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Biedru sapulces protokols Nr. 6/17 

 

 

Datums: 2017.gada 7.oktobris 

Vieta: videokonference 

Sapulcē piedalās:  

Latvijas darts organizācijas valdes priekšsēdētāja Sarmīte Lavrentjeva, 

Latvijas darts organizācijas valdes loceklis Jurijs Botvinko, 

Latvijas darts organizācijas valdes loceklis Aivis Konstantinovičs. 

Latvijas darts organizācijas biedri: 

Biedrības „Sporta klubs „Asās adatas”” valdes priekšedētājs Žanis Buklovskis, 

Biedrības „Sporta klubs „Bauskas darts”” valdes locekle Areta Kovaļevska, 

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs „Priekule” valdes loceklis Aigars Strēlis un pilnvarotā 

pārstāve Irēna Bauze, 

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs „Liepāja” valdes loceklis Jānis Kupšis, 

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs „Vecpiebalga” valdes priekšsēdētājs Ilgvars Lācis,  

Biedrības „BDK „Lūsis” valdes priekšsēdētāja Vita Grebska, 

Biedrības „Sporta klubs „Izaicinājums”” valdes priekšsēdētāja Signe Sinkeviča. 

Latvijas darts organizācijas biedru kandidāti: 

Biedrības „DK IRLAVA” pilnvarotais pārstāvis Sandis Kipens, 

“BAMS pool house” SIA pilnvarotā pārstāve Kristīne Zaķīte. 

Interešu grupas “NB darts club” pārstāvis Kaspars Abramenko. 

 

Sapulci vada: Sarmīte Lavrentjeva  

Protokolē: Areta Kovaļevska 

Sapulci sāk plkst. 11.00;  

Sapulci beidz plkst. 14.50 

 

Sapulces darba kārtībā: 

1) Latvijas klubu komandu kauss, tā formāts un norise.  

2) Latvijas čempionāta norises laika maiņa.  



3) Latvijas reitinga izveide pāru sacensībām - vai nepieciešams un vēlamais formāts.  

4) Citi jautājumi  

Sapulces gaitā:  

1. Sakarā ar to, ka Latvijas darts organizācijas (turpmāk – LDO) valde izteikusi priekšlikumu 

organizēt Latvijas klubu komandu kausu un visi biedri to atbalstījuši, sapulces dalībnieki 

izsaka vēlamo Klubu komandu kausa sacensību norises formātu. Sacensības notiks atpūtas 

kompleksā „Arkadia” no 2017.gada 25.novembra līdz 26.novembrim. 

Irēna Bauze iesaka veidot komandas, kuru sastāvā ir četri kungi un divas dāmas. Aivis 

Konstantinovičs piedāvā un apņemas realizēt sacensības, kuru vērtēšanas pamātā ir Šveices 

sistēma, tādā veidā atvirzoties no stereotipiem. Aivis pirms sapulces visiem klubiem ir 

nosūtījis šīs sistēmas plusus un mīnusus, kā arī paskaidrojis kāpēc tieši šāds saecnsību 

formāts viņam šķiet piemērotākais. Žanis Buklovskis uzskata, ka spēlējot pēc Šveices 

sistēmas zūd jēga nosaukumam „Klubu komandu kauss”, bet neuzskata to par sliktu un 

ierosina šo priekšlikumu aktualizēt, veidojot nākamā gada sacensības. Vita Grebska piekrīt 

Žanim. Vēl Žanis iesaka turpmāk veidot  klubu sacensības vairākos posmos, tādējādi nosakot 

spēcīgāko Latvijas klubu, bet šim gadam piedāvā variantu, kur startē viena komanda, kuras 

sastāvā  būtu noteikta kluba trīs kungi un viena dāma. Šim priekšlikuma piekrīt arī Ilgvars 

Lācis. Signe Sinkeviča uzskata, ka šīm ir jābūt komandu sacensībām, nepiekrīt Aivja 

priekšlikumam. Signe uzskata, ka jābūt vispārpieņemtajam sacensību formātam, kur notiek 

individuālās, pāru un komandu sacensības. Sarmīte Lavrentjeva atgādina, ka sacensību 

mērķis ir sacensties klubu vārdā. Debatējot, klubu pārstāvji nonāk pie četriem sacensību 

formāta variantiem: 

1) vienota komanda, kas sastāv no četriem kungiem un divām dāmām; 

2) vienota komanda, kas sastāv no trim kungiem un vienas dāmas; 

3) izspēles pēc Šveices sistēmas (individuāli un pāros);   

4) atsevišķas kungu un dāmu komandas, kuru sastāvi – četri kungi un divas dāmas. 

Sapulces vadītāja ierosina klubu pārstāvjus balsot par vēlamo variantu.  

Rezultāts:  

Visu balstiesīgo klubu pārstāvji vienbalsīgi nobalso par 4.variantu, t.i. kungu komandu 

veidos četri kungi un dāmu komandu veidos divas dāmas. 

Kristīne Zaķīte, Sandis Kipens piekrīt balsotājiem, bet Kaspars Abramenko tomēr vairāk 

atbalsta 2.variantu(3+1).  

Sapulces dalībnieki uzskata, ka klubu komandu sacensībām jānorisinās pēc visiem zināmā 

formāta, kur tiktu aizvadītas individuālās, pāru un komandu sacensības.  



2. Latvijas čempionāta norises laika maiņa - vai mainīt tā norises laiku uz decembri vai atstāt 

janvārī.  

Jautājums par Latvijas čempionāta un LDO kausu aktualizējies, pamatojoties uz klubu un 

sacensību dalībnieku uzdotajiem jautājumiem. Vairākums sapulces dalībnieku jautājumu 

neuztver kā aktuālu. Kluba „Asās adatas” komentāri: Kāds pamatojums mainīt norises laiku 

no janvāra uz decembri? Ar to parasti sākas sezona un aktuālais čempions ir aktuāls visu 

sezonu. Saistīts arī ar izlases kritērijiem. PDC pasaules čemionāts un BDO pasaules 

čempionāti vienmēr ir sezonas sākumā.  

Rezultāts:  

Sapulces dalībnieki vienbalsīgi balso pret izmaiņām, kas nozīmē, ka Latvijas čempionāts arī 

turpmāk notiks janvārī, bet LDO kauss tiks aizvadīts decembrī. 

  

3. Priekšlikumu par pāru reitinga izveidi iesnieguši vairāki sapulces dalībnieki. Žanis 

Buklovskis informē, ka pie šī projekta izveides jau savulaik strādāja. Ir bijusi ideja, ka punkti 

jadod katram spēlētājam atsevišķi par pāra ieņemto vietu. Tas tāpēc, lai spēlētājs varētu 

pelnīt punktus ar dažādiem pāriniekiem un tā noskaidrot labākos pāru spēlētājus. Taču 

saistībā ar šo ir vairāki jautājumi. Kādu labumu iegūs reitinga labākie pāru spēlētāji? Kas 

uzturēs pāru reitingu? Vai LDO būs gatava sagādāt balvu fondu sezonas labākajiem pāriem?   

Ja šī ideja realizēsies, tad kluba „Asās adatas” vadītājs ir gatavs palīdzēt ar jau izstrādātajiem 

dokumentu projektiem. Signe atbalsta pāru reitinga izveidi. Ja pāru sacensībām 2018.gadā 

tiks izveidots reitings, tad viņa apņemas Saulkrastu kausā organizēt arī pāru sacensības. 

Šogad, rīkojot pāru sacensības, kluba „Izaicinājums” valdes priekšsēdētāja secinājusi, ka šis 

pāsākums organizatoram nav izdevīgs. Aivis izsaka priekšlikumu, ka veidojot pāru reitingu, 

jāvērtē katra spēlētāja individuālais veikums. Tam piekrīt arī pārējie klubi.  

Sapulces dalībnieki atbalsta pāru reitinga izveidi, bet nepieciešams brīvprātīgais, kurš to 

uzturēs.  2018.gadā ieteikums veidot pilotprojektu –  „pāru reitings”,  ko Kaspars Abramenko 

apņemas izveidot.   

Rezultāts: 

Klubu pārstāvji vienbalsīgi nobalso par pāru reitinga izveidi, ko 2018.gadā realizēs 

eksperimentālā kārtā. Atbildīgais – „NB darts culb” vadītājs Kaspars Abramenko.  

 

4.1. Diskusija par izmaiņām licencēšanās noteikumos.  

Kluba „Asās adatas” secinājumi, ka šī gada izmaiņas sevi nav attaisnojušas, galvenokārt 

tāpēc ka paši organizatori neievēro pašu pieņemtos lēmumus. Punkts par to, ka organizators 



var noteikt mazāku dalības maksu nozīmē, ka, ja nelicencētiem liek 10 EUR dalības maksu, 

tad licencētiem dalības maksai jābūt 5EUR - starpībai jābūt jebkurā gadījumā. Ja gribam lai 

licencējas vairāk individuālie un ārzemju spēlētājus, ir jāsamazina licences cena.  Tāpat būtu 

jāsaglabā starpība licencētiem un nelicencētiem spēlētājiem dalības maksai. Vēl kluba valdes 

priekšsēdētājs uzsver, ka labu spēlētāju piesaistīšana no Lietuvas veicinās mūsu pašu 

izaugsmi. Kluba “Lūsis” valdes priekšsēdētāja Vita Grebska uzskata, ka jautājumā par 

sacensību dalības maksu noteikšanu, kur daži klubi noteikumus atļāvās traktēt citādi, ir 

nepieciešama stingra kontrole no LDO valdes. Sacensību organizatoriem ir jāievēro 

noteikumi, kurus paši pieņēmuši biedru sapulcēs. Tam piekrīt arī Sarmīte Lavrentjeva, bet 

uzsver, ka nekādas soda sankcijas netiks pieņemtas. Valdes loceklis Aivis Konstantinovičs 

nepiekrīt atbalstīt citu valstu spēlētājus. Irēna Bauze izklāsta savu pieredzi, spēlējot Lietuvā. 

Lietuvieši ir pieņēmuši tādus licencēšanās noteikumus, kas labvēlīgāki vietējiem spēlētājiem.  

Rezultāts: 

Asu diskusiju rezultātā nolemts, ka  LDO valde vēlreiz izskatīs licencēšanās noteikumus un 

vērtēs izmaiņu nepieciešamību 2018.gadam.  

 

4.2. Latvijas izlases komplektēšanas jautājums ir atklāts visu gadu, kaut noteikumi ir 

pieņemti un stājušies spēkā. Klubs „Asās adatas” ieteiktu spēlētājus, kuri kaut kāda iemesla 

dēļ atsakās startēt Latvijas izlasē, neiekļaut izlases kandidātos nākamajā gadā (dot viena gada 

atpūtu). Klubiem obligāts nosacījums deleģēt pretendentus uz izlasi un tās sagatavošanās 

posmiem. Baltijas Kauss nav izņēmums. Sarmīte Lavrentjeva uzskata, ka, ja izlases kandidāti 

paši pret sevi būs godīgi un mainīs savu attieksmi, tad arī tiks sasniegts vēlamais rezultāts. 

Izskan arī noraidoša attieksme pret šī gada izlases menedžeri, kurš  atālujas neievērot 

vispārpieņemtās ētikas normas. Sapulces dalībnieki uzskata, ka valdei rūpīgi jāizvērtē izlases 

menedžera loma, viņam būtu jābūt piemēram pārējiem, nopietni jāuztver treniņprocess, 

jāseko sacensībās gūtajiem rezultātiem u.c. lietas. Valdes locekļi apliecina, ka šī gada 

neveiksmes izlases komplektēšanā netiks sasaistītas ar nākamā gada atlasi un nekādas 

sankcijas pret tiem spēlētājiem, kuri šogad atteicās būt izlases kandidāti, netiks pielietotas.  

Lai šādas situācijas neatkārtotos, LDO valde izskatīs izlases komplektēšanas noteikumus, 

nepieciešamības gadījumā tos labojot.  

Rezultāts: 

Uzdevuma izpilde noteikta līdz nākmajai biedru sapulcei, bet ne vēlāk kā līdz šī gada 

1.decembrim. 

 



DK „Irlava” pārstāvis Sandis Kipens pārtrauc savu dalību sapulcē. 

 

4.3. Nākamais jautājums par nepieciešamajiem labojumiem izspēļu kārtības noteikumos. 

Atkārtoti tiek uzsvērts, ka sacensību organizatoriem jāizmanto vienota datorprogramma. 

Bauskas kluba pārstāve iesaka LDO valdei nodrošināt tiesnesi visām sacensībām, jo 

datroprogramma LDO rīcībā ir. Būtu jānokomlektē kompetentu tiesnešu grupa, veicot 

apmācības. Irēna Bauze iesaka, ka ŠMK „Priekule” dalībnieks Artūrs Bauze ir gatavs būt 

sacensību tiesnesis. Šāda kontrolējama sistēma ļautu vienveidīgi organizēt sacensības visiem. 

Sarmīte Lavrentjeva priekšlikumu atbalsta, bet uzsver, ka tas nav viegli izdarāms darbs.  

Rezultāts: 

Lai sagatvotos jaunajai 2018.gada sezonai, LDO valde priekšlikumus pieņem zināšanai un 

apņemas  izskatīt tos līdz nakamajai biedru sanāksmei. 

 

4.4. Jāsakārto reitingā iekļaujamo BDO reitinga turnīru saraksts. 2017.gada pieredze liecina, 

ka ierobežojumi ir bijuši neproduktīvi.  

Rezultāts: 

Biedru sapulces dalībnieki vienojas, ka 2018.gadā ierobežojumi jāatceļ un reitingā iekļaujami 

visi BDO turnīri. Uz gada balvu var pretendēt tas spēlētājs, kurš Latvijas reitinga sacensībās 

piedalījies 75%.  

LDO valde veiks izmaiņas noteikumos līdz nākamajai biedru sapulcei, bet ne vēlāk kā līdz 

2017.gada 1.decembrim. 

 

4.5. LDO valdes priekšsēdētāja informē par atbalsta sniegšanu  PDC Nordic & Baltic Latvian 

Tour 2017, kas 2017.gada 4. un 5. novembrī  notiks Rīgā. Finansiāls atbalsts šīm sacensībām 

netiks sniegts, bet LDO nodrošinās stendus un ar šo saistītu loģistikas pakalpojumu 

sniegšanu.  

 

Sapulces dalībnieki nolēma:  

Pēc nepieciešamo izmaiņu veikšanas LDO normatīvajos aktos, sasaukt biedru sapulci. 

Sapulces norisi organizēt ne vēlāk kā līdz šī gada 15.decembrim.  

Protokols izplatīts: LDO valdei, biedriem, LDO mājas lapā 

Sapulces vadītājs        S.Lavrentjeva 

 

Protokolists          A.Kovaļevska 


