
Biedrības „Latvijas Dambretes federācija” 

vienotais reģ. Nr. 40008022773 

Grostonas iela 6B, Rīga 

Valdes sēdes protokols nr. 08/04/2020 

2020. gada 8. aprīlī, plkst.18.00, attālināti, Skype video zvana formātā 

 

Sēdē piedalās valdes locekļi: 

1. Vladislavs Vesperis 

2. Raivis Paegle   

3. Kārlis Ozols   

4. Laura Kronberga   

5. Pēteris  Gailāns   

6. Vitauts Budreika   

7. Juris Dombrovskis 

Kā arī juridisko biedru pārstāvji: Pēteris Freidenfelds, Vsevolods Teterins un Edijs Novickis. 

Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. 

Sapulces vadītājs: Vladislavs Vesperis 

Protokolists: Pēteris Gailāns 

Darba kārtība: 

1. Par noteikumu projektu “Noteikumi par LDF oficiālo sacensību organizēšanu”. Informē V. 

Vesperis. 

2. Par nacionālās sportisko sasniegumu līmeņa klasifikācijas un reitingu sistēmas izveides 

iespējām. Informē R. Paegle.   

3. Par LDF Ētikas kodeksu. Informē V. Vesperis.   

4. Par dambretes interneta tiešsaistes turnīru rīkošanu. Informē R. Paegle. 

5. Par LDF darba plāna izstrādi un turpmāko virzību. Informē V. Vesperis.  

6. Citi jautājumi.   

Sēdē nolēma: 

1. Turpināt pilnveidot noteikumu projektu “Noteikumi par LDF oficiālo sacensību organizēšanu”, 

paredzot izveidot kā noteikumu pielikumus sacensību paraugnolikumu un sacensību 

organizēšanas parauglīgumu un atbilstoši pārstrukturēt noteikumu projektu.  

2. Turpināt diskusiju par nacionālās sportisko sasniegumu (reitingu aprēķina un sporta klašu 

piešķiršanas) sistēmas ieviešanu, paredzot izdarīt izvēli starp jaunveidojamu sistēmu 

(V.Budreikas priekšlikums) vai V.Teterina izveidoto esošo reitingu aprēķina sistēmu, pirms tam 

lūgt V.Teterinam detalizētāku informāciju par viņa izveidoto klasifikācijas un reitingu sistēmu 

un iespēju to nodot LDF rīcībā. Izvērtēt saņemto informāciju un turpināt izskatīt jautājumu 

nākamajā valdes sēdē. 



3.1. Apstiprināt LDF Ētikas kodeksa izmaiņas.  

3.2. Apstiprināt Pēteri Gailānu par Ētikas komisijas locekli.  

3.3. Uzdot Ētikas komisijai: 

3.3.1. Iecelt jaunu Ētikas komisijas vadītāju. 

3.3.2. Nosūtīt Jeļenai Tkačenko elektroniski parakstītu vēstuli ar uzaicinājumu reaģēt uz Ētikas 

komisijas centieniem ar viņu sazināties. 

4. Izvērtēt LDF tiešsaistes turnīru norisi, kā arī izskatīt iespējas veidot turnīrus atsevišķām spēlētāju 

grupām, sadalot tās pēc spēlētāju sasniegumu līmeņa. 

5. Turpināt izstrādāt LDF Valdes darba plānu, uzdot visiem valdes locekļiem iesniegt savus 

priekšlikumus par darba plānu valdes priekšsēdētājam līdz 17.aprīlim. Pēc sākotnējas saskaņošanas 

valdē nosūtīt darba plānu juridiskajiem biedriem priekšlikumu un komentāru sniegšanai, paredzot 

tos izvērtēt un izskatīt darba plānu nākamajā valdes sēdē. Izveidot Google “mākonī” LDF valdes 

locekļu aktuālo darbu sarakstu, kuru regulāri aktualizē katrs valdes loceklis attiecībā uz saviem 

veicamajiem darbiem.  

6.1. Uzdot V.Vesperim sazināties ar Starptautisko dambretes federāciju (IDF), lai aktualizētu 

informāciju par LDF IDF interneta vietnē. Turpināt uzturēt aktīvu komunikāciju ar starptautiskajām 

dambretes federācijām attiecībā uz starptautisko sacensību organizēšanas un citiem jautājumiem.  

6.2. Turpināt darbu pie dambretes vēstures sadaļas izveides, paredzot veidot datu bāzi par Latvijas 

čempionātu uzvarētājiem un īsus informatīvus aprakstus par katru Latvijas čempioniem 100 lauciņu 

dambretē un 64 lauciņu dambretē.   

6.3. Papildināt www.dambrete.lv “Noderīgi” sadaļas interneta norāžu sarakstu ar juridisko biedru 

interneta vietnēm un citiem noderīgiem dambretes resursiem internetā, atbilstoši nepieciešamībai 

precizēt esošās interneta norādes.   

6.4. Uzdot V.Vesperim sazināties ar dambretes treneriem, lai apzinātu situāciju attiecībā uz dambretes 

treniņu procesa organizāciju ārkārtas situācijas apstākļos, tās labo praksi un nepieciešamo atbalstu 

treniņu procesa nodrošināšanai. 

6.5. Uzdot V.Vesperim uzsākt darbu pie jauna LDF sacensību kalendāra projekta, piesaistot pēc 

vajadzības pārējos valdes locekļus. 

6.6. Noturēt nākamo valdes sēdi 04.05.2020. plkst. 17.00 attālināti Skype videokonferences formātā. 

 

Sapulces vadītājs    Vladislavs Vesperis 

Protokolists      Pēteris Gailāns 

 

 

http://www.dambrete.lv/

