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Sportistu olimpiskais zvērests par godīgām
sacensībām:

«Visu sportistu vārdā apsolu, ka mēs piedalīsimies
šajās spēlēs, cienīdami un ievērodami noteikumus,
saskaņā ar kuriem tās tiek rīkotas, īsteni sportiskā
garā, sporta slavas un savu komandu goda vārdā.»
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Antidopinga vēsture

1989. Strasbūrā Eiropas Padomes un Eiropas Kultūras 
dalībvalstis paraksta starptautisku līgumu - Eiropas 
Padomes Antidopinga konvenciju.

1994. SOK, starptautiskās federācijas un nacionālās 
olimpiskās komitejas vienojas par nepieciešamību saskaņot 
dopinga vielu sarakstu un soda mērus.

1999. Šveicē, Lozannas pilsētā tiek sasaukta pirmā Pasaules 
konference par dopingu sportā, kurā pasaules valstu 
amatpersonas un visu starptautisko sporta organizāciju 
vadītāji apstiprināja sadarbību, parakstot Lozannas 
deklarāciju.
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Pasaules Antidopinga aģentūra

ʺWADA's mission
is to lead a collaborative
worldwide movement for
doping-free sport.ʺ

1999. Novembris – tiek izveidota Pasaules Antidopinga aģentūra 
(Worl Anti-Doping Agency). 
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Pasaules Antidopinga kodekss

2003.gads => 2009.gads => 2015.gads => 2018.gads
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Starptautiskie standarti
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KAS IR DOPINGS?
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KAS IR DOPINGS?

Dopings ir Pasaules Antidopinga kodeksā noteikto antidopinga noteikumu
pārkāpums

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;

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;

10. Aizliegta biedrošanās.
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Cik dopings ir aktuāls?
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Prevalence of Doping Use in Elite Sports: A Review of 
Numbers and Methods

Olivier de Hon, Harm Kuipers, Maarten van Bottenburg. Prevalence of Doping Use in Elite Sports: A Review of Numbers and Methods. Sports 
Medicine. 2015 Jan;45(1):57-69.
https://www.researchgate.net/publication/265175366_Prevalence_of_Doping_Use_in_Elite_Sports_A_Review_of_Numbers_and_Methods
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KĀPĒC DOPINGS IR 
AIZLIEGTS?
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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
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Vielu vai metožu iekļaušanas 
prasības aizliegtajā sarakstā
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Atbilst dieviem no trim:

•Viela vai metode spēj paaugstināt vai paaugstina 
sasniegumus sportā

•Vielas lietošana rada vai spēj radīt veselības traucējumus 
sportistiem

•Vielas vai metodes lietošana nesaskan ar sportisko garu, kas 
noteikts kodeksa ievadā

Vai

•Viela vai metode spēj slēpt citu aizliegto vielu vai aizliegto 
metožu lietošanu



Kam attiecināt dopinga kontroli?

sportists — fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un 
piedalās sporta sacensībās;

sports — visu veidu individuālas vai organizētas aktivitātes
fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā
arī panākumu gūšanai sporta sacensībās.

https://www.vestnesis.lv/ta/id/68294-sporta-likums 17



Pasaules Antidopinga kodekss – Individuālās 
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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Tiesas spriedumi
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Īpašās vielas 

Nekādā ziņā nav uzskatāmas par mazāk svarīgām vai mazāk 
bīstamām kā citas dopinga vielas. Tās vienkārši ir vielas, 
attiecībā uz kurām pastāv lielāka varbūtība, ka sportists tās 
varētu būt lietojis citam nolūkam, nevis sportiskā snieguma 
uzlabošanai.
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Lietas izskatīšanas shēma
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Antidopinga noteikumi

Antidopinga noteikumi attiecas uz visiem sportistiem, kas:

• piedalās sporta sacensībās,
•Sporta sacensības – pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš noris atbilstoši
sacensību organizatora apstiprinātam sacensību nolikumam

Latvijā:

• Likums par Starptautisko konvenciju pret dopingu sportā

• Likums par Eiropas Padomes Antidopinga konvenciju

• Sporta likums

• MK noteikumi Nr.820 «Dopinga kontroles kārtība»

• Nacionālie Antidopinga noteikumi 2019.gada 1.jūlijs

• Atzīto sporta federāciju noteikumi

Starptautiski:

• Sporta organizācijas noteikumi 
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Sportista rokasgrāmata

http://www.vsmc.gov.lv/antidopings/izglitiba-
un-informacija/sportista-rokasgramata/
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Aizliegtais saraksts 2018 / Prohibited list

Aizliegtais saraksts latviski: 
http://www.vsmc.gov.lv/antidopings/aizliegto-vielu-un-
metozu-saraksts/

Aizliegtais saraksts angļu valodā:

https://www.wada-ama.org/en/resources/science-
medicine/prohibited-list-documents
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Aizliegto vielu un metožu saraksts

Aizliegts vienmēr Aizliegts tikai sacensībās Aizliegts tikai sacensībās 
atsevišķos sporta veidos

S1. Anaboliskie līdzekļi S6. Stimulatori P1. Beta-blokatori

S2. Peptīdu hormoni, augšanas faktori, līdzīgas 
vielas un mimētiķi

S7. Narkotikas

S3. Beta-2 agonisti S8. Kanabinoīdi

S4. Hormonu un vielmaiņas modulatori S9. Glikokortikoīdi

S5. Diurētiķi un maskējoši līdzekļi

M1. Manipulācijas ar asinīm un asins 
komponentiem

M2. Ķīmiskas un fizikālas manipulācijas

M3. Gēnu dopings
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Aizliegto vielu un metožu saraksts 2018

S3. Beta-2 agonisti

Visi beta-2 agonisti ir aizliegti izņemot:

• salbutamolu inhalāciju veidā (ne vairāk kā 1600 

mikrogrami 24 stundu laikā, kas sadalīti vairākās devās, un 

ne vairāk kā 800 mikrogrami 12 stundu laikā, sākot no 

jebkuras devas); 

• formoterolu inhalāciju veidā (maksimālā saņemtā deva 54 

mikrogrami 24 stundu laikā); 

• salmeterolu inhalāciju veidā (maksimālā saņemtā deva 200 

mikrogrami 24 stundu laikā). 

Ja salbutamola koncentrācija urīnā pārsniedz 1000 ng/ml vai 

formoterola koncentrācija urīnā pārsniedz 40 ng/ml, nevar 

uzskatīt, ka viela ir lietota terapeitiskos nolūkos, un to 

uzskata par nelabvēlīgu analīžu rezultātu, ja vien sportists, 

veicot kontrolētu farmakokinētisko izmeklējumu, nepierāda, 

ka šo novirzi analīzes rezultātos ir radījusi terapeitiskas 

devas lietošana inhalāciju veidā, nepārsniedzot iepriekš 

norādīto maksimālo devu. 27



Aizliegto vielu un metožu saraksts

Aizliegts vienmēr Aizliegts tikai sacensībās Aizliegts tikai sacensībās 
atsevišķos sporta veidos

S1. Anaboliskie līdzekļi S6. Stimulatori P1. Beta-blokatori

S2. Peptīdu hormoni, augšanas faktori, līdzīgas 
vielas un mimētiķi

S7. Narkotikas

S3. Beta-2 agonisti S8. Kanabinoīdi

S4. Hormonu un vielmaiņas modulatori S9. Glikokortikoīdi

S5. Diurētiķi un maskējoši līdzekļi

M1. Manipulācijas ar asinīm un asins 
komponentiem

M2. Ķīmiskas un fizikālas manipulācijas

M3. Gēnu dopings
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Aizliegto vielu un metožu saraksts 2018

S6. Stimulatori

• Pievērst uzmanību uztura bagātinātāju sastāvam!

Saraksts 2018. gadā papildināts ar vielu 1,3-

Dimethylbutylamine

• Pievērst uzmanību medikamentu sastāvam –

tostarp bezrecepšu medikamentiem! Theraflu, 

Actifed u.c. lietošana lielās devās [pseidoefedrīns]

•Efedrīna lietošana ir aizliegta, ja to koncentrācija

urīnā pārsniedz 10 mikrogramus mililitrā.

• Pseidoefedrīna lietošana ir aizliegta, ja tā

koncentrācija urīnā pārsniedz 150 mikrogramus

mililitrā.
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Aizliegto vielu un metožu saraksts

Aizliegts vienmēr Aizliegts tikai sacensībās Aizliegts tikai sacensībās 
atsevišķos sporta veidos

S1. Anaboliskie līdzekļi S6. Stimulatori P1. Beta-blokatori

S2. Peptīdu hormoni, augšanas faktori, līdzīgas 
vielas un mimētiķi

S7. Narkotikas

S3. Beta-2 agonisti S8. Kanabinoīdi

S4. Hormonu un vielmaiņas modulatori S9. Glikokortikoīdi

S5. Diurētiķi un maskējoši līdzekļi

M1. Manipulācijas ar asinīm un asins 
komponentiem

M2. Ķīmiskas un fizikālas manipulācijas

M3. Gēnu dopings
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Aizliegto vielu un metožu saraksts 2018

S8. Kanabinoīdi – precizēts, ka visi dabīgie un sintētiskie kanabinoīdi un 

kanabimimētiķi ir aizliegti. Noteikts izņēmums: kanabidiols. 
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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 sastāvu!!!

Vienmēr pārbaudīt medikamentu sastāvu !!!
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https://www.globaldro.com/UK/search

https://www.wada-ama.org/en/resources 33



Konsultācijas par medikamentiem

Medikamentu datu bāze ir atjaunošanas stadijā, 
tāpēc lūdzam sazināties ar Antidopinga nodaļu: 

tālrunis: 67226164
vai jekabs.balodis@vsmc.gov.lv
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Terapeitiskās lietošanas atļauja (Therapeutic 
Use Exemption, TUE)

• TUE piešķir:

• ja ir iespējams dzīvībai bīstams stāvoklis, nelietojot vielas no aizliegto vielu

saraksta;

• ja sportists neiegūs papildus priekšrocības un iespējas uzrādīt labākus

rezultātus, bet viņa veselības stāvoklis uzlabosies;

• ja aizliegtās viela lietošana ir vienīgā saprātīgā terapeitiskā alternatīva;

• ar atpakaļejošu datumu – ja bija nepieciešama neatliekamā palīdzība, akūta

medicīniska stāvokļa ārstēšanā, nav bijis pietiekams laiks.

• Starptautiska līmeņa sportistiem, TUE atļauja jāizņem Starptautiskajā 

federācijā.

• Nacionāla līmeņa sportistiem izsniegšanu koordinē Valsts sporta medicīnas 

centra Antidopinga nodaļa (jekabs.balodis@vsmc.gov.lv)  un lēmumus par TUE 

piešķiršanu pieņem TUE komisija 3 sporta ārstu sastāvā.
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Sportistu reģistru piramīda

Pārbaudāmo sportistu reģistrā (RTP) un Nacionālajā sportistu
reģistrā (NTP) esošie sportisti sniedz atrašanās vietu informāciju
ADAMS sistēmā.

• RTP un NTP sportistu saraksts tiek apstiprināts ne retāk kā 1x 
gadā.

• Paziņojums sportistiem elektroniski parakstītā vēstulē no Valsts
sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļas. Pieieja ADAMS.

• Apmācības Valsts sporta medicīnas centrā (Raiņa bulvāris 27), 
no ADAMS instrikcijas vai attālināti. 
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Pārbaudāmo sportistu reģistri

1. Tiesības pieprasīt informāciju par
atrašanās vietu;

2. Aktīvās karjeras pārtraukšana
«šaurākā» izpratnē – nav
instruments, lai izvairītos no
kontroles;

3. Neiekļaušana reģistros neatbrīvo
no pienākuma pakļauties
kontrolei;

4. Iekļaušanas pamatprincipi un
kritēriji;

5. «Risku novērtējums».



Sportistu reģistru piramīda

Pārbaudāmo sportistu reģistrs 

(RTP)

Nacionālais sportistu reģistrs 

(NTP)

Pasta adrese Jā Jā

E-pasts Jā Jā

Telefons Jā Jā

Apmešanās vietas adrese Jā Nav nepieciešams

Sacensību grafiks Jā Jā

Regulārās aktivitātes Jā Treniņi 

Ceļošanas grafiki Jā Nav nepieciešams

60min laika intervāls Jā Nav nepieciešams

Informācijas sniegšanas

termiņi

1.ceturksnis – 20.decembris

2.ceturksnis – 20.marts

3.ceturksnis – 20.jūnijs

4.ceturksnis – 20.septembris

1.ceturksnis – 20.decembris

2.ceturksnis – 20.marts

3.ceturksnis – 20.jūnijs

4.ceturksnis – 20.septembris

Sankcijas par informācijas

sniegšanas pārkāpumiem

Antidopinga noteikumu 

pārkāpums (Missed test / filing 

failure)

Iekļaušana RTP sastāvā
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Informācija par sportistu atrašanās vietām
ADAMS
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Informācijas nesniegšana par sportista 
atrašanās vietu 

Ja pārbaudāmo sportistu reģistrā reģistrēts sportists
divpadsmit mēnešus ilgā laika posmā jebkādā
kombinācijā trīs reizes nav izpildījis prasību ierasties uz
pārbaudēm un/vai prasību sniegt nepieciešamo informāciju,
tas ir antidopinga noteikumu pārkāpums.

Sankcija: diskvalifikācija uz diviem gadiem.
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https://adams.wada-ama.org/

Ko darīt, ja neatceraties lietotājvārdu, 
paroli vai drošības jautājumus? 

Ko darīt, ja sistēma nobloķē Jūsu
kontu? 
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Jaunie paroles noteikumi

• Vismaz viens lielais burts

• Vismaz viens mazais burts

• Vismaz viens simbols

• Vismaz viens cipars

• Pēdējās 6 paroles nedrīkst izmantot

• Parolei jābūt vismaz 8 simbolu garai

Drošības jautājumi:

• Jāuzstāda 3 drošības jautājumi ar atbildēm

42

Ivans
Sticky Note
Nav Jābūt



ADAMS – informācijas aizpildīšana
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Pasta adrese
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Sacensības un regulārās aktivitātes (treniņi)
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ADAMS – nepareizi
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ADAMS – pareizi
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Sacensību ieraksti ADAMSā

Sacensību dienā nenorādot sacensības, bet norādot tikai 
nakšņošanas vietu, pie Jums 1h laika intervālā var ierasties 
ārpussacensību dopinga kontrole un tādējādi traucēts 
sagatavošanās process sacensībām.
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ADAMS

Sportists ir atbildīgs, lai informācija
ir pietiekama un dopinga kontrolieris
varētu sportistu atrast!
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ADAMS – neatrašanās norādītajās vietās.

Problēmas:

• Nav norādīts durvju kods,

• Sēta aizslēgta un zvana nav,

• Nav norādīts telefona numurs,

• Kopmītnes – nav norādīts istabas numurs.

! Likt tādu 1h laika periodu, kurā tiešām atrodaties 
norādītajā vietā un kurā pie Jums var tikt. Plānu maiņas 
gadījumā atcerēties nomainīt ierakstu!
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ADAMS - Travel
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ADAMS - Travel
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ADAMS - Travel
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Tipiskākās kļūdas informācijas aizpildīšanā

✓ Nav norādīta pasta adrese (mailing address),

✓ Nav nospiesta poga Submit,

✓ Overnight accommodation vietā tiek norādīti citu kategoriju

ieraksti,

✓ Travel entry, ja nav pārbrauciens visu dienu,

✓ Vairāki 60 min time slot vienā dienā,

✓ Vienlaicīgi norādītas 2 dažādas atrašanās vietu adreses,

✓ Aizpildīti tikai atsevišķi datumi, nevis viss periods (ceturksnis),

✓ Treniņi un sacensības nav norādītas.

54



Dopinga kontroles organizācijas

• Valsts nacionālā antidopinga organizācija (Valsts sporta 
medicīnas centra Antidopinga nodaļa)

• Starptautiskās federācijas

• Lielu pasākumi organizētāji (SOK u.c.)

• Privātas dopinga kontroles organizācijas:

• IDTM (International Doping Tests and Management)

• PWC GmbH

• Clearidium

• GQS (Global Quality Sports)



Dopinga kontroles procedūra

1. Uzaicinājums. Pēc uzaicinājuma – nepārtraukta uzraudzība.
2. Ierašanās dopinga kontroles telpās nekavējoties.

Iespējamie aizkavēšanās iemesli:
1. Piedalīšanās apbalvošanas ceremonijā,
2. Piedalīšanās preses konferencē,
3. Piedalīšanās nākamajās sacensībās,
4. Atsildīšanās,
5. Medicīniskās palīdzības saņemšana,
6. Pārstāvja un/vai tulka sameklēšana,
Nepilngadīgajam sportistam ir iespēja izvēlēties pārstāvja
piedalīšanos visā paraugu savākšanas procesā
7. Foto identifikācijas dokumenta paņemšana,
8. Citi apstākļi, kuri saskaņoti ar dopinga kontrolieri un tiks
dokumentēti.

SACENSĪBU LAIKĀ: 
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Dopinga kontroles procedūra

Uzaicinājums. Pēc uzaicinājuma – nepārtraukta uzraudzība.

Iespējamie aizkavēšanās iemesli attiecībā uz ārpus sacensību
pārbaudi: 

1.pārstāvja atrašana; 

2.treniņa pabeigšana; 

3.nepieciešamās medicīniskās aprūpes saņemšana; 

4.identifikācijas fotogrāfijas sagāde;

5.citi apstākļi, kuri saskaņoti ar dopinga kontrolieri un tiks
dokumentēti.

ĀRPUS SACENSĪBĀM : 
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Dopinga kontroles procedūra

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.
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Elektroniska dopinga kontroles anketa

• Atsevišķās sacensībās un valstīs var tikt
izmantota elektroniska dopinga kontroles anketa. 

• Ārpus sacensībām – visa dopinga kontroles
procedūra uz viediericēm.

• Sacensībās – papīra uzaicinājuma forma 
“Notification form”, bet dopinga kontroles telpā
anketa tiek aizpildīta elektroniski.
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Elektroniska dopinga kontroles anketa
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Elektroniska dopinga kontroles anketa
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Elektroniska dopinga kontroles anketa
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Elektroniska dopinga kontroles anketa
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Elektroniska dopinga kontroles anketa
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Elektroniska dopinga kontroles anketa
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Elektroniska dopinga kontroles anketa
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Sportista rokasgrāmata

http://www.vsmc.gov.lv/antidopings/izglitiba-un-
informacija/sportista-rokasgramata/
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Paldies par uzmanību!

www.vsmc.gov.lv



Izmaiņas aizliegto vielu un metožu sarakstā 
2018. gadam.

S1. Anaboliskie līdzekļi.

Dihydrotestosterone precizēts nosaukums uz androstanolone. S1.a sadaļā pievienots 1-androsterone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one). LGD-4033 un RAD140 pievienoti SARMs piemēri.

S2. Peptīdu hormoni, augšanas faktori, līdzīgas vielas un mimētiķi.

Grupa kopumā pārstrukturizēta. ARA-290 noņemts no piemēriem. Deslorelin, goserelin, nafarelin un triptorelin pievienoti kā piemēri horiongonadotropīna un luteinizējošā hormona atbrīvotājfaktoriem.

Pievienoti augšanas hormona fragmenti (piemēri: AOD-9604 un hGH 176-191); Augšanas hormona atbrīvotājhormona analogiem pievienots piemērs CJC-1293; Augšanas hormona sekrēcijas stimulatoriem
pievienots piemērs tabimorelin; GHRP-1, -3, -4, un -5 pievienoti kā piemēri augšanas hormona atbrīvotājpeptīdiem; Thymosin- β4 un tā atvasinājumi (piemēram, TB-500) pievienoti kā piemēri augšanas faktoriem.

Lai gan kobalts ir aizliegts, atkārtoti tiek norādīts, ka B12 vitamīns, kas satur kobaltu, nav aizliegts.

S3. Beta-2-agonisti.

Pievienots papildu piemērs selektīvajiem un neselektīvajiem beta-2-agonistiem: Tulobuterol. Precizēts, kādās devās un dozā atļauts lietot salbutamolu.

S4. Hormonu un vielmaiņas modulatori. Precizēts clomifene nosaukums; precizēts GW1516 nosaukums. SR9009 pievienots kā jauns piemērs AMP-aktivētās proteīnkināzes aktivatoriem

S5. Diurētiskie līdzekļi un maskējošie līdzekļi. Glycerol noņemts no plazmas ekspanderu piemēriem.

M2. Ķīmiskas un fizikālas manipulācijas. Attiecībā uz infūzijām – aizliegtas intravenozas infūzijas un (vai) injekcijas, kuru tilpums pārsniedz 100 mililitrus 12 stundu laikā

S6. Stimulatori.

S6b pievienots 1,3-Dimethylbutylamine.

S8. Kanabinoīdi. Precizēts, ka visi sintētiskie kanabinoīdi un kanabimimētiķi ir aizliegti. Noteikts izņēmums: kanabidiols.

S9. Glikokortikoīdi. Pievienoti biežāk lietoto glikokortikoīdu piemēri.

P1. Alkohols. Izņemts no aizliegto vielu saraksta.

Monitoringa programmā pievienoti:

2-ethylsulfanyl-1H-benzimidazole (bemitil), Hydrocodone


