
 

 

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,  

vienotais reģ. Nr. 40008022773 

Lazdu iela 32, Jelgava 

 

Valdes sēdes protokols Nr.14/11/2022 

 

2022.gada 14.novembrī, 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 Inga Bernāte, Edgars Ratnieks, Kārlis 

Ozols, Ilmārs Visockis. 

 

Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis 

 

Protokolists: Raivis Paegle 

 

Darba kārtībā: 

1. Par informāciju un priekšlikumiem nacionālā meistara titula piešķiršanai, kā arī iespējamiem 

grozījumiem sporta klašu un sporta titulu piešķiršanas noteikumos. Informē V.Vesperis. 

2. Par Dambretes laureāta 2022 organizēšanu un nomināciju noteikšanu. Informē R.Paegle 

3. Par finansējuma piešķiršanu dalības sacensībās izdevumu segšanai sportistiem, kuri  sasnieguši 

augstvērtīgus sacensību rezultātus 2022.gadā. Informē R. Paegle. 

4. Par sporta klašu normu izpildi. Informē R. Paegle. 

5. Par iespējamiem grozījumiem LDF noteikumos par vietu piešķiršanu Latvijas individuālo 

čempionātu finālos. Informē R. Paegle. 

6. Par turpmāko LDF budžeta izdevumu plānošanu augstas inflācijas apstākļos. Informē V.Vesperis, 

R. Paegle. 

7. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.  

 

Sēdē nolēma: 

1.1. Atbalstīt nacionālā meistara titula piešķiršanu Anatolijam Jemeļjanovam, Pēterim Freidenfeldam, 

Zanei Magonei 100 lauciņu dambretē, Izraelam Benensonam, Vladimiram Malamedam 64 lauciņu 

dambretē. Publicēt šo informāciju LDF mājaslapā.  

1.2. Turpināt informācijas izvērtēšanu par atsevišķiem spēlētājiem, kuri norādīti saņemtajos 

priekšlikumos, un lemt par šo jautājumu atkārtoti. 

2.1.  Pieņemt zināšanai R.Paegles sniegto informāciju par Dambretes gada Laureāta ceremonijas 

norises vietu un plānotajiem apbalvojumiem, kā arī pasākuma rīkošanas provizoriskajiem izdevumiem.  

2.2. Lūgt K.Ozolam, atbilstoši iepriekš izmantotajai metodoloģijai, sagatavot aprēķinus par labākajiem 

sportistiem un dambretes centriem 2022.gadā.  

2.3. Lūgt  LDF juridiskajiem biedriem un treneriem sniegt priekšlikumus par kandidatūrām šādās 

nominācijās – par mūža ieguldījumu; gada sacensību tiesnesis, gada entuziasts, gada izrāviens starp 

sportistiem, gada izrāviens starp dambretes centriem. 

3.1. Atbalstīt sagatavoto priekšlikumu par izdevumu segšanu sportistiem, kuri, visiem kritērijiem 

izpildoties, guvuši augstus sasniegumus, 50% apmērā no noteiktā maksimālā iespējamā apmēra. 

Atbalstīt sagatavoto priekšlikumu par izdevumu segšanu sportistiem, kuri, neizpildoties visiem 

kritērijiem izpildoties, guvuši augstus sasniegumus, 25% apmērā no noteiktā maksimālā iespējamā 

apmēra. Informēt augstus sasniegumus guvušo sportistu pārstāvjus un trenerus par šo lēmumu un lūgt 

iesniegt pieteikumus sacensību izdevumu segšanai. 

3.2. Paredzēt, ka LDF valde turpmāk var izņēmuma gadījumos lemt par atbalsta sniegšanu 50% apmērā 

arī tiem sportistiem, kuri sasnieguši augstus rezultātus, bet attiecīgajās sacensībās nav pilnībā 

izpildījušies valstu skaita un dalībnieku skaita kritēriji.  



 

 

4.1. Apstiprināt klasifikācijas komisijas sagatavot informāciju par sporta klašu normu izpildi un sporta 

klašu piešķiršanu, publicēt šo informāciju LDF mājaslapā.  

4.2. Sagatavot priekšlikumu sporta klašu un sporta titulu piešķiršanas noteikumiem, paredzot, ka LDF 

valde var, izvērtējot katru atsevišķu gadījumu, piešķirt nacionālā meistara titulu Latviju pārstāvošam 

dambretistam, kuram piešķirts starptautiskā meistara vai FMJD meistara tituls, un nacionālā 

lielmeistara titulu, ja Latviju pārstāvošam dambretistam piešķirts starptautiskā lielmeistara tituls. 

Izskatīt šos grozījumus nākamajā valdes sēdē. 

5.1. Atbalstīt R.Paegles iesniegto priekšlikumu par grozījumiem noteikumus par LDF vietu piešķiršanu 

Latvijas individuālo čempionātu finālos, paredzot, ka jauniešu čempionātiem fināla vietu ieguvēju 

skaits tiek noteikts atlases sacensību un skolēnu sporta spēļu sacensību nolikumos. Publicēt grozītos 

noteikumus LDF mājaslapā. 

6.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera un R.Paegles sniegto informāciju par telpu nomas izmaksu 

pieaugumu, kā arī apbalvojumu iegādes izmaksu pieaugumu. 2023.gada pirmajā ceturksnī plānot 

sacensību rīkošanas izmaksas piesardzīgi, ņemot vērā, ka vēl nebūs zināms piešķirtais valsts budžeta 

finansējums. 

7.1. Apzinoties resursu ierobežojumus, neplānot uzņemties organizēt kādu no Eiropas Dambretes 

konfederācijas plānotajiem turnīriem 2023.gadā. 

7.2.  Nākamo valdes sēdi sasaukt š.g. 8.decembrī, plkst.19.00 attālināti. 

 

 

 Sēde slēgta plkst. 21.20.  

 

Sapulces vadītājs                                 Vladislavs Vesperis  

                                                      

Protokolists                                                  Raivis Paegle 


