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Sapulcē piedalās valdes locekļi: 

1. Vladislavs Vesperis 

2. Vitauts Budreika 

3. Pēteris Gailāns 

4. Kārlis Ozols 

5. Raivis Paegle 

6. Laura Kronberga 

7. Juris Dombrovskis 

Kā arī juridisko biedru pārstāvji: Roberts Misāns, Ilmārs Visockis, Pēteris Freidenfelds, Oļesja 

Abdullina, Raimonds Vīpulis un Edijs Novickis. 

Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. 

Sapulces vadītājs: Vladislavs Vesperis 

Protokolists: Pēteris Gailāns 

 

Darba kārtība: 

1. LDF vietas 64 lauciņu finālā klasikā, rapidā un ātrspēlē jauniešiem. Par U8, U10, U13, U16 

grupām – informē K. Ozols.  Par U19 un U26 grupām – informē R. Paegle. Saņemto iesniegumu 

izskatīšana. 

2. LDF budžeta veidošanas vadlīnijas 2020.gadam. Informē R. Paegle.  

3. Par LDF juridisko biedru gada maksām un citiem iespējamie maksu modeļiem, par maksu 

izlietojumu. Informē V. Vesperis, R. Paegle.  

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

iespējām. Informē R. Paegle.  

5. Tiesnešu sertifikācijas sistēmas izveide. Informē R. Paegle.  

6. Vasaras dambretes nometnes organizēšana. Informē L. Kronberga.  

7. LDF grāmatvedis bilances par 2019. gadu nodošanai. Informē R. Paegle.  

8. Latvijas dambretistu FMJD reitingi, izpildītās un iespējamās FMJD normas un tituli. Informē 

R. Paegle 

9. Citi jautājumi.  

 

 

 

 



Sapulcē nolēma: 

1.1.  Apstiprināt organizatoriem piešķiramās un LDF vietas 64 lauciņu finālos klasikā, rapidā un 

ātrspēlē, tai skaitā izskatot treneru iesniegumus, vadoties sākumā pēc Latvijas Skolēnu sporta 

spēļu rezultātiem (ja trijniekā ir iekļuvuši tie dalībnieki, kuri nespēlēja atlasē) un tad tālāk 

izskatot izcīnītās vietas atlases sacensībās. Klasikā: 

1.1.1. U-8 grupā jaunietēm – Anna Kronberga, Linda Magone; 

            1.1.2. U-8 grupā jauniešiem LDF vieta – Artjoms Suščevskis; 

1.1.3. U-10 grupā jaunietēm- Enija Mežsarga, Liene Maļinovska; 

1.1.4. U-10 grupā jauniešiem – Kristaps Bražis, Ņikita Vorotņikovs; 

1.1.5. U-13 grupā jaunietēm – Poļina Gerasimova, Anete Rūta Rotgalve; 

1.1.6. U-13 grupā jauniešiem – Laimiņš Mastiņš, Aleksejs Peļņiks; 

1.1.7. U-16 grupā jauniešiem – Rodrigo Jugans, Marks Birzgalis; 

1.1.8.  U-16 grupā jaunietēm – Adriana Girgensone, Maruta Opočkina. 

             Rapid un blicā nepieciešamības gadījumā tiks aicināti spēlēt tālākie rezervisti. 

 

1.2. Apstiprināt U-19 un U-26 grupu apvienošanu. Pārcelt U19 un U26 grupām šī gada Latvijas 

Jaunatnes čempionāta finālus klasiskajā 64 lauciņu dambretē uz 27.–29. martu, rapid un ātrspēli 

organizēt 20.-21.martā. U-19 un U-26 jauniešu grupu dalībnieku, kuriem būs tiesības spēlēt 

finālā, saraksts tiks apstiprināts nākamajā valdes sēdē 2020. gada 05. martā 

1.3. Izstrādāt precīzu plānu LDF vietu piešķiršanas kārtībai Latvijas čempionātu finālturnīros. 

1.4. Lūgt R. Misānam iesniegt Latvijas čempionāta fināla izmaksu tāmi, paredzot to tuvāko dienu 

laikā izskatīt un saskaņot to valdē rakstiskas procedūras veidā.  

2. Pieņemt zināšanai R.Paegles sniegto informāciju par turnīru rīkošanas izmaksām un iespējamo 

izmaksu ekonomiju attiecībā uz balvu (kausi, medaļas, gravēšana) iegādi, kā arī lūgt R.Misānu 

sniegt informāciju par papildus iespēju piesaistīt citu balvu piegādātāju, kā arī paredzēt veikt 

papildus cenu aptauju balvu iegādei. Paredzēt lemt par LDF budžetu nākamajā valdes sēdē pēc 

informācijas par valsts budžeta piešķīrumu saņemšanas. 

3. Nemainīt LDF juridisko biedru maksas un 2020.gadā noteikt 100.00 EUR apmērā. Ar 2021. gada 

1. janvāri celt turnīru dalības maksas dalībniekiem, kuri nav LDF juridisko biedru biedri. 

4. Pieņemt zināšanai R.Paegles sniegto informāciju par sporta klašu un titulu piešķiršanu. Lūgt 

valdes locekļiem izskatīt sagatavoto informatīvo materiālu un sniegt savus priekšlikumus, pēc 

priekšlikumu apkopošanas jautājumu izskatīt nākamajā valdes sēdē lēmuma pieņemšanai.  

5.  Pieņemt zināšanai R.Paegles sniegto informāciju. Rīkot tiesnešu apmācību semināru provizoriski 

28. februārī, paredzot atsevišķi saskaņot  gala lēmumu par semināra norises laiku un vietu, 

informāciju par semināra plānoto norisi publicēt LDF mājaslapā un izsūtīt juridiskajiem 

biedriem. 

   6. Pieņemt zināšanai L. Kronbergas un J. Dombrovska sniegto informāciju par dambretes nometnes 

organizēšanas iespējām un izmaksām. Lūgt sagatavot detalizētāku informāciju par treneru 

piesaisti, norises vietu un laiku, kā arī nepieciešamiem saskaņojumiem ar valsts un pašvaldību 

institūcijām. 

   7. Pieņem zināšanai R. Paegles un V. Budreikas sniegto informāciju par grāmatveža piesaistes 

bilances sagatavošanas iespējām. Jautājumu saskaņot rakstiskas procedūras ietvaros pēc 

informācijas par izmaksām saņemšanas. 

   8. Pilnvarot Jāni Āriņu komunicēt ar Pasaules Dambretes federāciju (FMJD) par Latvijas 

dambretistu FMJD tituliem. 

   9.1.Turpmākajās valdes sēdēs izskatīt jautājumus par federācijas darba plāna izstrādi, federācijas 

komiteju skaitu un darbību, dambretes inventāra uzskaites un glabāšanas kārtību, LDF Ētikas 

kodeksu.  



   9.2. Lūgt valdes locekļiem un juridiskajiem biedriem līdz 21.februārim sniegt priekšlikumus par 

dokumenta “ Noteikumi par oficiālo LDF sacensību organizēšanu” projektu LDF valdes 

priekšsēdētājam, virzīt šo dokumenta projektu diskusijai un apstiprināšanai nākamajā valdes 

sēdē.  

 

 

Sapulces vadītājs                                 Vladislavs Vesperis   

   

Protokolists                                                 Pēteris Gailāns                   

                                                  

 


