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BIEDRĪBA „LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” 

Nr. 40008105401 

Ikšķiles iela 5-62, Rīga, LV 1057 

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

 

Biedru sapulces protokols Nr. 21/2 

 
Datums: 2021.gada 25. aprīlis 

Vieta: attālināti (izmantojot Microsoft Teams) 

 

Sapulcē piedalās:  

Latvijas darts organizācijas (turpmāk – LDO) biedri: 

Valdes priekšsēdētājs Reno Roga, 

Valdes loceklis Kristaps Mickus, 

Valdes loceklis Uldis Vrubļevskis, 

Valdes loceklis Jurijs Botvinko, 

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

Biedrības Sporta klubs „Bauskas darts” pilnvarotais pārstāvis Aivis Konstantinovičs, 

Biedrības Sporta klubs „Izaicinājums” valdes locekle Signe Sinkeviča,  

Biedrības Šautriņu mešanas klubs „Priekule” pilnvarotais pārstāvis Aigars Strēlis, 

Biedrības „Vecumnieki darts klubs” pilnvarotais pārstāvis Guntars Stipins, 

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

Biedrības „BDK „Lūsis” valdes priekšsēdētāja Vita Grebska, 

“BAMS pool house” SIA pilnvarotā pārstāve Kristīne Zaķīte, 

Biedrības „DK Irlava” pilnvarotais pārstāvis Sandis Kipens, 

Biedrības Sporta klubs „Kuorsova” valdes priekšsēdētājs Laimonis Naglis. 

Kopskaitā: 10 (desmit) LDO biedri un 4 (četri) LDO valdes locekļi 

 

Sapulci vada: Reno Roga  

Protokolē: Reno Roga 

Sapulci sāk plkst. 10:00;  

Sapulci beidz plkst. 14:01. 

 

Sapulces darba kārtībā: 

1. LDO valdes informatīva atskaite: 
1.1. Finanšu pārskats – detalizēta informācija par ieņēmumiem un izdevumiem nosūtīts LDO biedriem 

pirms sapulces, tiek sniegta vispārēja mutiska informācija, ka ar esošiem pieejamiem resursiem būtu 

pietiekami, lai veiktu Latvijas darts organizācijas pamatfunkcijas. 

1.2. Komunikācijas komandas informatīva atskaite – kopskaitā 2020. gadā bijušas 106 publikācijas - 84 

Facebook un 22 Latvijas darts organizācijas mājas lapā. Biedri tiek informēti, ka vislielākā 

apmeklētība un interese vairumā gadījumu ir par video pārraidēm, uz ko LDO Biedri tiek aicināti likt 

uzsvaru arī nākotnē. Radot saturu, padomāt arī par īsiem video. Detalizētāka informācija, LDO 

Biedriem, tiks nosūtīta atsevišķā e-pastā. 

1.3. Jauniešu izlases starts Baltijas kausā – iespēja startēt novērtējama kā pozitīva. Nākotnē detalizētāk 

strādāt pie niansēm un attīstības, lai jaunieši varētu sasniegt augstvērtīgus rezultātus sportiskā un savā 

izaugsmē. 

1.4. LDO tehniskās bāzes papildinājums – biedri informēti, ka 2020. gadā Latvijas darts organizācija 

papildinājusi tehnisko bāzi ar 24 planšetēm un 1 portatīvo datoru. Planšetes plānotas izmantot reitinga 

sacensībās, lai spēlētāji daudz precīzāk iegūtu informāciju par saviem rezultātiem. Portatīvais dators 

primāri paredzēts video translācijas nodrošināšanai, kā arī citiem ikdienas darbiem. 
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2. LDO valdes locekļu iesniegumi: 
2.1. LDO valdes locekļa Kristapa Mickus 2021.gada 4. aprīļa iesnieguma par atkāpšanos no amata 

izskatīšana un izvērtēšana. Sapulces dalībnieki informēti par Kristapa Mickus iesniegumu, kurā viņš 

personīgu iemeslu dēļ izsaka vēlmi atkāpties no valdes locekļa amata.  

Iebildumu nav. 

2.2. LDO valdes locekļa Reno Rogas 2021.gada 4. aprīļa iesnieguma par atkāpšanos no amata izskatīšana 

un izvērtēšana. Sapulces dalībnieki informēti par Reno Rogas iesniegumu, kurā viņš personīgu 

iemeslu dēļ izsaka vēlmi atkāpties no valdes locekļa amata.  

Iebildumu nav.   

2.3. Jaunu valdes locekļu iesniegumu izskatīšana – jauni iesniegumi, pieteikumi nav saņemti. 
 

3. LDO valdes sastāvs vai jaunu locekļu ievēlēšana: 
3.1. Jauni pretendentu iesniegumi nav saņemti. 

3.2. Ņemot vērā izveidojošo situāciju, esošā valde 2 cilvēku sastāvā var darboties, bet bez lemt tiesībām.  

3.3. LDO Biedri tiek aicināti uz diskusiju un pieņemt lēmumu par turpmākajiem soļiem.  

3.3.1. Notiek diskusija par jaunas valdes locekļu pieteikšanos termiņu, 

3.3.2. Notiek diskusija par visu valdes locekļu pārvēlēšanu jaunā LDO Biedru sapulcē, bet ne vēlāk kā 

2021. gada augustā. 

3.4. Sapulces vadītājs aicina balsot par izteikto priekšlikumu - Jauniem valdes locekļu kandidātiem 

pieteikties līdz 31. jūlijam 2021. gadam nosūtot pieteikumus uz info@latviadarts.com. 

3.4.1. Balsojums – PAR 10 (desmit), PRET – nav 

3.4.2. Nolemts – Izsludināt jaunu valdes locekļu pieteikšanos ar gala termiņu ne vēlāk kā 2021. gada 

31. jūlijs. Informāciju par pieteikšanos ievietojot LDO mājas lapā, LDO Facebook profilā un 

izsūtot LDO biedriem e-pastā. 

3.5. Sapulces vadītājs aicina balsot par izteikto priekšlikumu – Visu valdes locekļu pārvēlēšanu jaunā 

LDO Biedru sapulcē, ne vēlāk kā 2021. gada augustā, kas saistīts ar jauno valdes locekļu pieteikšanās 

beigu termiņu, esošā valdes locekļa Jurija Botvinko uzņēmuma reģistrā pilnvara beigu termiņu. 

3.5.1. Balsojums – PAR 9 (deviņi), PRET – 1 (viens) 

3.5.2. Nolemts – 2021. gada augustā LDO Biedru sapulcē ievēlēt jaunu LDO valdi, četru cilvēku 

sastāvā ar vienādu pilnvaru termiņu visiem valdes locekļiem. 

 

4. Biedru balsojums par vai pret tālākās sapulces norisi: 
4.1. Saistībā ar to, ka netika saņemti jaunas valdes locekļu pieteikumi un jauna valde netika ievēlētā, 

sapulces vadītājs aicina balsot par tālākas sapulces norisi. 

4.1.1. Balsojums – PAR 10 (desmit), PRET – nav 

4.1.2. Nolemts – turpināt LDO biedru sapulci un izskatīt aktuālos jautājumus. 

 

5. 2021.-2022. gada izspēļu kārtība, turnīru organizēšana un izteiktie priekšlikumi, citi 

precizējumi (diskusija): 
5.1. Saņemts Šautriņu mešanas sporta klubs „Asās adatas” valdes priekšsēdētāja priekšlikums: 

5.1.1. Lai nodrošinātu turpmāku sacensību izaugsmi un attīstību, piesaistot jaunus spēlētājus, kā arī 

veidot spēlētāju izaugsmi veicinošu sistēmu, vīriešu konkurencē būtu vēlams izveidot divas līgas 

– virslīgu un 1.līgu 

5.1.2. Jauniešu un Junioru sacensību dalībnieku elektroniskās sistēmas Dartconnect dalības maksu 

kompensēt no LDO budžeta līdzekļiem. 

5.2. Sporta kluba ‘’Bauskas Darts’’ pārstāvis ierosina nākotnē izmantot planšetes un elektroniskas 

rezultāta fiksēšanas sistēmu izmantot kā izvēli. 

5.3. Šautriņu mešanas kluba ‘’Priekule’’ pārstāvis aicina precizēt planšešu stiprinājuma nodrošinājuma 

jautājumu. 

5.4. BDK Lūsis valdes priekšsēdētajā būtu ar mieru atbalstīt dalības maksas pieaugumu kungu augstākās 

līgas sacensībām. 

5.5. Pēc viedokļu dažādības, sapulces vadītājs aicina precizēt izvirzīto jautājumu un pieņemt lēmumu.  

LDO biedriem vienojoties,  visi tiek aicināti balsot par  - Darba grupas izveidi, turpmāko LDO 

reitingu sacensību noteikumu izstrādāšanai. 

5.5.1. Balsojums – PAR  9 (deviņi), 1 (viens) biedrs nepiedalās balsojumā 

5.5.2. Nolemts – izveidot darba grupu LDO reitingu sacensību noteikumu izstrādei. 

5.6. Balstoties uz iepriekšējo 5.5.2. punktu, sapulces vadītājs aicina izvirzīt un balsot par darba grupas 

vadītāju un koordinatoru Žani Buklovski. 

mailto:info@latviadarts.com
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5.6.1. Balsojums – PAR 9 (deviņi), 1 (viens) biedrs nepiedalās balsojumā. 

5.6.2. Nolemts – Žani Buklovski apstiprināt par LDO reitinga sacensības noteikumu izstrādes darba 

grupas vadītāju un koordinatoru. Izstrādātos sacensību noteikumus iesniedz LDO Biedriem 

izskatīšanai. 

 

6. Citi iepriekš izsūtītie LDO sacensību nolikuma izmaiņu punkti, ierosinājumi. 
6.1. Saistībā ar  punktā 5.5.2. pielemto, biedri pieņem patreiz neizskatīt ierosinājumus. 

 

7. Izsūtītās LDO organizēto sacensību tāmes: Latvijas čempionāts, Latvia Open un Riga 

Open, LDO kauss. 
7.1. Biedri lemj, ka saistībā ar pārāk vēlu iesūtīto informāciju, sacensību tāmes nav iespējams tik īsā laikā 

objektīvi izvērtēt. Kā arī saistībā ar pastāvošiem COVID-19 ierobežojumiem, tos iespējams caurskatīt 

bez steigas. 

 

8. LDO 2021. gada budžeta tāmes plāns. 
8.1. Sapulces vadītājs aicina biedrus balsot par 2021. gada iesniegto budžeta plānu. 

8.1.1. Balsojums – PAR 10 (desmit), PRET – nav 

8.1.2. Nolemts – LDO biedri atbalsta iesniegto plānu. Tā realizācija par aptuveni 70% būs tieši vai 

pakārtota pastāvošiem sacensību norises ierobežojumiem. 

 

9. Biedrības “ŠAUTRIŅU MEŠANAS SPORTA KLUBS “50”, izslēgšana no LDO biedriem. 
9.1. Saņemts Šautriņu mešanas sporta klubs „Asās adatas” valdes priekšsēdētāja priekšlikums - Izslēgt 

“ŠAUTRIŅU MEŠANAS SPORTA KLUBS “50” no LDO biedriem, saistībā ar ilgstošu biedru 

naudu, licenču rēķinu apmaksas kavējumu. Ar iespēju atgriezties biedru sarakstā, ja tiek nokārtotas 

parādsaistības un apmaksāti tekošie rēķini. 

9.2. Sapulces vadītājs aicina LDO Biedrus balsot par “ŠAUTRIŅU MEŠANAS SPORTA KLUBS “50” 

atstādināšanu no LDO Biedru saraksta. 

9.2.1. Balsojums – PAR 10 (desmit), PRET -nav 

9.2.2. Nolemts – izslēgt “ŠAUTRIŅU MEŠANAS SPORTA KLUBS “50” no LDO Biedru saraksta 

ar iespēju atgriezties, ja tiek nosegti parādi. 

9.3. Sapulces vadītājs aicina LDO Biedrus balsot par “ŠAUTRIŅU MEŠANAS SPORTA KLUBS “50” 

iespēju atgriezties LDO Biedru sarakstā, ja tiek nokārtoti parādi un tiek uz priekšapmaksas pamata 

veikti jaunie maksājumi. 

9.3.1. Balsojums – PAR 10 (desmit), PRET -nav 

9.3.2. Nolemts - ŠAUTRIŅU MEŠANAS SPORTA klubam “50” nodrošināt vēlmju gadījumā iespēju 

atgriezties LDO Biedru sarakstā, ja tiek nokārtotas parādsaistības un apmaksāti uz priekšu jaunie 

rēķini. 

 

10.  Citi diskusijas punkti. 
10.1. Jauniešu izlases nolikuma izstrāde, balstoties uz pieauguši izlases nolikuma pamata. Nav 

noteikts atbildīgais. Aicinājums pieteikties brīvprātīgos. 

10.2. Pieaugušo izlases nolikuma izstrāde 2022. gadam un kā adaptēties dotajā situācijā, lai 2022. 

gadā sasniegtu augstākus sportiskos rezultātus. Atbildīgais nav noteikts, aicinājums pieteikties 

brīvprātīgos. 

10.3. 2021. gada biedru naudas. Tiek uzdots Jurijam Botvinko sagatavot un izsūtīti visiem LDO 

Biedriem rēķinu. 

10.4. Tiek uzdots Jurijam Botvinko apkopot un izsūtīt atskaiti par parādsaistībām ŠAUTRIŅU 

MEŠANAS SPORTA klubam “50”. 

10.5. 2021. licences maksājums spēlētājiem. Vienoties pēc situācijas visiem LDO Biedriem. 

10.6. LDO turpmākai attīstībai aicinājums veidot darba grupas pa atbildības sfērām. Aicinājums 

brīvprātīgos pieteikties un aprakstīt par kuru no lietām būtu gatavi atbildēt un attīstīt. 

10.7. Padomāt un izveidot papildus nominācijas, Gada balvas. Piemēram, Jaunais talants, Spēka 

plecs, citi. Aicinām pieteikties brīvprātīgos. 
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Sapulces vadītājs:         Reno Roga 

 

Protokolists:          Reno Roga 

 

 

Biedrības biedri: 

 

Biedrības „Šautriņu mešanas sporta klubs „Asās adatas”” valdes priekšsēdētājs:  

Žanis Buklovskis 

 

Biedrības „Sporta klubs „Bauskas darts”” pilnvarotais pārstāvis:  

Aivis Konstantinovičs 

 

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs „Priekule” pilnvarotais pārstāvis: 

Aigars Strēlis 

 

Biedrības „ DK Irlava” pilnvarotais pārstāvis: 

Sandis Kipens 

 

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 pilnvarotais pārstāvis: 

Kristīne Zaķīte 

 

 

Biedrības „Vecumnieku darts klubs” pilnvarotais pārstāvis: 

Guntars Stipins 

 

 


