
BIEDRĪBA „LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” 

Nr. 40008105401 

Ikšķiles iela 5-62, Rīga, LV 1057 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IZRAKSTS 

No Ārkārtas biedru sapulces protokols Nr. 11/18 
 

Datums: 2018.gada 19.novembris 

Vieta: Pilskalna iela 26, Bauska 

Sapulci sāk plkst. 12.00;  

Sapulci beidz plkst. 18.00 

 

Biedrības „LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” (turpmāk – LDO) ārkārtējo biedru 

sapulci atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma 36. panta 2. daļas noteikumiem sasauca valde 

pēc biedru - Biedrība „Šautriņu mešanas sporta klubs „Asās adatas””, Biedrība „Šautriņu mešanas 

klubs „Priekule”,  Biedrība „Vecumnieki Darts Klubs” pieprasījuma. Biedriem par sapulci tika 

paziņots 2018. gada 4. novembrī, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu. 

 

Sapulcē piedalās:  

LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJAS (turpmāk – LDO) biedri: 

Biedrības „Šautriņu mešanas sporta klubs „Asās adatas”” valdes priekšsēdētājs Žanis Buklovskis, 

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

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs „Priekule” pilnvarotais pārstāvis Kristaps Mickus, 

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs „Liepāja” pilnvarotais pārstāvis Edgars Dzērve. 

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs „Vecpiebalga” pilnvarotais pārstāvis Reno Roga, 

Biedrības „BDK „Lūsis” valdes priekšsēdētāja Vita Grebska, 

Biedrības „Sporta klubs „Izaicinājums”” pilnvarotais pārstāvis Jānis Daukša, 

Biedrības „Sporta klubs Kuorsova” pilnvarotā pārstāve Areta Kovaļevska, 

Biedrības „DK IRLAVA” pilnvarotais pārstāvis Sandis Kipens, 

“BAMS pool house” SIA pilnvarotā pārstāve Kristīne Zaķīte. 

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs „50”” pilnvarotais pārstāvis Kaspars Dubra, 

Biedrības „Vecumnieki Darts Klubs” valdes priekšsēdētājs Reno Roga. 

 

Biedru sapulcē piedalās 12 biedri no 13 reģistrētiem biedriem, kas ir 92,3% no biedru 

skaita. Sapulce ir lemttiesīga. 

Sapulces dalībnieki lemj par Sapulces vadītāju iecelt Biedrības „Šautriņu mešanas 

sporta klubs „Asās Adatas”” valdes priekšsēdētāju Žani Buklovski 

Balsojums: „par” 12 (divpadsmit), „pret” – nav, „atturas” – nav; 

 

Sapulces dalībnieki lemj par Sapulces protokolistu iecelt Biedrības „Sporta klubs 

„Bauskas Darts”” valdes locekli Aretu Kovaļevsku 

Balsojums: „par” 12 (divpadsmit), „pret” – nav, „atturas” – nav; 

 

Sapulces darba kārtībā: 

1) Biedrības “Gulbenes sporta klubs “Šķēps”, reģ. Nr. 40008027395, valdes priekšsēdētāja Jura 

Aleksāna iesnieguma par izslēgšanu no LDO biedru sastāva izskatīšana; 

2) Izmaiņas biedrības statūtos; 

3) Izmaiņas biedrības valdes sastāvā; 



4) Pienākumu un atbildību sadale; 

5) Sacensību kalendārs 2019.gada sezonai; 

6) Citi jautājumi  

 

Balsojums: „par” 12 (divpadsmit), „pret” – nav, „atturas” – nav; 

 

Sapulces gaitā:  

1. Izskatīts Biedrības “Gulbenes sporta klubs “Šķēps”, reģ. Nr.40008027395, valdes priekšsēdētāja 

Jura Aleksāna iesniegums par izslēgšanu no LDO biedru sastāva.  

Nolemts:  

12 klubu pārstāvji vienbalsīgi nobalso par Biedrības “Gulbenes sporta klubs “Šķēps” izslēgšanu 

no LDO biedru sastāva. 

Balsojums: „par” -  12 (divpadsmit), „pret” – nav, „atturas” – nav;  

2. Pamatojoties uz sapulces ierosinātāju priekšlikumiem, tiek izskatīts jautājums par izmaiņām 

LDO statūtos: 

a) 8.nodaļas 8.1.punktu izteikt jaunā redakcijā: “Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 

četriem valdes locekļiem.” (izmainīts no “sastāv no trim valdes locekļiem” uz “sastāv no četriem 

valdes locekļiem”); 

b) statūtu 7.nodaļas 7.3.punktu izteikt jaunā redakcijā: “Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu 

reizi gada ne vēlāk kā līdz 31.decembrim” (izmainīts no “līdz 31.martam” uz “līdz 

31.decembrim”); 

c)  statūtu 7.nodaļas 7.5.punktu izteikt jaunā redakcijā: “Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā 

divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu uz pasta adresi 

vai/un uz e-pasta adresi ” (papildināts ar “uz pasta adresi vai/un uz e-pasta adresi”) 

d) statūtu 7.nodaļas 7.6.punktu izteikt jaunā redakcijā: “Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā 

piedalās vairāk kā puse biedru kopskaita” (izmainīts no “vairāk kā divas trešdaļas” uz “vairāk kā 

puse”);  

e) statūtu 7.nodaļas 7.8.punktu izteikt jaunā redakcijā: “Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja 

par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, 

Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā trīs 

ceturtdaļas no klātesošajiem biedriem.” ( izmainīts no “vairāk kā trīs ceturtdaļas” uz “vairāk kā 

puse”). 

Darba gaitā  par katru no statūtu punktiem tika saņemtas atbildes uz jautājumiem par 

izmaiņu nepieciešamību nekavējoties. Tika piedāvāts apstiprināt biedrības statūtu jauno redakciju. 

 

Nolemts: apstiprināt biedrības LDO statūtu jauno redakciju. 

Balsojums: „par” -  12 (divpadsmit), „pret” – nav, „atturas” – nav;  

 

3. Izmaiņas biedrības valdes sastāvā. 

3.1. Pamatojoties uz LDO valdes priekšsēdētājas Sarmītes Lavrentjevas un valdes locekļa Aivja 

Konstantinoviča iesniegumiem par viņu atkāpšanos no amata ar 2018.gada 27.oktobri. Klubi 

vienbalsīgi atbalsta Sarmītes Lavrentjevas un Aivja Konstantinoviča iesniegumu pieņemšanu un 

atbrīvošanu no LDO valdes locekļu pienākumu pildīšanas. LDO valdes loceklis Jurijs Botvinko 

turpina darbu valdē. 

 

Nolemts: atbrīvot Sarmīti Lavrentjevu no LDO valdes priekšsēdētājas amata un Aivi 

Konstantinoviču no LDO valdes locekļa amata. 

Balsojums: „par” -  12 (divpadsmit), „pret” – nav, „atturas” – nav;  

 



3.2. Sakarā ar to, ka sapulces gaitā nolemts izdarīt izmaiņas LDO staūtos - 8.nodaļas 8.1.punktu 

izteikt jaunā redakcijā: “Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem valdes 

locekļiem.”,  ir nepieciešams ievēlēt trīs jaunus valdes locekļus. Reno Roga, Kristaps Mickus, 

Žanis Buklovskis piekrīt uzņemties LDO valdes pienākumus. Citas kandidatūras sapulces gaitā 

netiek pieteiktas. Nolemts balsot par katru kandidātu atsevišķi.  

 

Nolemts: 

Par Biedrības „ LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” valdes locekļiem ievēlēt: 

1) Reno Roga, personas kods (personas kods), ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi (Biedrība 

„Vecumnieki Darts Klubs”).  

Balsojums: „par” -  12 (divpadsmit), „pret” – nav, „atturas” – nav;  

2) Kristaps Mickus, personas kods (personas kods), ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi  

(Biedrība „Šautriņu mešanas klubs „Priekule”). 

Balsojums: „par” -  12 (divpadsmit), „pret” – nav, „atturas” – nav;  

3) Žanis Buklovskis, personas kods (personas kods), ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi 

(Biedrība „Šautriņu mešanas sporta klubs „Asās Adatas””). 

Balsojums: „par” -  11 (vienpadsmit), „pret” – 1 (viens), „atturas” – nav;  

 

4. Sapulces dalībnieki iepazinās ar LDO biedru pienākumu un tiesību sarakstu. Lai organizācijā 

notiktu veiksmīga darbība, biedri piekrīt, ka ir nepieciešams noteikt pienākumu un atbildību 

sadalījumu starp LDO biedriem un valdi. Ar paplašinātu sarakstu var iepazīties pie klubu 

pārstāvjiem vai  informāciju pieprasot valdē.  Pēc  detalizēta saraksta izveides to apstiprinās valde. 

 

Atbildību un pienākumu sadaļu projekti: 

1)LSFP saistošie noteikumi  - atbildīgais LDO valde; 

2)Grāmatvedība – atbildīgais LDO valde (grāmatvedis); 

3)Mājas lapas uzturēšana, pilnveidošana sakārtošana – atbildīgais Šautriņu mešanas sporta klubs 

„Asās Adatas”; 

4)Pienākumu saraksta uzturēšana – atbildīgais LDO valde; 

5)LDO dokumentu uzturēšana – atbildīgais Sporta klubs “Bauskas Darts”; 

 6)Sacensību tiesnešu apmācīšana – atbildīgais Sporta klubs „Asās adatas”; 

 7)LDO sacensības  - atbildīgais „BDK „Lūsis”, „DK IRLAVA”; 

 8)Licencēšanās – atbildīgais „Vecumnieki Darts Klubs”; 

 9)Reitinga un rezultātu uzturēšana – atbildīgais Sporta klubs „Izaicinājums”; 

10)Sacensību kalendārs – atbildīgais Šautriņu mešanas klubs „Priekule”; 

11)Nolikumi – atbildīgais “BAMS pool house” SIA; 

12)Informatīva uzturēšana – atbildīgie Sporta klubs „Izaicinājums”, Šautriņu mešanas sporta klubs 

„Asās Adatas”; 

13)Latvijas izlase – šobrīd atbildīgais netiek noteikts; 

14)LDO biedru reģistra uzturēšana – atbildīgais „Vecumnieki Darts Klubs”; 

15)LDO vēsture  - šobrīd atbildīgais netiek noteikts; 

16)Sacensību finālu translēšana Youtube – šobrīd atbildīgais netiek noteikts. 

 

Nolemts: pieņemt zināšanai un izpildei uzdotos pienākumus un uzņemties atbildību par veicamo 

pienākumu.  

Balsojums: “par” - 12 (divpadsmit), „pret” – nav, „atturas” – nav; 

 



5. Klātesošie dalībnieki iepazinās ar 2019.gada provizorisko sacensību kalendāru Latvijā, Baltijā, 

Skandināvijā. 

Pēc diskusijas secina, ka sacensību kalendārs turpmākajiem periodiem jāizveido un jāapstiprina 

līdz iepriekšējā gada 1.novembrim.  Sacensību kalendāru ieteicams veidot tā, lai nepārklātos ar 

citu valstu turnīriem. 

 

Nolemts: akceptēt 2019.gada sacensību kalendāru, nepieciešamības gadījumā veicot 

papildinājumus.  Publicēt kalendāru LDO mājas lapā. 

Balsojums: „par” 12 (divpadsmit), „pret” – nav, „atturas” – nav; 

 

6. Citi jautājumi. 

6.1. Valdes loceklis Jurijs Botvinko ir sagatavojis informāciju par  biedrības 2018.gada budžetu 

un tā izlietojumu. Dalībniekiem tiek izskaidrotas atsevišķas izdevumu pozīcijas.  Tiek prezentēts 

2019.gada budžeta projekts.  

Pamatojoties uz sniegtajiem datiem un šī brīža finansiālo situāciju, sapulces dalībnieki lēma, ka 

LDO 2019.gadā nefinansēs Latvijas izlases dalību Pasaules kausa sacensībās, ja netiks atrasts 

papildus finansējums šim mērķim.  

 

Nolemts: akceptēt 2019.gada budžeta projektu, nepieciešamības gadījumā veicot papildinājumus 

pēc LDO Latvijas kausa sacensībām. Publicēt 2019.gada budžetu LDO mājas lapā. 

Balsojums: „par” 12 (divpadsmit), „pret” – nav, „atturas” – nav; 

 

6.2. Priekšlikums 2019.gadā klubiem  gada biedru naudas maksu maksāt līdzšinējā apmērā – 20.00 

euro gadā. 

 

Nolemts: LDO biedru un biedru kandidātu gada biedru naudu 2019.gadā noteikt 20.00 euro 

apmērā. 

Balsojums: „par” 12 (divpadsmit), „pret” – nav, „atturas” – nav; 

 

6.3. Pēc diskusijām tiek atbalstīts, ka licences gada maksa jāpaaugstina - klubu spēlētājiem – 10.00 

euro apmērā, ārzemju un individuāliem spēlētājiem -  15.00 euro apmērā. Dalības maksas 

sacensībās  (izņemot Latvia Open sacensības) licencētiem spēlētājiem 10.00 euro apmērā, 

nelicencētiem spēlētājiem 15.00 euro apmērā. Lai pretendētu uz LDO gada balvu, jābūt 

apmeklētām ne mazāk kā 75% sacensību. 

 

Nolemts: 2019.gadā noteikt spēlētāju licences gada maksu - klubu spēlētājiem – 10.00 euro 

apmērā, ārzemju un individuāliem spēlētājiem -  15.00 euro apmērā.  2019.gadā dalības maksas 

sacensībās (izņemot Latvia Open sacensības) licencētiem spēlētājiem noteikt 10.00 euro apmērā, 

nelicencētiem spēlētājiem 15.00 euro apmērā. 

Balsojums: „par”11 (vienpadsmit), „pret” – 1 (viens), „atturas” – nav ; 

 

6.4. Priekšlikums ņemot vērā, ka 2019.gada sacensību kalendārā pieteiktas 12 Latvijas reitinga 

sacensības, Latvijas reitingā iekļaut un uzskaitīt tikai LV teritorijā notiekošās sacensības, t.sk. 

Latvia Open2019. 

 

Nolemts: nepieciešams veikt izmaiņas  LDO saistošajos noteikumos, lai tie stātos spēkā ar 

2019.gada 1.janvāri. 

Balsojums: „par” 11 (vienpadsmit), „pret” – nav, „atturas” – 1 (viens); 

 



6.5. Priekšlikums sakārtot un precizēt reitinga punktu piešķiršanas nolikumu jau 2018.gadā un 

koriģēt piešķiramos punktus jau notikušajām sacensībām ievērojot pārvarēto kārtu principu 

piešķirot punktus sākot ar 1. (pirmo) vietu un tālāk. Izmaiņas veicamas līdz 2018. gada pēdējām 

LDO Latvijas Kauss sacensībām šī gada 14. decembrī. 

 

Nolemts: veikt nolikuma korekcijas un pārrēķināt 2018. gadā piešķirots punktus, lai saglabātu 

godīguma principu. 

Balsojums: „par” 10 (desmit), „pret” – nav, „atturas” – 2 (divi); 

 

6.6. Lai veicinātu operatīvu komunikāciju starp klubiem un valdi, katrs klubs un valde nosaka 

atbildīgo kontaktpersonu (as), norādot e-pasta adresi un tālruņa numuru.  Biedri atbalsta, ka 

atbildes sniegšana nedrīkst pārsniegt 7 darba dienas.   

 

Nolemts: atbildes jāsniedz 7 dienu laikā 

Balsojums: „par” 12 (divpadsmit), „pret” – nav, „atturas” – nav; 

 

6.7. Saņemts priekšlikums, ka turpmāk grāmatvedim regulāri (ne retāk kā 1x ceturksnī) un pēc 

katrām LDO rīkotajām sacensībām biedriem jāsniedz finanšu pārskats, kurā atspoguļos ieņēmumu 

un izdevumu pozīcijas. Valde atbalsta priekšlikumu. 

 

Sapulces vadītājs:      (paraksts)  Žanis Buklovskis 

 

Sapulces protokoliste:     (paraksts)  Areta Kovaļevska  

 

 

 

Biedrības biedri: 

 

Biedrības „Šautriņu mešanas sporta klubs  

„Asās Adatas”” valdes priekšsēdētājs:   (paraksts)  Žanis Buklovskis 

 

Biedrības „Sporta klubs  

„Bauskas Darts”” valdes locekle:    (paraksts)  Areta Kovaļevska 

 

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs  

„Priekule” pilnvarotais pārstāvis:    (paraksts)  Kristaps Mickus 

 

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs  

„Liepāja” pilnvarotais pārstāvis:    (paraksts)  Edgars Dzērve 

 

 

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs  

„Vecpiebalga” pilnvarotais pārstāvis:   (paraksts)  Reno Roga 

 

Biedrības „BDK  

„Lūsis” valdes priekšsēdētāja:   (paraksts)  Vita Grebska 

 

Biedrības „Sporta klubs  



„Izaicinājums”” pilnvarotais pārstāvis:   (paraksts)  Jānis Daukša 

 

Biedrības „Sporta klubs  

Kuorsova” pilnvarotā pārstāve:   (paraksts)  Areta Kovaļevska 

 

Biedrības „DK IRLAVA”  

pilnvarotais pārstāvis :     (paraksts)  Sandis Kipens 

 

SIA “BAMS pool house”  

pilnvarotā pārstāve:      (paraksts)   Kristīne Zaķīte 

 

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs „50””  

pilnvarotais pārstāvis:     (paraksts)   Kaspars Dubra 

 

Biedrības „Vecumnieki Darts Klubs”  

valdes priekšsēdētājs:      (paraksts)   Reno Roga 

 


