
BIEDRĪBA „LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” 

Reģ. Nr. 40008105401 

Ikšķiles iea 5-62, Rīga, LV 1057 

 

Izraksts no valdes sēdes protokola Nr. 19/6 

Vieta: Skype sanāksme internetā     

Datums: 2019.gada 24.februāris 

Sēdē piedalās: 

Žanis Buklovskis, valdes loceklis; 

Kristaps Mickus, valdes loceklis; 

Reno Roga, valdes priekšsēdētājs; 

Jurijs Botvinko, valdes loceklis 

 

Sēdi vada: Reno Roga 

Protokolists: Žanis Buklovskis 

Sēdi sāk plkst. 17.00,  sēdi beidz plkst. 19.00 

 

Sēdes darba kārtībā izskatīts un nolemts: 

1. Latvijas reitinga sacensību izspēļu noteikumu izmaiņu apstiprināšana 2019. gadam.  

Pamatojoties uz LDO biedru balsojumu, var tikt apstiprināti organizācijai saistošie 

dokumenti.  

Balsojuma rezultāts:  

Par izmaiņām Latvijas reitinga sacensību izspēļu noteikumos balsojumā piedalījās 8 klubi – 

Šautriņu mešanas sporta klubs “Asās Adatas”, Sporta klubs “Bauskas Darts”, Šautriņu mešanas 

klubs “Priekule”, Vecumnieki Darts Klubs, Šautriņu mešanas klubs “Vecpiebalga”, Sporta 

klubs “Izaicinājums”, Šautriņu mešanas sporta klubs “50”, Sporta klubs “Kuorsova”.  Klubi 

nobalsoja par noteikumu apstiprināšanu. Pārējie klubi balsojumā nepiedalījās. 

Nolemts: 

Apstiprināt sekojošus saistošos dokumentus:  

• Latvijas reitinga sacensību izspēļu noteikumi. 

Tie ir saistoši visiem LDO reitinga sacensību spēlētājiem un stājas spēkā 25.02.2019. 

Noteikumu jauno versiju publicēt LDO mājas lapā. 

 

2. Latvijas pieaugušo izlašu atlases un sagatavošanās noteikumu izmaiņas 2019. gadam. 

Pamatojoties uz LDO biedru balsošanas rezultātiem, Latvijas pieaugušo izlašu atlases un 

sagatavošanās noteikumu izmaiņas un to apstiprināšana var tikt uzticēta LDO valdei.  

Balsojuma rezultāts:  

Deleģēt LDO valdi  veikt izmaiņas Latvijas pieaugušo izlašu atlases un sagatavošanās 

noteikumos. Balsojumā piedalījās 8 klubi – Šautriņu mešanas sporta klubs “Asās Adatas” , 

Sporta klubs “Bauskas Darts”, Šautriņu mešanas klubs “Priekule”, Vecumnieki Darts Klubs, 

Šautriņu mešanas klubs “Vecpiebalga”, Sporta klubs “Izaicinājums”, Šautriņu mešanas sporta 

klubs “50”, Sporta klubs “Kuorsova”, nobalsojot par noteikumu apstiprināšanu. Pārējie klubi 

balsojumā nepiedalījās. 

Nolemts: 

LDO valdei veikt Latvijas pieaugušo izlašu atlases un sagatavošanās noteikumu izmaiņas. 

 

3. Latvijas pieaugušo izlašu atlases un sagatavošanās noteikumu izmaiņu diskusijas. 

Diskusiju laikā LDO valdes locekļi ir vienojušies par sekojošu korekciju veikšanu, 

saglabājot spēkā esošo Latvijas pieaugušo izlašu atlases un sagatavošanās noteikumu 

pamatprincipus: 



• iepriekšējā gada Latvijas izlases pārstāvji nodrošina sev vietu aktuālā gada Latvijas 

izlases kandidātu lokā; 

• aktuālā gada Latvijas čempioni nodrošina sev vietu tekošā gada Latvijas izlases 

kandidātu lokā; 

• noteikt, ka kungu un dāmu konkurencē tiek atlasīti četri līdz astoņi kandidāti; 

• kandidātu konkurencē var tikt pieaicināti arī vairāk spēlētāju, bet ne vairāk kā 16 

spēlētāji (TOP 16) vīriešu konkurencē, ne vairāk kā 10 spēlētājas dāmu konkurencē 

(TOP 10), pamatojoties uz iepriekšējās sezonas reitinga rezultātiem; 

• izslēgt no sagatavošanās posma komandu spēļu sabraukumus; 

• organizēt četrus individuālo spēļu sabraukumus.  

• Lai būtu iespējams komplektēt izlasi arī bez menedžeriem, nolemts vienkāršot 

izlases menedžeru atlases noteikumus.  Pamatojums - aktivitāte uz šī pienākuma 

izpildītāja pieteikšanos ir zema vai praktiski nav, kā arī ir jāvērtē LDO finansiālās 

iespējas. 

• Noteikt, ka Latvijas reitinga sacensību rezultāti kandidātiem tiek skaitīti no 

iepriekšējā gada pirmajām reitinga sacensībām, uzreiz pēc Eiropas vai Pasaules 

kausa. Ņemt vērā arī BDO un WDF reitinga sacensību vērtējumu; 

• noteikt  sekojošu procentuālu kopvērtējuma sistēmu katram izlases kandidātam: 

1) individuālo sabraukumu rezultāti  - 40%; 

2) Latvijas reitinga sacensību rezultāti - 30%; 

3) WDF un BDO reitinga sacensību rezultāti - 30%. 

 

Nolemts: 

veikt izmaiņas Latvijas pieaugušo izlašu atlases un sagatavošanās noteikumos,  ņemot vērā 

augstāk minētos aspektus. Par noteikumu izmaiņu projekta sagatavošanu atbildīgs valdes 

loceklis Žanis Buklovskis. 

 

 

Sapulces vadītājs  (paraksts) Reno Roga 

 

Sapulces protokolists   (paraksts)        Žanis Buklovskis 

 

Valdes locekļi:  (paraksts) Žanis Buklovskis 

(paraksts)        Kristaps Mickus 

(paraksts) Reno Roga 

(paraksts) Jurijs Botvinko 

 

 

“IZRAKSTS PAREIZS” 

Biedrības “LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” 

Valdes priekšsēdētājs   (paraksts)  Reno Roga 

Rīga, 2019. gada 24. februārī 


