Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Biķernieku iela 24A-1, Rīga

Valdes sēdes protokols Nr. 18/1

2018. gada 06. novembrī, Rīgā, Ģertrūdes 66, valdes sēdes atklāšanas laiks 12:00
Sapulcē piedalās valdes locekļi:
1. Roberts Misāns
2. Raivis Paegle
3. Vitauts Budreika
4. Kārlis Ozols
5. Benno Butulis
Valdes sēdē bez balsstiesībām piedalās:
1. Raimonds Vipulis
2. Zoja Golubeva
3. Paula Gūtmane
4. Pēteris Freidenfelds
Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.
Sapulces vadītājs: Roberts Misāns
Protokolists: Paula Gūtmane
Darba kārtībā:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2019. gada turnīru kalendāra apstiprināšana;
Zojas Golubevas mača statusa atskaite;
Paulas Gūtmanes darba apraksta diskusija;
Dambretes sporta laureāta datuma apstiprināšana un diskusija par formātu;
Dambretes izlozes programmas statuss;
Kvalifikācijas straujas ieviešanas - oficiālie soļi un atbildīgās personas;
Citi jautājumi.

Sapulcē nolēma:
1. 2019. gada turnīru kalendāra apstiprināšana;
LDF izpilddirektors Roberts Misāns min principus pēc kāpēc tiek veidots turnīru kalendārs:
- Saglabājot tautas sportu, lielu uzmanību vērst augsta sasnieguma sporta attīstībai;
- Nepieciešamība pēc turnīriem ar garākām laika kontrolēm, kas radina bērnus pie oficiālajām laika
kontrolēm, ceļ to meistarību un treneriem dod iespēju analizēt partijas;
- Sabalansēts kalendārs pievēršot īpašu uzmanību sagatavošanās posmiem pirms Eiropas un pasaules
čempionātiem
- Ņemt vērā skolēnu brīvdienas, kā arī aktīvākos slimošanas periodus;
- Lielu uzmanību pievērst Latvijas čempionātu atlases un finālturnīriem, lai pulcētu, nevis maksimāli
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lielākās masas (kam ir paredzēti masu turnīri, kā LSSS un Latvijas kauss), bet gan spēcīgākos valsts
dambretistus, kuri ir gatavi nopietniem startiem un pārstāvēt savu valsti arī Eiropas un pasaules mēroga
čempionātos.
Pēc Roberta Misāna ziņojuma notiek diskusija par kalendāru, kur dažas nianses tiek koriģētas un notiek
valdes locekļu balsojums par kalendāra apstiprināšanu.
Kalendārs vienbalsīgi tiek apstiprināts, nobalsojot visiem pieciem klātesošajiem valdes locekļiem par. Tiek
nolemts, ka kalendārs tiek apstiprināts un ievietots mājaslapā, ar aicinājumu citu turnīru organizatorus
nosūtīt kalendāra papildinājumus ar saviem turnīriem.
Balstoties uz esošo kalendāru, turnīru organizatori tiks aicināti būt aktīviem un pieteikties sev interesējošo
turnīru organizēšanā.

2. Zojas Golubevas mača statusa atskaite;
Mača organizators Roberts Misāns sniedz īsu atskaiti par mača sagatavošanās procesu:
- Mača norises vieta Grand Hotel Kempinski Riga, Aspazijas bulvāris 22;
- Mača atklāšana 19.11. plkst. 16:00
- LDF ir atgūts domēna vārds www.dambrete.lv, kur drīzumā tiks uzstādīta mačam izveidota mājaslapa,
kurā varēs sekot līdzi rezultātiem un jaunumiem;
- Tiek izrunātas dažādas mača organizatoriskās nianses.

3. Paulas Gūtmanes darba apraksta diskusija;
Roberts Misāns informē, ka sākot ar 12.11.2018. Paula Gūtmane uzsāk oficiālu darbu Initiative Latvia un
asistēs Robertu Misānu dambretes jautājumos. Pamata darba pienākumi:
- Valdes sēžu protokolēšana;
- Mājaslapas sociālo tīklu uzraudzība, saziņa ar turnīru organizatoriem, relīžu publicēšana;
- Treneru un damretistu datu bāzes izveide un uzturēšana;
- Starptautisko turnīru pieteikumu koordinēšana;
- Apbalvojumu pasūtīšana un sagāde;
- Pašvaldību konkursu izpētē un koordinēšana.
4. Dambretes sporta laureāta datuma apstiprināšana un diskusija par formātu;
Notiek diskusija par norises laiku, vietu un formātu.
Norises datums 12. decembris. Vieta tiks atrunāta tuvākajā laikā. Uz pasākumi tiek aicināti visi Latvijas
čempionātu pamatturnīra laureāti, Eiropas un pasaules čempionātu laureāti un juridiskie biedri.
Pēteris Freidenfelds uzdot jautājumu par šāda pasākuma organizēšanas mērķi. Roberts Misāns min, ka
mērķis ir godināt labākos trenerus, jauniešus un pieaugušos, veicināt atpazīstamību un dambretistu
saliedētību.
Pēteris Freidenfelds ierosina šo tradīciju uzsākt par godu Latvijas simtgadei. Raivis Paegle un Roberts Misāns
vienojas izdomāt nominācijas.
Tiek nolemts, ka bez apbalvojumu pasniegšanas jaunie dambretisti tiks aicināti demonstrēt citus savus
talantus un rādīt priekšnesumus.
5. Dambretes izlozes programmas statuss;
Programmētāji nav atsūtījuši projekta statusu. Nepieciešama tikšanās.
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6. Kvalifikācijas straujas ieviešanas - oficiālie soļi un atbildīgās personas;
Tiek apspriesti jau pieņemtie sporta klašu normatīvi un dokumenti un panākta vienošanās, ka ir pakāpeniski
jāveido sportistu reģistrs, kur līdz otrajai sporta klasei treneri paši piešķir sporta klases, bet, sākot ar pirmo
sporta klasi un uz augšu, jāatrod laika resurss un atbildīgā persona, kurš varētu veikt oficiālo pēdējo trīs gadu
turnīru, kuri spēlēti ar pierakstu apskaiti un sporta klašu piešķiršanu.
Turpmākie soļi būs informatīva vēstule treneriem ar kritēriju izsūtīšanu par sporta klašu piešķiršanu, ar
aicinājumu līdz gada beigām atsūtīt savu audzēkņu reģistru ar piešķirtajām vai jau esošajām sporta klasēm.
7. Citi jautājumi.
-

-

-

-

Pēteris Freidenfelds norāda, ka ir svarīgi atsaukt atmiņā vēstures notikumus, uzsver, ka nepieciešams tos
apkopot un publicēt, izveidot grāmatu. Tiek diskutēts par to, kur iegūt informāciju par notikumiem.
Valdes loceklis Raivis Paegle norāda, ka ir jāmeklē alternatīvas telpām. Roberts Misāns informē par
divām iespējām:
o runāt ar pašvaldību par telpu piešķiršanu, kur kopā ar Jāni Leli jāorganizē tikšanās;
o Plānotais pēcskolas izglītības centrs Jaunajā Teikā, kur projekta veidotājs aicina LDF ņemt dalību.
Plānotais centra atvēršanas laiks nākamā gada septembris.
Tiek diskutēts par dambretistu brīvā laika pavadīšanu turnīros un nepieciešamību pārņemt labo praksi no
Holandes un Lietuvas federācijām, kur pirms Eiropas un pasaules čempionātiem ar dalībniekiem tiek
noslēgts līgums par uzvedības normām. Roberts Misāns min nepieciešamību ieviest arī pieteikumu
formu oficiālajiem Latvijas turnīriem, kur pieteikums jāsūta kopā ar vecāku parakstītu apstiprinājumu, ka
bērns un vecāks ir iepazinies un ievēros kā turnīra noteiktās uzvedības normas, tā arī ētikas kodeksu.
Tiek diskutēts par nometnēm un meistarklasēm izlases spēlētājiem.
Raivis Paegle izceļ informāciju par juridisko biedru biedru naudām, kuras veikuši tikai četri juridiskie
biedri uz ko saņem komentāru no Pētera Freidenfeldu, ka nav tikuši izsūtīti rēķini. Uz ko Raivis atbild, ka,
ja nepieciešams rēķins, tad viņam nepieciešams saņemt rekvizītus.
Tiek norādīta nepieciešamība izsludināt valdes sēžu datumus ilgākus laikus uz priekšu, jo neskatoties uz
to, ka sākotnējā vienošanās valdes sēdes organizēt katra mēneša pirmajā otrdienā, tad tas ne līdz galam
ir skaidri visiem saprotams.

Valdes sēde slēgta, plkst.: 15:00
Sapulces vadītājs
Protokolists

(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)

Roberts Misāns
Paula Gūtmane

