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Valdes sēdes protokols Nr. 14/11

2019. gada 11. novembrī, Rīgā, Gustava Zemgala 78, valdes sēdes atklāšanas laiks 12:30
Sapulcē piedalās valdes locekļi:
1. Roberts Misāns
2. Raivis Paegle
3. Vitauts Budreika
4. Kārlis Ozols
5. Laura Kronberga
Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.
Sapulces vadītājs: Roberts Misāns
Protokolists: Paula Gūtmane
Darba kārtībā:
1. Prezidenta vietnieks
2. Citi jautājumi
Sapulcē nolēma:
1. Vitauts Budreika ierosina, ka būtu nepieciešams ievēlēt valdes priekšsēdētāja vietnieku, kurš būtu
tiesīgs lēmumus par valdes sēžu norisi pieņemt arī bez Roberta. Kandidāts – Raivis Paegle.
2. Aicina pieteikties nākamā gada sacensību organizēšanai. Laura Kronberga vēlas rīkot vienas dienas
turnīrus U8, U10 grupām.
3. Tiek diskutēts par dambretes laureāta norises datumu un tiek nolemts to pārcelt uz 19.decembri.
Kārlis ir apkopojis dambretes centru rezultātus. Nepieciešams sākt domāt nominācijas.
4. Roberts Misāns stāsta par ideju eksperimentāli uztaisīt pasaules kausu jauniešiem, viens no
posmiem varētu norisināties Rīgā. Kā arī nepieciešams laicīgi sākt domāt par 2020.gada Riga Open,
nepieciešams atrast piemērotu vietu šīm sacensībām.
5. Tiek diskutēts par to vai nepieciešams rīkot Baltijas kausu nometnes laikā. Nepieciešams laicīgi sākt
runāt ar Baltijas valstu dambretes federācijām. Baltijas kausā nevajadzētu taisīt daudz grupu
tiesnešu resursa dēļ. Tiek apspriests jautājums par dambretes nometnes norises vietu. Kā arī ir
nepieciešams celt nometnes dalības maksas.
6. Laura Kronberga ierosina Latvijas kausa laikā vecākiem izdalīt anketas papīra formā ar jautājumiem
par LDF un dambreti.
7. RTU rīkos savu turnīru 28.martā. Jautājums, vai LDF atbalsta šo turnīru, pieļaujot no turnīra atlasi uz
LČ finālu.
8. Roberts Misāns skaidro, ka cilvēki Liepājā ir ieinteresēti rīkot turnīrus. Jautājums ir vai mums ir
treneris, kurš varētu strādāt Liepājā.
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9. Aivars Remesis ir izdevis grāmatu Rūdolfa Tomasa piemiņai un vēlas finansiālu atbalstu grāmatai. Šis
jautājums tiks izskatīts nākamajā valdes sēdē.
10. Nepieciešams LDF 2020.gada kalendārā salikt starptautiskos turnīrus.
11. Roberts Misāns skaidro, kāda ir situācija ar tiesnešiem – to trūkst. Vajag vairāk iesaistīt jauniešus.
Rodas ideja par kursu veidošanu tieši priekš jauniešiem. Kā arī katram tiesnesim būtu nepieciešama
tiesneša rokasgrāmata ar dambretes pamatnoteikumiem.

Valdes sēde slēgta, plkst.: 14:00
Sapulces vadītājs

(personiskais paraksts)

Roberts Misāns

Protokolists

(personiskais paraksts)

Paula Gūtmane

