BIEDRĪBA „LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA”
Reģ. Nr. 40008105401
Ikšķiles iea 5-62, Rīga, LV 1057

Valdes sēdes protokols Nr. 22/2
Vieta: Skype sanāksme internetā
Datums: 2022.gada 30. marts
Sēdē piedalās:
Žanis Buklovskis, valdes priekšsēdētājs;
Roberts Kovaļevski, valdes loceklis;
Jurijs Botvinko, valdes loceklis
Sēdi vada: Žanis Buklovskis
Protokolē: Žanis Buklovskis
Sēdi sāk plkst. 21.00, beidz plkst. 22.30
Sēdes darba kārtība:
1) Latvijas nacionālo izlašu atlases noteikumi;
2) Latvijas nacionālo izlašu menedžera iecelšana;
3) Latvijas nacionālo izlašu kandidātu izvērtēšana un apstiprināšana;
4) Epidemioloģiskie noteikumi pēc 2022. gada 1. aprīļa.
Sēdes gaita:
1) Latvijas nacionālo izlašu atlases noteikumi
Sēdes dalībnieki sāk diskusiju par nepieciešamajām izmaiņām izlases kandidātu
atlases noteikumos, jo izlašu atlases ciklā ir bijis divu gadu pārrāvums Covid-19
pandēmijas dēļ un aktuālie noteikumi pilnībā nav izmantojami esošajā situācijā.
Esošā noteikumu redakcija sevī ietver tikai pieaugušo izlašu atlases un sagatavošanās
noteikumus. Sēdes vadītājs iepazīstina visus ar informāciju, ka turpmāk no valsts
piešķirtā finansējuma 30% ir jānovirza jauniešu attīstībai. Tiek piedāvāts šogad
pieteikt Latvijas jauniešu izlases četru zēnu un divu meiteņu sastāvā.
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 – Pieteikt Latvijas izlases jauniešu konkurencē dalībai 2022.
gada jauniešu Eiropas Kausā šautriņu mešanā, kurš no 13. līdz 17.
jūlijam norisināsies Budapeštā, Ungārijā.
Sēdes vadītājs informē, ka jau ir apkopojis visu licencēto jauniešu informāciju un ir
iepriekš painteresējies vai vecāki ir gatavi nepieciešamības gadījuma piedalīties ar
līdzfinansējumu, bet pirms izskatīt kandidātu sarakstu tiek piedāvāts izdiskutēt atlases
kritēriju un sagatavošanās noteikumus.

Ņemot vērā, ka laiks, lai izstrādātu pilnvērtīgus noteikumus ir nepietiekošs, tad sēdes
dalībnieki vienojas uz esošo noteikumu pamata izveidot pagaidu noteikumus un līdz
2022. gada 7. oktobrim izstrādāt jauno noteikumu versiju iekļaujot noteikumus par
jauniešu izlasēm.
1.2. Sēdes vadītājs aicina balsot un apstiprināt nolemtos punktus
1.2.1. Balsojums – PAR – 3 (trīs), PRET – 0 (nulle), ATTURAS – 0 (nulle)
1.2.2. Nolemts – Izveidot pagaidu noteikumus un jaunos izstrādāt līdz 2022.
gada 7. oktobrim.
Pagaidu noteikumiem netiks veidots atsevišķs dokuments, bet visi punkti tiks iekļauti
šajā protokolā.
1. Vispārējie noteikumi
Latvijas jauniešu izlases kandidātos tiek iekļauti spēlētāji kuru vecums ir vismaz pilni
10 (desmit) gadi un uz attiecīgā gada Eiropas kausa sacensību pēdējo sacensību dienas
datumu tie nav pilnus 18 (astoņpadsmit) gadus veci.
2. Latvijas izlases finansējums
2.1. punkta noteikumos mainīt, ka LDO sedz vismaz 50% no kopējām attiecīgās
izlases Eiropas, Pasaules un Baltijas kausa izlases izmaksām, kurās ietilpst izlases
ceļa izdevumi, dzīvošanas/dalības maksa, formas un suvenīri pārējām dalībvalstīm.
2.1.1. punkta noteikumus mainīt uz sekojošiem: Izlases kandidātos un izlasē var būt
tikai tie spēlētāji, kuri paši vai to vecāki jauniešu gadījumā ir gatavi uzņemties līdz
50% personisko līdzfinansējumu.
3. Latvijas izlases menedžeru atbildības un pienākumi
Šos noteikumus attiecināt arī uz jauniešu izlasēm.
4. Latvijas izlases menedžeru kandidātu pieteikšanās
Tā, kā ir ļoti ierobežots laiks darbam ar izlašu kandidātu atlasi un citām saistītām
aktivitātēm un nav pietiekama laika jaunu menedžeru pieteikumu izvērtēšanai, tad
2022. gada izlašu menedžeri tiks noteikti no LDO puses, lai nodrošinātu visu procesu
korektumu atbilstoši LDO un izlašu interesēm
6. Latvijas izlases kandidātu atlase
Izlases kandidātu dalībnieku skaits kungu, dāmu un zēnu konkurencē tiek noteikts
vismaz 4 (četri) un ne vairāk kā 9 (deviņi) dalībnieki, bet meiteņu konkurencē vismaz
2 (divas) un ne vairāk, kā 6 (sešas) dalībnieces.
6.4. punkta noteikumus un apakšnoteikumus mainīt uz sekojošiem nosacījumiem:
- Attiecīgās sezonas Latvijas čempiona titula ieguvēji
- 2019. gada sezonas Latvijas izlases spēlētāji kungu un dāmu konkurencē
- LDO uzaicinātie spēlētāji
- LDO nepieciešamības gadījumā uzaicina arī rezervistus, lai situācijā, ja kādi
kandidāti atsakās pretendēt uz izlasi, tad nepieciešamības gadījuma, lai nodrošināti
pilnvērtīgu kandidātu atlasi un sagatavošanos, varētu atlases kārtā iekļaut šos
rezervistus

Pārējo punktu formulējumi ir pielāgojami atbilstoši augstāk minētajiem kritērijiem un
ņemot vērā, ka tiek atlasītas arī jauniešu izlases.
7. Latvijas izlases kandidātu vērtēšana un sastāva noteikšana
7.1. Kungi un dāmas tie vērtēti pēc trīs kritērijiem, kamēr jaunieši tiek vērtēti pēc
diviem kritērijiem.
7.1.1. Sagatavošanās posma individuālo spēļu turnīri – 50% kungiem un dāmām, kā
arī 60% jauniešiem no kandidātu rezultātu kopvērtējuma.
7.1.2. Kandidātu rezultāti Latvijas reitinga sacensībās (neieskaitot Latvia Open) –
35% kungiem (tikai A divīzijas rezultāti) un dāmām, kā arī 40% jauniešiem no
kandidātu rezultātu kopvērtējuma.
7.1.3. Kandidātu rezultāti WDF pasaules reitinga sacensībās kungiem un dāmām –
15% no kandidātu rezultātu kopvērtējuma.
Pārējie 7. punkta noteikumi pielāgojami atbilstoši.
Tāpat jāņem vērā, ka jauniešu izlases ir jāpiesaka līdz 30. maijam, bet pieaugušo
izlases iespējams līdz jūnija beigām (vēl precizējams).
Attiecīgi jauniešu atlases rezultāti tiks noteikti no Latvijas čempionāta 2022, Jēkabpils
kausa 2022 un diviem sagatavošanās posmiem.
Savukārt kungu un dāmu konkurencē no Latvijas čempionāta 2022, Jēkabpils kausa
2022, Vecpiebalgas kausa 2022, Irlavas kausa 2022 un trīs vai četriem sagatavošanās
posmiem, ja būs iespējams tik daudz aizvadīt šajā laikā.
Arī pēc atlases noslēguma vienojoties ar izlases sastāva spēlētājiem tiks organizēti
atsevišķi sagatavošanās sabraukumi.
8., 9. un 10. punktā minētie rezultāti aprēķini notiks pēc tāda paša principa tos
pielāgojot atbilstoši visiem augstāk minētajiem noteikumiem un tas būs izlases
menedžera pienākums.
1.3. Sēdes vadītājs aicina balsot un apstiprināt nolemtos punktus
1.3.1. Balsojums – PAR – 3 (trīs), PRET – 0 (nulle), ATTURAS – 0 (nulle)
1.3.2. Nolemts – Pieņemt augstāk minētos pagaidu noteikumus 2022. gada
izlašu kandidātu atlasei un izlases dalībnieku noteikšanai..
2) Latvijas nacionālo izlašu menedžera iecelšana
Sēdes dalībnieki izdiskutēja kādas ir iespējas tik īsā laikā izsludināt pieteikšanos vai
atrast izlases menedžeri no malas. Lai netērētu vērtīgo izlases atlases un
sagatavošanās laiku sēdes dalībnieki nolēma 2022. gada jauniešu un pieaugušo izlašu
menedžera pienākumus uzticēt Žanim Buklovskim.
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.

3) Latvijas nacionālo izlašu kandidātu apstiprināšana
Sēdes dalībnieki vienojas sākt ar jauniešu izlašu kandidātu izskatīšanu.
Žanis Buklovskis informē, ka meiteņu konkurencē ir tīrs licencētās spēlētājas
atbilstošā vecuma grupā:
• Marta Roga (Vecumnieki Darts Klubs)
• Ketija Ozola (DK Irlava)
• Maija Pokrovska (DK Irlava)
Tāpat Žanis informē, ka ir jau sazinājies ar meiteņu vecākiem vai pārstāvjiem un
noskaidrojis, ka šogad ņemot vērā Ukrainā notiekošo un cenu kāpumu divu meiteņu
vecāki nav gatavi piedalīties ar līdzfinansējumu. Tā kā LDO var segt tikai 50% no
izmaksām un nevarēs segt izdevumus 100% apmērā, tad ir piedāvājums šogad
meiteņu izlasi nesūtīt uz Eiropas kausu 2022 jauniešiem.
3.1. Sēdes vadītājs aicina balsot par piedāvāto lēmumu
3.1.1. Balsojums – PAR – 3 (divi), PRET – 0 (nulle), ATTURAS – 0 (nulle)
3.1.2. Nolemts – Nekomplektēt Latvijas meiteņu izlasi startam Eiropas kausā
2022 jauniešiem.
Žanis Buklovskis informē, ka zēnu konkurencē ir septiņi licencēti spēlētāji atbilstošā
vecuma grupā:
• Daniels Delveris (DK Vienradzis)
• Ralfs Lieģis (DK Vienradzis) - Latvijas čempions 2022
• Jurģis Zommers (ŠMK Vecpiebalga)
• Markus Jansons (DK Vienradzis)
• Roberts Buļko (ŠMK Priekule)
• Ralfs Laumanis (individuāli)
• Jēkabs Mālnieks (SK Saldus Darts)
Tāpat Žanis informēja, ka ir jau sazinājies ar zēniem, to vecākiem vai pārstāvjiem un
noskaidrojis, ka viens dalībnieks Markuss Jansons ir atteicies piedalīties atlasē
pamatojot to, ka dotajā brīdī tādā sagatavošanās līmenī, lai varētu pilnvērtīgi
iesaistīties atlasē un iegūt labāko sportisko formu dalībai Eiropas kausā 2022
jauniešiem. Savukārt pārējie uzrunātie izteica gatavību piedalīties atlases procesā un
cīnīties par vietu izlases sastāvā. Menedžeris piedāvā nosūtīt oficiālu e-pastu ar
uzaicinājumu uz izlases atlasi Danielam Delverim, Ralfam Lieģim, Jurģim
Zommeram, Robertam Buļko, Ralfam Laumanim un Jēkabam Mālniekam, kā arī
noorganizēt on-line sapulci ar jauniešu vecākiem, lai izrunātu nianses un atbildētu uz
jautājumiem.
3.2.Sēdes vadītājs aicina balsot par piedāvāto lēmumu
3.2.1. Balsojums – PAR – 3 (divi), PRET – 0 (nulle), ATTURAS – 0 (nulle)
3.2.2. Nolemts – Nosūtīt oficiālu uzaicinājumu uz izlases atlasi Danielam
Delverim, Ralfam Lieģim, Jurģim Zommeram, Robertam Buļko, Ralfam
Laumanim un Jēkabam Mālniekam, kā arī noorganizēt on-line sapulci ar
jauniešu vecākiem.

Sēdes dalībnieki veic kungu izlases kandidātu izvērtēšanu. Tāpat sēdes dalībnieki
vienojas, ka nepieciešams piesaistīt jaunākus spēlētājus, lai tie iegūtu pieredzi izlases
līmeņa spēlēm. Lēmums tiek pamatots ar to, ka ir jāveido ilgtspējīgs izlases kandidātu
modelis, lai būtu iespējami vairāk jaunāku kandidātu uz kuriem varētu paļauties
nākotnē. Sēdes dalībnieki vienojas, ka nepieciešams iesaistīt deviņus kandidātus, kas
dotu papildus spēles pašiem kandidātiem un atlases posms būtu dinamiskāks. Izlases
kandidātos vadoties no atlases kritērijiem tiek izvērtēti sekojoši dalībnieki:
• 2022. gada Latvijas čempions Madars Razma (ŠMK Priekule). Menedžeris
informē, ka ir sazinājies ar Madaru un noskaidrojis, ka Madaram dalību liedz
viņa esošais līgums ar Profesionālo Darts korporāciju (PDC) un viņš ir
atteicies no kandidēšanas uz vietu Latvijas izlasē.
• 2019. gada Latvijas izlase spēlētāji – Aigars Strēlis (ŠMK Priekule), Kristaps
Mickus (ŠMK Priekule), Laimonis Naglis (SK Kuorsova) un Žanis
Buklovskis (ŠMSK Asās Adatas). Žanis atsakās no kandidēšanas uz vietu
izlasē, jo pašlaik ir uzņēmies LDO valdes priekšsēdētāja pienākumus, kā arī
izlases menedžera pienākumus līdz ar ko neatliek laika kvalitatīvi sagatavoties
startiem. Tādējādi izlases kandidātos ir ieskaitāmi trīs no četriem 2019. gada
izlases spēlētājiem.
• Kandidātos tiek piedāvāts uzaicināt sekojošus dalībniekus
o Valters Melderis (ŠMSK Asās Adatas) – bija 2020. gada izlases
kandidātos, kā arī pēdējā laikā gan reitinga gan citās sacensības
demonstrē ļoti augstvērtīgu spēli;
o Nauris Gleglu (Bams Darts) – bija 2020. gada izlases kandidāts, kā tā
gada Latvijas čempions, kā arī 2022. gada Latvijas čempionātā ieņēma
2 vietu. Tāpat Nauris jau vairākus gadus demonstrē augstvērtīgu spēli
un ir ieguvis ievērojamu PDC sistēmas spēļu praksi.
o Jānis Kalniņš (Bams Darts) – stabils viens no Latvijas TOP
spēlētājiem, kā arī iepriekš ir piedalījies izlases atlases procesā.
o Uldis Ozoliņš (ŠMK Kuldīga) – tikko izcīnījis 2022. gada B divīzijas
Latvijas čempiona titulu un nodrošinājis vietu A Divīzijā. Uldis
demonstrē ļoti atzīstamu un augstvērtīgu spēles līmeni.
o Armands Tīms – gan pirms pandēmijas gan pēc demonstrē
augstvērtīgus rezultātus un būs ievērojams pienesums konkurencē uz
vietu Latvijas izlasē.
o Rihards Vosulis-Grigulis (ŠMSK Asās Adatas) – jauns un perspektīvs
spēlētājs, kuru ir vērts iespēlēt atlasē, lai gūtu pieredzi un pretendētu uz
vietu Latvijas izlasi.
• Kā rezervistus gadījumam, ja kāds tomēr nepiedalās atlasē, tiek piedāvāts
pieaicināt:
o Guntaru Stipinu (Vecumnieki Darts Klubs) – ir pārstāvējis Latvijas
izlasi un reitinga sacensībās cīnās ļoti atzīstami.
o Aivaru Šutku (SK Kuorsova) - ir vairāks reizes piedalījies izlases
atlases procesā, kā arī vienmēr ir reitinga augšgalā.
o Jānis Kupšis (DK Vienradzis) – ļoti perspektīvi sevi parādīja pirms
pandēmijas, taču pēdējās sacensībās nav redzēts. Taču noteikti ir vērts
pārbaudīt vai ir spējīgs pašlaik pretendēt uz vietu izlasē. Noteikti ir
viens no perspektīviem spēlētājiem.

Tāpat sēdes dalībnieki vienojas, ka sākot ar 2023. gada izlases atlasi jāsāk iespēlēt arī
jauniešus, kuri ir sasnieguši pilnus 18. gadus, kas tiem liedz pretendēt uz jauniešu
izlasi. Īpaši tas izceļams, jo jaunieši pirms pandēmijas ļoti cienīgi cīnījās arī
pieaugušo konkurencē.
Sēdes dalībnieki izdiskutēja vēl virkni spēlētāju, bet šoreiz palika pie šāda uzaicināmo
sastāva.
3.3.Sēdes vadītājs aicina balsot par piedāvātajiem kandidātiem
3.3.1. Balsojums – PAR – 3 (divi), PRET – 0 (nulle), ATTURAS – 0 (nulle)
3.3.2. Nolemts – Apstiprināt Latvijas kungu izlases kandidātu sarakstu un
nosūtīt oficiālu uzaicinājumu uz izlases atlasi Aigaram Strēlim,
Kristapam Mickus, Laimonim Naglim, Valteram Melderim, Naurim
Gleglu, Jānim Kalniņam, Uldim Ozoliņam, Armandam Tīmam un
Rihardam Vosulim-Grigulim. Informēt Guntaru Stipinu, Aivaru Šutku
un Jāni Kupši par to, ka tie ir iekļauti tuvākajos rezervistos.
Sēdes dalībnieki veic dāmu izlases kandidātu izvērtēšanu. Tāpat sēdes dalībnieki
vienojas, ka nepieciešams iesaistīt deviņas dalībnieces līdzīgi, kā kungiem. Izlases
kandidātos vadoties no atlases kritērijiem tiek izvērtētas sekojošas dalībnieces:
• 2022. gada Latvijas čempione un 2019.gada Latvijas izlases dalībniece
Kristīne Mickus (ŠMK Priekule).
• 2019. gada Latvijas izlase spēlētājas – Anda Seimane (BDK Lūsis), Marija
Ružāne (SK Kuorsova) un Zeltīte Strade (SK Kuorsova). Visas ir
vairākkārtējas Latvijas izlases dalībnieces.
• Kandidātos tiek piedāvāts uzaicināt sekojošas dalībnieces
o Irēnu Bauzi (ŠMK Priekule) – vairākkārtēji pārstāvējusi Latvijas izlasi,
kā arī ir viena no Latvijas TOP spēlētājām.
o Laima Upeniece (Bams Darts) – ir piedalījusies vairākās atlasēs.
Laimai piemīt izteikts cīņas spars. Izlases atlases posmos vienmēr ir
cīnījusies ar pilnu atdevi.
o Areta Kovaļevska (Bauskas Darts) – piedalījās 2020. gada izlases
kandidātu atlasē, kura tika pārtraukta pandēmijas dēļ. Arī sacensībās
cīnās ļoti atzīstami.
o Sarmīte Lavrentjeva – viena no Latvijas TOP spēlētājām un vienmēr
cīnās tikai par augstākajiem rezultātiem un demonstrē augstas
kvalitātes spēli.
o Sandija Andersone (ŠMSK Asās Adatas) – arī viena no Latvijas TOP
spēlētājām un regulāri atrodama reitinga augšgalā.
• Kā rezervisti tiek piedāvāts piesaistīt:
o Ievu Brikmani-Buklovsku (ŠMSK Asās Adatas) – vairākkārtēji
pārstāvējusi Latvijas izlasi ar lielu spēļu pieredzi.
Tāpat sēdes dalībnieki vienojas, ka sākot ar 2023. gada izlases atlasi jāsāk iespēlēt arī
jaunietes, kuras ir sasniegušas pilnus 18. gadus.
Sēdes dalībnieki izdiskutēja vēl virkni spēlētāju, bet šoreiz palika pie šāda uzaicināmo
sastāva.

3.4.Sēdes vadītājs aicina balsot par piedāvātajiem kandidātiem
3.4.1. Balsojums – PAR – 3 (divi), PRET – 0 (nulle), ATTURAS – 0 (nulle)
Nolemts – Apstiprināt Latvijas dāmu izlases kandidātu sarakstu un nosūtīt oficiālu
uzaicinājumu uz izlases atlasi Kristīnei Mickus, Andai Seimanei, Marijai Ružānei,
Zeltītei Stradei, Irēnai Bauzei, Laimai Upeniecei, Aretai Kovaļevskai, Sarmītei
Lavrentjevai un Sandijai Andersonei. Informēt Ievu Brikmani-Buklovski par
iekļaušanu rezervistos.
4) Epidemioloģiskie noteikumi pēc 2022. gada 1. aprīļa
Sēdes vadītājs informē sēdes dalībniekus, ka no 2022. gada 1. aprīļa tiek mainīti
epidemioloģiskie noteikumi valstī līdz ar ko ir nepieciešams līdz nākamajām reitinga
sacensībām sakārtot/papildināt LDO sanitāro protokolu. Nākamās sacensības tiks
aizvadītas šī gada 16. aprīlī. Lai papildinātu sanitāro protokolu ir nepieciešams
pieņemt lēmumus par to vai sacensības tiks aizvadītas zaļajā režīmā, kā arī par sejas
aizsargmasku lietošanu.
Sākotnēji tiek diskutēts par sacensību aizvadīšanu tikai zaļajā režīmā un
nepieciešamību pārbaudīt vakcinācijas sertifikātus. Diskusijās figurē divi viedokļi:
• Sertifikātu pārbaudei un sacensību aizvadīšanai tikai zaļajā režīmā īsti nav
pamatojuma, ja šāda norma ir atcelta visā valstī un nekur netiek kontrolēta
vakcinētu un nevakcinētu cilvēku savstarpējā kontaktēšanās;
• Sacensībām būtu jānotiek tikai zaļajā režīmā, jo saslimšanas gadījumā ir
lielāka iespēja, ka saslimšanas gaita būs vieglāka.
4.1.Sēdes vadītājs aicina balsot Vai sacensības turpmāk ir aizvadāmas zaļajā režīmā?
4.1.1. Balsojums – PAR – 1 (viens), PRET – 2 (divi), ATTURAS – 0 (nulle)
4.1.2. Nolemts – Turpmākajās Latvijas reitinga sacensībās nav jāievēro zaļais
režīms un spēlētājiem nav jāpārbauda vakcinēšanās vai pārslimošanas
sertifikāta esamība.
Sēdes dalībnieki diskutē par seju aizsargmasku lietošanu sacensību norises vietā.
Diskusijās figurē divi viedokļi:
• Sejas aizsargmasku lietošana samazina iespēju inficēties un slimības pārnesi
no viena cilvēka uz otru. Aizsargmasku lietošanu vajadzētu atstāt, kā obligātu
nosacījumu laikā, ka spēlētājs nepiedalās spēlē;
• Sacensībās aizsargmasku noteikt, kā ieteicamu nevis obligātu noteikumu un
ļaut spēlētājiem pašiem izvēlēties lietot sejas aizsargmaskas vai nē.
4.2.Sēdes vadītājs aicina balsot Vai atcelt sejas aizsargmasku obligātu lietošanu un
noteikt tikai ieteikuma veidā?
4.2.1. Balsojums – PAR – 2 (divi), PRET – 1 (viens), ATTURAS – 0 (nulle)
4.2.2. Nolemts – Turpmākajās Latvijas reitinga sacensībās sejas aizsargmasku
lietošana nav obligāts nosacījums. Taču joprojām tiek rekomendēts.
Sapulces vadītājs un protokolists
Valdes locekļi:
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