
BIEDRĪBA „LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” 

Reģ. Nr. 40008105401 

Ikšķiles iela 5-62, Rīga, LV 1057 

 

Valdes sēdes protokols Nr. 21/2 

 

 
Vieta: Skype sanāksme internetā 

    

Datums: 2021.gada 30. septembris 

Sēdē piedalās: 

Žanis Buklovskis, valdes priekšsēdētājs; 

Roberts Kovaļevski, valdes loceklis; 

Jurijs Botvinko, valdes loceklis 

 

Sēdi vada: Žanis Buklovskis 

Protokolē: Žanis Buklovskis 

 

Sēdi sāk plkst. 20.00, beidz plkst. 21.30 

 

Sēdes darba kārtība: 

1) Sēdes darba kārtības apstiprināšana 

2) Valdes sēdes protokola apstiprināšana 

3) Informācijas iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā; 

4) Aktuālās informācijas pieprasīšana no iepriekšējās valdes locekļiem; 

5) LSFP atskaites un sacensības 

6) 2021. gada sacensības; 

7) Citi jautājumi. 

 

 

Sēdes gaita: 

 

1) Sēdes darba kārtības apstiprināšana 

 

1.1. Sēdes vadītājs ierosina apstiprināt 2021. gada 30. septembra 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 30. septembra LDO valdes sēdes 

darba kārtību. 

 

2) Valdes sēdes protokola apstiprināšana 

 

2.1. Sēdes vadītājs ierosina apstiprināt 2021. gada 23. septembra 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 23. septembra LDO valdes sēdes 

protokolu. 

 

 



3) Informācijas iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā 

 

Ž. Buklovskis informē, ka pēc jurista veiktajām korekcijām LDO biedriem tika 

nosūtītas statūtu korekcijas pamatojoties uz 2021. gada 18. septembra biedru sapulcē 

nolemto. Iebildumi vai jautājumi nav saņemti.  

 

3.1. Sēdes vadītājs aicina uzdot J.Botvinko dokumentu iesniegšanu LR Uzņēmumu 

Reģistrā. Visi piekrīt. 

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

3.1.2. Nolemts – Uzdot J.Botvinko dokumentu iesniegšanu LR Uzņēmumu 

Reģistrā. 

 

4) Aktuālās informācijas pieprasīšana no iepriekšējās valdes locekļiem 

 

Ž.Buklovskis informē, ka ir saņemta līdz šim pieprasītā informācija no iepriekšējās 

valdes locekļiem, bet nav pieticis laika ar tiem pilnībā iepazīties. Sēdes dalībnieki 

vienojas, ka tas ir izdarāms līdz 2021. gada oktobra mēneša beigām. 

 

5) LSFP atskaites un sacensības 

 

Ž.Buklovskis informē, ka ir sazinājies ar Latvijas Sporta Federāciju Padomi (LSFP) 

un vienojies, ka koriģēta tāme par  2020. gadā piešķirto finansējumu saskaņā ar 

2020.gada sadarbības līgumu par papildus piešķirtajiem līdzekļiem Covid-19 radīto 

negatīvo seku mazināšanai ir iesniedzama līdz 2021. gada 8. oktobrim. 

 

5.1. Sēdes vadītājs aicina sagatavot tāmes precizējumu uz nākamo LDO valdes sēdi. 

Visi piekrīt. 

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

5.1.2. Nolemts – Sagatavot koriģētu tāmi par  2020. gadā piešķirto 

finansējumu saskaņā ar 2020.gada sadarbības līgumu par papildus 

piešķirtajiem līdzekļiem Covid-19 radīto negatīvo seku mazināšanai uz 

nākamo LDO valdes sēdi. 

 

Ž.Buklovskis informē, ka ir sazinājies ar LSFP un vienojies, ka plānotā izlietojuma 

tāmes par finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī VKS ziedojuma līdzekļiem 

jāiesniedz līdz 2021. gada 8. oktobrim. 

 

5.2. Sēdes vadītājs aicina sagatavot piešķirto finansējumu tāmi uz nākamo LDO 

valdes sēdi. Visi piekrīt. 

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

5.2.2. Nolemts – Sagatavot izlietojuma tāmi par finansējumu no valsts budžeta 

līdzekļiem, kā arī VKS ziedojuma līdzekļiem uz nākamo LDO valdes 

sēdi. 

 

Ž. Buklovskis informē, ka ir sazinājies ar LSFP un noskaidrojis, ka līgums par 

piešķirto LSFP līdzfinansējumu starptautisko sporta sacensību Latvia Open 2021 

rīkošanai ir parakstāms, ja LDO valde lems šogad rīkot šīs sacensības par ko tiks 

informēts LSFP un izlietojuma tāme, tad ir iesniedzama līdz 2021. gada 8. oktobrim. 

 



Ž.Buklovskis informē, ka ir konsultējies ar LSFP ģenerālsekretāru Artūru Balodi-

Rozīti un noskaidrojis, ka uz starptautiskas nozīmes sporta sacensībām, kuras ir 

iekļautas Pasaules Darts Federācijas (WDF) kalendārā ir attiecināmi Izglītības un 

zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskajiem 

drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas, 2020. gada 

28.jūlijā, apstiprināti valdībā. Saskaņā ar šiem noteikumiem sacensībās jānodrošina 

pilnīgi visu dalībnieku testēšana. Sēdes dalībnieki diskutē par iespēju šogad 

noorganizēt starptautiskās sporta sacensības Latvia Open 2021 pamatojoties uz 

noskaidroto informāciju. Visi vienojas, ka līdz 19. novembrim, kad ir jāsākas 

sacensībām, ir pārāk īss laiks, lai spētu noorganizēt visu nepieciešamo noteikumu 

ievērošanu, lai sacensības noritētu drošā veidā. 

 

5.3. Sēdes vadītājs aicina balsot par sacensību atcelšanu. Visi piekrīt. 

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

5.3.2. Nolemts – 2021. gadā atcelt starptautiskas nozīmes sacensību Latvia 

Open 2021 organizēšanu. 

 

Sēdes dalībnieki vienojas, ka informāciju LSFP, WDF un sadarbības viesnīcai 

Bellevue Park Hotel Riga nosūtīs Ž.Buklovskis. 

 

6) 2021. gada sacensības 

 

Sēdes dalībnieki vienojas, ka šī gada 23. un 24. oktobrī jāaizvada online sacensības ar 

iespējamu sadalīšanu, ka dāmas un kungi spēlē dažādās dienās, jo ir mājsaimniecības, 

no kurām sacensībās piedalās gan kungi gan dāmas. Sēdes dalībnieki vienojas, ka līdz 

7. oktobrim ir jāizstrādā šo sacensību nolikums par pamatu ņemot šī gada pavasarī 

izspēlētā LDO Virtuālā Kausa nolikumu, kuru LDO vārdā organizēja Šautriņu 

mešanas sporta klubs “Asās Adatas”. Sacensība nolikuma izveide tiek uzticēta 

Ž.Buklovskim. Sēdes dalībnieki vienojas, ka gala lēmums par piedāvātajiem 

formātiem, nolikumu un sacensību nosaukumu ir pieņemams 7. oktobra valdes sēdē. 

 

Ž.Buklovskis ierosina šogad noorganizēt online sacensības Virtual Latvia Open 2021 

datumos, kad bija paredzētas klātienes sacensības. Sēdes dalībnieki diskutē par 

iespējamiem formātiem. Sēdes dalībnieki vienojas, ka sacensību nolikums ir jāizveido 

izskatīšanai un apstiprināšanai līdz šī gada 21. oktobrim. Sēdes dalībnieki vienojas 

sacensību nolikuma projekta izstrādi uzticēt Ž.Buklovskim un R.Kovaļevskim.  

 

Ž.Buklovskis informē, ka 2021. gada 29. septembrī tikās ar jauno Bellevue Park Hotel 

Riga vadību, lai noprecizētu vai visi iepriekšējie sadarbības principi joprojām ir spēkā 

un lai izrunātu arī tālākās sadarbības iespējas. Ž.Buklovskis informē, ka tikšanās 

bijusi ļoti produktīvā, atvērtā un atsaucīgā gaisotnē, jo ilggadējais partneris ir gatavs 

turpināt sadarbību un tika izdiskutētas arī iespējas paplašināt sadarbību organizējot arī 

citas nozīmīgas sacensības, kā Latvijas Kauss un Latvijas čempionāts Bellevue Park 

Hotel Riga telpās. Sēdes dalībnieki vienojas, ka Latvijas Kausa 2021 sacensības 

klātienē būtu organizējamas novembra beigās vai decembra sākumā nosakot, ka 

ideālākais sacensību datums būtu 4. un 5. decembris, bet der arī viena nedēļa pirms 

vai pēc šiem datumiem. Sēdes dalībnieki vienojas uzticēt Ž.Buklovskim vienoties par 

datumiem ar Bellevue Park Hotel Riga. Tāpat sēdes dalībnieki vienojas, ka 

Ž.Buklovskim sadarbībā ar Kovaļevskī ir jāizstrādā šo sacensību nolikums līdz 21. 

oktobrim. Sēdes dalībnieki vienojas, ka šīs sacensības būtu organizējamas tā 



saucamajā zaļajā režīmā, kas nozīmē, ka tajās var piedalīties tikai dalībnieki ar 

sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu par pilnīgu vakcinēšanos vai pārslimošanu. Taču 

vēl ir jāprecizē par jauniešu sacensību organizēšanu. 

 

7) Citi jautājumi 

 

Ž.Buklovskis informē, ka pašlaik nav bijis laika, lai sazinātos ar Uldi Vrubļevski, lai 

izrunātu par iesaisti atbalstītāju piesaistīšanai LDO. 

 

Ž.Buklovskis informē, ka no Jāņa Kupša pašlaik nav saņemti ierosinājumi jauniešu 

sistēmai. 

 

Ž.Buklovskis informē, nav bijis laika, lai sazinātos ar Kristapu Mickus par iespējamo 

iesaisti darbā ar LSFP kritērijiem. 

 

  

Nākamā valdes sēde notiks 7. oktobrī no 20:00 – 21:00 tiešsaistē izmantojot Skype 

platformu. 

 

 

Sapulces vadītājs un protokolists _______________ Žanis Buklovskis 

 

 

 

Valdes locekļi:   _______________ Žanis Buklovskis 

 

_______________ Roberts Kovaļevskis 

 

_______________ Jurijs Botvinko 

 


