pārbaudīt medikamentus?

https://www.globaldro.com/UK/search
https://www.wada-ama.org/en/resources

MSĢ
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Latvijas Valsts zāļu reģistrs
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Uztura bagātinātāju risks
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Uztura bagātinātāju risks

Starp sportistiem UB izmantošanas rādītāji svārstās no 69% līdz 
94%;

no 6,4% līdz 8,8% dopinga gadījumus izraisa piesārņoti UB;

Tikai 36% Vācijas jaunie elites sportisti bija informēti par UB 
piesārņojuma problēmu;

Neilson M. Mathews. Prohibited Contaminants in Dietary Supplements. Sports Health. 2018 Jan-Feb; 10(1): 19–30.
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Uztura bagātinātāju risks (3)

Jenna Tucker. et all. Unapproved Pharmaceutical Ingredients Included in Dietary 
Supplements Associated With US Food and Drug Administration Warnings. JAMA 
Network Open. 2018;1(6). MSĢ
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PVD uztura bagātinātāju reģistrs

https://registri.pvd.gov.lv/ub

MSĢ



26.09.2019

Sportistu atbildība

• Sportistu un citu personu pienākums ir būt informētiem par to, kas ir 

antidopinga noteikumu pārkāpums, kā arī par to, kādas vielas un 

metodes ir iekļautas aizliegto vielu un metožu sarakstā.

• Katra sportista personīgais pienākums ir nodrošināt, lai viņa organismā
nenokļūtu aizliegta viela. 

• Vienmēr pārbaudīt uztura bagātinātāju UN medikamentu sastāvu! 

• Būtiski zināt ko Jūs lietojiet!

MSĢ
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Terapeitiskās lietošanas atļauja (TLA)/ TUE

MSĢ
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Dopinga kontroles procedūra

MSĢ
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Dopinga kontroles procedūra (urīns)

1. Uzaicinājums uz dopinga kontroli

2. Ierašanās dopinga kontroles telpā

3. Urīna savākšanas trauciņa izvēle

4. Urīna savākšana dopinga kontroliera uzraudzībā

5. Dopinga kontroles inventāra (A/B pudeles) izvēle

6. Parauga sadalīšana A/B pudelēs un to aizvēršana

7. Parauga derīguma pārbaude, nosakot urīna īpatnējo svaru 

(koncentrācijas)

8. Dopinga kontroles anketas aizpildīšana un parakstīšana.

MSĢ
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Dopinga kontroles procedūra (asins)

1. Uzaicinājums uz dopinga kontroli

2. Ierašanās dopinga kontroles telpā

3. Dopinga kontroles inventāra (ABP) un/vai (GH) izvēle [5/3 ml x2]

➢ Sportista bioloģiskās veidlapas forma (ABP)

4. Asins savākšanu veic dopinga kontrolieris (ārstnieciskā persona)

5. Asins dopinga kontroles anketas aizpildīšana un parakstīšana

6. Asins sagatavošana transportēšanai. 

MSĢ
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Iespējamie aizkavēšanās iemesli:

Uzaicinājums. Pēc uzaicinājuma – nepārtraukta uzraudzība.

Ierašanās dopinga kontroles telpā;

1. Piedalīšanās apbalvošanas ceremonijā;

2. Piedalīšanās preses konferencē;

3. Piedalīšanās nākamajās sacensībās;

4. Atsildīšanās;

5. Medicīniskās palīdzības saņemšana;

6. Pārstāvja un/vai tulka sameklēšana;

7. Došanās pēc personu apliecinoša dokumenta;

8. Citi apstākļi, kuri saskaņoti ar dopinga kontrolieri un tiks dokumentēti.
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Sportista rokasgrāmata

https://antidopings.gov.lv/izglitiba/sportista-rokasgramata

MSĢ
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Sportista un sportista atbalsta 

personāla pienākumi un 

atbildība
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PARAKSTĪTĀJU FUNKCIJAS UN PIENĀKUMI (20.3.)

20.1.9. Sekmēt izglītošanu dopinga apkarošanas jomā.

20.3.6. Pieprasīt, lai valstu federācijas savai attiecīgajai valsts antidopinga organizācijai un starptautiskajai federācijai ziņo visu 

informāciju, kas liecina par antidopinga noteikumu pārkāpumu vai 

var būt saistīta ar šādu pārkāpumu, un sadarbojas atbilstīgi pilnvarotās

antidopinga organizācijas veiktajā izmeklēšanā.
20.3.12. Veicināt izglītību dopinga apkarošanas jomā, tostarp pieprasīt, lai valstu federācijas, sadarbojoties ar attiecīgo valsts antidopinga organizāciju, 

nodrošina izglītību dopinga apkarošanas jomā.
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Palīdzi sacensties no dopinga brīvā vidē
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SPORTISTU UN CITU PERSONU FUNKCIJAS UN 

PIENĀKUMI (21.PANTS)

MSĢ
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Padomā par to ...

Cieni sevi un citi cienīs Jūs.
(Konfūcijs)

Ja Jūsu darbības iedvesmo citus 
sapņot vairāk, uzzināt vairāk, 

darīt vairāk un kļūt arvien 
labākam, tad tu esi līderis. 

(Džons Kvinsijs Adamss)

Neviens izņemot Tevi, nav 
atbildīgs par Tavu laimi!

(Regīna Berta)



✓Mācies trenēties pareizi un efektīvi!

✓Zini par dopinga draudiem veselībai!

✓Esi godīgs un esi piemērs pārējiem sportistiem, faniem,

vecākiem un saviem bērniem!

✓Popularizē sportu bez dopinga vielu lietošanas!
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Paldies par uzmanību

www.antidopings.gov.lv      

antidopings.gov.lv           

patiesssports
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