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Valdes sēdes protokols Nr. 22/1 

 

 
Vieta: Skype sanāksme internetā 

    

Datums: 2022.gada 27. februāris 

Sēdē piedalās: 

Žanis Buklovskis, valdes priekšsēdētājs; 

Roberts Kovaļevski, valdes loceklis; 

Jurijs Botvinko, valdes loceklis 

 

Sēdi vada: Žanis Buklovskis 

Protokolē: Žanis Buklovskis 

 

Sēdi sāk plkst. 14.00, beidz plkst. 15.30 

 

Sēdes darba kārtība: 

1) Latvijas Darts virslīgas divīziju sadalījums Latvijas čempionātā; 

2) Citi jautājumi. 

 

Sēdes gaita: 

1) Latvijas Darts virslīgas divīziju sadalījums Latvijas čempionātā 

Sēdes dalībnieki iepazinās ar atsevišķu spēlētāju un dažu klubu izteiktajiem 

viedokļiem par to, ka jaunā izspēļu kārtība iedalot kungu sacensības divīzijās stājas 

spēkā jau ar pirmajām 2022. gada Latvijas čempionāta sacensībām. Tāpat tika izteikta 

neizpratne par to, ka spēlētāju sadalei tiks izmantots 2020. gada sacensību reitings. 

Tika saņemti piedāvājumi Latvijas čempionātā vēl nepiemērot sadalījumu divīzijās, 

kā arī reitingā iekļaut 2021. gada nogalē notikušās LDO Latvijas Kausa sacensības.  

 

Sēdes dalībnieki ilgstoši diskutēja par to vai atteikties no iepriekš plānotā sadalījuma 

Latvijas čempionāta sacensībās. Diskusijas vēlreiz tika izskatīti tie paši jautājumi, kuri 

vairākkārtīgi tika izdiskutēti pašā sākumā, kad tika strādāts pie jaunās izspēļu kārtības 

izstrādes. Šāda veida izspēļu kārtība nav nekas neparasts arī citos sporta veidos un pēc 

ilgstošām diskusijām ir sēdes dalībnieki nolēma pielietot jauno izspēļu kārtību jau 

Latvijas čempionāta sacensībās ar atrunu, ka noteikti jāvērtē kā aizritēs sacensības un 

šo jautājumu ir atkārtoti jāizskata pirms nākamās 2023. gada sezonas. 

 

Tika izdiskutēts piedāvājums izskatīt ņemt vērā tikai vai arī iekļaut pie 2020. gada 

reitinga iekļaut 2021. gada LDO Latvijas kausa sacensības, lai noteiktu spēlētāju 

sadalījumu divīzijās. Tika nolemts, ka 2021. gada LDO Latvijas Kausa sacensības 

netiks tajā iekļautas, jo tās notika, kā ne reitinga sacensības un tā arī tika 

popularizētas, kas varēja ietekmēt atsevišķu spēlētāju lēmumu par šo sacensību 

apmeklēšanu. Sēdes dalībnieki nolēma, ka 2021. gada LDO Latvijas Kausa sacensību 

rezultāti netiks ņemti vērā divīziju sadalījumam. 

 



No dažu spēlētāju puses tika izteikti minējumi, ka iespējams, kāda spēlētāja līmenis ir 

krities vai cēlies un tamdēļ 2020. gada reitingu nevar ņemt par kritēriju spēlētāju 

sadalei. Taču vienīgais piedāvājums bija ņemt vērā LDO Latvijas Kausa 2021 

sacensības. Taču to nevar ņemt vērā pirmkārt dēļ tā, ka tās nebija reitinga sacensības, 

kā arī kā kritēriju nevar skatīties tikai vienas sacensības. Papētot 2020. gada reitingu, 

kā arī iepriekšējo gadu reitingus, tad ir konstatēts, ka pamatā TOP spēlētāju saraksts 

lielā mērā nemainās. Tāpat kritēriju izvērtēšanā nevaram balstīties un emocionāliem 

novērtējumiem par to, ka kāds spēlētājs ir kļuvis sliktāks vai kļuvis labāks. Vienīgais 

daudz maz objektīvais kritērijs uz doto brīdi ir tikai un vienīgi 2020. gada reitings. 

Sēdes dalībnieki nolēma kā spēlētāju iedalījuma divīzijās kritēriju izmantot 2020. 

gada reitingu. 

 

Tā kā sākot ar Latvijas čempionātu 2022 tiks veidots jauns reitings no nulles, tad ir 

paredzama situācija, ka nākamajās sacensībās būs virkne spēlētāju kuriem būs vienādi 

reitinga vietas noteikšanas rezultāti. Sēdes dalībnieki nolemj, ka nākamajās divās 

sacensībās strīdus situācijas vieta reitingā tiks noteikta pēc sekojošiem kritērijiem 

šādā secībā – izcīnītie reitinga punkti, augstāka vieta iepriekšējās sacensībās, vieta 

2020. gada reitingā, izloze. Sākot ar ceturtajām reitinga sacensībām vietas tiks 

noteiktas pēc Latvijas reitinga punktu piešķiršanas noteikumiem. 

 

1.1. Sēdes vadītājs aicina balsot un apstiprināt nolemtos punktus 

1.1.1. Balsojums – PAR – 3 (trīs), PRET – 0 (nulle), ATTURAS – 0 (nulle) 

1.1.2. Nolemts – Iepriekš noteiktā Latvijas čempionāta izspēļu kārtība paliek 

nemainīga, kā spēlētāju sadales kritēriju izmantojot 2020. gada reitingu. 

Pieņemti vietu reitingā izšķiršanas noteikumi otrajām un trešajām 

reitinga sacensībām. 

 

2) Citi jautājumi 

Sēdes dalībnieki izdiskutēja aktuālos notikumus pasaulē un Krievijas uzbrukumu 

Ukrainai, kā rezultātā visa pasaule pašlaik vienojas par Krievijas un Baltkrievijas 

izolāciju dažādos līmeņos. Attiecīgi, lai parādītu mūsu attieksmi un nosodītu 

karadarbību, tad tiek piedāvāts pieņemt lēmumu par aizliegumu Krievijas un 

Baltkrievijas pilsoņiem licencēties un piedalīties Latvijas reitinga sacensībās līdz 

tālākam situācijas atrisinājumam pasaulē. 

 

2.1. Sēdes vadītājs aicina balsot par piedāvāto aizliegumu 

2.1.1. Balsojums – PAR – 2 (divi), PRET – 0 (nulle), ATTURAS – 1 (viens) 

2.1.2. Nolemts – Aizliegt licencēties un piedalīties Latvijas reitinga sacensībās 

Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. 

  

Nākamā valdes sēde notiks pēc Latvijas čempionāta sacensībām (datums tiks precizēts) 

tiešsaistē izmantojot Skype platformu. 

 

Sapulces vadītājs un protokolists _______________ Žanis Buklovskis 

 

Valdes locekļi: _______________ Žanis Buklovskis 

 

_______________ Roberts Kovaļevskis 

 

_______________ Jurijs Botvinko 


