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Valdes sēdes protokols Nr. 19/9 

 

 

2019. gada 19. septembrī, Rīgā, Ģertrūdes 66,  valdes sēdes atklāšanas laiks 10:00 

 

Sapulcē piedalās valdes locekļi: 

1. Roberts Misāns 

2. Vitauts Budreika 

3. Kārlis Ozols 

4. Raivis Paegle 

Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. 

Sapulces vadītājs: Roberts Misāns 

Protokolists: Paula Gūtmane 

 

Darba kārtībā: 

 

1. 2020.gada sacensību kalendārs. 

2. Līdzfinansējums jauniešu sacensībām. 

3. Jauniešu un pieaugušo izlašu veidošana. 

4. Valsts treneri. 

5. Pašvaldību budžets. 

6. Valdes sēžu plānošana. 

 

Sapulcē nolēma: 

 

1. Roberts skaidro, kādas izmaiņas ir veiktas 2020.gada kalendārā. Tiek diskutēts par dambretes 

vasaras nometnes datumiem, Vitauts ierosina to sākt nevis 22.jūnijā, bet 25.jūnijā, kā arī nometnes 

beigās rīkot Baltijas kausu.  

Latvijas rapid(ātrajā dambretē) čempionātu un Latvijas čempionātus ātrspēlē nepieciešams pārcelt 

no sestdienas uz svētdienu. Kalendārā iztrūkst Brīnumdambrete 100 lauciņu dambretē – šīs 

sacensības nolemj rīkot 14.novembrī.  

Skolēnu sporta spēlēs 100 l.d. tiks ieviesta U8 grupa, fināls norisināsies 3 dienas un spēlēs 6 

dalībnieki (1 federācijas vieta). 

Tiks ieviestas dalības maksas gan jauniešu, gan pieaugušo atlases turnīriem jeb pusfināliem. 

Jauniešiem par vienas dienas sacensībām būs 4 EUR, par divu dienu sacensībām 6 EUR,  par trīs un 

vairāk dienu sacensībām 8 EUR uz pārskaitījumu aptuveni nedēļu pirms turnīra. Skaidrā naudā 

sacensību dienā jāmaksā attiecīgi par 50% vairāk. Pieaugušajiem par vienas dienas turnīriem 10 

EUR, par divu dienu turnīriem 15 EUR ar atlaidēm pensionāriem, invalīdiem, skolēniem un 

studentiem. Tiks ieviesta elektroniska reģistrācijas forma katrām sacensībām. Finālos dalības maksas 

netiks noteiktas.  

2. Dalības maksas Eiropas un Pasaules līmeņa sacensībās tiks segtas gan jauniešiem, gan 

pieaugušajiem. Ja spēlētājs/a iegūst 1.-3.vietu Pasaules vai Eiropas līmeņa sacensībās, tiks apmaksāti 

izdevumi līdz 300 EUR. Ja spēlētājs/a iegūst 4.-6.vietu, tiks apmaksāti izdevumi līdz 200 EUR. 

Pārējiem turnīriem (ātrspēlei un ātrajai dambretei) indekss būs 0,3. Taču jāņem vērā, ka grupā jābūt 

vismaz 10 dalībniekiem/cēm. Ja konkurence būs mazāka, federācija izskatīs attiecīgo gadījumu. 
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3. Roberts skaidro, ka diez gan nenopietni tiek pievērsta uzmanība izlašu veidošanai. Laicīgi jāplāno 

Latvijas izlašu komplektēšana.  

4. Nepieciešams veidot valsts trenera periodiskos treniņus izlases bērniem, kur federācija apmaksā 

ceļu.  

5. Tiek nolemts, ka Rīgas pašvaldības piešķirtais budžets tiek dalīts uz visiem bērniem.  

6. Kārtējās valdes sēdes notiks katra mēneša pirmajā ceturtdienā.  

 

Valdes sēde slēgta, plkst.: 12:00 

 

 

Sapulces vadītājs  Roberts Misāns 

 

 

 

Protokolists  Paula Gūtmane
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