
 

 

 
 

 

 

 

1. 

LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJAS UN TĀS BIEDRU  

ORGANIZĒTO SACENSĪBU SANITĀRAIS PROTOKOLS 
 

 
 

1. PROTOKOLA PIEMĒROJAMĪBA 
 

1.1. LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJAS (turpmāk tekstā – LDO) un tās biedru organizēto 

sacensību sanitārais protokols (turpmāk tekstā – Protokols), ir izstrādāts saistībā ar 

koronavīrusa izraisītās infekcijas slimības Covid-19 izplatību Latvijas Republikas teritorijā 

un ar to saistītajiem ierobežojumiem. 
 

1.2. Protokols ir paredzēts obligātai izmantošanai visās LDO un tās biedru organizētajās 

sacensībās, ievērojot Protokolā ietvertos nosacījumus arī specifiskām LDO sacensībām. 
 

1.3. Attiecībā uz Protokola piemērošanu Baltijas, Eiropas un starptautiska mēroga sacensībām, 

kas tiek aizvadītas Latvijas Republikas teritorijā, sacensību dalībnieki apņemas ievērot arī 

papildus prasības, kas tiek izvirzītas no valsts un starptautisko organizāciju puses.  
 

1.4. Visi sacensību dalībnieki, papildus Protokolam, apņemas ievērot arī visus Latvijas 

Republikā spēkā esošos, kā arī saistošos starptautiskos normatīvos aktus, kas izdoti saistībā 

ar koronavīrusa izraisītās infekcijas slimības Covid-19 izplatību. Visas prasības attiecībā uz 

skatītāju, sacensību dalībnieku un organizatoru atrašanos LDO un tās biedru organizēto 

sacensību norises vietās ir izpildāmas saskaņā ar 2020.gada 09.jūnija Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”1. 
 

 

2. PAMATPRASĪBAS SAISTĪBĀ AR LDO  

UN TĀS BIEDRU ORGANIZĒTO SACENSĪBU NORISI 
 

2.1. Lai nodrošinātu sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumu 

ievērošanu LDO un tās biedru organizētajās sacensībās, LDO un/vai tās biedri veic šādu 

fizisko personu datu apstrādi: personas vārds, uzvārds, kontakttālrunis, personas kods 

(nerezidentiem – dzimšanas datums un/vai ID numurs) un apliecinājums par personas 

veselības stāvokli. Fizisko personu dati tiek norādīti apliecinājumos, kurus persona aizpilda 

un paraksta pirms reģistrēšanās un dalības attiecīgajās sacensībās un iekļūšanas sacensību 

norises vietā. Personu datu apstrāde tiek nodrošināta, ievērojot normatīvo aktu prasības, un 

šie dati tiks apstrādāti tikai šajā Protokolā norādītiem mērķiem. Apstrādātie fizisko personu 

dati tiek glabāti 2 (divus) mēnešus. 
 

2.2. Aizliegts piedalīties LDO un tās biedru organizētajās sacensībās, ja personai ir elpceļu 

infekcijas slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī, ja uz personu attiecas 

pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi. Persona, parakstot attiecīga satura 

veidlapu (apliecinājumu), apliecina, ka tai nav šajā punktā noteikto ierobežojumu dalībai 

attiecīgajās sacensībās. Par nepilngadīgām personām apliecinājumus ir tiesīgs aizpildīt tikai 

tās likumiskais pārstāvis. Par šī noteikuma pārkāpšanu persona ir atbildīga normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā.  
 

2.3. Ja persona atsakās parakstīt apliecinājumu vai nepilngadīgā persona ieradusies uz 

sacensībām bez likumiskā pārstāvja, LDO vai attiecīgo sacensību organizators ir tiesīgs liegt 

personai piedalīties sacensībās un uzturēties sacensību norises vietā, izraidot personu no 

attiecīgo sacensību norises vietas. Atrodoties sacensību norises vietā un/vai piedaloties 

attiecīgajās sacensībās, persona ievēro 2 (divu) metru distanci ar citām personām. Šis 

                                                 
1 https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai


2. 

noteikums neattiecas, ja dalībnieki spēlē vai tiesā spēli un/vai personas, kuras neievēro 

minēto distanci ir no vienas mājsaimniecības. Par šī noteikuma pārkāpšanu persona ir 

atbildīga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 

2.4. Sacensību organizatori iespēju robežās nodrošinās visus nepieciešamos pasākumus distances 

ievērošanai un cilvēku plūsmas organizēšanai, izvietojot atbilstoša satura informatīvās 

norādes. 
 

2.5. Atrodoties sacensību norises vietā un/vai piedaloties sacensībās, personai, pārvietojoties pa 

attiecīgo sacensību norises vietu, jāievēro izvietotās informatīvās norādes. 
 

 

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
 

3.1. Gadījumā, ja kādam no LDO un/vai tās biedru organizēto sacensību dalībniekiem, pēc 

Covid-19 testa, tas izrādās pozitīvs, attiecīgais dalībnieks nekavējoties (tajā pašā dienā, kad 

uzzina par testa rezultātiem) par to informē LDO un attiecīgo sacensību organizatoru.  
 

3.2. LDO un/vai sacensību organizators nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā 

informē visus attiecīgo sacensību dalībniekus, kā arī Slimību profilakses un kontroles centru 

(SPKC) par faktu, ka sacensību dalībniekam/-iem ir konstatēts pozitīvs Covid-19 tests. 

Vienlaikus LDO un/vai attiecīgo sacensību organizators nodod kompetentajām valsts 

iestādēm visus datus par pārējiem sacensību dalībniekiem, kas tiek pieprasīti. 
 

3.3. Protokols stājas spēkā nekavējoties, attiecas uz LDO un tās biedru organizētajām sacensībām 

sākot ar 2020.gada 01.augustu un ir spēkā, kamēr Latvijas Republikā ir noteikti ierobežojumi 

saistībā ar koronavīrusa izraisītās infekcijas slimības Covid-19 izplatības ierobežošanu. 
 

 
 

 

Pielikumā:  Apliecinājuma veidlapas paraugs. 
 
 

 

 
 

‼ Lai nekavētu laiku, aizpildot Apliecinājuma veidlapas sacensību norises vietā, LDO aicina 

Apliecinājuma veidlapu izdrukāt un aizpildīt pirms attiecīgajām sacensībām un iesniegt to 

sacensību organizatoriem, reģistrējoties attiecīgajām sacensībām. 

  



3. 

Pielikums 
pie Sanitārā protokola 

 

 

PARAUGS 
 

 

Biedrībai “LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” 
VRN: 40008105401 

Jur. adrese: Ikšķiles iela 5-62, Rīga, LV-1057 
 
 

Šautriņu mešanas sacensību  organizatoriem 

 (sacensību nosaukums)  
 

 

Datums un laiks: 2020.gada ___.__________ 
 

 

 

APLIECINĀJUMS 
 
 

Es, ______________________________ (Vārds, Uzvārds), personas kods / ID numurs: 

____________________ (kuriem nav personas koda vai ID numura – dzimšanas dati), kontakttālrunis: 

_______________, e-pasts: ______________________________, ar savu parakstu 

 

apliecinu, ka:  
 

 pēdējo 14 dienu laikā pirms sacensībām neesmu apmeklējis/-usi SPKC sarakstā2 

norādītās kritiskās valstis (iezīmētas ar sarkanu un dzeltenu krāsu) un neesmu bijis/-usi 

kontaktā ar koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 saslimušajiem vai to 

kontaktpersonām; 
 

 man, kā arī nevienam no mājsaimniecībā dzīvojošiem tuviniekiem un kontaktpersonām, 

šobrīd nav akūtas respiratoras saslimšanas pazīmju (klepus, iesnas, sāpes kaklā, 

paaugstināta temperatūra, elpas trūkums u.c. simptomi); 
 

 uz mani nav attiecināmi izolācijas, pašizolācijas vai mājas karantīnas nosacījumi. 
 

 
 

Uzņemos pilnu atbildību par savu veselības stāvokli apmeklējot šautriņu mešanas sacensības 

“_________________________” (sacensību nosaukums) un izmantojot šeit piedāvātos pakalpojumus. 

 

Sniegto informāciju apstiprinu un piekrītu šajā Apliecinājumā norādīto datu uzglabāšanai un apstrādei 

saskaņā ar “LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJAS un tās Biedru organizēto sacensību Sanitāro 

protokolu” (turpmāk tekstā – Sanitārais protokols). Ar minēto protokolu esmu iepazinies/-usies. 

 

Esmu informēts/-a un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu var tikt piemērots administratīvā un/vai 

kriminālā atbildība Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

 
 

 

 

   
(paraksts)  (paraksta atšifrējums) 

 

                                                 
2 Atrodams: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0 (saraksts tiek atjaunots katru piektdienu). 

https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0

