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

Izraksts no valdes sēdes protokola Nr. 13/18
Vieta: Skype sanāksme internetā
Datums: 2018.gada 3.decembris
Sēdē piedalās:
Žanis Buklovskis, valdes loceklis;
Kristaps Mickus, valdes loceklis;
Reno Roga, valdes priekšsēdētājs;
Jurijs Botvinko, valdes loceklis
Sēdi vada: Reno Roga
Protokolē: Žanis Buklovskis
Sēdi sāk plkst. 17.00, beidz plkst. 19.00
Sēdes darba kārtībā izskatīts un nolemts:
1. Nolikumu un saistošo noteikumu koriģēšana 2019. gada sezonai.
Sākotnēji jāveic korekcijas trīs nolikumos norādītajā secībā pēc svarīguma:
a) Licencēšanās noteikumi - jākoriģē (1);
b) Latvijas reitinga noteikumi - jākoriģē (2);
c) Balvu fondu noteikumi - jākoriģē (3).
Nolemts:
• Par atbildīgo noteikts Žanis Buklovskis sadarbībā ar Kristīni Zaķīti, kura uzņēmās
nolikumu izstrādes vai rediģēšanas pienākumus biedru sapulcē;
• Izsludināt ierosinājumu par nolikumu izmaiņām iesniegšanu līdz 14.12.2018.;
• Ierosinājumu apkopošanas un jauno redakciju izveidi noteikt līdz 23.12.2018.;
• Jaunās nolikumu versijas nodot klubiem uz balsošanu elektroniski līdz 04.01.2019.;
• 05.01.2019. publicēt jaunās nolikumu versijas.
2. LDO sacensību tehniskā nodrošinājuma informācijas nodošana.
Nolemts:
• Atbildīgais Jurijs Botvinko;
• Jurijs Botvinko nosūta informāciju Vitai Grebskai, kura sniegs atbalstu sacensību
organizatoriskos jautājumos;
• Jurijs Botvinko pirms katrām LDO sacensībām informē tehniskos darbiniekus (krāvējus,
šoferus u.c.);
• Uldis Zeitmanis tiek noteikts kā tehniskais palīgs, jo vislabāk pārzin noliktavu un visu
tehnisko bāzi.
3. LDO Latvijas Kauss 2018.
Nolemts:
• Atbildīgie Vita Grebska un Jurijs Botvinko. Jurijs Botvinko veiks kausu pasūtīšanu. Reno
Roga tos nogādās sacensību norises vietā;

•

•

Finanšu līdzekļu taupības nolūkā šogad Latvijas kausa izspēles organizēt uz vecajiem
sacensību stendiem un vecā fināla stenda, lai aprīkojuma nogādāšanai sacensību vietā
nebūtu jāizmanto divi transporta līdzekļi;
Žanis Buklovskis nodrošinās nepieciešamo aprīkojumu individuālo un pāru sacensību
finālu translēšanai LDO Facebook profilā un vēlāk video izvietošanai LDO Youtube
kanālā.

4. 2018. gada reitinga pārrēķins līdz LDO Latvijas kausam.
Nolemts:
• Atbildīgais Reno Roga;
• Žanis Buklovskis nosūta visu LV reitinga sacensību rezultātus Reno Rogam, lai var veikt
punktu pārrēķinu atbilstoši biedru sapulcē nolemtajam;
• Reno Roga uzskaita LV reitingu, piešķirot punktus par ieņemtajām vietām sacensībās,
pamatojoties uz principu, ka punkti tiek piešķirti sākot ar pirmo vietu uz leju par
pārvarētām kārtām;
• Pārrēķināto reitingu publicē līdz Latvijas Kausa sacensībām LDO mājas lapā, lai spēlētāji
varētu ar to iepazīties un sacensībās notiktu korekta izsēšana.
5. LDO informatīvā uzturēšana.
Nolemts:
• Valters Melderis un Signe Sinkeviča ir atbildīgi par šo sadaļu;
• Žanim Buklovskim jānodrošina, ka Signe Sinkeviča un Valters Melderis var piekļūt
LDO mājas lapas jaunumu sadaļai, kā arī LDO Facebook profilam;
• Signe Sinkeviča un Valters Melderis var piesaistīt citus interesentus satura veidošanai,
tādējādi veicot sabiedrības informēšanu par šautru sporta veidu un sacensībām;
• Signei Sinkevičai un Valteram Melderim tiek uzdots piesaistīt citus medijus un
informatīvos atbalstītājus, lai tie pārpublicētu sagatavoto informāciju par sacensībām un
citām aktivitātēm, ka arī izveidot informatīvo atbalstītāju un to kontaktpersonu reģistru;
• Informatīvā plūsma sadalāma tādējādi, ka LDO mājas lapā ir atspoguļojama oficiālā
informācija par šautru aktivitātēm LV, kā arī pasaulē. Savukārt Facebook profilā ir
jāveido interaktīva vide, kurā tiktu publicēta dažāda informācija par šautriņu mešanas
aktivitātēm.
6. Biedru sapulču un valdes sapulču protokoli.
Nolemts:
• Visus protokolu izrakstus publicēt LDO mājas lapā. Atbildīgais Žanis Buklovskis.
7. 2019. gada sezonas kalendārs.
Nolemts:
• Atbildīgais Kristaps Mickus;
• Kristaps Mickus uztur kalendāru un operatīvi reaģē uz nepieciešamajām izmaiņām,
veicot korekcijas. Par visām izmaiņām informē sabiedrību, publicējot tās LDO mājas
lapā, LDO Facebook profilā;
• aktīvi popularizēt sacensības.
8. Mājas lapas sakārtošana.
Žanis Buklovskis informē par progresu ar mājas lapas sakārtošanu. Pašlaik ir sākta
sākumlapas un jaunumu sadaļas sakārtošana. Tālāk tiks kārtotas statiskās lapas un to
izkārtojums. Paralēli notiek izstrāde pie administrācijas daļas, lai būtu iespējams veikt

licencēto spēlētāju uzskaiti, kā arī ievadīt katru sacensību ieņemtās vietas, lai būtu
iespējams veidot automātisku reitinga veidošanos.
Nolemts:
• Par LDO mājas lapas uzturēšanu un aktualizēšanu atbildīgais Žanis Buklovskis.
9. LSFP saistošie noteikumi un atskaites.
Klātesošie vienojās, ka Kristaps Mickus uzņemsies šo pienākumu, iepazīstoties un
apgūstot nepieciešamos noteikumus. Jurijs Botvinko nodos Kristapam Mickus
iepriekšējos gados veidoto atskaišu un pārskatu paraugus.
Kristaps regulāri iepazīstinās valdes locekļus ar visiem saistošajiem noteikumiem, kurus
jāievēro, lai nodrošinātu LDO sekmīgu darbību. Tas ļaus apzināt neizmantotās iespējas
papildus finansējuma piesaistei un labot pieļautās kļūdas.
Nolemts:
• atbildīgais Kristaps Mickus.
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