
 

 

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,  

vienotais reģ. Nr. 40008022773 

Lazdu iela 32, Jelgava 

 

Valdes sēdes protokols Nr.06/07/2022 

 

2022.gada 6.jūlijā, plkst.15.00, pasākumu centrā “Fantadroms”. 

 

Sēdē piedalās 4 no 4 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem – Vladislavs  Vesperis, Raivis 

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

noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās arī Māris Mitenbergs, Kārlis Ozols, Dzintars Kaņeps. 

 

Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis 

 

Protokolists: Raivis Paegle 

 

Darba kārtībā: 

1. Par LDF vietu piešķiršanas kārtības grozījumiem. Informē V.Vesperis. 

2. Par pieteikšanos uz vakanto LDF valdes locekļa amatu. Informē V.Vesperis 

3. Par Baltijas čempionāta rīkošanu augusta otrajā pusē. Informē V.Vesperis 

4. Par Latvijas sportista dalību sacensībās Baltkrievijā. Informē V.Vesperis. 

5. Par LDF sacensību organizēšanas modeli. Informē R.Paegle, V.Vesperis. 

6. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.  

 

Sēdē nolēma: 

1.1. Atbalstīt LDF vietu Latvijas čempionātu finālos piešķiršanas kārtības grozījumus. Grozīto kārtību 

publicēt LDF mājaslapā. 

2.1.  Pieņemt zināšanai, ka pieteikumi uz vakanto LDF valdes locekļa amatu nav saņemti. Pagarināt 

pieteikšanās termiņu līdz 2022.gada 1.augustam un informēt par to LDF juridiskos biedrus. 

3.1. Atbalstīt ideju par Baltijas jauniešu čempionāta klasiskajā 64 lauciņu dambretē organizēšanu, 

paredzot to piedāvāt rīkot Lietuvā š.g.26.-28.augustā, piecās vecuma grupās atsevišķi meitenēm un 

zēniem un katrā vecumā un dzimuma grupā provizoriski paredzot pa trīs dalībniekiem no katras 

Baltijas valsts un pēc iespējas dalībniekus no Ukrainas. Informēt par šo priekšlikumu Lietuvas un 

Igaunijas dambretes federāciju pārstāvjus. 

4.1. Nosodīt Vsevoloda Teterina dalību Baltkrievijas republikāniskajās sacensībās “Minska 2022” (no 

27.jūnija līdz 3.jūlijamMinskā, Baltkrievijā) un atbalstīt, ka atbilstoši Sporta likumam V.Teterins 

turpmāk nevar tikt iekļauts Latvijas izlases sastāvā, nevar saņemt valsts vai pašvaldības budžeta 

finansējumu, kā arī nevar piedalīties kā sportists, tiesnesis vai treneris sacensībās, kuras tiek 

organizētas par valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem.  

5.1. Aicināt juridiskos biedrus aktīvāk iesaistīties dambretes sacensību organizēšanā šogad un 

2023.gadā, paredzot finansējumu organizatoriem nepieciešamiem izdevumiem un sacensību tiesnešu 

nodrošināšanai, atbilstoši LDF sacensību organizēšanas noteikumiem. 

6.1. Uzņemt Bērnu un jauniešu mācību centra “Laveri” par LDF juridisko biedru. 

6.2. Nākamo LDF valdes ikmēneša sēdi sasaukt 3.augustā, plkst.20.00, attālināti, paredzot skatīt 

jautājumus par LDF sacensību kalendāru 2023.gadam un pieteikšanās uz LDF valdes locekļa amatu 

rezultātiem. 

 

 Sēde slēgta plkst. 16.05.  

 

Sapulces vadītājs                                 Vladislavs Vesperis  

                                                      

Protokolists                                                  Raivis Paegle 


