Biedrības „Latvijas Dambretes federācija”
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Grostonas iela 6B, Rīga

Valdes sēdes protokols nr. 04/06/2020
2020. gada 4. Jūnijā, attālināti

1. Sēdē piedalās valdes locekļi:
1.1. Vladislavs Vesperis
1.2. Raivis Paegle
1.3. Vitauts Budreika
1.4. Kārlis Ozols
1.5. Laura Kronberga
1.6. Juris Dombrovskis
1.7. Pēteris Gailāns
Kā arī juridisko biedru pārstāvji Edijs Novickis un Pēteris Freidenfelds.
Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.
Sapulces vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Pēteris Gailāns

2. Darba kārtība:
2.1. Par sacensību kalendāru līdz septembrim. Informē R. Paegle
2.2. Par noteikumu projekta “Noteikumi LDF oficiālo sacensību organizēšanai” apstiprināšanu.
Informē V. Vesperis.
2.3. Par LDF darba plāna apstiprināšanu. Informē V. Vesperis.
2.4. Par turpmāk plānojamiem budžeta izdevumiem. Informē R. Paegle.
2.5. Par atalgota LDF darbinieka amata iespējamu ieviešanu. Informē R. Paegle.
2.6. Par nacionālās sportisko sasniegumu līmeņa klasifikācijas un reitingu sistēmas izveides
progresu. Informē V. Budreika.
2.7. Par tiesnešu semināra sagatavošanu un norisi. Informē V. Budreika.
2.8. Par 64 lauciņu dambretes spēles oficiālo noteikumu apstiprināšanu. Informē V. Budreika.
2.9. Par starptautisko dambretes organizāciju finansējuma sadali Latvijas pārstāvju dalības
izdevumu segšanai Eiropas un pasaules čempionātos. Informē V. Vesperis.
2.10. Par Ētikas komisijas darbību. Informē P. Gailāns.
2.11. Par dambretes inventāra apzināšanas rezultātiem un turpmāko dambretes inventāra
uzskaiti. Informē R. Paegle.
2.12. Citi jautājumi.

3. Sēdē nolēma:
3.1. Apstiprināt LDF sacensību kalendāru laika posmam līdz septembrim.
3.2. Apstiprināt noteikumu projektu “Noteikumi LDF oficiālo sacensību organizēšanai”, papildinot
to ar punktu par organizatora pienākumu pirms sacensībām komplektēt, papildināt un
precizēt dalībnieku sastāvu.
3.3. Apstiprināt LDF valdes darba plānu 2020.gadam.
3.4. Pieņemt zināšanai R. Paegles sniegto informāciju par turpmāk plānojamiem budžeta
izdevumiem, uzsākt detalizētāku budžeta plānošanu otrajam pusgadam, ņemot vērā situāciju
attiecībā uz starptautisko sacensību norisi .
3.5. Pieņemt zināšanai R. Paegles sniegto informāciju, pagaidām neveidot atalgotu LDF darbinieka
amatu.
3.6. Pieņemt zināšanai V. Budreikas sniegto informāciju par nacionālās sportisko sasniegumu
līmeņa klasifikācijas un reitingu sistēmas izveides progresu.
3.7.1. Atbalstīt tiesnešu semināra rīkošanu.
3.7.2. Uzdot V.Budreikam aptaujāt potenciālos semināra apmeklētājus.
3.7.3. Organizēt vēl vienu tiesnešu semināru 2020. gadā, ja potenciālo interesentu skaits būs
vismaz 20.
3.7.4. Nākamajā valdes sēdē diskutēt jautājumu par tiesnešu akreditācijas kārtību un tiesneša
tiesību piešķiršanu izņēmuma kārtībā, kā arī jautājumu par tiesnešu komitejas izveidi
tiesnešu zināšanu pārbaudei, tiesnešu apstiprināšanai, kā arī sūdzību izskatīšanai par
tiesnešu darbību.
3.8.

Apstiprināt, nosūtīt juridiskajiem biedriem un publicēt www.dambrete.lv LDF 64 lauciņu
dambretes spēles oficiālos noteikumus.

3.9.1. Izveidot iespējamo starptautisko dambretes organizāciju finansējumu sadali Latvijas
pārstāvju dalības izdevumu segšanai Eiropas un pasaules čempionātos starp dalībniekiem
vīriešu turnīrā un sieviešu turnīrā pēc šādas sistēmas - pēc Latvijas čempionāta klasikā finālā
iegūto vietu starpības:
3.9.1.1. Iegūto vietu starpība ir 0 – finansējuma sadale 50% / 50%.
3.9.1.2. Iegūto vietu starpība ir 1 – finansējuma sadale 60% (augstākajai vietai) / 40%.
3.9.1.3. Iegūto vietu starpība ir 2 – finansējuma sadale 70% (augstākajai vietai) / 30%.
3.9.1.4. Iegūto vietu starpība ir 3 – finansējuma sadale 80% (augstākajai vietai) / 20%.
3.9.1.5. Iegūto vietu starpība ir 4 vai lielāka – finansējuma sadale 100% (augstākajai vietai) /
0%.
3.9.1.6. Latvijas čempionāta finālists / nav Latvijas čempionāta finālists – 100% / 0%.
3.9.2. 3.9.1. punktā minēto finansējuma sadales sistēmas aprakstu izsūtīt juridiskajiem biedriem
saskaņošanai un pēc saņemto komentāru izvērtēšanas apstiprināt to ar LDF valdes lēmumu
elektroniski ne vēlāk līdz Latvijas jaunatnes čempionāta 64 lauciņu dambretē fināliem.
3.9.3. Apstiprināt jaunā redakcijā 2019.gada 19.septembrī valdes sēdē 2.punktā minētos LDF
līdzfinansējuma sacensībām pieņemtos nosacījumus: 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) par attiecīgajām iegūtām vietām minētās summas izdevumu
apmaksai tiek reizinātas ar koeficientu 0,3. Dalības maksas tiek segtas, ja spēl ētāja grupā ir

vismaz 10 dalībnieki/ces no vismaz 6 valstīm. Ja dalībnieku vai valstu skaits būs bijis mazāks,
federācija izskatīs un lems par katru attiecīgo gadījumu atsevišķi.
3.10.1. Pieņemt zināšanai Ētikas komisijas viedokli “par iespējamu LDF Ētikas kodeksa noteikumu
pārkāpumu Jeļenas Tkačenko rīcībā” un balsot par soda sankcijām.
3.10.2. Noteikt Jeļenai Tkačenko nosacītu diskvalifikāciju līdz 2021. gada 30. martam.
Diskvalifikācija stāsies spēkā nekavējoši, ja nosacītās diskvalifikācijas periodā tiek fiksēts
Ētikas kodeksa, LDF oficiālo sacensību organizēšanas noteikumu vai sacensību reglamenta
pārkāpums.
3.11.1. Pieņemt zināšanai LDF piederošā dambretes inventāra apzināšanas rezultātus.
3.11.2. Nosūtīt inventāra tabulu juridiskajiem biedriem apstiprinājuma saņemšanai par attiecīgā LDF
inventāra atrašanos pie juridiskajiem biedriem. Aptaujāt juridiskos biedrus par tiem piederošo un
pieejamo inventāru, kuru varētu izmantot sacensībām.
3.12.1. Piešķirt tiesības Viesturam Vizulim sagatavot 10 - 15 minūšu garas 20 videoformāta lekcijas
dambretes iesācējiem atbilstoši sagatavotajam apmācību satura plānam, paredzot par to
€400.00 atlīdzību.
3.12.2. Sasaukt nākamo LDF valdes sēdi, attālināti, š.g. 6. jūlijā.

Sapulces vadītājs:

Vladislavs Vesperis

Protokolists:

Pēteris Gailāns

