
BIEDRĪBA „LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” 

Reģ. Nr. 40008105401 

Ikšķiles iela 5-62, Rīga, LV 1057 

 

Valdes sēdes protokols Nr. 21/3 

 

 
Vieta: Skype sanāksme internetā     

 

Datums: 2021.gada 7. oktobris 

Sēdē piedalās: 

Žanis Buklovskis, valdes priekšsēdētājs; 

Jurijs Botvinko, valdes loceklis 

 

Sēdi vada un protokolē: Žanis Buklovskis 

 

Sēdi sāk plkst. 20.00, beidz plkst. 21.30 

 

Sēdes darba kārtība: 

1) Sēdes darba kārtības apstiprināšana 

2) Valdes sēdes protokola apstiprināšana 

3) Informācijas iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā; 

4) LDO Virtuālā Kausa nolikums; 

5) LDO Latvijas Kausa sacensības; 

6) LSFP līgumu tāmes 

7) Citi jautājumi. 

 

 

Sēdes gaita: 

 

1) Sēdes darba kārtības apstiprināšana 

 

1.1. Sēdes vadītājs ierosina apstiprināt 2021. gada 7. oktobra LDO valdes sēdes 

darba kārtību. Visi piekrīt. 

1.1.1. Balsojums – PAR – 2 (divi), PRET – 0 (nulle), ATTURAS – 0 (nulle) 

1.1.2. Nolemts – Apstiprināt 2021. gada 7. oktobra LDO valdes sēdes darba 

kārtību. 

 

2) Valdes sēdes protokola apstiprināšana 

 

2.1. Sēdes vadītājs ierosina apstiprināt 2021. gada 30. septembra LDO valdes sēdes 

protokolu. Visi piekrīt. 

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

2.1.2. Nolemts – Apstiprināt 2021. gada 30. septembra LDO valdes sēdes 

protokolu. 

 

 

 

 



3) Informācijas iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā 

 

J. Botvinko informē, ka informācija par valdes maiņu un statūtu jaunā redakcija ir 

iesniegta LR Uzņēmumu reģistrā šī gada 1. oktobrī un atbildei no Uzņēmumu 

Reģistra ir jābūt 11. oktobrī.  

 

4) LDO Virtuālā Kausa nolikums 

 

Ž.Buklovskis prezentē virtuālā kausa nolikuma sagatavi. Sēdes dalībnieki izdiskutē 

visus nolikuma punktus un vienojas par nepieciešamajām korekcijām. Ž. Buklovskis 

ierosina, ka nolikums ir iztulkojams angļu valodā, lai uz sacensībām varētu aicināt 

Lietuvas un Igaunijas spēlētājus. Visi piekrīt. 

 

4.1. Sēdes vadītājs ierosina apstiprināt 2021. gada 23. oktobra sacensību LDO 

Virtuālā Kausa 2021 nolikumu. Visi piekrīt. 

4.1.1. Balsojums – PAR – 2 (divi), PRET – 0 (nulle), ATTURAS – 0 (nulle) 

4.1.2. Nolemts – Apstiprināt 2021. gada 23. oktobra sacensību LDO Virtuālā 

kausa 2021 nolikumu. 

 

5) LDO Latvijas Kausa sacensības 

 

Ž.Buklovskis informē, ka ir sazinājies ar Bellevue Park Hotel Riga viesnīcu, lai 

precizētu norises datumu. Atbilde par iespējamo sacensību datumu tiks precizēta līdz 

15. oktobrim. Tāpat no Izglītības un Zinātnes ministrijas Sporta Departamenta tiek 

gaidīts precizējums par to, kā drošos apstākļos var notikt jauniešu sacensības. Kā arī ir 

jāsagaida valdības lēmums par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī un iespējamiem 

jauniem ierobežojumiem. 

 

Sēdes dalībnieki vienojas, ka tālākās diskusijas par šīm sacensībām ir atliekamas uz 

kādu no nākamajām valdes sēdēm, kad tiks noskaidrota visa nepieciešamā 

informācija. Visi piekrīt. 

 

6) LSFP līgumu tāmes 

 

Sēdes dalībnieki diskutē par iespējamo finansējuma izlietojumu 2021. gadā saskaņā ar 

to, ka plānota tikai vienu sacensību norise šī gada decembrī. Ž. Buklovskis informē, 

ka sazinājās ar LSFP, lai precizētu par iespējamiem izlietojumiem saskaņā ar 

noslēgtajiem līgumiem. Sēdes dalībnieki vienojas, ka līdzekļi ir izmantojami LDO 

Latvijas Kausa 2021 sacensībām, papildus datortehnikas un sacensību translāciju 

nodrošināšanas tehnikas iegādei, kā arī mājas lapas izstrādes pabeigšanai. Visi piekrīt. 

 

Sēdes dalībnieki diskutē par iespēju izmantot finansējumu jaunu stendu izgatavošanai. 

Ž.Buklovskis informē, ka ir sazinājies ar iepriekšējo stendu izgatavotāju un ir 

noskaidrojis, ka tādu pašu stendu izveides izmaksas ir vismaz dubultojušās, bet 

precīzas izmaksas nav zināmas. Sēdes dalībnieki vienojas šo jautājumu atlikt uz 

nākamo gadu un tad lemt par pakāpenisku papildus stendu izstrādi. Visi piekrīt. 

 

 

 

 



J. Botniko informē par piešķirto līdzekļu apjomu: 

• 2020.gada sadarbības līgums par papildus piešķirtajiem līdzekļiem Covid-19 

radīto negatīvo seku mazināšanai – 1222,00 (viens tūkstotis divi simti 

divdesmit divi) eiro; 

• 2021.gada sadarbības līgumu par valsts budžeta līdzekļiem – 2900,00 (divi 

tūkstoši deviņi simti) eiro; 

• 2021.gada sadarbības līgums par VKS ziedojumu līdzekļiem – 716,00 (septiņi 

simti sešpadsmit) eiro; 

• Kopējais finansējuma apjoms sastāda 4838,00 (četri tūkstoši astoņi simti 

trīsdesmit astoņi) eiro. 

 

Sēdes dalībnieki vienojas par sekojošu piešķirtā finansējuma izlietojuma sadalījumu: 

• 1040,00 (viens tūkstotis četrdesmit) eiro - LDO Latvijas Kausa 2021 

sacensību organizēšanai; 

• 1000,00 (viens tūkstotis) eiro – LDO mājas lapas izstrādes pabeigšanai; 

• 2798,00 (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi) eiro – datortehnikas un 

translāciju tehnikas iegādei. 

 

6.1. Sēdes vadītājs ierosina apstiprināt piešķirtā finansējuma izlietojuma sadalījuma 

principu un uzticēt J. Botvinko tāmju sagatavošanu iesniegšanai LSFP šī gada 8. 

oktobrī. Visi piekrīt. 

6.1.1. Balsojums – PAR – 2 (divi), PRET – 0 (nulle), ATTURAS – 0 (nulle) 

6.1.2. Nolemts – Apstiprināt piešķirtā finansējuma izlietojuma sadalījuma 

principu un uzticēt J. Botvinko tāmju sagatavošanu iesniegšanai LSFP šī 

gada 8. oktobrī. 

 

7) Citi jautājumi 

 

Citu izskatāmo jautājumu nav. 

 

  

Nākamā valdes sēde notiks 12. oktobrī no 20:00 – 20:30 tiešsaistē izmantojot Skype 

platformu. 

 

 

Sapulces vadītājs un protokolists _______________ Žanis Buklovskis 

 

 

 

Valdes locekļi:   _______________ Žanis Buklovskis 

 

 

_______________ Jurijs Botvinko 

 


