
 

BIEDRĪBA „LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” 

Reģ. Nr. 40008105401 

Ikšķiles iea 5-62, Rīga, LV 1057 

 

Izraksts no valdes sēdes protokola Nr. 19/1 

Vieta: Skype sanāksme internetā     

Datums: 2019.gada 15.janvāris 

Sēdē piedalās: 

Žanis Buklovskis, valdes loceklis; 

Kristaps Mickus, valdes loceklis; 

Reno Roga, valdes priekšsēdētājs; 

Jurijs Botvinko, valdes loceklis 

 

Sēdi vada: Reno Roga 

Protokolē: Žanis Buklovskis 

 

Sēdi sāk plkst. 17.00, beidz plkst. 19.00 

 

Sēdes darba kārtībā izskatīts un nolemts: 

1. LDO saistošo noteikumu izmaiņu apstiprināšana 2019.gadam.  

Pamatojoties uz LDO biedru balsojumu, var tikt apstiprināti LDO saistošie 

dokumenti.  

 

Balsojuma rezultāti:  

• Klubu un spēlētāju licencēšanās noteikumi: 

Balsojumu izteica 8 klubi – Šautriņu mešanas sporta klubs “Asās Adatas”, Šautriņu 

mešanas klubs “Priekule”, Vecumnieki Darts Klubs, Šautriņu mešanas klubs 

“Vecpiebalga”, BDK Lūsis, DK Irlava, SIA Bams Pool House, Sporta klubs 

“Kuorsova” nobalsojot par noteikumu apstiprināšanu. Pārējie klubi no balsojuma 

atturējās. 

• Balvu fondu un dalības maksu noteikumi: 

Balsojumu izteica 9 klubi – Šautriņu mešanas sporta klubs “Asās Adatas” , Sporta klubs 

“Bauskas Darts”, Šautriņu mešanas klubs “Priekule”, Vecumnieki Darts Klubs, 

Šautriņu mešanas klubs “Liepāja”, Šautriņu mešanas klubs “Vecpiebalga”, Sporta 

klubs “Izaicinājums”, Šautriņu mešanas sporta klubs “50”, Sporta klubs “Kuorsova” 

nobalsojot par noteikumu apstiprināšanu. Pārējie klubi no balsojuma atturējās. 

• Latvijas reitinga sacensību noteikumi: 

Balsojumu izteica 9 klubi – Šautriņu mešanas sporta klubs “Asās Adatas” , Sporta klubs 

“Bauskas Darts”, Šautriņu mešanas klubs “Priekule”, Vecumnieki Darts Klubs, 

Šautriņu mešanas klubs “Liepāja”, Šautriņu mešanas klubs “Vecpiebalga”, Sporta 

klubs “Izaicinājums”, Šautriņu mešanas sporta klubs “50”, Sporta klubs “Kuorsova” 

nobalsojot par noteikumu apstiprināšanu. Pārējie klubi no balsojuma atturējās. 

• Latvijas reitinga sacensību izspēļu noteikumi: 

Balsojumu izteica 9 klubi – Šautriņu mešanas sporta klubs “Asās Adatas” , Sporta klubs 

“Bauskas Darts”, Šautriņu mešanas klubs “Priekule”, Vecumnieki Darts Klubs, 

Šautriņu mešanas klubs “Liepāja”, Šautriņu mešanas klubs “Vecpiebalga”, Sporta 



klubs “Izaicinājums”, Šautriņu mešanas sporta klubs “50”, Sporta klubs “Kuorsova” 

nobalsojot par noteikumu apstiprināšanu. Pārējie klubi no balsojuma atturējās. 

 

Nolemts: 

 Apstiprināt sekojošus saistošos dokumentus:  

• Klubu un spēlētāju licencēšanās noteikumi; 

• Balvu fondu un dalības maksu noteikumi; 

• Latvijas reitinga sacensību noteikumi; 

• Latvijas reitinga sacensību izspēļu noteikumi. 

Noteikumi ir saistoši viesiem LDO reitinga sacensību spēlētājiem, tie stājas spēkā 

15.01.2019. Noteikumu jaunās versijas publicēt LDO mājas lapā. 

 

2. LDO budžeta 2019 apstiprināšana. 

Pamatojoties uz LDO biedru balsošanas rezultātiem, var tikt apstiprināts 2019.gada 

budžeta projekts.  

 

Balsojumu izteica 9 klubi – Šautriņu mešanas sporta klubs “Asās Adatas” , Sporta klubs 

“Bauskas Darts”, Šautriņu mešanas klubs “Priekule”, Vecumnieki Darts Klubs, 

Šautriņu mešanas klubs “Vecpiebalga”, BDK Lūsis, SIA Bams Pool House, Šautriņu 

mešanas sporta klubs “50”, Sporta klubs “Kuorsova” nobalsojot par noteikumu 

apstiprināšanu. Pārējie klubi no balsojuma atturējās. 

 

Nolemts: 

Apstiprināt  LDO budžetu 2019.gadam. Informāciju publicēt LDO mājas lapā.  

 

 

 

Sapulces vadītājs  (paraksts) Reno Roga 

 

Sapulces protokolists   (paraksts)        Žanis Buklovskis 

 

Valdes locekļi:  (paraksts) Žanis Buklovskis 

(paraksts)        Kristaps Mickus 

(paraksts) Reno Roga 

(paraksts) Jurijs Botvinko 

 

 

“IZRAKSTS PAREIZS” 

Biedrības “LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” 

Valdes priekšsēdētājs   (paraksts)  Reno Roga 

Rīga, 2019. gada 15. janvārī 

 


