
 

 
 

 

 

 

 

1. 

LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJAS 
 

LATVIJAS JAUNATNES (ZĒNU) IZLASES ATLASES NOTEIKUMI  

DALĪBAI BALTIJAS KAUSĀ 2020.GADĀ 
 

 
 

1. LIETOTIE TERMINI 
 

1.1. LDO – Biedrība “LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA”, reģ. Nr. 40008105401; 
  

1.2. Darts – šautriņas / šautriņu mešana; 
 

1.3. Baltijas kauss – šautriņu mešanas sacensības “Baltijas kauss 2020”, kas norisinās Rīgā, 

Latvijā, no 2020.gada 11. līdz 13.septembrim (ieskaitot); 
 

1.4. Latvijas izlase – Latvijas jaunatnes (zēnu) izlase; 
 

1.5. Latvijas izlases koordinators – LDO iecelta persona, kura organizē Latvijas izlases 

kandidātu atlases procesu, kā arī koordinē Latvijas izlases dalību Baltijas kausā (t.sk. 

transports, izmitināšana u.tml.), un pilda šo Noteikumu 4.sadaļā noteiktos pienākumus; 
 

1.6. LDO mājaslapa – www.latviadarts.com; 
 

1.7. LR – Latvijas Republika. 
 

 

2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
 

2.1. Latvijas izlase dalībai Baltijas kausā tiek veidota no jauniešiem, kuri nav sasnieguši pilnu 18 

(astoņpadsmit) gadu vecumu pirms pirmās sacensību dienas. 
 

2.2. Latvijas izlase Baltijas kausā sastāv no 4 (četriem) spēlētājiem. 
 

2.3. Tikai LR pilsoņi var pretendēt uz iekļaušanu Latvijas izlasē un tās kandidātos dalībai Baltijas 

kausā. 
 

2.4. LDO licencēti Darts spēlētāji (ievērojot 2.1.punkta vecuma ierobežojumu), kā arī LR pilsoņi, 

kuri dienu pirms Baltijas kausa pirmās sacensību dienas nav sasnieguši pilnu 18 

(astoņpadsmit) gadu vecumu un Latvijas izlases koordinatoram ir iesūtījuši pilnu atskaiti par 

visiem startiem Darts sacensībās ārpus LR, var pretendēt uz vietu Latvijas izlases sastāvā. 
 

2.5. Lai nepilngadīgā persona tiktu iekļauta Latvijas izlases sastāvā dalībai Baltijas kausā, vismaz 

vienam no vecākiem vai aizbildnim ir jāaizpilda pieteikuma anketa un ar savu parakstu 

jāapliecina, ka piekrīt LDO izstrādātajiem noteikumiem, Baltijas kausa nolikumam un 

sniedz atļauju attiecīgajai personai piedalīties sacensībās. 
 

2.6. LDO ir tiesības pamatotas nepieciešamības gadījumā mainīt šo Noteikumu atsevišķus 

nosacījumu. 
 

 

3. LATVIJAS IZLASES FINANSĒJUMS BALTIJAS KAUSAM 
 

3.1. LDO sedz 100% (viens simts procentus) no kopējām Latvijas izlases izmaksām, kurās 

ietilpst dalības maksa, formastērpi, ceļa izdevumi un izdevumi par naktsmītni. 
 

3.2. LDO sedz Latvijas izlases koordinatora izmaksas, kas saistītas ar došanos uz Baltijas kausu 

(ceļa izdevumi, naktsmītne u.tml.), 100% (viens simts procentu) apmērā. 
 

3.3. Latvijas izlases koordinatoram ar LDO valdi jāsaskaņo visu izmaksu tāmes. 
 

 

http://www.latviadarts.com/


2. 

4. LATVIJAS IZLASES KOORDINATORS BALTIJAS KAUSAM 
 

4.1. LDO kopā ar Latvijas izlasi uz Baltijas kausu nosūta Latvijas izlases koordinatoru. 
 

4.2. Latvijas izlases koordinatora darbs ir brīvprātīgs (bez atsevišķas atlīdzības). 
 

4.3. Saskaņā ar 07.12.2019. LDO biedru sapulces lēmumu, Latvijas izlases koordinatora 

pienākumus veic Jānis Kupšis. 
 

4.4. Latvijas izlases koordinatora pienākumos ietilpst: 
 

4.4.1. komunikācija ar visiem potenciālajiem Latvijas izlases kandidātiem un viņu 

vecākiem/aizbildņiem, 
 

4.4.2. Latvijas izlases potenciālo dalībnieku rezultātu apkopošana pirms galīgā dalībnieku 

sastāva noteikšanas, 
 

4.4.3. Latvijas izlases kandidātu rezultātu apkopojuma iesniegšana LDO valdei. 
 

4.4.4. Latvijas izlases formastērpu izstrādes organizēšana, 
 

4.4.5. Latvijas izlases darbību koordinēšana sacensību vietā, 
 

4.4.6. Latvijas izlases gaitu atspoguļošana LDO mājaslapā un sociālā tīkla Facebook profilā, 
 

4.4.7. rezultātu analīze pēc Baltijas kausa un analīzes apkopojuma iesniegšana LDO valdei. 
 

4.5. LDO valde ir tiesīga atstādināt Latvijas izlases koordinatoru no pienākumu pildīšanas, ja 

netiek veikti tam uzticētie pienākumi un uzdevumi. 
 

 

5. LATVIJAS IZLASES KANDIDĀTU ATLASE 
 

5.1. Latvijas izlases dalībnieku sastāvu Baltijas kausam nosaka pēc LDO apkopotā Darts reitinga 

jauniešu grupā (līdz 18 g.v.). 
 

5.2. Atlasei Latvijas izlasē dalībai Baltijas kausā, LDO apkopotā Darts reitingā tiek ņemtas vērā 

sekojošas 2020.gada sezonas Latvijas reitinga sacensības: 
 

5.2.1. Latvijas čempionāts (25.01.2020.); 
 

5.2.2. Vaiņodes kauss (08.02.2020.); 
 

5.2.3. Vecpiebalgas kauss (22.02.2020.); 
 

5.2.4. Vecumnieku kauss (07.03.2020.); 
 

5.2.5. Irlavas kauss (08.08.2020.); 
 

5.2.6. Priekules kauss (22.08.2020.). 
 

5.3. Vienas nedēļas laikā pēc galējo atlases rezultātu apkopojuma saņemšanas no Latvijas izlases 

koordinatora, LDO valde lemj par sastāva apstiprināšanu vai nepieciešamajām izmaiņām, ja 

kāds no Latvijas izlases dalībniekiem neatbilst šajos Noteikumos minētajiem kritērijiem. 
 

 
 

 

APSTIPRINĀTS: 
 

 

Biedrība “LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” 
 

 

Valdes priekšsēdētājs  ____________________ Reno Roga 

 


