
IZRAKSTS 

BIEDRĪBA „LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” 

Reģ. Nr. 40008105401 

Ikšķiles iea 5-62, Rīga, LV 1057 

 

Biedru sapulces protokols Nr. 03/16 

 

 

Vieta: Bauska, Pilskalna 26, LV 3901     

Datums: 2016.gada 10.decembris 

 

Sapulcē piedalās:  

Latvijas darts organizācijas valdes priekšsēdētājs Oskars Kovaļevskis, 

Latvijas darts organizācijas biedri: 

Biedrības „Sporta klubs „Asās adatas”” valdes priekšedētājs Žanis Buklovskis, 

Biedrības „Sporta klubs „Bauskas darts”” valdes locekle Areta Kovaļevska, 

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

Biedrības „Vecumnieki darts klubs” valdes priekšsēdētājs Reno Roga, 

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs „Liepāja” valdes loceklis Romans Barkus, 

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

Biedrības „BDK „Lūsis” valdes priekšsēdētāja Vita Grebska. 

 

Sapulci vada: Žanis Buklovskis  

 

Protokolē: Areta Kovaļevska 

 

Sapulci sāk plkst. 11.00 

Sapulci beidz plkst. 17.00 

 

Sapulces darba kārtībā: 

1. Latvijas darts organizācijas (turpmāk – LDO) stratēģijas veidošana 2017.-

2020.gadiem; 

2. Izmaiņu veikšana LDO saistošajos noteikumos; 

3. LDO sacensību kalendāra izveide 2017. gadam; 

4. Latvijas izlases veidošanas pamatprincipi; 

5. LDO sponsorēšana un grāmatvedības uzturēšana; 

6. LDO biedru atbildību un pienākumu deleģēšana; 

7. Debates, priekšlikumi, secinājumi. 

  

Sapulces gaitā:  
1. Sapulces gaitā izanalizēti visi LDO statūtos noteiktie mērķi (2. nodaļa).  

2. Sapulces gaitā tiek izskatīti LDO saistošie dokumenti, kā arī uzklausīti dalībnieku 

viedokļi un priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām attiecīgajos dokumentos.      

3. Lai veicinātu LDO mērķu sasniegšanu, organizācija sākot ar 2017.gada 1.janvāri 

apņemas rīkot sekojošas sacensības un turnīrus: 

a) Latvijas čempionāts (1 reizi gadā); 

b) Latvia open (1 reizi gadā); 



c) Baltijas kauss (1reizi 3 gados); 

d) Latvijas klubu komandu kauss (1 reizi gadā, piedalās tikai klubu biedri). 

 e) LDO kauss (jāvienojas par sacensību datumu un laikiem). 

2017.gada sacensību kalendārs tiks publicēts līdz 2017.gada 13.janvārim.  

 4. Visi sapulces dalībnieki bija vienprātīgi, ka Latvijas izlase startiem Pasaules un 

Eiropas kausu sacensībām ir nepieciešama. Lai tiktu veidota izlase, ir nepieciešami 

Latvijas izlases veidošanas noteikumi un startēģija, kuri stātos spēkā jau 2017.gadā.  

5. Saņemta informācija, ka LDO vairs nav nekādu finansiālu saistību pret citām 

juridiskām personām.  

6. Sapulcē nolemts, ka iespēju robežās katrs klubs uzņemsies savus pienākumus, kas 

veicinātu LDO sekmīgu darbību.  

7. Debatēs nolemts, ka sacensību veiksmīgai norisei LDO inventārs (mērķi, stendi, 

datorprogramma) klubiem tiek izsniegts bez maksas, ar noteikumu, ka tas nedrīkst tikt 

bojāts. Transportēšanas izmaksas uz un no sacensību vietas sedz organizators. 

 

Sapulces dalībnieki nolēma:  

a) Līdz 2016.gada 20.decembrim sniegt priekšlikumus par Latvijas izlases 

veidošanas kritērijiem un principiem. Priekšlikumus nosūtīt uz 

info@latviadarts.com 

b) Veikt izmaiņas LDO normatīvajos dokumentos, kas stāsies spēkā 2017.gada 8. 

janvārī. 

c) Līdz 2017. gada 7.janvārīm informēt klubu biedrus par izmaiņām LDO. 

 

Nākamajā sapulcē izskatāmie jautājumi: 

a) Normatīvo aktu izmaiņu apstiprināšana; 

b) Latvijas izlases komplektēšanas noteikumu izstrāde; 

c) Citi jautājumi 

 

 

 

Protokols izplatīts: LDO valdei, biedriem, LDO mājas lapā 

 

 

Sapulces vadītājs   /paraksts/    V.Uzvārds 

 

 

 

mailto:info@latviadarts.com

