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BIEDRĪBA „LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” 

Nr. 40008105401 

Ikšķiles iela 5-62, Rīga, LV 1057 

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

 

Biedru sapulces protokols Nr. 19/8 

 

Datums: 2019.gada 7.decembris 

Vieta: Pilskalna iela 26, Bauska 

 

Sapulcē piedalās:  

Latvijas darts organizācijas (turpmāk – LDO) biedri: 

Valdes priekšsēdētājs Reno Roga, 

Valdes loceklis Kristaps Mickus, 

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

Buklovskis, 

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

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

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, 

Biedrības Sporta klubs „Kuorsova” valdes priekšsēdētājs Laimonis Naglis, 

“BAMS pool house” SIA pilnvarotais pārstāvis Uldis Vrubļevskis, 

Biedrības „Vecumnieku darts klubs” pilnvarotais pārstāvis Guntars Stipins. 

 

Sapulci vada: Reno Roga  

Protokolē: Areta Kovaļevska 

Sapulci sāk plkst. 10.00;  

Sapulci beidz plkst. 16.30. 

 

Sapulces darba kārtībā: 

1) LDO valdes locekļa Žaņa Buklovska 2019.gada 26.novembra iesnieguma par 

atkāpšanos no amata izskatīšana un izvērtēšana. 

Sapulces dalībnieki informēti par Žaņa Buklovska iesniegumu, kurā viņš personīgu 

iemeslu dēļ izsaka vēlmi atkāpties no valdes locekļa amata.  

Iebildumu nav.   

 

2) LDO valdes sastāvs vai jauna valdes locekļa ievēlēšana. 

Valdes loceklim Jurijam Botvinko 2020.gada aprīlī beidzas pilnvaru termiņš. 

Sapulces vadītājs informē, ka uz LDO valdes locekļa amatu ir 2 pretendenti – Uldis 

Vrubļevskis, kurš iesniedzis iesniegumu un Jānis Kupšis, kuru izvirza Šautriņu 

mešanas sporta klubs „Asās adatas”, Šautriņu mešanas klubs „Priekule”.  

Jānis Kupšis uz sapulci nav ieradies, bet elektroniski atsūtīta vēstule, kurā izklāstīta 

LDO jauniešu darts vēlamais attīstības virziens.  

Uldis Vrubļevskis iepazīstina sapulces dalībniekus ar mērķiem un prioritātēm LDO 

darbības uzlabošanā. 



2. 

Tiek uzklausīts LDO valdes priekšsēdētāja viedoklis par abām kandidatūrām. Reno 

Roga kā prioritāti izvirza juridisko jautājumu sakārtošanu organizācijā un sadarbības 

uzlabošanu ar citām juridiskām personām. 

Sapulces dalībnieki iepazinušies ar informāciju un vienojas, ka LDO valdei arī 

turpmāk jāsastāv no 4 valdes locekļiem un vismaz šobrīd izmaiņas statūtos nav 

nepieciešamas. Tiek nolemts balsot par abiem kandidātiem vienlaicīgi, katram 

klātesošajam biedram atdodot savu balsi par vienu vai otru kandidātu, vai arī 

atturoties. 

Balsojums: par Uldi Vrubļevski – 5 (pieci), par Jāni Kupši – 3 (trīs), atturas – 1 

(viens). 

Nolemts: 

Balsojuma rezultātā par LDO valdes locekli tiek ievēlēts Uldis Vrubļevskis. 

 

3) 2020.gada izspēļu kārtība un turnīru organizēšana. 

a) Saņemts Šautriņu mešanas sporta klubs „Asās adatas” valdes priekšsēdētāja Žaņa 

Buklovska priekšlikums. 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. 

Nolemts:  

Balsojums: „par” – 2 (divi), „pret” – 7 (septiņi), „atturas” – nav;  

Priekšlikumu pieņemt zināšanai, bet 2020.gada sezonā to neveidot. 

b) Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu paaugstināt sacensību dalības maksas, kas 

ļautu ieviest jaunus tehniskus risinājumus (programmas nodrošinājums, planšetes pie 

mērķiem, tehniskie darbinieki u.c.), kā arī palielināt balvu fondu procentuāli pret 

dalībnieku skaitu. 

Diskusiju rezultātā sapulces dalībnieki par rezultātu nevienojas, bet “BAMS pool 

house” SIA pilnvarotais pārstāvis Uldis Vrubļevskis iesaka par 2020.gada sacensību 

dalības maksu un to izlietojumu lemt LDO valdei. Citiem iebildumu nav. 

Nolemts:  

Deleģēt LDO valdi lēmuma par LV reitinga sacensību organizēšanas kārtību 

2020.gadam pieņemšanu. 

Noteikt projekta izpildes termiņu – 31.12.2019. 

Pēc lēmuma projekta sagatavošanas iesniegt to biedriem līdz 09.01.2020.  

Pieņemt galīgo lēmumu līdz 2020.gada Latvijas čempionātam. 

Balsojums: „par” – 9 (deviņi), „pret” – nav, „atturas” – nav;  

 

4) LV reitinga sacensību provizoriskais kalendārs 2020.gada sezonai. 

LV čempionāts - 25.-26. janvāris;  

Vaiņodes kauss - 8.februāris; 

Vecpiebalgas kauss – 22.februāris; 

Vecumnieku kauss – 7.marts; 

Jēkabpils kauss – 4-5.aprīlis; 

Bauskas kauss – 2.maijs; 

Cēsu kauss – 30.maijs; 

Irlavas kauss – 8.augusts; 

Priekules kauss – 22.-23.augusts; 



3. 

Baltijas kauss – 11.-13.septembris;  

Eiropas kauss – 29.septembris – 3.oktobris (Spānija); 

Liepājas kauss – 17.oktobris; 

Latvia Open – 31.oktobris; 

Riga Open – 1.novembris; 

LDO kauss – 12.-13. decembris. 

Nolemts:  

Kalendāra apstiprināšana notiks pēc tam, kad LDO valde sagatavos lēmumu par 

2020.gada sacensību formātu. 

Baltijas kauss - par turnīra organizēšanu lemj LDO valde, sadarbībā ar Lietuvas un 

Igaunijas pārstāvjiem; 

Balsojums: „par” – 9 (deviņi), „pret” – nav, „atturas” – nav;  

 

5) LV izlase. 

2020.gada izlases atlase notiek pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Iesniegums elektroniski jāiesniedz LDO valdei, nosūtot uz e-pastu: 

valde@latviadarts.com, oriģināldokuments iesniedzams LČ laikā, kurš norisināsies 

no 2020.gada 25.janvāra līdz 2020.gada 26.janvārim. 

Kandidātu iesniegumus valde pieņems līdz 2020.gada 26.janvārim. 

Treniņprocesa gaita un citas formalitātes tiks saskaņotas ar LDO valdi. 

Nolemts:  

Pieņemt zināšanai. 

Izsludināt kandidātu pieteikšanos LDO mājas lapā.  

Balsojums: „par” – 9 (deviņi), „pret” – nav, „atturas” – nav;  

 

6)LDO biedru atbildības un to novērtējums par 2019.gadu. Katra biedra 

pašnovērtējums. Ierosinājumi 2020.gadam. 

Saņemtas atbildīgo atskaites par paveikto un ierosinājumi nākamajam periodam. 

#LSFP saistošie noteikumi – atbildīgais LDO valde.  

Darbu pie dokumentu sagatavošanas turpinās valdes loceklis Kristaps Mickus.  

#Grāmatvedība – atbildīgais LDO valde (grāmatvedis). 

Darbu pie dokumentu sagatavošanas turpinās valdes loceklis Jurijs Botvinko.  

#Mājas lapas uzturēšana, pilnveidošana sakārtošana – atbildīgais Sporta klubs „Asās 

adatas”. 

Sporta klubs “Asās adatas” vairs neuzņemas šo pienākumu, tāpēc ir nepieciešams 

atbildīgais. Līdz atbildīgā noteikšanai, pienākumu uzņemas veikt LDO valde. 

#Pienākumu saraksta uzturēšana – atbildīgais LDO valde.  

Darbs tiks turpināts.  

#LDO dokumentu uzturēšana – atbildīgais Sporta klubs “Bauskas darts”. 

Darbs tiks turpināts.  

#Sacensību tiesnešu apmācīšana – atbildīgais Sporta klubs „Asās adatas”. 

Sporta klubs “Asās adatas” vairs neuzņemas šo pienākumu, tāpēc ir nepieciešams 

atbildīgais. Līdz atbildīgā noteikšanai, pienākumu uzņemas veikt LDO valde.  

#LDO sacensības  - atbildīgais „BDK „Lūsis”, „DK Irlava”. 

Irlavas klubs procesa nodrošināšanā nav piedalījies, tāpēc to turpinās tikai 

“BDK“Lūsis”.  

mailto:valde@latviadarts.com


4. 

#Licencēšanās – atbildīgais „Vecumnieku darts klubs”. 

Darbs tiks turpināts.  

Lai izvairītos no liekām problēmām un stresa situācijām, atbildīgais iesaka licencēties 

klubu dalībniekiem vienā reizē. Iesniegumus lūdz iesniegt līdz sacensību dienas plkst. 

10.00. 

#Reitinga un rezultātu uzturēšana – atbildīgais Sporta klubs „Izaicinājums”. 

Atbildīgais savus pienākumus nav pildījis.  

Reitingu uzturējis Sporta klubs „Asās adatas”. 

Sporta klubs “Asās adatas” vairs neuzņemas šo pienākumu, tāpēc ir nepieciešams 

atbildīgais. Līdz atbildīgā noteikšanai, pienākumu uzņemas veikt LDO valde.  

#Sacensību kalendārs – atbildīgais Šautriņu mešanas klubs „Priekule”. 

Darbs tiks turpināts.  

#Nolikumi – atbildīgais “BAMS pool house” SIA. 

Darbu turpinās valdes loceklis Uldis Vrubļevskis sadarbībā ar “BAMS pool house” 

SIA.  

#Informatīva uzturēšana – atbildīgie Sporta klubs „Izaicinājums”, Sporta klubs „Asās 

adatas”. 

Sporta klubs „Izaicinājums” savu pienākumu nav pildījis.  

Darbu turpinās Sporta kluba “Bauskas darts” dalībniece Ilva Kalniņa, kura sacensību 

norises un rezultātus atspoguļos LDO plašsaziņas kanālos.  

Sadarbībai ar mēdiju pārstāvjiem, komunikācijā ar Latvijas mēdijiem, tiks meklēti 

risinājumi. 

#Latvijas izlase – šobrīd atbildīgais netiek noteikts. 

2020.gadā atbildīgais – LDO valde.  

#LDO biedru reģistra uzturēšana – atbildīgais „Vecumnieku darts klubs”. 

Darbs tiks turpināts.   

#LDO vēsture – šobrīd atbildīgais netiek noteikts. 

Sakarā ar to, ka sadaļa nav prioritāra, tad atbildīgais netiek noteikts. Jautājums 

aktuāls, interesentus aicina pieteikties LDO valdē. 

#Sacensību finālu translēšana Youtube – šobrīd atbildīgais netiek noteikts. 

2019.gadā Sporta klubs „Asās adatas” uzņēmās atbildību par sacensību translācijām. 

Atbildīgais netiek noteikts. Jautājums paliek aktuāls.  

Nolemts:  

Katram klubam veikt uzdotos pienākumus. Par problēmām, kas rodas darba izpildes 

gaitā, nekavējoties informēt LDO valdi. 

Balsojums: „par” – 9 (deviņi), „pret” – nav, „atturas” – nav;  

 

7) LDO darbības uzlabojumi un izmaiņas.  

Nolemts: 

#Sponsorēšana. Sponsoru piesaiste nav tikai LDO valdes darbības sfēra, bet visu 

organizācijas biedru atbildība. LDO valde nepieciešamības gadījumā savu iespēju 

robežās sniegs atbalstu. 

#Jauniešu darts attīstība.  

Sapulces dalībnieki izlasījuši Jāņa Kupša elektroniski atsūtīto redzējumu par jauniešu 

darts attīstības virzienu.  



5. 

Pēc diskusijām nolemts izveidot jauniešu darts attīstības darba grupu un noteikt par 

vadītāju Jāni Kupši. Jānis Kupšis sadarbojas ar LDO valdi un biedriem. 

Nolemts: 

Izveidot jauniešu darts attīstības darba grupu. Par darba grupas vadītāju noteikt Jāni 

Kupši. 

Balsojums: „par” – 9 (deviņi), „pret” – nav, „atturas” – nav;  

#Ētika LDO. 

Konstatēts, ka LDO nav izveidoti Ētikas un disciplinārlietu izskatīšanas noteikumi. 

Sapulces dalībnieki uzskata, ka organizācijā šādi noteikumi ir nepieciešami. Pēc 

diskusijām secināts, ka nepieciešams izveidot arī Ētikas komisiju 3-5 cilvēku sastāvā. 

Nolemts:  

a) Izveidot Ētikas komisiju 3-5 cilvēku sastāvā. Izsludināt pieteikšanos dalībai 

komisijā. Komisijas sastāvu apstiprina LDO valde. 

b) Izstrādāt Ētikas un disciplinārlietu izskatīšanas noteikumus, nosakot to spēkā 

stāšanos ne vēlāk kā 2020.gada 24.janvārī. 

c) Par atbildīgo noteikt LDO valdes locekli Uldi Vrubļevski.  

Balsojums: „par” – 9 (deviņi), „pret” – nav, „atturas” – nav;  

 

8) Finanšu pārskats.  

Sapulces dalībnieki iepazīstināti ar 2019.gada finanšu pārskatu.  

Tas nosūtīts katra kluba vadītājiem elektroniski.  

 

9) Citi jautājumi  

 LDO valdes priekšsēdētājs Reno Roga informē, ka ir saņemts Žaņa Buklovska 

iesniegums par notikušu incidentu 2019.gada 23.novembra naktī. Iesniedzējs lūdz 

pieņemt lēmumu LDO valdei. Iesniegums tiks izskatīts un iesniedzējam sniegta 

atbilde. 

 

 

Sapulces vadītājs:         Reno Roga 

 

Protokolists:         Areta Kovaļevska 

 

 

Biedrības biedri: 

 

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

Žanis Buklovskis 

 

Biedrības „Sporta klubs „Bauskas darts”” valdes locekle:  

Areta Kovaļevska 

 

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs „Priekule” pilnvarotais pārstāvis: 

Aigars Strēlis 

 

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs „Liepāja” valdes loceklis: 



6. 

Romāns Barkuss 

 

Biedrības „Šautriņu mešanas klubs „Vecpiebalga” valdes priekšsēdētajs: 

           Ilgvars Lācis 

 

Biedrības „BDK „Lūsis” valdes priekšsēdētāja:  

Vita Grebska, 

 

 

Biedrības „Sporta klubs Kuorsava” valdes loceklis: 

Laimonis Naglis 

 

 

“BAMS pool house” SIA pilnvarotais pārstāvis: 

Uldis Vrubļevskis 

 

 

Biedrības „Vecumnieku darts klubs” pilnvarotais pārstāvis: 

Guntars Stipins 

 

 


