
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 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 2021.gada 28.septembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai”1 (turpmāk tekstā – Noteikumi). 
 
 

2. PAMATPRASĪBAS SAISTĪBĀ AR LDO UN TĀS  
BIEDRU ORGANIZĒTO SACENSĪBU NORISI 

 

2.1. LDO un tās biedru organizētās sacensības notiek tikai epidemioloģiski drošā vidē, 

ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktus, t.sk. 

Noteikumus. Sacensību norises vietā jānodrošina vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu verifikācija, kā arī, ka netiek pieļauta tādu personu (izņemot bērnus līdz 

18 gadu vecumam) klātbūtne, kuras neatbilst epidemioloģiski drošai videi. 
 

2.2. Sacensību organizators nodrošina dalībnieku informēšanu par sacensību norises vietā 

noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem (ievietojot šo informāciju arī 

LDO mājaslapā www.latviadarts.com), piemēram: 
 

2.2.1. par to, ka sacensību norises vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta 

mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 
 

2.2.2. par pienākumu lietot sejas maskas, kā arī par sejas masku pareizu lietošanu; 
 

2.2.3. par distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi 

ir noteikti; 
 

2.2.4. par maksimālo personu skaitu sacensību norises vietā, ja tāds noteikts. 
 

2.3. Sacensību organizatoram sacensību norises vietā ir jānodrošina, ka tiek ievērota 2 

(divu) metru distance starp sacensību dalībniekiem, kā arī starp skatītājiem, 

jāorganizē un jākontrolē dalībnieku un skatītāju plūsma, lai novērstu drūzmēšanos, 

it īpaši pie ieejām un izejām, kā arī vietās, kur notiek vai prognozējami var notikt 

pastiprināta cilvēku pulcēšanās. 
 

 
1 https://likumi.lv/ta/id/326513 

http://www.latviadarts.com/
https://likumi.lv/ta/id/326513


2. 

2.4. Maksimāli pieļaujamais sacensību dalībnieku un skatītāju skaits, kas vienlaikus var 

atrasties sacensību norises vietā, tiek noteikts atbilstoši Noteikumiem. Personas, kas 

ir tieši saistītas ar sacensību norises nodrošināšanu (tiesneši, brīvprātīgie u.tml.), 

netiek ieskaitītas šajā maksimāli pieļaujamajā personu skaitā. 
 

2.5. Sacensību norises vietā ir jālieto sejas maskas. Sejas masku var nelietot sacensību 

dalībnieki spēles laikā. 
 

2.6. Sacensību organizatoram ir jānozīmē atbildīgā persona (vai personas) par 

epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu. Šī persona nodrošina 

epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu un to ievērošanas uzraudzību 

sacensību norises vietā un pēc uzraudzības vai kontroles iestādes amatpersonas 

pieprasījuma sniedz tai nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības 

pasākumu īstenošanu. 
 

2.7. Personas, kuras ir inficētas ar Covid-19 un kurām, atbilstoši Noteikumu prasībām, ir 

jāievēro izolācijas prasības, vai ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, vai 

personas, kuras neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, t.sk. nelieto sejas 

masku vai lieto to neatbilstošā veidā un nepilda sacensību organizatora (atbildīgās 

personas) norādījumus, netiek ielaistas sacensību norises vietā. Šādai personai tiek 

atteikts piedalīties un/vai apmeklēt sacensības, kā arī tā tiek izraidīta no sacensību 

norises vietas bez zaudējumu atlīdzināšanas. 
 

2.8. Sacensību organizatoram ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no sacensību dalībniekiem 

un/vai skatītājiem, kas atrodas sacensību norises vietā, informāciju par atbilstību 

pilnībā vakcinētas personas vai pārslimojušas personas statusam (t.sk. par sertifikāta 

derīguma termiņu, ja tiek uzrādīts pārslimošanas sertifikāts). Sacensību dalībnieks 

un/vai skatītājs uzrāda attiecīgo sadarbspējīgo sertifikātu pēc sacensību organizatoru 

(t.sk. arī LDO amatpersonu, nozīmētās atbildīgās personas) un/vai kontrolējošo 

institūciju pieprasījuma. 
 

2.9. Sacensību dalībniekam un/vai skatītājam, kurš uzrāda elektronisko atzinumu par 

vakcinācijas pret Covid-19 atlikšanu, netiek piemērota prasība būt pilnībā vakcinētam 

vai pārslimojušam sacensību apmeklēšanai epidemioloģiski drošā vidē. 
 
 

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. Par Protokola un/vai epidemioloģisko drošības pasākumu neievērošanu sacensību 

dalībnieks un/vai skatītājs ir atbildīgs LDO iekšējos normatīvos dokumentos un/vai 

Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
 

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

sacensībām sākot ar 2022.gada 01.martu un ir spēkā, kamēr Latvijas Republikā ir 

noteikti ierobežojumi saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu. 
 

 


