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Biedru sapulces protokols Nr. 21/3 

 

Datums: 2021.gada 18.septembris 

Vieta: videokonference (Skype) 

Sapulci sāk plkst. 13.00;  

Sapulci beidz plkst. 14.45 

 

 Biedrības „LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” (turpmāk – LDO) 

ārkārtējo biedru sapulci atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma 36. panta 2. daļas 

noteikumiem sasauca Biedrība „Šautriņu mešanas sporta klubs „Asās Adatas”” pēc 

biedru - Biedrība „Šautriņu mešanas sporta klubs „Asās Adatas”” un Biedrība 

„Vecumnieki Darts Klubs” pieprasījuma. Biedriem par sapulci tika paziņots 2021. 

gada 27. augustā, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu. 

 

Sapulcē piedalās:  

Latvijas Darts Organizācijas valdes locekļi nepiedalās sapulcē. 

Latvijas Darts Organizācijas biedri: 

Biedrības „Šautriņu mešanas sporta klubs „Asās Adatas”” valdes priekšsēdētājs Žanis 

Buklovskis, 

Biedrības „Sporta klubs „Bauskas Darts”” pārstāv pilnvarotā persona Aigars Strēlis, 

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs „Priekule” valdes loceklis Aigars Strēlis, 

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

Biedrības „BDK „Lūsis” valdes priekšsēdētāja Vita Grebska, 

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

Biedrības “Vecumnieki Darts Klubs” valdes priekšsēdētājs Reno Roga, 

“BAMS pool house” SIA pilnvarotā pārstāve Kristīne Zaķīte, 

Biedrības Sporta klubs „Kuorsova” valdes priekšsēdētājs Laimonis Naglis. 

Kopskaitā: 9 (deviņi) LDO biedri un 0 (nulle) LDO valdes locekļi 

 

Biedru sapulcē piedalās 9 biedri no 11 reģistrētiem biedriem, kas ir 81,8% 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” 9 (deviņi), „pret” – nav, „atturas” – nav; 

Sapulces dalībnieki lemj par Sapulces protokolistu iecelt Biedrības „Šautriņu 

mešanas sporta klubs „Asās Adatas”” valdes priekšsēdētāju Žani Buklovski 

Balsojums: „par” 9 (deviņi), „pret” – nav, „atturas” – nav; 

 

Sapulces darba kārtībā: 

1) Esošās valdes atstādināšana  

2) Statūtu izmaiņas  

3) Jaunās valdes ievēlēšana  

4) Citi jautājumi  

 

Sapulces gaita:  

1) Esošās valdes atstādināšana 

Žanis Buklovskis informēja, ka esošās valdes atstādināšana tika ierosināt pamatojoties 

uz iepriekšējās biedru kopsapulces lēmumu par jaunu valdes locekļu pieteikšanās 

izsludināšanu, kas netika izdarīts. Reno Roga informē ka iepriekšējā biedru sapulcē 

tika nolemts, ka nākamajā biedru sapulcē tiks ievēlēta jauna valde visi kopā ar 

vienādu pilnvaru termiņu. Aigars Strēlis uzdeva jautājumu kāpēc vienīgais valdes 

loceklis Uldis Vrubļevskis nepiedalās sapulcē. Uz ko neviens īsti atbildēt nevarēja 

minot tikai Ulda sūtīto e-pastu ar informāciju, ka nevarēs piedalīties ārkārtas biedru 

sapulcē nepaskaidrojot iemeslus. 

1.1. Sapulces vadītājs ierosina balsot par izteikto priekšlikumu – Esošās valdes 

atstādināšana visā tās sastāvā 

1.1.1. Balsojums – PAR – 9 (deviņi), PRET – nav 

1.1.2. Nolemts – Atstādināt visus LDO valdes locekļus no valdes locekļu 

pienākumu pildīšanas. 

 

2) Statūtu izmaiņas 

Žanis Buklovskis informē, ka ir iesniegti piedāvājumi Latvijas Darts Organizācijas 

statūtu izmaiņām, lai precīzāk nodefinētu biedru un valdes pienākumus un atbildības. 

Tāpat ir saņemti komentāri/precizējumi no Reno Rogas par iesniegtajām izmaiņām. 

Citu izmaiņu piedāvājumi netika saņemti. 

Sapulces dalībnieki vienojas, ka ierosinātās izmaiņas tiks izskatītas pa veselām 

nodaļām un atsevišķi tiks balsots tikai, ja ir iebildumi kādam atsevišķam punktam. 

Balsošana notiks par veselu nodaļu kopumā. 



Sākotnēji tika izskatītas 4. nodaļas “Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un 

izslēgšana” ierosinātās izmaiņas.  

Reno Roga uzdeva jautājumu cik juridiski precīzs ir 4.1.12. punkts – Biedra kandidāts 

nedrīkst veikt LDO prestižu graujošas un konkurenci radošas darbības. Tā, kā šāds 

punkts LDO statūtos jau ir ilgstoši un netika ieviestas izmaiņas, tad sapulces 

dalībnieki vienojās, ka par šo punktu pirms statūtu iesniegšanas Uzņēmumu Reģistrā, 

ir jākonsultējas ar juristu un ja tiks ieteikts to mainīt, tad būs nepieciešams saskaņot šī 

punkta izmaiņas ar LDO biedriem. 

Notika vēl nelielas diskusijas pie atsevišķiem punktiem, bet piedāvātajās izmaiņas 

netika mainītas. 

2.1. Sapulces vadītājs ierosina balsot par 4. nodaļas saturu piedāvātajā redakcijā ar 

atrunu, ka jākonsultējas par punktu 4.1.12. un ja jāmaina tā formulējums, tad to 

būs jāapstiprina atsevišķi. 

2.1.1. Balsojums – PAR – 9 (deviņi), PRET – nav 

2.1.2. Nolemts – Apstiprināt LDO statūtu 4. nodaļu piedāvātajā redakcijā. 

Tika izskatīti piedāvājumi statūtu 5. nodaļā “Biedru tiesības un pienākumi”. Notika 

diskusijas par dažiem no punktiem, bet izmaiņas piedāvātajā redakcijā netika veiktas. 

2.2. Sapulces vadītājs ierosina balsot par 5. nodaļas saturu piedāvātajā redakcijā. 

2.2.1. Balsojums – PAR – 9 (deviņi), PRET – nav 

2.2.2. Nolemts – Apstiprināt LDO statūtu 5. nodaļu piedāvātajā redakcijā. 

Tika izskatīti piedāvājumi statūtu 6. Nodaļā “Biedrības struktūrvienības”. Piedāvāts 

nomainīt nodaļas nosaukumu uz “Biedrības pārvaldes institūcijas”. Notika diskusijas 

par dažiem no punktiem, bet izmaiņas piedāvātajā redakcijā netika veiktas. 

2.3. Sapulces vadītājs ierosina balsot par 6. nodaļas saturu piedāvātajā redakcijā. 

2.3.1. Balsojums – PAR – 9 (deviņi), PRET – nav 

2.3.2. Nolemts – Apstiprināt LDO statūtu 6. nodaļu piedāvātajā redakcijā. 

Tika izskatīti piedāvājumi statūtu 7. nodaļā “Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu 

pieņemšana”. Notika diskusijas par dažiem no punktiem, un vienas no izmaiņām 

diskusijās tika nolemts neveikt, kam visi piekrita. 

2.4. Sapulces vadītājs ierosina balsot par 7. nodaļas saturu piedāvātajā redakcijā. 

2.4.1. Balsojums – PAR – 9 (deviņi), PRET – nav 

2.4.2. Nolemts – Apstiprināt LDO statūtu 7. nodaļu piedāvātajā redakcijā. 

Tika izskatīti piedāvājumi statūtu 8. nodaļā “Izpildinstitūcija”. Atsevišķi tika 

akcentēts par valdes sastāva skaitliskām izmaiņām no četriem uz trim valdes 

locekļiem. Notika nelielas diskusijas. 

2.5. Sapulces vadītājs ierosina balsot par 8. nodaļas saturu piedāvātajā redakcijā. 



2.5.1. Balsojums – PAR – 9 (deviņi), PRET – nav 

2.5.2. Nolemts – Apstiprināt LDO statūtu 8. nodaļu piedāvātajā redakcijā. 

 

3) Jaunās valdes ievēlēšana 

Sapulces vadītājs informē, ka uz valdes locekļu amatiem saņemti trīs pieteikumi no 

Žaņa Buklovska, Jurija Botvinko un Roberta Kovaļevska, kā vienotai komandai. 

Tāpat no valdes locekļa Ulda Vrubļevska 17. septembrī tika saņemta informācija, ka 

citu pieteikumu uz valdes locekļu amatiem nav un ja tādi vēl ienāks, tad par to klubi 

tiks informēti līdz biedru sapulcei, taču tāda informācija netika saņemta.  

Reno Roga piedāvā balsojumu par jauno valdi veikt kā par vienotu komandu, kā tā 

tika pieteikta un kā par to biedri bija vienojušies iepriekšējā biedru sapulcē. 

3.1. Sapulces vadītājs ierosina balsot par priekšlikumu par valdi balsot kā par 

vienotu komandu trīs valdes locekļu sastāvā. 

3.1.1. Balsojums – PAR – 9 (deviņi), PRET – nav 

3.1.2. Nolemts – Veikt balsojumu par jauno LDO valdi kā par vienotu 

komandu ar vienu balsojumu nevis par katru kandidātu atsevišķi. 

3.2. Sapulces vadītājs ierosina balsot par jauno LDO valdi Žaņa Buklovska, Jurija 

Botvinko un Roberta Kovaļevska sastāvā turpmākajiem četriem gadiem. 

3.2.1. Balsojums – PAR – 9 (deviņi), PRET – nav 

3.2.2. Nolemts – Biedri vienbalsīgi apstiprina jauno LDO valdi Žaņa 

Buklovska, Jurija Botvinko un Roberta Kovaļevska sastāvā. 

 

4) Citi jautājumi 

Tika uzdots jautājums jaunajiem valdes locekļiem vai plāno šogad noorganizēt 

sacensības uz ko tika sniegta atbilde, ka primāri tagad ir jāsaprot vai varēs noorganizēt 

Latvia Open sacensības dēļ epidemioloģiskās situācijas kā arī ir jāņem vērā 

finansiālais faktors, lai sacensības neradītu zaudējumus biedrībai. Tāpat, ja būs 

iespējams, tad noteikti ir vēlme noorganizēt vismaz vienas sacensības klātienē, bet 

noteikti tiks atsākta arī Online jeb attālināto sacensību līga. 

Tāpat jaunā valde aicināja iepriekšējās valdes locekļus, ieskaitot tos kuri atkāpās no 

amatiem iepriekš, nodot visu informāciju par aizsāktajiem darbiem un aktivitātēm, lai 

varētu tos turpināt. Reno Roga izteica gatavību jebkurā laikā nodot visu informāciju 

un LDO materiālās vērtības, kā planšetes un datorus. 

Tā, kā citu jautājumu nebija, tad sapulces vadītājs pateicās visiem par veltīto laiku un 

slēdza sapulci ātrāk nekā bija paredzēts. 

Protokols izplatīts: LDO valdei, biedriem, LDO mājas lapā 

 



Sapulces vadītājs un protokolists     Žanis Buklovskis 

 

Biedrības biedri: 

Biedrības „Šautriņu mešanas sporta klubs „Asās Adatas””  

valdes priekšsēdētājs:       Žanis Buklovskis 

 

Biedrības „Sporta klubs „Bauskas Darts””  

pilnvarotais pārstāvis:       Aigars Strēlis 

 

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs „Priekule”  

valdes priekšsēdētājs:       Aigars Strēlis 

 

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs „Vecpiebalga”  

valdes priekšsēdētājs:       Ilgvars Lācis 

 

Biedrības „Sporta klubs „Izaicinājums”  

valdes locekle:        Signe Sinkeviča 

 

Biedrības „BDK „Lūsis”  

valdes priekšsēdētāja:       Vita Grebska, 

 

Biedrības „Sporta klubs Kuorsava”  

valdes priekšsēdētājs:       Laimonis Naglis 

 

“BAMS pool house” SIA pilnvarotā pārstāve:   Kristīne Zaķīte 

 

Biedrības „Vecumnieki darts klubs”  

pilnvarotais pārstāvis:       Reno Roga 


