
 

 

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,  

vienotais reģ. Nr. 40008022773 

Lazdu iela 32, Jelgava 

 

Valdes sēdes protokols Nr.03/08/2022 

 

2022.gada 3.augustā, plkst.20.00, attālināti 

 

Sēdē piedalās 4 no 4 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem – Vladislavs  Vesperis, Raivis 

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

noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās arī Pēteris Freidenfelds, Gunārs Vipulis, Guntars Pitka, Inga 

Bernāte, Raimonds Vipulis, Laura Kronberga, Antra Valnere, Māris Mitenbergs, Kārlis Ozols, Dzintars 

Kaņeps. 

 

Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis 

 

Protokolists: Raivis Paegle 

 

Darba kārtībā: 

1. Par LDF sacensību kalendāru 2023.gadam. Informē R.Paegle. 

2. Par pasaules pieaugušo čempionātu, Pasaules kausa sacensībām un Eiropas jauniešu čempionātu 

Gruzijā. Informē V.Vesperis, Paegle.  

3. Par pieteikšanos uz vakanto LDF valdes locekļa amatu. Informē V.Vesperis 

4. Par atbalsta sniegšanu Latvijas sportistiem dalībai Baltijas čempionātā. Informē V.Vesperis, 

R.Paegle 

5. Par LDF vietu Latvijas čempionātu finālos piešķiršanas kārtību. Informē V.Vesperis. 

6. Par sacensību tiesnešu komitejas darbu. Informē R.Paegle. 

7. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.  

 

Sēdē nolēma: 

1.1. Sagatavot LDF sacensību kalendāra projektu 2023.gadam, ņemot par pamatu starptautisko 

sacensību norises datumus  un nepieciešamību savlaicīgi noskaidrot to dalībniekus, ņemot vērā skolēnu 

eksāmenu un izlaidumu laikus, kā arī izvērtējot iespēju atlasi Latvijas jauniešu čempionāta fināliem 

rīkot no atlases sacensībām un no skolēnu sporta spēlēm. 

2.1.  Ņemot vērā starptautisko ģeopolitisko situāciju, nepieteikt IDF sacensībām dalībniekus no 

Latvijas, neparedzēt finansējumu šīm sacensībām un aicināt Latvijas dambretistus  nepiedalīties 

pasaules pieaugušo čempionātā, Pasaules kausa sacensībās un Eiropas jauniešu čempionātā 64 lauciņu 

dambretē Gruzijā. 

3.1. Sasaukt LDF juridisko biedru kopsapulci 22.augustā, plkst.20.00 attālināti, paredzot izskatīt 

jautājumu par valdes locekļa ievēlēšanu. 

4.1. Atbalstīt dalības maksu, autobusa īres un nepieciešamo organizēšanas izdevumu segšanu, lai 

atbalstītu Latvijas dambretistu dalību Baltijas jauniešu čempionāta klasiskajā 64 lauciņu dambretē.  

5.1. Pieņemt zināšanai priekšlikumu par LDF vietu Latvijas čempionātu finālos piešķiršanas kārtību, 

skatīt to kādā no nākamajām sēdēm kontekstā ar atlases sacensību organizēšanas jautājumiem, ņemot 

vērā, ka tiks turpināta diskusija par iespēju atlasi Latvijas jauniešu čempionāta fināliem rīkot no atlases 

sacensībām un no skolēnu sporta spēlēm. 

6.1. Piešķirt Aigaram Zundam sacensību tiesneša asistenta tiesības un publicēt šo informāciju 

sacensību tiesnešu reģistrā LDSF mājaslapā. 

7.1.  Tālākizglītības semināru dambretes treneriem pārcelt no 1.oktobra uz 2.oktobri. 

7.2. Apstiprināt klasifikācijas komisijas iesniegto informāciju par sporta klašu un titulu normu izpildi 

un piešķiršanu.  Publicēt šo informāciju LDF mājaslapā. 

7.3. Atbalstīt dalības maksu segšanu Guntaram Pitkam un Mārim Mitenbergam dalībai ICDC rīkotajā 



 

 

pasaules čempionātā dambretē personām ar invaliditāti. 

7.4. Pieņemt zināšanai Lauras Kronbergas sniegto informāciju. Pieņemt zināšanai Raimonda Vipuļa 

sniegto viedokli par finansējuma sistēmu izdevumu kompensēšanai augstus sasniegumus Eiropas un 

pasaules čempionātos sasniegušiem sportistiem, uzsākt darbu pie sistēmas pilnveidošanas, paredzot, 

ka finansējuma piešķiršanā tiek ņemti vērā sportistu rezultāti arī nacionāla mēroga sacensībās. 

7.5. Nākamo valdes sēdi sasaukt š.g.7.septembrī, plkst.19.00 attālināti. 

 

 

 Sēde slēgta plkst. 22.30.  

 

Sapulces vadītājs                                 Vladislavs Vesperis  

                                                      

Protokolists                                                  Raivis Paegle 


