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Apraksts:

Pieteikums dopinga kontroles veikšanai jāiesniedz savlaicīgi, lai būtu iespējams saskaņot veicamos pārbaužu veidus un Latvijas
Antidopinga birojam nodrošināt nepieciešamo personālu.



Apraksts:

Dopinga kontroļu analīžu paraugu savākšanu sacensību laikā var pieteikt attiecīgo sacensību organizators.
Dopinga kontroļu analīžu paraugu savākšanu ārpus sacensību laika var pieteikt antidopinga organizācija (citas valsts nacionālā
antidopinga organizācija, starptautiskā federācija u.tml) attiecībā uz sportistu, kurš ir iekļauts šīs antidopinga organizācijas
pārbaudāmo sportistu reģistrā.

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Latvijas Antidopinga birojs sniedz pakalpojumu - dopinga kontroļu analīžu paraugu savākšanu (urīna vai asiņu paraugu) sporta
sacensībās vai ārpus sporta sacensību laika.
Sacensību organizatoram, piesakot dopinga kontroli sacensību laikā, Latvijas Antidopinga birojs veic to sportistu izvēli, no kuriem
tiks ievākti analīžu paraugi (vai nu pamatojoties uz sportistu sasniegto rezultātu sacensībās, vai pēc nejaušības principa, vai
mērķtiecīgi izvēloties sportistu, pamatojoties uz biroja rīcībā esošo informāciju).
Piesakot dopinga kontroli ārpus sacensību laika, Latvijas Antidopinga birojs veic pārbaudes citu antidopinga organizāciju (citu
valstu nacionālās antidopinga organizācijas, starptautiskas federācijas u.tml.) sportistiem, kuri atrodas attiecīgās organizācijas
pārbaudāmo sportistu reģistrā. Pārbaudes tiek veiktas atbilstoši tai atrašanās vietas informācijai, ko sportists ir sniedzis savai
antidopinga organizācijai.

Procesa apraksts

Saistītie dokumenti

Maksājumi

Procesa apraksts
1

Dopinga kontroles analīžu pieteikšana
Lai pieteiktu dopinga kontroļu analīžu paraugu savākšanu sacensību laikā, sacensību organizatoram nepieciešams sazināties
ar Latvijas Antidopinga biroju, lai precizētu:

1. kāda veida analīzes ir nepieciešams savākt (urīna un/vai asins paraugus);
2. kādus izmeklējumus paraugiem būs nepieciešams veikt;
3. uz kādu Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētu laboratoriju būs jāsūta paraugi un šo izdevumu segšanas kārtību.
Tā pat nepieciešams vienoties par dopinga kontrolei nepieciešamo telpu pieejamību kā arī kontrolē iesaistītā personāla brīvu
pārvietošanos sacensību teritorijā.
Lai pieteiktu dopinga kontroļu analīžu paraugu savākšanu ārpus sacensību laika, antidopinga organizācijai nepieciešams
sazināties ar Latvijas Antidopinga biroju, lai precizētu:
1. kāda veida analīzes ir nepieciešams savākt (urīna un/vai asins paraugus);
2. kādus izmeklējumus paraugiem būs nepieciešams veikt;
3. uz kādu Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētu laboratoriju būs jāsūta paraugi un šo izdevumu segšanas kārtību.
2

Pieprasīto dopinga kontroles analīžu paraugu apmaksa
Saskaņojot savācamo paraugu veidus un paraugiem veicamās analīzes, kā arī vienojoties par paraugu transportēšanu,
nepieciešams veikt apmaksu saskaņā ar Latvijas Antidopinga biroja maksas pakalpojumu cenrādi.

3

Dopinga kontroles paraugu analīžu savākšana
Vienojoties par nepieciešamo paraugu savākšanu un veicot to apmaksu, Latvijas Antidopinga birojs veiks dopinga kontroles
paraugu savākšanu, vai no sacensību rīkotāja organizētajās sacensībās, vai arī ārpus sacensību laika noteiktam sportistam,
atbilstoši pieejamai informācijai par sportista atrašanās vietu.

Saņemt pakalpojumu

https://www.antidopings.gov.lv/lv/pakalpojumi/dopinga-kontrolu-analizu-savaksana
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