
 
 
 
 
 
 
 
 

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, ievērojot Latvijas Republikā spēkā 

esošos normatīvos tiesību aktus, t.sk. Noteikumus. 
 

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. rekomendācija par sejas masku lietošanu sacensību norises vietā, kā arī par 

sejas masku pareizu lietošanu; 
 

2.2.3. rekomendācija par distances ievērošanu sacensību norises vietā, 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 norises vietā to dalībniekiem un skatītājiem, kā arī personām, kas ir tieši 

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

rekomendēts nepulcēties lielās grupās, ievērot 2 (divu) metru distanci starp 

sacensību dalībniekiem, kā arī starp skatītājiem, un atbildīgi izturēties pret savu un 

apkārtējo veselību/drošību. 
 

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

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

 
1 https://likumi.lv/ta/id/326513 
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ir tieši saistītas ar sacensību norises nodrošināšanu (tiesneši, brīvprātīgie u.tml.), 

netiek ieskaitītas šajā maksimāli pieļaujamajā personu skaitā. 
 

2.5. Sacensību norises vietā tiek rekomendēts lietot sejas maskas. Sejas masku nav 

jālieto sacensību dalībniekiem un spēles tiesnešiem 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 šajā Protokolā noteiktās epidemioloģiskās drošības 

prasības, t.sk. 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. 
 
 

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
 

3.1. 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. 
 

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

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

noteikti ierobežojumi saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu. 
 

 


