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1. Vispārējie noteikumi 
 

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti Latvijas Darts Organizācijas (LDO) 

klubu (biedru), interesentu grupu un individuālie sportisti un veikta to licencēšana. 
 

1.2. LDO izsniegtā licence ir pamats LDO biedru un interesentu grupu sportistu uzskaite 

un ir apliecinājums sportistu tiesībām piedalīties valstī rīkotajās šautriņu mešanas 

(Darts) sacensībās. 
 

1.3. Darts spēlētāju licencēšanu ir tiesīga veikt tikai un vienīgi Biedrība “LATVIJAS DARTS 

ORGANIZĀCIJA”, VRN: 40008105401, kura ir oficiāli atzīta Darts sporta federācija 

visā Latvijas Republikā. 
 

1.4. Licences fiziski netiek izsniegtas, tās tiek uzskaitīts elektroniski. Katram spēlētājam 

uz sezonu tiek piešķirts licences numurs. 
 

1.5. LDO licencētiem Darts spēlētājiem ir tiesības iegūt Latvijas reitinga sacensību 

punktus. 
 

1.6. LDO licencētiem Latvijas pilsoņiem ir tiesības tikt iekļautiem Latvijas nacionālo izlašu 

kandidātu un dalībnieku sastāvā dalībai Eiropas un pasaules līmeņa sacensībās, ja 

izpildīti LDO noteiktie kvalifikācijas kritēriji. 
 

1.7. Šautriņu mešanas sezona Latvijā ilgst kalendāra gada garumā – no 01.janvāra līdz 

31.decembrim. 
 

1.8. Darts spēlētāja licenci var saņemt ikviena fiziska persona, kura ir iepazinusies ar 

Latvijas Darts Organizācijas izdotajiem sacensību noteikumiem un nolikumiem, kā 

arī ir iesniegusi attiecīgu pieteikumu un nomaksājusi licences maksu, tādejādi 

apliecinot, ka apņemas ievērot visus Darts sacensību dalībniekiem saistošos 

noteikumus. 
 

1.9. Licencēšanās notiek katram no LDO organizētajiem Latvijas reitingiem – junioru 

reitingam (zēni un meitenes kopā), jauniešu reitingam (zēni un meitenes kopā), 

pieaugušo reitingam (sievietes un vīrieši atsevišķi). 
 

1.10. LDO licencē juniorus, jauniešus un pieaugušos spēlētājus: 
 

1.10.1. Juniori ir spēlētāji (zēni un meitenes), kuri uz aktuālās sezonas sākumu 

(01.janvāri) ir vismaz 10 (desmit) gadus veci, bet vēl nav sasnieguši pilnu 15 

(piecpadsmit) gadu vecumu, un ir licencējušies pirms 15 (piecpadsmit) gadu 

vecuma sasniegšanas. 
 

1.10.2. Jaunieši ir spēlētāji (zēni un meitenes), kuri uz aktuālās sezonas sākumu 

(01.janvāri) ir vismaz 15 (piecpadsmit) gadus veci, bet vēl nav sasnieguši pilnu 

21 (divdesmit viena) gada vecumu, un ir licencējušies pirms 21 (divdesmit 

viena) gada vecuma sasniegšanas. 
 

1.10.3. Pieaugušie ir spēlētāji (sievietes un vīrieši), kuri uz aktuālās sezonas sākumu 

(01.janvāri) ir vismaz 21 (divdesmit vienu) gadu veci. 
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2. Sportistu licenču veidi 
 

2.1. Darts spēlētājiem licencējoties tiek piešķirtas vienas sezonas licences vai vienu 

sacensību licences pamatojoties uz licences pieteikumu. 
 

2.2. Vienas sezonas licence tiek piešķirta, ja sportists licencējas visai sezonai un tā ir 

derīga no aktuālās sezonas sākuma (01.janvāra), bet ne ātrāk, kā no pieteikuma 

iesniegšanas datuma, un ir derīga līdz aktuālās sezonas 31.decembrim. 
 

2.3. Vienu sacensību licence tiek piešķirta, ja sportists licencējas vienām konkrētām 

sacensībām, un tā ir derīga tikai dalībai attiecīgajās sacensībās. Ja kāda iemesla dēļ 

sportists nav piedalījies šajās sacensībās, tad šo licenci nevar izmantot citām 

sacensībām. 
 

3. Licencēšanās kārtība 
 

3.1. Klubu licencēšana: 
 

3.1.1. LDO veic Latvijas klubu licencēšanu; 
 

3.1.2. Klubu licences tiek izsniegtas uz vienu (tekošo) sezonu; 
 

3.1.3. Tikai licencētu klubu spēlētāji var saņemt klubu spēlētāju licences; 
 

3.1.4. Šautriņu mešanas kluba licenci var saņemt: 
 

3.1.4.1. LDO biedri un biedru kandidāti, kas ir Latvijas Republikā reģistrētas 

juridiskas organizācijas, 
 

3.1.4.2. interesentu grupas, kuras vieno šautriņu mešanas sporta veids un kuru 

spēlētāji vēlas startēt zem vienota kluba nosaukuma un to sastāvā ir 

vismaz 4 (četri) spēlētāji; 
 

3.1.5. Klubs tiek licencēts, pamatojoties uz kluba iesniegto licencēšanas pieteikumu 

(Pielikums Nr.1) un veikto licences apmaksu; 
 

3.1.6. Kluba licence ir aktīva no brīža, kad ir veikta tās apmaksa skaidrā naudā vai ar 

pārskaitījumu uz LDO norēķinu kontu pilnā apmērā; 
 

3.1.7. Katru sezonu klubiem ir jālicencējas no jauna. 
 

3.2. Klubu spēlētāju licencēšana: 
 

3.2.1. Klubu spēlētāju licences tiek izsniegtas uz vienu (tekošo) sezonu; 
 

3.2.2. Licencēto klubu spēlētāji tiek licencēti, pamatojoties uz kluba kopējo 

licencēšanas pieteikumu (Pielikums Nr.2), kā arī katra spēlētāja individuālo 

pieteikumu (Pielikums Nr.3); 
 

3.2.3. Kā kluba spēlētāji var licencēties tikai licencēto klubu spēlētāji, kuri ir Latvijas 

Republikas pilsoņi vai ir ieguvuši pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas 

Republikā; 
 

3.2.4. Kluba spēlētāja licence ir aktīva no brīža, kad ir veikta tās apmaksa skaidrā 

naudā vai ar pārskaitījumu uz LDO norēķinu kontu pilnā apmērā; 
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3.2.5. Katru sezonu klubu spēlētājiem ir jālicencējas no jauna. 
 

3.3. Individuālo spēlētāju licences: 
 

3.3.1. Individuālo spēlētāju licence var tikt piešķirta uz vienu (tekošo) sezonu vai uz 

vienām (licences pieteikumā norādītām) sacensībām, atkarībā no pieteikuma; 
 

3.3.2. Individuālie spēlētāji tiek licencēti, pamatojoties uz licencēšanas pieteikumu 

(Pielikums Nr.4); 
 

3.3.3. Kā individuālie spēlētāji var licencēties tikai Latvijas Republikas pilsoņi vai ir 

ieguvuši pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā; 
 

3.3.4. Vienu sacensību licence var tikt piešķirta piesakoties pirms sacensībām vai arī 

sacensību norises vietā pirms sacensību sākuma. 
 

3.3.5. Individuālā spēlētāja licence ir aktīva no brīža, kad ir veikta tās apmaksa 

skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz LDO norēķinu kontu pilnā apmērā; 
 

3.3.6. Katru sezonu, vai, ja spēlētājs licencējas vienām sacensībām – pirms katrām 

sacensībām, individuālajiem spēlētājiem ir jālicencējas no jauna. 
 

3.4. Ārvalstu spēlētāju licences: 
 

3.4.1. Ārvalstu spēlētāju licence var tikt piešķirta uz vienu (tekošo) sezonu vai uz 

vienām (licences pieteikumā norādītām) sacensībām, atkarībā no pieteikuma; 
 

3.4.2. Ārvalstu spēlētāji tiek licencēti, pamatojoties uz licencēšanas pieteikumu 

(Pielikums Nr.5); 
 

3.4.3. Ārvalstu spēlētāju licences tiek piešķirtas Darts spēlētājiem, kuri nav Latvijas 

Republikas iedzīvotāji un pilsoņi; 
 

3.4.4. Vienu sacensību licence var tikt piešķirta piesakoties pirms sacensībām vai arī 

sacensību norises vietā pirms sacensību sākuma; 
 

3.4.5. Ārvalstu spēlētāja licence ir aktīva no brīža, kad ir veikta tās apmaksa skaidrā 

naudā vai ar pārskaitījumu uz LDO norēķinu kontu pilnā apmērā; 
 

3.4.6. Katru sezonu, vai, ja spēlētājs licencējas vienām sacensībām – pirms katrām 

sacensībām, ārvalstu spēlētājiem ir jālicencējas no jauna. 
 

4. Licenču maksas 
 

4.1. Kluba licences maksa: 
 

4.1.1. Kluba licences sezonas maksa juridiskām organizācijām un interesentu grupām 

ir ekvivalenta LDO biedru un LDO biedru kandidātu ikgadējās biedru naudas 

apmēram; 
 

4.1.2. LDO biedri un LDO biedru kandidāti, kuri ir veikuši ikgadējo biedru naudas 

nomaksu, pēc pieteikuma iesniegšanas iegūst licencēta kluba statusu; 
 

4.1.3. Interesentu grupas pēc pieteikuma iesniegšanas un licences apmaksas iegūst 

licencēta kluba statusu. 
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4.2. Klubu spēlētāju licences maksas: 
 

4.2.1. Junioriem junioru un jauniešu sacensībās – 0,00 € (nulle euro); 
 

4.2.2. Jauniešiem jauniešu sacensībās – 0,00 € (nulle euro); 
 

4.2.3. Jauniešiem pieaugušo sacensībās – 5,00 € (pieci euro); 
 

4.2.4. Pieaugušajiem – 10,00 € (desmit euro). 

 

4.3. Individuālo spēlētāju licences maksas: 
 

4.3.1. Sezonas licences: 
 

4.3.1.1. Junioriem junioru un jauniešu sacensībās – 0,00 € (nulle euro), 
 

4.3.1.2. Jauniešiem jauniešu sacensībās – 0,00 € (nulle euro), 
 

4.3.1.3. Jauniešiem pieaugušo sacensībās – 10,00 € (desmit euro), 
 

4.3.1.4. Pieaugušajiem – 15,00 € (piecpadsmit euro); 
 

4.3.2. Vienu sacensību licence: 
 

4.3.2.1. Junioriem junioru un jauniešu sacensībās – 0,00 € (nulle euro), 
 

4.3.2.2. Jauniešiem jauniešu sacensībās – 0,00 € (nulle euro), 
 

4.3.2.3. Jauniešiem pieaugušo sacensībās – 5,00 € (pieci euro), 
 

4.3.2.4. Pieaugušajiem – 5,00 € (pieci euro); 
 

4.4. Ārvalstu spēlētāju licences maksa: 
 

4.4.1. Sezonas licences: 
 

4.4.1.1. Junioriem junioru un pieaugušo sacensībās – 0,00 € (nulle euro), 
 

4.4.1.2. Jauniešiem jauniešu sacensībās – 0,00 € (nulle euro), 
 

4.4.1.3. Jauniešiem pieaugušo sacensībās – 10,00 € (desmit euro), 
 

4.4.1.4. Pieaugušajiem – 15,00 € (piecpadsmit euro); 
 

4.4.2. Vienu sacensību licence: 
 

4.4.2.1. Junioriem junioru un jauniešu sacensībās – 0,00 € (nulle euro), 
 

4.4.2.2. Jauniešiem jauniešu sacensībās – 0,00 € (nulle euro), 
 

4.4.2.3. Jauniešiem pieaugušo sacensībās – 5,00 € (pieci euro), 
 

4.4.2.4. Pieaugušajiem – 5,00 € (pieci euro). 
 

5. Spēlētāju licences maiņas noteikumi 
 

5.1. Darts spēlētājs, ja tam ir sezonas licence, sezonas laikā var iestāties klubā, pāriet uz 

citu klubu vai kļūt par individuālā spēlētāja licences turētāju, izpildot noteiktus 

nosacījumus. 
 

5.2. Ja kluba spēlētājs, kurši ir licencēts zem noteikta kluba: 
 

5.2.1. vēlas pāriet uz citu klubu: 
 

5.2.1.1. šim spēlētājam jāsaņem rakstisks apstiprinājums no kluba, kuru pamet, ka 

visas finansiālās un līgumiskās saistības ar šo klubu ir nokārtotas un tam 

nav pretenziju pret spēlētāja pāreju (brīvlaišanas vēstule), 
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5.2.1.2. kopā ar brīvlaišanas vēstuli jāiesniedz LDO jaunu kluba spēlētāja 

individuālo licences pieteikumu (Pielikums Nr.3), 
 

5.2.1.3. jaunajam klubam jāiesniedz LDO Kluba spēlētāju licencēšanas pieteikums 

(Pielikums Nr.2), 
 

5.2.1.4. LDO, saņemot visus apstiprinājumus un pieteikumus, tos izvērtē un veic 

izmaiņas licenču reģistrā; 
 

5.2.2. vēlas kļūt par individuālu spēlētāju: 
 

5.2.2.1. šim spēlētājam jāsaņem rakstisks apstiprinājums no kluba, kuru pamet, ka 

visas finansiālās un līgumiskās saistības ar šo klubu ir nokārtotas un tam 

nav pretenziju pret spēlētāja pāreju (brīvlaišanas vēstule), 
 

5.2.2.2. kopā ar brīvlaišanas vēstuli jāiesniedz LDO individuālā spēlētāja licences 

pieteikums (Pielikums Nr.4), 
 

5.2.2.3. jāveic licences maksas starpības nomaksu skaidrā naudā vai ar 

pārskaitījumu uz LDO norēķinu kontu, 
 

5.2.2.4. LDO, saņemot brīvlaišanas vēstuli un pieteikumu, tos izvērtē un pēc licenču 

maksas starpības apmaksas saņemšanas pilnā apmērā veic izmaiņas 

licenču reģistrā. 
 

5.3. Ja spēlētājs, kuram ir individuālā spēlētāja licence vēlas iestāties klubā: 
 

5.3.1. jāaizpilda kluba spēlētāja individuālo licences pieteikums (Pielikums Nr.3) un 

jāiesniedz LDO izskatīšanai; 
 

5.3.2. jaunajam klubam jāiesniedz LDO Kluba spēlētāju licencēšanas pieteikums 

(Pielikums Nr.2); 
 

5.3.3. LDO, saņemot pieteikumus, tos izvērtē un veic izmaiņas licenču reģistrā; 
 

5.3.4. licences maksas starpība šajā gadījumā spēlētājam netiek atgriezta. 
 

6. Personas datu apstrāde 
 

6.1. Šo noteikumu ietvaros tiek apstrādāti sekojoši fizisko personu dati – vārds, uzvārds, 

dzimšanas datums, dzīvesvieta (pilsēta/ciems, pagasts, novads, valsts), e-pasta 

adrese, mob. tālruņa numurs. Personas datu apstrādi veic Biedrība “LATVIJAS DARTS 

ORGANIZĀCIJA”, VRN: 40003105401. 
 

6.1.1. Gadījumā, ja ar minētajiem personas datiem nav pietiekami, lai identificētu 

attiecīgo spēlētāju, LDO ir tiesības pieprasīt papildus datus – personas kodu 

un/vai ID numuru. Ja attiecīgais spēlētājs neiesniedz pieprasītos papildus 

datus, licencēšanas process vai licences darbība tiek apturēta un šis spēlētājs 

nevar piedalīties Latvijas reitinga sacensībās.  
 

6.2. Personas datu apstrāde tiek veikta ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos un 

saistošos normatīvos tiesību aktus, t.sk. Vispārīgo datu aizsardzības regulu. E-pasts 

jautājumiem par personas datu apstrādi: privacy@latviadarts.com. 
 

6.3. Personas dati tiek apstrādāti LDO leģitīmo mērķu sasniegšanai, tostarp, bet ne tikai 

– šautriņu mešanas (Darts) sacensību organizēšanai, to atspoguļošanai sociālajos 

medijos, atsevišķu spēļu tiešraižu organizēšanai un nodrošināšanai, šautriņu 

mešanas sporta veida popularizēšanai u.tml. 
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6.4. Piekļuve iegūtajiem/apstrādājamajiem personas datiem tiek sniegta personām, 

kurām ir attiecīgs tiesisks pamats personas datu apstrādei. Personas datiem, pēc 

nepieciešamības, varētu piekļūt – LDO amatpersonas/darbinieki, personas datu 

apstrādātāji, atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamajā 

apjomā, valsts un pašvaldību iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktajos 

gadījumos, kā arī trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir 

atbilstošs juridiskais pamats. 
 

6.5. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši 

attiecīgiem personas datu apstrādes mērķiem, kā arī saskaņā ar spēkā esošo 

piemērojamo normatīvo tiesību aktu prasībām. 
 

6.6. Datu subjektam (personas datu nodevējam) ir tiesības atjaunot savus personas datus 

(ja notikušas izmaiņas), pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kas ir LDO rīcībā, 

pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu 

apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgās datu aizsardzības regulā 

noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
 

6.7. Ja personas datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz datu subjekta sniegto 

piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šo piekrišanu un LDO 

turpmāk vairs neapstrādās personas datus, kas iegūti uz piekrišanas pamata, 

attiecīgajam mērķim. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādu personas datu 

apstrādi, kas nepieciešama normatīvo tiesību aktu izpildei vai kura pamatojas uz LDO 

leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos tiesību aktos noteiktajiem pamatiem 

likumīgai datu apstrādei. 
 

6.8. Visi strīdi un domstarpības personas datu apstrādes jautājumos iesākumā risināmi 

starp datu subjektu un LDO. Gadījumā, ja radušais problēmjautājums netiek 

savstarpēji atrisināts un datu subjekts uzskata, ka LDO pārkāpj tā tiesības uz 

personas datu aizsardzību, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas 

Republikas Datu valsts inspekcijai. 
 

Processing of personas data (in English): 
 

1) In the framework of these Regulations, the following data of natural persons shall be 

processed – name, surname, date of birth, place of residence (city/village, parish, 

municipality, state), e-mail address, mobile phone number. The processing of 

personal data is carried out by the Association “LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA”, 

URN: 40003405401. 
 

a) In case that by these personal data is no sufficient to identify the player concerned, 

LDO has the right to request an additional data – personal identity code and/or ID 

number. If the relevant player fails to submit the additional data requested, the 

licensing procedure or licence validity shall be suspended and that player may not 

participate in the Latvian rating competitions. 
 

2) The processing of personal data shall be performed in conformity with the laws and 

regulations in force in the Republic of Latvia, including General Data Protection 

Regulation. E-mail address for questions on personal data processing: 

privacy@latviadarts.com. 
 

3) Personal data are processed for the achievement of the legitimate aims of the LDO, 

including, but not limited to – the organization of Darts competitions, their reflection 

in social media, the organization and provision live broadcasts of individual games, 

the promoting of Darts sport, etc. 

mailto:info@latviadarts.com
mailto:privacy@latviadarts.com
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4) Access to the acquired/processed personal data is provided to persons who have the 

appropriate legal basis for the processing of personal data. Personal data may, as 

needed, be accessed by – LDO officials/employees, personal data controllers, 

according to the services provided by them and only to the extent necessary, in the 

cases specified in the laws and regulations of the State and local government 

institutions, as well as third parties, carefully assessing whether such transfer of data 

has an appropriate legal basis. 
 

5) Personal data shall be stored for as long as their storage is required in accordance 

with the relevant personal data processing purposes, as well as in accordance with 

the requirements of the applicable laws and regulations in force. 
 

6) The data subject (personal data transferor) has the right to restore his or her personal 

data (if changes have occurred), to request access to his or her personal data, which 

is at the disposal of LDO, to request rectification, erasure, restriction of processing, 

to oppose the processing of personal data, as well as to the right to data portability 

in the cases and procedures specified in the General Data Protection Regulation. 
 

7) Where the processing of personal data is carried out on the basis of the consent 

provided by the data subject, the data subject shall have the right to withdraw that 

consent at any time and the LDO will no longer process the personal data obtained 

on the basis of consent for the purpose concerned. Withdrawal of consent shall not 

affect the processing of personal data necessary for the enforcement of laws and 

regulations or based on the legitimate interests of the LDO or other grounds specified 

in regulatory enactments for lawful processing of data. 
 

8) All disputes and disagreements in matter of personal data processing shall be dealt 

with at the outset between the data subject and the LDO. In the event that the 

problem is not mutually resolved and the data subject considers that LDO violates its 

rights to the protection of personal data, the data subject shall have the right to file 

a complaint to the Data State Inspectorate of the Republic of Latvia. 
 
 

Licencēšanās noteikumi uz 9 (deviņām) lapām sestajā to redakcijā ir apstiprināti un stājas 

spēkā visā Latvijas Republikas teritorijā no 2022. gada 01. februāra. 
 

 

7. Pielikumi 
 

7.1. Pielikums Nr.1 – Kluba licencēšanas pieteikums; 
 

7.2. Pielikums Nr.2 – Kluba spēlētāju licencēšanas pieteikums; 
 

7.3. Pielikums Nr.3 – Kluba spēlētāja individuālais licences pieteikums; 
 

7.4. Pielikums Nr.4 – Individuālā spēlētāja licences pieteikums; 
 

7.5. Pielikums Nr.5 – Ārvalstu spēlētāja licences pieteikums (angļu val.); 
 

7.6. Pielikums Nr.6 – Vienu sacensību licences pieteikums (latviešu val.); 
 

7.7. Pielikums Nr.7 – Vienu sacensību licences pieteikums (angļu val.). 
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PIELIKUMS NR. 1 
 
 

Kluba licence Nr.  
 (aizpilda LDO) 

 
 

Kluba licencēšanas pieteikums 
 

Aizpildīt drukātiem burtiem 
 
 

Klubs:  

 

Reģ. Nr. / int. grupa:  

 

Kontaktpersona:  

 

e-pasts:  Mob. tālr.  

 

Klubā nodarbojošos skaits:  (visu klubā spēlējošo spēlētāju skaits) 

 

Piesakāmies kluba licencei  .gada sezonai. 

 
 
 

Ar parakstu apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem Latvijas Darts Organizācijas 

(LDO) izdotajiem noteikumiem un nolikumiem un apņemamies tos pilnībā ievērot, kā arī 

apņemamies laicīgi iepazīstināt mūsu kluba spēlētājus ar LDO sniegto informāciju par 

izmaiņām nolikumos un noteikumos. Apņemamies iepazīstināt un izglītot mūsu kluba 

spēlētājus ar šautriņu mešanas noteikumiem un sekot to ievērošanai. 
 
 
 
 
 

20___.gada ___.__________ 
 
 

 /  / 

(paraksts)  (atšifrējums)  
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PIELIKUMS NR. 2 
 
 

Kluba spēlētāju licencēšanas pieteikums 
 

Aizpildīt drukātiem burtiem 
 
 

Klubs:  
 

Reģ. Nr. / int. grupa:  

 

Kontaktpersona:  

 

e-pasts:  Mob. tālr.  

 
 

Piesakām kluba spēlētāju licences  .gada sezonai sekojošiem mūsu kluba spēlētājiem: 

 

Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Dzimšanas 

datums 
Licence Nr. 
(aizpilda LDO) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
 

Ar parakstu apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem Latvijas Darts Organizācijas 

(LDO) izdotajiem noteikumiem un nolikumiem un apņemamies tos pilnībā ievērot, kā arī 

apņemamies laicīgi iepazīstināt mūsu kluba spēlētājus ar LDO sniegto informāciju par 

izmaiņām nolikumos un noteikumos. Apņemamies iepazīstināt un izglītot mūsu kluba 

spēlētājus ar šautriņu mešanas noteikumiem un sekot to ievērošanai. 
 
 
 

20___.gada ___.__________ 
 

 /  / 

(paraksts)  (atšifrējums)  
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PIELIKUMS NR. 3 
 
 

Licence Nr.  
 (aizpilda LDO) 

 
 

Kluba spēlētāja individuālais licences pieteikums 
 

Aizpildīt drukātiem burtiem 
 
 

Klubs:  
 

Vārds, Uzvārds:  

 

Dzimšanas datums:  (dd.mm.yyyy) 

 

Dzīvesvieta:  

 (pilsēta/ciems, pagasts, novads, valsts) 
 

e-pasts:  Mob. tālr.  

 

Licencējos sekojošām sacensībām:  – junioru,  – jauniešu,  – pieaugušo. 

 
 
 

Ar parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar viesiem Latvijas Darts Organizācijas (LDO) 

izdotajiem noteikumiem un nolikumiem un apņemot tos pilnībā ievērot, kā arī popularizēt 

šautriņu mešanas sporta veidu un celt tā prestižu. 
 

Vienlaikus arī apliecinu, ka esmu iepazinies ar Licencēšanās noteikumos iekļauto 

informāciju par personas datu apstrādi, tā ir skaidra un saprotama. 
 

Savus personas datus esmu nodevis labprātīgi, kā arī esmu informēts par manām, kā 

datu subjekta, tiesībām saistībā ar nodoto personas datu apstrādi. 
 

 
 
 
 

20___.gada ___.__________ 
 
 

 /  / 

(paraksts)  (atšifrējums)  
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PIELIKUMS NR. 4 
 
 

Licence Nr.  
 (aizpilda LDO) 

 
 

Individuālā spēlētāja licences pieteikums 
 

Aizpildīt drukātiem burtiem 
 
 

Vārds, Uzvārds:  

 

Dzimšanas datums:  (dd.mm.yyyy) 

 

Dzīvesvieta:  

 (pilsēta/ciems, pagasts, novads, valsts) 

 

e-pasts:  Mob. tālr.  

 

Licencējos sekojošām sacensībām:  – junioru,  – jauniešu,  – pieaugušo. 

 
 

Ar parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar viesiem Latvijas Darts Organizācijas (LDO) 

izdotajiem noteikumiem un nolikumiem un apņemot tos pilnībā ievērot, kā arī popularizēt 

šautriņu mešanas sporta veidu un celt tā prestižu. 
 

Vienlaikus arī apliecinu, ka esmu iepazinies ar Licencēšanās noteikumos iekļauto 

informāciju par personas datu apstrādi, tā ir skaidra un saprotama. 
 

Savus personas datus esmu nodevis labprātīgi, kā arī esmu informēts par manām, kā 

datu subjekta, tiesībām saistībā ar nodoto personas datu apstrādi. 
 

 
 
 
 

20___.gada ___.__________ 
 
 

 /  / 

(paraksts)  (atšifrējums)  
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PIELIKUMS NR. 5 
 
 

Licence No.  
 (filled by LDO) 

 
 

Overseas darts players license application 
 

Fill form with BLOCK CAPITALS 
 
 

Name, Surname:  

 

Date of Birth:  (dd.mm.yyyy) 

 

Place of residence:  

 (city/village, parish, municipality, state) 

 

e-mail:  Mobile:  

 

Licensing for competitions:  – junior,  – youth,  – adults. 

 
 

By signing, I confirm that I have read all the rules and regulations issued by the Latvian 

Darts Organization (LDO) and undertake to comply with them in full. 
 

At the same time, I also certify that I have acquainted with the information contained 

in the Licensing Rules regarding processing of personal data, it is clear and comprehensible. 
 

I have given my personal data voluntarily, as well as I am aware of my, as a data 

subject, rights related to the processing of personal data transferred. 
 
 
 
 
 

__________ ___, 20___ 
 
 

 /  / 

(signature)  (name, surname)  
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PIELIKUMS NR. 6 
 
 

Licence Nr.  
 (aizpilda LDO) 

 
 

Vienu sacensību licences pieteikums 
 

Aizpildīt drukātiem burtiem 
 
 

Vārds, Uzvārds:  

 

Dzimšanas datums:  (dd.mm.yyyy) 

 

Dzīvesvieta:  

 (pilsēta/ciems, pagasts, novads, valsts) 

 

e-pasts:  Mob. tālr.  

 

Sacensību nosaukums:  

 

Licencējos sacensībām:  – junioru,  – jauniešu,  – pieaugušo, konkurencē. 

 
 

Ar parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar viesiem Latvijas Darts Organizācijas (LDO) 

izdotajiem noteikumiem un nolikumiem un apņemot tos pilnībā ievērot, kā arī popularizēt 

šautriņu mešanas sporta veidu un celt tā prestižu. 
 

Vienlaikus arī apliecinu, ka esmu iepazinies ar Licencēšanās noteikumos iekļauto 

informāciju par personas datu apstrādi, tā ir skaidra un saprotama. 
 

Savus personas datus esmu nodevis labprātīgi, kā arī esmu informēts par manām, kā 

datu subjekta, tiesībām saistībā ar nodoto personas datu apstrādi. 
 
 
 
 
 

20___.gada ___.__________ 
 
 

 /  / 

(paraksts)  (atšifrējums)  
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PIELIKUMS NR. 7 
 
 

Licence No.  
 (filled by LDO) 

 
 

Overseas darts players one competition license application 
 

Fill form with BLOCK CAPITALS 
 
 

Name, Surname:  

 

Date of Birth:  (dd.mm.yyyy) 

 

Place of residence:  

 (city/village, parish, municipality, state) 

 

e-mail:  Mobile:  

 

Competition name:  

 

I want to get license for:  – junior,  – youth,  – adults competition. 

 
 

By signing, I confirm that I have read all the rules and regulations issued by the Latvian 

Darts Organization (LDO) and undertake to comply with them in full. 
 

At the same time, I also certify that I have acquainted with the information contained 

in the Licensing Rules regarding processing of personal data, it is clear and comprehensible. 
 

I have given my personal data voluntarily, as well as I am aware of my, as a data 

subject, rights related to the processing of personal data transferred. 
 
 
 
 
 

__________ ___, 20___ 
 
 

 /  / 

(signature)  (name, surname)  
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