
BIEDRĪBA „LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” 

Reģ. Nr. 40008105401 

Ikšķiles iela 5-62, Rīga, LV 1057 

 

Valdes sēdes protokols Nr. 21/4 

 

 
Vieta: Skype sanāksme internetā     

 

Datums: 2021.gada 12. oktobris 

Sēdē piedalās: 

Žanis Buklovskis, valdes priekšsēdētājs; 

Roberts Kovaļevskis, valdes loceklis 

Jurijs Botvinko, valdes loceklis 

 

Sēdi vada un protokolē: Žanis Buklovskis 

 

Sēdi sāk plkst. 20.00, beidz plkst. 20.45 

 

Sēdes darba kārtība: 

1) Sēdes darba kārtības apstiprināšana; 

2) Valdes sēdes protokola apstiprināšana; 

3) Ārkārtas situācija valstī; 

4) Citi jautājumi. 

 

 

Sēdes gaita: 

 

1) Sēdes darba kārtības apstiprināšana 

 

1.1. Sēdes vadītājs ierosina apstiprināt 2021. gada 12. oktobra LDO valdes sēdes 

darba kārtību. Visi piekrīt. 

1.1.1. Balsojums – PAR – 3 (trīs), PRET – 0 (nulle), ATTURAS – 0 (nulle) 

1.1.2. Nolemts – Apstiprināt 2021. gada 12. oktobra LDO valdes sēdes darba 

kārtību. 

 

2) Valdes sēdes protokola apstiprināšana 

 

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

protokolu. Visi piekrīt. 

2.1.1. Balsojums – PAR – 3 (trīs), PRET – 0 (nulle), ATTURAS – 0 (nulle) 

2.1.2. Nolemts – Apstiprināt 2021. gada 7. oktobra LDO valdes sēdes 

protokolu. 

 

 

 

 

 

 



3) Ārkārtas situācija valstī 

 

Ž.Buklovskis informē par izsludināto Ārkārtas situāciju valstī un atbilstošo Ministru 

Kabineta rīkojumu un tā noteikumiem. Saskaņā ar noteikumiem jebkādas klātienes 

sacensības var notikt tikai zaļajā režīmā ievērojot epidemioloģiskās drošības 

pasākumus. 

 

Tāpat sacensības var organizēt tikai, tad ja sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta 

veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, 

kas ir publicēts tās tīmekļvietnē (norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un 

laiku, kā arī sacensību organizatoru). 

 

Sēdes dalībnieki diskutē par to, kā atbalstīt biedrus un interešu grupas, lai tās varētu 

organizēt sacensības epidemioloģiski drošā vidē ievērojot visus saistītos noteikumus, 

kā arī pieteikt organizēto sacensību iekļaušanu LDO sacensību kalendārā. 

 

Sēdes dalībnieki vienojas, ka, lai pieteiktu sacensību iekļaušanu LDO sacensību 

kalendārā, organizatoram ir jāiesniedz atbilstošs pieteikums e-pasta vēstulē uz adresi 

valde@latviadarts.com tās saturā vai pielikuma dokumentā norādot sekojošu 

informāciju: 

• Sacensību nosaukums; 

• Sacensību norises vieta; 

• Sacensību norises datums un laiks; 

• Sacensību regularitāte (vienreizējs vai noteiktās mēneša vai nedēļas dienās); 

• Sacensību organizators un atbildīgās personas kontaktinformācija (tālruņa 

numurs, e-pasts); 

• Īsi noteikumi pēc kādiem tiek izspēlētas sacensības; 

• Apliecinājums, ka organizators nodrošinās sacensību norisi tikai zaļajā režīmā 

epidemioloģiski drošā vidē atbilstoši aktuālajiem Epidemioloģiskās drošības 

pasākumiem un Ārkārtējās situācijas noteikumiem. Sacensībās piedalās un to 

norises vietā atrodas tikai personas, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāts un organizators nodrošinās sertifikātu un personu apliecinošu 

dokumentu pārbaudi; 

• Cita informācija (ja ir tāda norādāma). 

 

Sēdes dalībnieki vienojas, ka lai vienkāršotu sacensību iekļaušanu LDO sacensību 

kalendārā, tad pietiek ar iesūtītu e-pasta vēstuli ar norādīto informāciju. Iesūtītās 

informācijas pārbaudi atbilstoši noteikumiem pārbaudīs un apstiprinās valdes 

priekšsēdētājs Ž. Buklovskis. Apstiprinātu pieteikumu sacensības tiks iekļautas LDO 

sacensību kalendārā. 

 

3.1. Sēdes vadītājs ierosina apstiprināt LDO biedru un interešu grupu sacensību 

iekļaušanas LDO sacensību kalendārā norādāmās informācijas un pieteikšanās 

kārtību. Visi piekrīt. 

3.1.1. Balsojums – PAR – 3 (divi), PRET – 0 (nulle), ATTURAS – 0 (nulle) 

3.1.2. Nolemts – Apstiprināt LDO biedru un interešu grupu sacensību 

iekļaušanas LDO sacensību kalendārā norādāmās informācijas un 

pieteikšanās kārtību. 

 

 

mailto:valde@latviadarts.com


4) Citi jautājumi 

 

Ž.Buklovskis informē, ka no LDO biedra BAMS Pool house SIA ir saņemts lūgums 

parakstīt apliecinājumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai par to, ka BAMS 

Pool house ir LDO biedrs kurš nodrošina treniņu centru sporta amatieriem, kā arī 

profesionāļiem kas piedalās Latvijas Darts Organizācijas rīkotajās sacensībās, 

nodrošina jauno sportistu apmācību un rīko vietēja mēroga sacensības. 

 

4.1. Sēdes vadītājs ierosina apstiprināt BAMS Pool house lūgumu un parakstīt 

apliecinājumu. Visi piekrīt. 

4.1.1. Balsojums – PAR – 3 (divi), PRET – 0 (nulle), ATTURAS – 0 (nulle) 

4.1.2. Nolemts – Apstiprināt un parakstīt apliecinājumu Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūrai. Uzticēt apliecinājuma parakstīšanu LDO valdes 

priekšsēdētājam Žanim Buklovskim. 

 

 

  

Nākamā valdes sēde notiks 21. oktobrī no 20:00 – 21:00 tiešsaistē izmantojot Skype 

platformu. 

 

 

Sapulces vadītājs un protokolists _______________ Žanis Buklovskis 

 

 

Valdes locekļi:   _______________ Žanis Buklovskis 

 

_______________ Roberts Kovaļevskis 

 

_______________ Jurijs Botvinko 

 


