APSTIPRINU
Latvijas Dambretes federācijas valdes priekšsēdētājs
__________________________V.Vesperis
2020.gada 4.jūnijā
Latvijas dambretes federācijas valdes darba plāns 2020.gadam
1. Latvijas Dambretes federācijas (turpmāk – LDF) valdes galvenie darbības virzieni atbilstoši nolikumam:
LDF veic Sporta likumā un LDF statūtos noteiktās funkcijas, tai skaitā:
1.1. Vadīt un koordinēt darbību dambretes jomā;
1.2. Pārstāvēt LDF starptautiskajās dambretes sporta organizācijās – Pasaules dambretes federācijā un Starptautiskajā dambretes federācijā;
1.3. Plānot, organizēt un nodrošināt nacionāla un starptautiska līmeņa sacensību norisi;
1.4. Nodrošināt Latvijas labāko sportistu un Latvijas izlašu dalību Eiropas un pasaules čempionātos;
1.5. Veicināt dambretes popularitāti un atpazīstamību sabiedrībā;
1.6. Veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos dambretes sporta aktivitātēs;
1.7. Attīstīt dambretes treniņu procesu un metodes, tai skaitā tādas, kuras izmantojamas dambretes apmācībai tiešsaistē;
1.8. Veicināt dambretes treneru un tiesnešu skaita un kvalifikācijas celšanu;
1.9. Nodrošināt sporta klašu un nacionālo sporta titulu piešķiršanu
1.10. Nodrošināt dambretes vēsturiskās informācijas un literatūras uzkrāšanu, apkopošanu un publicēšanu.
2. 2020.gadā galvenās LDF prioritātes ir:
2.1. Nodrošināt plānoto nacionāla un starptautiska līmeņa sacensību organizēšanu un norisi;
2.2. Nodrošināt Latvijas izlases un vadošo sportistu sagatavošanās procesu un dalību Eiropas un pasaules čempionātos;
2.3. Piesaistīt atbalstītājus LDF projektu īstenošanai un sacensību organizēšanai;
2.4. Nodrošināt svarīgāko LDF iekšējo normatīvo aktu (Ētikas kodekss, Sacensību organizēšanas noteikumi, ietverot LDF sacensību paraugnolikumu un
LDF un sacensību organizatora parauglīgumu, Sporta klašu un titulu piešķiršanas noteikumi, tiesnešu darbības rokasgrāmatu, kā arī iekšējās lietošanas
instrukcijas: LDF mājas lapas rokasgrāmata, LDF FaceBook rokasgrāmata) izstrādi un aktualizāciju;
2.5. Nodrošināt dambretes sacensību tiesnešu apmācības un tiesnešu reģistra izveidi;
2.6. Izveidot dambretes apmācības tiešsaistes sistēmu un tai nepieciešamos informatīvos un videoformāta materiālus;
2.7. Veicināt dambretes spēlētāju pievēršanos trenera darbam, īpaši reģionos;
2.8. īstenot dambretes iepazīstināšanas un popularizēšanas pasākumus izglītības iestādēs;
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2.9. apkopot dambretes vēsturisko informāciju (Latvijas čempionātu rezultātus, informāciju par Latvijas čempioniem, partiju pierakstus, u.c) un publicēt
to LDF interneta vietnē.
3. Par LDF 2020.gada darba plāna aktualizāciju atbild LDF valdes priekšsēdētājs V.Vesperis.
LDF valdes pastāvīgie uzdevumi:
Nr.
p.k.
Izpildes
termiņš

Veicamie uzdevumi

Atbildīgā
persona/līdzatb
ildīgā persona

Pasākuma normatīvais
pamatojums
(dalība starptautiskās
organizācijās, likumi, MK
noteikumi, LDF statūti,
LDF valdes lēmums)

Informācija
par izpildi

Sagaidāmais rezultāts

LDF valdes darba vadīšana un koordinācija
1.
2.

LDF valdes sēžu organizēšana
vadīšana
LDF valdes sēžu protokolēšana

un Pastāvīgi

3.

Komunikācija ar LDF
biedriem un treneriem

4.

Komunikācija ar LDF juridiskajiem
biedriem par sacensību organizēšanas un
norises jautājumiem

5.

Sacensību
nolikumu
apstiprināšana
sadarbībā ar turnīru organizatoriem

6.

Dalība valdes sēdēs
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Pastāvīgi
Pastāvīgi

Pastāvīgi

Valdes sēžu skaits

LDF statūti
LDF statūti

Pastāvīgi
Atbilstoši
vajadzībai

Valdes sēžu skaits
Sagatavotas atbildes uz
juridisko biedru
jautājumiem
Nosūtīta aktuālā
informācija juridiskajiem
biedriem
Nodrošināta
komunikācija

V.Vesperis

LDF statūti

P.Gailāns
V.Vesperis
R.Paegle
V.Budreika

juridiskajiem

Pastāvīgi

R.Paegle
V.Vesperis
V.Budreika

LDF statūti

Atbilstoši
vajadzībai

Pastāvīgi

R.Paegle
V.Vesperis
K.Ozols
Visi valdes
locekļi

LDF statūti

Pastāvīgi

Nodrošināta
komunikācija

LDF statūti

Pastāvīgi

Valdes sēžu
apmeklējums procentos

Pastāvīgi
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7.

Komunikācija ar Izglītības un zinātnes
ministriju, Latvijas sporta federāciju
padomi un citām valsts institūcijām

Pastāvīgi

8.

LDF budžeta izstrāde un apstiprināšana

9.

Līdz katra
LDF budžeta izpildes uzraudzība un
mēneša 6
atskaišu iesniegšana LSFP
datumam

10.

11.

31.03.2020

Atbalstītāju (ziedojumu) piesaiste LDF
Pastāvīgi
darbības īstenošanai un sacensību norisei
Līgumu sagatavošana un slēgšana LDF
Pastāvīgi
vārdā ar trešajām pusēm

12.

Ētikas komisijas darbība

Pastāvīgi

13.

Nodrošināt dambretes inventāra (galdiņi,
kauliņi, pulksteņi) iegādi atbilstoši Pastāvīgi
inventāra atjaunošanas vajadzībām

V.Vesperis
R.Paegle
V.Budreika

LDF statūti

R.Paegle
V.Vesperis

LDF statūti

R.Paegle

Atbilstoši
vajadzībai

Nodrošināta
komunikācija
Apstiprināts budžets

31.03.2020
LDF statūti
Reizi mēnesī

Budžeta izdevumi
nepārsniedz ieņēmumus

V.Vesperis
R.Paegle
L.Kronberga
K.Ozols
V.Vesperis
R.Paegle
V.Budreika

LDF statūti

LDF
statūti,
lēmumi

valdes Atbilstoši
vajadzībai

Līgumu skaits

K.Ozols
P.Gailāns
V.Vesperis
R.Paegle
K.Ozols

LDF
statūti,
kodekss

Ētikas Atbilstoši
vajadzībai

Izskatīto iesniegumu
skaits

Reizi
ceturksnī

LDF statūti

Reizi
ceturksnī

Piesaistītais ziedojumu
finansējums

Inventāra iegādes apjoms

LDF pārstāvēšana starptautiskajās dambretes sporta organizācijās – Pasaules dambretes federācijā, Starptautiskajā dambretes federācijā,
Eiropas Dambretes Konfederācijā
14.
15.

16.
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Nodrošināt dalības starptautiskajās
01.06.2020
dambretes organizācijās maksas iemaksu
Piedalīties un pārstāvēt LDF viedokli Pastāvīgi
starptautisko
dambretes
sporta
organizāciju pasākumos
Pastāvīgi
Nodrošināt
regulāru
elektronisko
komunikāciju
ar
starptautiskajām

R.Paegle
V.Vesperis
V.Vesperis
R.Paegle
V.Budreika
V.Vesperis
R.Paegle
V.Budreika

Latvijas dalība FMJD,
IDF un EDC
Latvijas dalība FMJD,
IDF un EDC

01.06.2020

Veiktas dalības iemaksas

Reizi
ceturksnī

Nodrošināta dalība

Latvijas dalība FMJD,
IDF un EDC

Reizi
ceturksnī

3

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

dambretes sporta organizācijām, pārstāvot
LDF viedokli un intereses
Plānot, organizēt un nodrošināt nacionāla un starptautiska līmeņa sacensību norisi
Nodrošināt sacensību kalendāra
V.Vesperis
Katrā valdes
2020.gadam aktualizāciju
Pastāvīgi
Visi valdes
LDF statūti
sēdē
locekļi
Nodrošināt
sacensību
kalendāra
V.Vesperis
LDF statūti
Nākamajā
2021.gadam izstrādi un apstiprināšanu
01.12.2020 Visi valdes
valdes sēdē
locekļi
Nodrošināt LDF sacensību organizēšanu Pastāvīgi
R.Paegle
LDF statūti
Katrā valdes
un rīkošanu sadarbībā ar juridiskajiem
L.Kronberga
sēdē
biedriem
K.Ozols
Nodrošināt LDF inventāra glabāšanu, Pastāvīgi
R.Paegle
LDF statūti
Reiz
izsniegšanu sacensību norisei un uzskaiti
K.Ozols
ceturksnī
P.Gailāns
J.Dombrovskis
Nodrošināt rēķinu par turnīru dalības Pastāvīgi
Reizi
R.Paegle,
maksu izrakstīšanas automatizāciju.
LDF valdes lēmums
ceturksnī
V.Budreika
Nodrošināt
diplomus
godalgotajām Pastāvīgi
vietām un galda kartes Latvijas
čempionātu un starptautisko sacensību
norisei.
Nodrošināt medaļas un kausus sacensību Pastāvīgi
norisei

V.Budreika

LDF valdes lēmums

R.Paegle
K.Ozols

LDF valdes lēmums

Reizi
ceturksnī

Reizi
ceturksnī

Nodrošināta pastāvīga
saziņa
Aktualizēts sacensību
kalendārs
Apstiprināts sacensību
kalendārs
LDF sacensības
noritējušas plānotajos
termiņos
Inventāra apjoms un
atrašanās vieta zināmi
Rēķinu skaits
Nodrošināts atbilstoši
pieprasījumam
Nodrošināts atbilstoši
pieprasījumam

Nodrošināt Latvijas labāko sportistu un Latvijas izlašu dalību Eiropas un pasaules čempionātos
24.

25.
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Nodrošināt komunikāciju ar pašvaldībām
(Rīgas pašvaldība, utt.) par līdzekļu
piesaisti Latvijas sportistu un izlašu
dalību Eiropas un pasaules čempionātos
Nodrošināt komunikāciju ar
starptautiskajām dambretes sporta
organizācijām par Latvijas sportistu un

Pastāvīgi

Pastāvīgi

Pastāvīgi
R.Paegle
V.Vesperis

LDF statūti

V.Vesperis
R.Paegle
V.Budreika

Sporta likums, LDF
statūti, līgums ar LSFP

Nodrošināta
komunikācija
Nākamajā
valdes sēdē

Nodrošināta
komunikācija
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izlašu dalību Eiropas un pasaules
čempionātos
26.

27.

28.

29.

Izstrādāt budžeta plānojumu Latvijas
sportistu dalībai Eiropas un pasaules
čempionātos

31.05.2020

Nodrošināt, atbilstoši LDF budžeta
plānojumam, izmaksu saskaņošanu un
segšanu par Latvijas sportistu un izlašu
dalību Eiropas un pasaules čempionātos
Nodrošināt atbalstu Latvijas sportistu
treniņprocesam (treņiņnometnei), lai
sagatavotos startiem Eiropas un pasaules
čempionātos
Nodrošināt Latvijas sportistiem un
izlasēm nepieciešamo inventāru un
ekipējumu

Pastāvīgi

R.Paegle
V.Vesperis
V.Budreika
R.Paegle
V.Vesperis

Pastāvīgi

LDF statūti

LDF statūti

Reizi
ceturksnī

LDF statūti

Reizi
ceturksnī

V.Budreika
L.Kronberga
Pastāvīgi

R.Paegle
V.Vesperis

Nākamajā
valdes sēdē

LDF statūti

Saplānota budžeta līnija
Nodrošināta sportistu
dalība sacensībās, veicot
izdevumu apmaksu
saskaņotajā apjomā
Sarīkota treniņnometne

Reizi
ceturksnī

Nodrošināts inventārs un
ekipējums

Reizi
ceturksnī
valdes sēdē

Publikāciju skaits

Veicināt dambretes popularitāti un atpazīstamību sabiedrībā
Pastāvīgi
30.

Regulāri aktualizēt informāciju LDF
interneta vietnē

31.

Publicēt informāciju LDF interneta vietnē
par sacensību rezultātiem

32.

33.
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Pastāvīgi

Sagatavot publicēšanai LDF interneta Pastāvīgi
vietnē intervijas ar sacensību uzvarētājiem
un cita veida saturisko dambretes
informāciju
Nodrošināt informācijas par sacensību Pastāvīgi
rezultātiem nosūtīšanu masu medijiem
(Leta, BNS, sportacentrs.com, delfi.lv,
tvnet.lv, Latvijas Avīze, Diena, LTV,
Latvijas Radio, TV3)

J.Dombrovskis
V.Budreika
L.Kronberga

LDF statūti

J.Dombrovskis
V.Budreika
L.Kronberga

LDF statūti

L.Kronberga
R.Paegle
V.Vesperis

LDF statūti

L.Kronberga
R.Paegle

LDF statūti

Reizi
ceturksnī
valdes sēdē
Reizi
ceturksnī
valdes sēdē
Reizi
ceturksnī
valdes sēdē

Publikāciju skaits

Publikāciju skaits

Mediju publikāciju par
LDF un sacensību
rezultātiem skaits
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Pastāvīgi
34.

Organizēt dambretes iesākšanas turnīrus
izglītības iestādēs pamatskolas klašu
skolēniem

V.Budreika
P.Gailāns
J.Dombrovskis
L.Kronberga
K.Ozols

LDF statūti

Reizi
ceturksnī
valdes sēdē

Turnīru skaits

Attīstīt dambretes treniņu procesu un metodes, tai skaitā tādas, kuras izmantojamas dambretes apmācībai tiešsaistē
35.

36.

37.

38.

39.

40.
LDF v1.1

Nodrošināt dambretes nodarbību ar
vadošajiem spēlētājiem regulāru (vismaz
Pastāvīgi
reizi ceturksnī) publicēšanu LDF Youtube
kanālā

LDF statūti
R.Paegle
V.Budreika
LDF statūti

Nodrošināt dambretes nodarbību ierakstu
Pastāvīgi
pieejamību LDF interneta vietnē

V.Budreika

Izstrādāt un publicēt LDF interneta vietnē
dambretes treniņu paraugplānus un tiem
pakārtotus
dambretes
materiālus
(kombinācijas, pozīciju un partiju analīze)
dažādiem spēlētāju līmeņiem (no iesācēja
līdz meistarkandidātam)

K.Ozols
P.Gailāns
J.Dombrovskis

LDF statūti

Reizi
ceturksnī
valdes sēdē
Reizi
ceturksnī
valdes sēdē
Reizi
ceturksnī
valdes sēdē

K.Ozols
LDF statūti
Reizi
P.Gailāns
ceturksnī
Atbalstīt vadošu dambretes spēlētāju
J.Dombrovskis
valdes sēdē
pievēršanos trenera darbībai un sniegt
Pastāvīgi
V.Budreika
atbalstu jaunajiem treneriem darbības
L.Kronberga
uzsākšanai
R.Paegle
V.Vesperis
K.Ozols
LDF statūti
Reizi
P.Gailāns
ceturksnī
Tematiski sagatavot un organizēt
J.Dombrovskis
valdes sēdē
dambretes treneru pieredzes apmaiņas un Pastāvīgi
V.Budreika
apmācību seminārus darbam ar jauniešiem
L.Kronberga
R.Paegle
Veicināt dambretes tiesnešu skaita pieaugumu un kvalifikācijas celšanu
Izveidot un LDF valdē apstiprināt 01.09.2020 V.Budreika
LDF valdes lēmums
Nākamajā
nacionālo dambretes sacensību tiesāšanas
valdes sēdē

Nodarbību skaits

Pieejams ierakstu arhīvs

Pieejami paraugplāni un
treniņu materiāli

Jaunu treneru skaits

Semināru skaits

LDF valdē apstiprināts
attiecīgie dokumenti
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sistēmas
aprakstu
rokasgrāmatu.
41.
42.
43.

un

tiesneša

Aktualizēt LDF 64 un 100 dambretes 01.09.2020
noteikumus
Izveidot LDF interneta vietnē dambretes 01.09.2020
tiesnešu reģistru
Uzturēt un regulāri aktualizēt LDF
interneta vietnē dambretes tiesnešu Pastāvīgi
reģistru

V.Budreika

Organizēt tiesnešu apmācību semināru un
izveidot tiesnešu eksaminācijas komisiju

V.Budreika
K.Ozols
R.Paegle

44.
31.12.2020

J.Dombrovskis

LDF valdes lēmums
LDF valdes lēmums
LDF valdes lēmums

J.Dombrovskis

LDF valdes lēmums

Nākamajā
valdes sēdē
Nākamajā
valdes sēdē
Reizi
ceturksnī
valdes sēdē
Reizi
ceturksnī
valdes sēdē

LDF valdē apstiprināts
attiecīgie dokumenti
Reģistrs izveidots
Nodrošināta reģistra
aktualitāte
Notikuši vismaz divi
tiesnešu apmācību
semināri, izveidota
tiesnešu komisija

Nodrošināt sporta klašu un nacionālo sporta titulu piešķiršanu
45.

46.

47.

48.

49.
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Nodrošināt nacionālās reitingu un sporta
01.09.2020
klašu sistēmas izveidi un uzturēšanu
Nodrošināt
sacensību
rezultātu Pastāvīgi
izvērtējumu un sagatavot LDF valdei
lēmumprojektus par nacionālo sporta
klašu un titulu piešķiršanu
Pastāvīgi
Izskatīt lēmumprojektus par nacionālo
sporta klašu un titulu piešķiršanu

V.Budreika,
K.Ozols
P.Gailāns

LDF valdes lēmums
LDF valdes lēmums

P.Gailāns

V.Vesperis
LDF valde

LDF valdes lēmums

01.09.2020

Izveidota reitingu
sistēma

Reizi
ceturksnī
valdes sēdē

Sagatavoti nepieciešamie
lēmumprojekti

Reizi
ceturksnī
valdes sēdē
01.09.2020

Pieņemti lēmumi par
sporta klašu un titulu
piešķiršanu

Publicēt LDF interneta vietnē un regulāri
LDF valdes lēmums
Reģistrs publiski
aktualizēt dambretistu sporta klašu un 01.09.2020 J.Dombrovskis
pieejams
sporta titulu reģistru
Nodrošināt dambretes vēsturiskās informācijas un literatūras uzkrāšanu, apkopošanu un publicēšanu
Apkopot
dambretes
vēsturisko
Reizi
informāciju - ziņas par Latvijas pieaugušo
V.Vesperis
ceturksnī
Apkopota vēsturiskā
čempionātu uzvarētājiem 100 lauciņu un 31.08.2020 R.Paegle
LDF valdes lēmums
valdes sēdē
informācija
64 lauciņu dambretē, Latvijas pieaugušo
L.Kronberga
čempionātu rezultātu tabulas
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50.

51.

52.

Izveidot vēstures sadaļu LDF interneta
vietnē un publicēt tajā dambretes 01.09.2020
vēsturisko informāciju
Digitalizēt visus žurnāla “Dambrete”
eksemplārus un publicēt tos LDF interneta 01.09.2020
vietnē
Digitalizēt ar autortiesībām neaizsargātu
pieejamo dambretes literatūru un publicēt pastāvīgi
to LDF interneta vietnē

LDF valdes lēmums
J.Dombrovskis
V.Budreika
J.Dombrovskis
V.Budreika
J.Dombrovskis

LDF valdes lēmums
LDF valdes lēmums

Reizi
ceturksnī
valdes sēdē
Reizi
ceturksnī
valdes sēdē
Reizi
ceturksnī
valdes sēdē

Vēstures sadaļa izveidota
Žurnāla eksemplāri
publicēti
Digitalizēta un publicēta
vismaz viena dambretes
grāmata

LDF valdes vienreiz īstenojamie uzdevumi

Nr.
p.k.

Veicamie uzdevumi

Izpildes
termiņš,
laika
periods

Atbildīgā
persona(-s)

Pasākuma normatīvais
pamatojums (likums,
MK noteikumi, LDF
noteikumi, līgums,
valdes lēmums)

Informācij
a par
izpildi

Sagaidāmais rezultāts
Kvalitatīvi un atbilstoši
izdevumu tāmei sagatavots
un noticis starptautiskais
turnīrs

53.

Organizēt un novadīt starptautisko
dambretes turnīru “Rīga Open 2020”

31.07.2020

R.Paegle
V.Vesperis

Līgums ar Rīgas Domi

Reizi
mēnesī
valdes sēdē

54.

Izveidot online aplikāciju dambretes
galotņu un kombināciju risināšanai, ar
laika ierobežojumiem un palīdzības
mehānismu

31.08.2020

R.Paegle

LDF valdes lēmums

Nākamajā
valdes sēdē

Pieejama aplikācija

55.

Izveidot dambretes ātrspēles tiešsaistes
15.04.2020
turnīru sistēmu

R.Paegle

LDF valdes lēmums

Nākamajā
valdes sēdē

Nodrošināta ātrspēles
turnīru īstenošana
tiešsaistē

V.Vesperis

LDF valdes lēmums

56.

57.
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Izstrādāt un apstiprināt LDF sacensību 01.07.2020
organizēšanas noteikumus
Izstrādāt un apstiprināt LDF sacensību 01.07.2020
paraugnolikumu, LDF un sacensību
organizatora
parauglīgumu,
pieņemšanas - nodošanas akta un

V.Vesperis

LDF valdes lēmums

Nākamajā
valdes sēdē
Nākamajā
valdes sēdē

Noteikumi apstiprināti
Dokumenti apstiprināti
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58.
59.
59.
60.

sacensību
organizēšanas
tāmes
veidlapas
Pilnveidot un apstiprināt Ētikas
31.05.2020
kodeksu
Līguma noslēgšana ar Antidopinga
31.05.2020
biroju
Izstrādāt LDF mājas lapas
01.09.2020
rokasgrāmata
Izstrādāt LDF faceBook rokasgrāmatu

01.09.2020

V.Vesperis
V.Vesperis
J.Dombrovskis
J.Dombrovskis

LDF statūti
Līgums ar LSFP
LDF valdes lēmums
LDF valdes lēmums

Nākamajā
valdes sēdē
Nākamajā
valdes sēdē
Nākamajā
valdes sēdē
Nākamajā
valdes sēdē

Ētikas kodekss apstiprināts
Līgums noslēgts
Rokasgrāmata izstrādāta
Rokasgrāmata izstrādāta

Augstākminēto funkciju un uzdevumu izpildei tiek veidotas LDF valdes tematiskās komitejas valdes locekļu vadībā, komitejās darbojas attiecīgās jomas
uzdevumu izpildē iesaistītie valdes locekļi, visās komitejās (izņemot Ētikas komisiju) var pieteikties un līdzdarboties jebkurš no dambretes aktīvistiem.
Kopumā tiek izveidotas šādas LDF valdes tematiskās komitejas:
1) Vispārējo lietu un ārējo sakaru komiteja – vada V.Vesperis, līdzdarbojas R.Paegle, V.Budreika. Komiteja strādā ar uzdevumiem Nr.1-11, 13-16, 5658, 59;
2) Turnīru komiteja - vada R.Paegle, līdzdarbojas V.Vesperis, V.Budreika; Komiteja strādā ar uzdevumiem Nr.17-29, 53,55;
3) Dambretes popularizēšanas un informācijas komiteja - vada L.Kronberga, līdzdarbojas V.Budreika, J.Dombrovskis, V.Vesperis, U.Varnevičs.
Komiteja strādā ar uzdevumiem Nr.30-34,59-60;
4) Treneru komiteja – vada K.Ozols, līdzdarbojas P.Gailāns, J.Dombrovskis, L.Kronberga. Komiteja strādā ar uzdevumiem Nr.35-39,54;
5) Tiesnešu un sporta klašu uzskaites komiteja - vada V.Budreika, līdzdarbojas P.Gailāns, J.Dombrovskis, L.Kronberga, K.Ozols. Komiteja strādā ar
uzdevumiem Nr.40-48;
6) Senioru un dambretes vēstures komiteja - vada J.Dombrovskis, līdzdarbojas V.Vesperis, V.Budreika, L.Kronberga, R.Paegle, R.Vīpulis,
P.Freidenfelds. Komiteja strādā ar uzdevumiem Nr.49-52;
7) Ētikas komisija – vada P.Gailāns, līdzdarbojas K.Ozols, R.Misāns. Komiteja strādā ar uzdevumu Nr.12.
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