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

Valdes sēdes protokols Nr. 19/1

2019. gada 18. janvārī, Rīgā, Gustava Zemgala78, valdes sēdes atklāšanas laiks 12:00
Sapulcē piedalās valdes locekļi:
1. Roberts Misāns
2. Raivis Paegle
3. Vitauts Budreika
4. Kārlis Ozols
5. Jānis Štāls
Valdes sēdē bez balsstiesībām piedalās:
1. Raimonds Vipulis
2. Zoja Golubeva
3. Paula Gūtmane
4. Pēteris Freidenfelds
5. Edgars Ratnieks
6. Andris Sametis
7. Inga Bernāte;
8. Olesya Abdullina
9. Paula Gūtmane
Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.
Sapulces vadītājs: Roberts Misāns Protokolists: Paula Gūtmane
Darba kārtībā:
1. Federācijas priekšsēdētāja un valdes locekļu īss ziņojums par 2018. gadu un galvenajiem uzstādījumiem un
mērķiem 2019. gadā.
2. Treneru un vecāku atbildība turnīra norises laikā un bērnu uzvedība.
3. www.dambrete.lv struktūras apspriešana un satura vadības principi
process, kam kas jāsūta, lai turnīri tiktu pievienoti kalendāram. Informācija, kas jāiesūta, lai tiktu publicēti
raksti, atbildīgās personas.
4. LDF piederošā inventāra inventarizācijas uzsākšana, atbildīgās personas un termiņi.
5. Kopsapulces datuma nozīmēšana;
6. LDF komitejas, kā varam aktivizēt lielāku cilvēku iesaisti un komiteju darbību;
7. LDF sabiedriskā labuma statusa aktīvāka izmantošana;
8. Valsts treneru 64 lauciņu un 100 lauciņu dambretes aktivizācija.
9. Juridisko biedru biedru naudas;
10. 2019. gada lielāki dambretes notikumi Latvijā un pasaulē;
11. Citi jautājumi.
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Sapulcē nolēma:
1. Federācijas priekšsēdētāja un valdes locekļu īss ziņojums par 2018. gadu un galvenajiem uzstādījumiem
un mērķiem 2019. gadā
LDF priekšsēdētājs Roberts Misāns min, ka 2018. gads bija pirmais, gads pēc jaunās valdes un priekšsēdētāja
ievēlēšanas un tas pagājis ļoti strauji. No sadarbības viedokļa vēlme ir uzlabot iekšējo struktūru un apkārtējo
cilvēku lielāku iesaisti ne tikai elektroniskā veidā, bet ar reālu darbu palīdzību, ko iespējams veikt caur
komitejām. Kopumā aizritēto gadu vērtē pozitīvi, kaut gan ir bijusi vēlme izdarīt vairāk. Kā galvenos mērķus
šim gada uzsver jauno dambretistu meistarības celšanu un Latvijas kā spēcīgās turnīru organizatorvalts
statusa stiprināšana.
Pēc Roberta Misāna ziņojuma Raivis Paegle skaidro, ka šis ir bijis saspringts laiks, Raivis ir pārņēmis Edgara
Ratnieka finanšu daļu un skaidro, ka ar finansēm viss ir kārtībā.
Vitauts Budreika piebilst, ka šogad ir būtiski pievērst uzmanību bērnu sacensību attīstībai. Min pozitīvu
faktu, ka ir komanda, kas pamazām sastrādājas.
Kārlis Ozols piebilst pozitīvas un negatīvas atsauksmes par federācijas darbu, kas nāk no reģionālajiem
treneriem – ir būtiski kāpusi turnīru kvalitāte un sponsoru loks, bet par mīnusu min vairāku treneru
neapmierinātība par pārlieku garām sacensībām jaunajā federācijas kalendārā. Kārlis Ozols visiem atgādina,
ka aicina visus, kas vēlas reāli darboties dambretes attīstībā valsti, iesaistīties komiteju darbā.
Jānis Štāls norāda, ka nepieciešama labāka savstarpējā komunikācija, lai nerastos lieki jautājumi un
domstarpības.

2. Treneru un vecāku atbildība turnīra norises laikā un bērnu uzvedība;
Roberts Misāns skaidro par nepieciešamību ieviest dokumentu, kas būtu kā pielikums nolikumiem vai
pieteikumu formai, kur treneru uzdevums būtu iepazīstināt vecākus un bērnus ar šiem noteikumiem. Līdz
ar turnīra pieteikumu nodošanu treneriem būtu jāuzrāda parakstīts dokuments, ka vecāki un bērni ir
iepazinušies ar šiem noteikumiem.
Tiek diskutēts, ka turnīros arī jābūt stingrākiem pret pārkāpējiem un par noteikumu neievērošanu jāpiešķir
zaudējums vai diskvalifikācija no sacensībām, ko var veikt tiesnesis.
Otrs dokuments, par ko min Roberts ir pārņemt, labo praksi no Holandes un Lietuvas federācijām, kur uz
starptautiska mēroga sacensībām ar bērniem (vai to vecākiem) tiek slēgts līgums par uzvedības normām
nozīmīgu turnīru laikā.
Tiek diskutēt par treneru lomu, sagatavot bērnus turnīriem ne tikai dambretes ziņā, bet arī runāt par
uzvedību un vest bērnus, kuri ir gatavi uzvestie intelektuālajam sportam atbilstoši.

3. www.dambrete.lv struktūras apspriešana un satura vadības principi. Process, kam kas jāsūta, lai
turnīri tiktu pievienoti kalendāram. Informācija, kas jāiesūta, lai tiktu publicēti raksti, atbildīgās
personas
Tiek skaidrots, ka mājaslapā informācija vēl ir vadīšanas un kārtošanas procesā.
Paula Gūtmane tiek nozīmēta par atbildīgo personu informācijas ievadei.
Lai turnīrs tiktu ievadīts oficiālajā kalendārā, tad nepieciešams informāciju par to nosūtīt uz epastu –
info@dambrete.lv
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Visi turnīri organizatori tiek arī aicināti iesūtīt informāciju par noritējušajiem turnīriem, kuri arī tiks
operatīvi publicēti mājaslapā. Tiks izveidota forma, kas jāaizpilda, lai atvieglotu informācijas nodošanu par
notikumiem.
4. LDF piederošā inventāra inventarizācijas uzsākšana, atbildīgās personas un termiņi;
Roberts Misāns skaidro, ka jāsaprot, kur kāds inventārs atrodas, jāveic tā uzskaite un turpmākā glabāšana.
Vitauts Budreika piebilst, ka būtu nepieciešams sākotnējais inventāra saraksts, lai būtu pēc kā vadīties. Tiek
lūgs, lai Edgars Ratnieks pārbauda vai nav saglabājies federācijas īpašumā esošā inventāra saraksts.
Tiek nolemts drīzumā uzsākt inventarizāciju.

5. Kopsapulces datuma nozīmēšana;
Roberts Misāns informē, ka jāvienojas par laiku, lai lielākā daļa juridisko biedru varētu ierasties. Tiek
diskutēts par kopsapulces rīkošanu sacensību laikā, lai būtu vairāk kopsapulces dalībnieku.
Tiek nolemts LČ fināla laikā 12. martā rīkot treneru sapulci un 13. martā rīkot kopsapulci. Kopsapulces laikā
tiks ievēlēti arī divi jauni valdes locekļi, jo no amata ir atkāpies Benno Butulis, kā arī Vsevolods Teterins, no
kura gan oficiāls atlūgums nav vēl saņemts. Sapulce jāizsludina vismaz 30 dienas pirms kopsapulces.

6. LDF komitejas, kā varam aktivizēt lielāku cilvēku iesaisti un komiteju darbību;
Roberts Misāns min, ka ir izveidotas komitejas, uz kurām tika aicināti visi dambretisti pievienoties, bet
aktivitāte nav bijusi. Ir daudz aktīvu komentētāju, bet no runāšanas vajadzētu pāriet pie darbiem. Rodas
jautājums – ko darīt, lai iesaistītos vairāk cilvēku?
Pēteris Freidenfelds uzsver, ka ir komunikācijas problēmas. Ierosina pašiem uzrunāt trenerus un
dambretistus.
Tiek nolemts, ka katras komitejas vadītājs izstrādās un publicēs problēmjautājumus un atkārtoti vērsīsies
pie dambretistiem, treneriem un citiem interesentiem iesaistīties konkrētu problēmu risināšanā.

7. LDF sabiedriskā labuma statusa aktīva izmantošana;
Roberts Misāns sniedz informāciju, ka LDF ir sabiedriskā labuma statuss, bet neviens nav mēģinājis to
izmantot, piesaistot reģionālos sponsorus, kur LDF ir gatava palīdzēt ar to uzrunāšanu un atbalsta lūgšanu.
Pēteris Freidenfelds uzsver, ka nepieciešams informatīvs materiāls, lai visiem būtu skaidrība par sabiedriskā
labuma statusu un par 2018. gada ieviestajām izmaiņām. Vitauts Budreika uzsver, ka svarīgi ir nelaist garām
iespēju un nezaudēt naudu dambretei, ja ir tāda iespēja iegūt finansējumu.

8. Valsts treneru 64 lauciņu un 100 lauciņu dambretes aktivizācija;
Roberts Misāns uzsver, ka ar Gunti ir runāts un ir piekritis strādāt ar Latvijas labākajiem dambretistiem,
gatavojot tos startiem Eiropas un pasaules čempionātiem. Līdzīga vienošanās ir ar Guntaru Purviņu par 64
lauciņu dambreti. Jāsaprot, kad to uzsākam. Nodarbības notiktu reizi mēnesī, darbojoties individuāli vai pa
pāriem, kur treneriem, līdz nākamajām nodarbībām, tiktu dota informācija un/vai metodiskie materiāli, ar
kuriem darboties šajā posmā.
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Meistarklases paredzētas izlases audzēkņiem, kuri startēs starptautiskos mačos, finansējums no juridisko
biedru biedru naudām. Jāizveido saraksts ar tiem dalībniekiem, kuri tiks trenēti. Tālāk šis jautājums tiks
apspriests komitejās.

9. Juridisko biedru biedru naudas;
Vēlreiz tiks izsūtīti rēķini par biedru naudām, atgādinājumi par pagājušo gadu. Šogad biedru nauda 100 eiro
apmērā (pagājušajā gadā 50 eiro).
Pēteris Freidenfelds uzsver, ka jābūt noformulētam skaidrojumam, kur tiks izmantota nauda. (Pagājušajā
gadā – meistarklases, sporta laureāts). Uz Pētera Freidenfelda jautājumu tiek skaidrots, ka lauki jau ir
definēti, kas ir meistarklašu organizēšana, sporta laureāts un granti treneru izglītības iegūšanu un treneru
kursiem.

10. 2019. gada lielākie dambretes notikumi Latvijā un pasaulē;
Šī gada lielākie notikumi ir - Riga Open pasaules kauss, Riga Open Juniors, Pasaules čempionāts ātrspēlē.
Zem jautājuma zīmes ir Eiropas jaunatnes čempionāts.
Liela neskaidrība ir par FMJD 64 lauciņu dambretes sekcijas attīstību, jo visi šī gada turnīri norisināsies
Turcijā.

11. Citi jautājumi
-

-

Reģionu problēmas un iespējamā palīdzība no LDF.
Problēmas ar dokumentāciju – nolikumi, reglamenti. Tiek diskutēts par to, ka nolikums ir jāraksta
turnīra organizatoram.
Andris Samietis skaidro, ka ir lielas finanšu problēmas, jo budžets tika plānots iepriekšējā gada
augustā, kad vēl nebija zināms šī gada sacensību kalendārs. Būtu nepieciešams jau iepriekš zināt, cik
dienas notiks katras sacensības, lai var plānot budžetu.
Pēteris Freidenfelds sniedz informāciju par dambretes sasaisti ar kompetenču izglītību, skolu reālu
iesaistīšanu. Vēlas noskaidrot, vai ir vērts turpināt darboties šādā virzienā, ja nav federācijas atbalsta.

Valdes sēde slēgta, plkst.: 14:30
Sapulces vadītājs

(personiskais paraksts)

Roberts Misāns

Protokolists

(personiskais paraksts)

Paula Gūtmane

