
 

 

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,  

vienotais reģ. Nr. 40008022773 

Lazdu iela 32, Jelgava 

 

Valdes sēdes protokols Nr.10/01/2023 

 

2023.gada 10.janvārī, plkst.19.00, attālināti 

 

Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem – Vladislavs  Vesperis, Raivis Paegle, 

Jevgeņijs Matvejevs, Jānis Štāls, Andrejs Trasko. Sēde saskaņā ar Latvijas Dambretes federācijas statūtu 

noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās arī Kārlis Ozols, Ilmārs Visockis, Inga Bernāte, Laura Kronberga, 

Māris Mitenbergs. 

 

Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis 

 

Protokolists: Raivis Paegle 

 

Darba kārtībā: 

1. Par finansējuma piešķiršanas sacensību izdevumu segšanai, ņemot vērā augstus sportiskos sasniegumus, 

noteikumiem. Informē V.Vesperis. 

2. Par gatavošanos Rīga Open 2023 sacensību organizēšanai. Informē V.Vesperis, R.Paegle. 

3. Par FMJD priekšlikumu balsošanai. Informē R. Paegle. 

4. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.  

 

Sēdē nolēma: 

1.1. Konceptuāli atbalstīt izstrādāto noteikumu projektu, precizējot ceturto punktu, ka Latvijas čempioniem 

izdevumu segšanai dalībai Eiropas un pasaules čempionātos tiek piešķirts vismaz 30% no kopējā finansējuma, 

kas paredzēts izdevumu segšanai augstus sportiskos rezultātus sasniegušiem sportistiem.  Nosūtīt noteikumu 

projektu viedokļu sniegšanai  juridiskajiem biedriem un treneriem un pēc viedokļu saņemšanas izskatīt un 

apstiprināt noteikumu projektu nākamajā valdes sēdē.  

2.1. Konceptuāli atbalstīt Rīga Open sacensību uzdevumu un atbildību sadalījumu, pēc nepieciešamības to 

detalizēt turpmākajā darba procesā. Uzdot V.Vesperim sagatavot sacensību nolikuma projektu un LDF 

prezentāciju potenciāliem sacensību rīkošanas atbalstītājiem, lūgt R.Paegli, piesaistot R.Milleru un citus 

dambretes aktīvistus, uzsākt darbu pie sacensību mājaslapas veidošanas. 

3.1. Ņemot vērā diskusijas gaitā izskanējušos viedokļus, pilnvarot V.Vesperi balsot pret FMJD sagatavoto FMJD 

iekšējo noteikumu projektu grozījumu projektu. 

4.1. Izskatot A.Valneres iesniegumu par vietu Latvijas sieviešu čempionāta finālā 100 lauciņu dambretē, 

balstoties uz LDF vietu piešķiršanas Latvijas čempionātu finālos noteikumiem, vienas nedēļas laikā apzināt 

pārējo pēc LDF noteikumiem atbilstošo spēlētāju viedokli par vēlmi spēlēt Latvijas čempionāta finālā un 

pieņemt gala lēmumu elektroniskās saskaņošanas procedūrā.  

4.2. Izskatot sagatavoto trīs Baltijas valstu dambretes federāciju kopīgās vēstules projektu par aicinājumu FMJD 

atjaunot 64 lauciņu dambretes sekciju, atbalstīt sagatavoto vēstules projektu un uzdot V.Vesperim pēc 

saskaņošanas ar  Lietuvas un Igaunijas dambretes federācijām to nosūtīt FMJD.   

4.3. Vienas nedēļas laikā veikt juridisko biedru un treneru viedokļu aptauju par U8 vecuma grupas jauniešu 

čempionāta 100 lauciņu dambretē pārcelšanu uz vēlāku laiku un pieņemt gala lēmumu elektroniskās 

saskaņošanas procedūrā. 

4.4. Nākamo valdes sēdi sasaukt 2023.gada 8.februārī, plkst.19.00 attālināti. 

 

 Sēde slēgta plkst. 21.25.  

 

Sapulces vadītājs                                 Vladislavs Vesperis       

                        

Protokolists                                                  Raivis Paegle 


