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LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJAS Ētikas kodekss
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJAS (turpmāk tekstā – LDO), to biedru un šautriņu mešanas sacensībās
(sportā) iesaistītās kopienas, kā arī Pasaules Darts Federācijas (WDF), mērķis ir veicināt augstākās iespējamās
ētiskās vērtības šautriņu mešanas sportā.
Ņemot vērā augstāk norādīto mērķi, LDO valde ir pieņēmusi šo Ētikas kodeksu, pamatojoties uz WDF ētikas
kodeksa principiem un noteikumiem.
Visu laiku LDO, tā biedri, kā arī LDO organizēto sacensību un/vai sankcionēto pasākumu dalībnieki apņemas
ievērot un nodrošināt šī kodeksa ievērošanu sacensību un/vai pasākumu norises laikā.
Šis Ētikas kodekss attiecas uz LDO darbiniekiem (valdes vai komisiju locekļiem, konsultantiem, pārstāvjiem
u.c. personām, kuras darbojas LDO vārdā), visiem LDO biedriem un to pārstāvjiem, un personām, kuras
piedalās LDO organizētajās sacensībās un/vai sankcionētos pasākumos, kā arī tām personām (fiziskām vai
juridiskām), kas organizē sacensības vai rīko pasākumus sadarbībā ar LDO.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

VIENLĪDZĪBA UN CIEŅA

Personas cieņas aizsardzība ir vispārpieņemta pamatprasība.
Nav pieļaujama dalībnieku diskriminācija – neatkarīgi no rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes,
reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa,
seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem.
Stingri jāievēro WDF Antidopinga (Anti-Doping Rules) un WDF Ētikas kodeksa (Code of Ethics) noteikumi.
Jebkāds minēto noteikumu pārkāpums ir stingri aizliegts jebkādā līmenī. Noteikumi par antidopinga un ētikas
normu ievērošanu ir rūpīgi jāievēro.
Jebkāda veida uzmākšanās (fiziska, profesionāla vai seksuāla), kā arī fiziska vai emocionāla dalībnieku
ietekmēšana ir aizliegta.
Jebkāda veida līdzdalība vai atbalsts derību/likmju veikšanai/organizēšanai saistībā ar LDO organizētajām
sacensībām un/vai sankcionētajiem pasākumiem ir aizliegta.
Obligāti jāievēro godīgas spēles (Fair Play) principi, nedrīkst izrādīt nesportisku attieksmi vai ietekmēt
sacensību gaitu vai rezultātus, vai kādu tās/to daļu tādā veidā, kas ir pretrunā ar vispārpieņemto sporta ētiku.
LDO, savas kompetences un iespēju robežās, garantē sacensību un pasākumu dalībniekiem tādus drošības,
labsajūtas un medicīniskās aprūpes apstākļus, kas ir atbilstoši viņu fiziskajam un garīgajam līdzsvaram, bet
nav pretrunā ar sabiedrībā vispārpieņemtajām ētikas un uzvedības normām.

3.
3.1.

IEVADS

LABA PĀRVALDĪBA UN GODĪGUMS

LDO darbinieki (valdes vai komisiju locekļi, konsultanti, pārstāvji u.c. personas, kuras darbojas LDO vārdā),
visi LDO biedri un to pārstāvji, un personas, kuras piedalās LDO organizētajās sacensībās un/vai sankcionētos
pasākumos, kā arī tās personās (fiziskas vai juridiskas), kas organizē sacensības vai rīko pasākumus sadarbībā
ar LDO, pildot savus uzdevumus, jārīkojas ar pienācīgu rūpību. Šīs personas nedrīkst darboties veidā, kas kaitē
vai varētu kaitēt LDO un šautriņu mešanas sacensībās (sportā) iesaistītās kopienas reputācijai un tēlam.
Ētikas kodeksa 3.1.punktā uzskaitītajām personām ir jāievēro sporta kustības vispārējie labas pārvaldības
pamatprincipi, it īpaši caurskatāmības un atbildības normas.
Ienākumi un izdevumi tiek reģistrēti LDO grāmatvedībā, kas tiek kārtota atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošo normatīvo tiesību aktu prasībām.
LDO atzīst nozīmīgo LDO biedru, sponsoru, sadarbības partneru, sabiedrisko mediju un citu sacensību un/vai
pasākumu atbalstītāju ieguldījumu/atbalstu LDO organizēto sacensību un sankcionēto pasākumu attīstībā,
reklamēšanā un popularizēšanā, tomēr šādam ieguldījumam/atbalstam ir jāatbilst pamatprincipiem, kas definēti
šajā kodeksā, kā arī tas nedrīkst traucēt sacensību un/vai pasākumu norisi.
LDO savā darbībā ievēro politisko neitralitāti un sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām
savas kompetences un iespēju robežās.

1.

3.6.

Organizējot sacensības un/vai rīkojot pasākumus, LDO apņemas ievērot darba drošības, ugunsdrošības, vides
aizsardzības u.c. saistošo noteikumu vispārpieņemtos standartus un prasības.

4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

KONFIDENCIALITĀTE

LDO darbinieki (valdes vai komisiju locekļi, konsultanti, pārstāvji u.c. personas, kuras darbojas LDO vārdā),
visi LDO biedri un to pārstāvji, un personas, kuras piedalās LDO organizētajās sacensībās un/vai sankcionētos
pasākumos, kā arī tās personās (fiziskas vai juridiskas), kas organizē sacensības vai rīko pasākumus sadarbībā
ar LDO, nedrīkst atklāt viņiem uzticēto konfidenciālo informāciju, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
Par konfidenciālu informāciju ir uzskatāma informācija, kas nav vai nekļūs publiski pieejama, kā arī nav
vispārpieejama trešajām personām.
Konfidenciālas informācijas izpaušana ir uzskatāma par pretlikumīgu personīgā labuma gūšanu, kā arī
ļaunprātīgu rīcību ar mērķi kaitēt LDO vai jebkuras citas, ar LDO saistītas, personas tēlam un/vai reputācijai.
Konfidenciālu informāciju tās saņēmējs var izpaust sekojošos gadījumos:
4.4.1. šādas informācijas atklāšanas pienākums ir uzlikts ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību
aktiem, par šādu izpaušanas faktu nekavējoties rakstiski informējot LDO, ja šāda informēšana nav
aizliegta ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;
4.4.2. ir saņemta attiecīga rakstiska LDO piekrišana.
Informācijas saņēmējs ir pilnā mērā mantiski atbildīgs par šī kodeksa konfidencialitātes nosacījumu
pārkāpumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasību ievērošanu. Ja informācijas
saņēmējs pārkāpj Ētikas kodeksā noteiktos konfidencialitātes noteikumus un šāds pārkāpums ir pierādīts
Latvijas Republikas normatīvos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, informācijas saņēmējs sedz visus zaudējumus,
kas LDO un/vai jebkurai citai, ar LDO saistītai, personai radušies šāda pārkāpuma rezultātā.

5.

LDO ĒTIKAS UN DISCIPLINĀRLIETU KOMISIJA

LDO darbībā tiek piemēroti LDO Ētikas kodekss, LDO Ētikas un disciplinārlietu komisijas nolikums, WDF,
Pasaules Antidopinga aģentūras, Latvijas Sporta federāciju padomes un Latvijas Antidopinga biroja noteikumi,
LDO statūti, godīgas spēles (Fair Play), kā arī citi sporta kustības pamatprincipi.
5.2. LDO Ētikas un disciplinārlietu komisijas (turpmāk tekstā – Komisijas) darbu regulē LDO Ētikas un
disciplinārlietu komisijas nolikums, kā arī LDO Ētikas kodekss.
5.3. Lai saglabātu šajā kodeksā noteiktos ētikas standartus, LDO biedru kopsapulce ieceļ LDO Komisijas
priekšsēdētāju, kurš saņem personas, kas ierosina jautājuma izskatīšanu Komisijā, rīkojumu vai iesniegumu,
kā arī tiek uzskatīta par LDO kontaktpersonu ētikas jautājumos.
5.4. LDO darbiniekiem (valdes vai komisiju locekļiem, konsultantiem, pārstāvjiem u.c. personām, kuras darbojas
LDO vārdā), visiem LDO biedriem un to pārstāvjiem, un personām, kuras piedalās LDO organizētajās
sacensībās un/vai sankcionētos pasākumos, kā arī tām personām (fiziskām vai juridiskām), kas organizē
sacensības vai rīko pasākumus sadarbībā ar LDO, nekavējoties ir jāinformē Komisijas priekšsēdētājs par
jebkuru šī kodeksa pārkāpumu, lai veiktu izmeklēšanu un pieņemtu lēmumu par lietas ierosināšanu vai
atteikumu ierosināt lietu, kā arī par lietas izbeigšanu un/vai par ierosinājumu LDO piemērot sankcijas un to
ieteicamo raksturu.
5.5. Komisiju vada tās priekšsēdētājs, ko ieceļ LDO biedru kopsapulce, un tās sastāvā vienlaicīgi var būt ne vairāk
kā 5 (pieci) Komisijas locekļi, ko apstiprina LDO valde. Komisijas priekšsēdētājam var būt vietnieks, kas pilda
Komisijas priekšsēdētāja pienākumus tā prombūtnes laikā.
5.6. LDO licencētie spēlētāji, kā arī citas Komisijas darbā ieinteresētās personas var pieteikt savu kandidatūru
Komisijas locekļa vakancei, nosūtot pieteikumu elektroniski uz LDO valdes e-pastu: valde@latviadarts.com.
5.7. Komisijas loceklis nedrīkst piedalīties Komisijas sēdē, ja viņš tieši vai netieši ir ieinteresēts jautājuma
izskatīšanā.
5.8. Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs un tie kalpo par pamatu tālākai jautājumu izskatīšanai LDO valdes
sapulcēs vai biedru kopsapulcēs, vai kā informatīvais materiāls tālākai darbībai, ja tā nolemj Komisija.
5.9. Komisija ievēro konfidencialitāti un fizisko personu datu aizsardzības prasības.
5.10. Ar Komisijas lēmumu tiek iepazīstinātas iesaistītās personas, LDO valde un biedri.
5.1.

6.
6.1.

6.2.

GROZĪJUMI UN PILNVEIDOŠANA

Lai izpildītu visus šajā kodeksā norādītos un uz šautriņu mešanas sporta attīstību vērstos mērķus, LDO valdei
ir tiesības jebkurā brīdī veikt grozījumus Ētikas kodeksā. LDO Ētikas kodeksa grozījumus apstiprina LDO
valde.
Jebkuram no LDO darbiniekiem (valdes vai komisiju locekļiem, konsultantiem, pārstāvjiem u.c. personām,
kuras darbojas LDO vārdā), visiem LDO biedriem un to pārstāvjiem, un personām, kuras piedalās LDO
organizētajās sacensībās un/vai sankcionētos pasākumos, kā arī tām personām (fiziskām vai juridiskām), kas
organizē sacensības vai rīko pasākumus sadarbībā ar LDO, ir tiesības sniegt priekšlikumus šī kodeksa
pilnveidošanai un grozījumu veikšanai.
2.

6.3.
6.4.

Ētikas kodeksa nodaļu virsraksti ir paredzēti tikai un vienīgi vieglākai šī kodeksa caurskatāmībai un nav
uzskatāmi par tā normu interpretāciju vai tulkojumu.
Šis LDO Ētikas kodekss stājas spēkā ar 2020.gada 01.janvāri.

7.

UZVEDĪBAS VADLĪNIJAS / ETIĶETE

Šautriņu mešanas sports tiek uzskatīts par “džentlmeņu un lēdiju sportu”. Ir dažas uzvedības nianses, kas tiek
sagaidītas no spēlētājiem, tiesnešiem un skatītājiem. Ir daži spēlētāji, tiesneši un/vai skatītāji, kuri neievēro šīs
vadlīnijas, bet tas, parasti, notiek tāpēc, ka viņi ir nepieklājīgi, nesaprot šautriņu mešanas ētikas standartus.
7.2. Katrai šautriņu mešanas spēlei ir jāsākas un jābeidzas ar rokasspiedienu. Jāsasveicinās ir gan ar pretinieku, gan
ar tiesnesi, tāpat arī rokasspiediens ir jāsniedz gan pretiniekam, gan tiesnesim. Spēlei sākoties ir pieņemts
novēlēt veiksmi, bet beidzoties – pateikties par spēli, kā arī tiesāšanu.
7.3. Šautriņu mešanā svarīgs ir rezultāts, tāpēc, lai izbēgtu no nevajadzīgām diskusijām un strīdiem, neizņemiet
šautriņas no mērķa, līdz tiesnesis rakstiski fiksējis iemesto rezultāta vai spēles gala rezultātu.
7.4. Šautriņu mešanā, tāpat kā daudzos citos sporta veidos, ir nepieciešama liela koncentrēšanās, tāpēc netraucējiet
spēlētājus un tiesnešus, kā arī nenovērsiet viņu uzmanību no spēles, izrādot pārāk skaļas emocijas spēļu zālē.
Jebkādi emocionāli izsaukumi (izteikumi) vai emociju izrādīšana spēlētāju (arī oponenta) un tiesneša virzienā
ir aizliegti.
7.5. Neviens cits, izņemot tiesnesi vai komandas biedru (pārinieku, pāru spēlēs), nedrīkst teikt metējam, kāds cipars
un/vai sektors ir trāpīts. Trāpīto ciparu un/vai sektoru var pateikt tikai tad, ja to prasa metējs. Neviens cits,
izņemot komandas biedru (pārinieku, pāru spēlēs), nedrīkst teikt, kāds cipars un/vai sektors metējam jāmet
nākamais.
7.6. Spēles tiesnesim jāatrodas pie mērķa un jākontrolē spēles gaita un noteikumu ievērošana, netraucējot
spēlētājus.
7.7. Spēlētājiem jārespektē tiesnesis un viņa pieņemtie lēmumi spēles gaitā.
7.8. Lamāšanās un necenzētas leksikas lietošana sacensību, it īpaši spēles, laikā nav pieļaujama. Šī punkta izpratnē
lamāšanās un necenzētas leksikas lietošana ir saprotama arī kā izteikumi, kas saistīti ar spēlētāja, tiesneša un/vai
skatītāja rasi, ādas krāsu, dzimumu, vecumu, invaliditāti, reliģisko, politisko vai citu pārliecību, nacionālo vai
sociālo izcelsmi, mantisko vai ģimenes stāvokli, seksuālo orientāciju vai citiem apstākļiem. Arī seksuāla
rakstura izteicieni (epiteti) nav pieļaujami sacensību/spēles laikā.
7.9. Izturieties ar cieņu pret sacensību dalībniekiem (spēlētājiem, tiesnesi, skatītājiem), kā arī organizatoriem.
7.10. Cieņa, iespējams, ir vissvarīgākā vērtība, kas jāpopularizē sportā (arī šautriņu mešanā). Nav iespējams
kontrolēt to, ko dara citi, bet nepieciešams katram kontrolēt savu rīcību un izteikumus. Sacensību, jo īpaši
spēles, laikā jāuzvedas ar cieņu pret spēlētājiem (oponentiem), komandas biedriem, tiesnešiem, skatītājiem un
pats svarīgākais – pret sacensību organizatoriem.
7.1.

8.
8.1.
8.2.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Šo kodeksu pieņem un izmaiņas tajā apstiprina LDO valde. Izmaiņas stājas spēkā to pieņemšanas dienā.
Visi iepriekšējie LDO iekšējie dokumenti saistībā ar ētikas jautājumiem zaudē spēku ar šī Ētikas kodeksa spēkā
stāšanās dienu.
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