
 

 

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,  

vienotais reģ. Nr. 40008022773 

Grostonas iela 6B, Rīga 

 

Valdes sēdes protokols Nr.06/04/2022 

 

2022.gada 6.aprīlī, plkst.19.00, attālināti Zoom platformā. 

 

Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem – Vladislavs  Vesperis, Raivis 

Paegle, Kārlis Ozols, Jevgeņijs Matvejevs, Jānis Štāls. Sēde saskaņā ar Latvijas Dambretes federācijas 

statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās arī Inga Bernāte, Ilgvars Ūdris. 

 

Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis 

 

Protokolists: Raivis Paegle 

 

Darba kārtībā: 

1. Par LDF tiesnešu asistentu nosaukuma piešķiršanu. Informē R.Paegle. 

2. Par sporta klašu un sporta titulu piešķiršanu. Informē R.Paegle. 

3. Par sporta klašu un sporta titulu nozīmīšu ieviešanu. Informē R.Paegle. 

4. Par Latvijas čempionāta finālu 100 lauciņu dambretē dalībniekiem. Informē V.Vesperis, R.Paegle 

5. Par Rīga Open turnīra un pasaules čempionāta ātrspēlē 100 lauciņu dambretē organizēšanu. Informē 

R.Paegle, V.Vesperis. 

6. Par iespējām Baltijas līmeņa jauniešu sacensību rīkošanai. Informē V.Vesperis. 

7. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.  

 

Sapulcē nolēma: 

1.1. Piešķirt LDF tiesneša asistentu nosaukumu Ilgvaram Ūdrim, Dzintaram Kaņepam, Paulai 

Gūtmanei. Publicēt atjaunoto tiesnešu sarakstu LDF mājaslapā. 

2.1.  Apstiprināt klasifikācijas komisijas pieņemtos lēmumus par sporta klašu un sporta titulu izpildi 

un piešķiršanu 2022.gada pirmajā ceturksnī. Publicēt šo informāciju LDF mājaslapā. 

3.1. Atbalstīt grozījumus LDF noteikumos par sporta klašu un sporta titulu piešķiršanu, paredzot, ka 

trešo, otro, pirmo sporta klasi un meistarkandidāta titulu ieguvušajiem bērniem un jauniešiem tiek 

piešķirta attiecīgo sporta klasi vai sporta titulu apliecinoša LDF nozīmīte. Maksu par sporta klasi vai 

sporta titulu apliecinošu LDF nozīmīti vai sertifikātu  noteikt trīs EUR apmērā LDF juridiskos biedrus 

pārstāvošiem dambretistiem, bet piecu EUR apmērā LDF juridiskos biedrus nepārstāvošiem 

dambretistiem. 

4.1.Piešķirt divas LDF vietas Latvijas vīriešu čempionāta finālā 100 lauciņu dambretē 

starptautiskajiem lielmeistariem G.Valnerim un L.Zālītim.  Piešķirt LDF vietu Latvijas sieviešu 

čempionāta finālā 100 lauciņu dambretē FMJD meistarei A.Valnerei, pamatojoties uz A.Valneres 

iesniegumu.  

5.1. Uzdot V.Vesperim sagatavot vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai, lai saņemtu ministrijas 

apstiprinājumu par ierobežojumiem Krievijas un Baltkrievijas valstu pilsoņiem startēt sacensībās 

Latvijā arī tajos gadījumos, ja Pasaules dambretes federācija izņēmuma kārtā ir atļāvusi šādām 

personām piedalīties starptautiskajās sacensībās kā Pasaules dambretes federācijas sportistiem. 

5.2. Paredzēt Rīga Open dalības maksu 100 EUR apmērā, paredzot 50% atlaidi jauniešiem līdz 18 gadu 

vecumam (ieskaitot). 

5.3. Uzdot R.Paeglem apzināt iespējamos Rīga Open mājaslapas izstrādātājus un informēt LDF valdi 

par potenciālo izstrādātāju un izmaksām. 

5.4. Pieņemt zināšanai J.Matvejeva sniegto informāciju par atbalstītāju piesaisti un turpmāko darbu pie 

šī jautājuma. 

6.1. Uzdot V.Vesperim sazināties ar Lietuvas, Igaunijas un Polijas dambretes federāciju vadītājiem, 



 

 

izsakot piedāvājumu organizēt Baltijas jauniešu komandu čempionātu 100 lauciņu dambretē 23.jūlijā 

Rīgā ar ātrās dambretes laika kontroli, paredzot, ka katrā vecuma grupā ir divi jaunieši un divas 

jaunietes, kā arī paredzot, ka šādas sacensības turpmāk tiek organizētas regulāri atbilstoši valstu 

rotācijas principam. 

7.1. Nākamo LDF valdes sēdi sasaukt 2022.gada 5.maijā, plkst.19.00, attālinātā formātā. 

 

 Sēde slēgta plkst. 20.25.  

 

Sapulces vadītājs                                 Vladislavs Vesperis  

                                                      

Protokolists                                                  Raivis Paegle 


