Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”
Vienotais reģ, nr.40008022773
Biedru kopsapulces protokols Nr.27/03/2021
2021.gada 27.martā, plkst.11.00, attālināti Zoom platformā

Biedru sapulci sasaukusi biedrības “Latvijas Dambretes federācija” (turpmāk LDF) valde, biedriem
paziņojot par sapulci 2021.gada 10.martā, nosūtot paziņojumus uz biedru norādītajām adresēm.
Sapulcē piedalās 20 (divdesmit) no oficiāli reģistrētajiem 20 (divdesmit) LDF biedriem ar balss
tiesībām (skat pielikumu Nr.1. uz atsevišķas lapas), bez balss tiesībām Roberts Misāns, Jevgeņijs
Matvejevs, Marija Magdalēna Nereda, Vita Gavlasa, Ilze Ābeltiņa, Aigars Zunda, Vitauts Budreika,
Antra Valnere. Biedru sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.
Darba kārtībā:
Sapulces protokolista un balsu skaitītāju vēlēšanas.
Valdes priekšsēdētāja ziņojums par LDF darbību 2020.gadā.
Pārskats par LDF 2020.gada budžeta izpildi.
Revidentu ziņojums par LDF 2020.gada budžeta izpildi.
LDF 2021.gada budžeta plāna prezentācija.
Diskusija par LDF statūtu grozījumu nepieciešamību.
Valdes locekļu kandidātu uzklausīšana, jautājumi kandidātiem un valdes locekļu
vēlēšanas.
8. Revidentu vēlēšanas.
9. Citi jautājumi un ziņojumi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Par protokolistu (par – 20, pret – 0) tiek ievēlēts Raivis Paegle. Par balsu skaitītājiem tiek
ievēlēti (par – 20, pret – 0) Pēteris Gailāns, Ilze Ābeltiņa, Vita Gavlasa.
2. Valdes priekšsēdētājs Vladislavs Vesperis ziņo par LDF darbību 2020.gadā. Kopsapulce
apstiprina (par -17, atturas – 3) valdes priekšsēdētāja ziņojumu par darbību 2020.gadā.
3. Raivis Paegle sniedz pārskatu par LDF budžeta izlietojumu 2020.gadā. Kopsapulce apstiprina
(par -17, atturas – 3) pārskatu par LDF budžeta izlietojumu 2020.gadā.
4. Inga Bernāte sniedz revidentu ziņojumu par LDF budžeta izlietojumu 2020.gadā. Kopsapulce
apstiprina (par -17, atturas – 3) atskaiti par LDF budžeta izlietojumu 2020.gadā.
5. Raivis Paegle sniedz informāciju par 2021.gada piešķirto valsts budžeta finansējumu.
Kopsapulce apstiprina (par -19, atturas – 1), ka pieņem zināšanai informāciju par piešķirto
valsts budžeta finansējumu 2021..gadam.
6. Valdes priekšsēdētājs Vladislavs Vesperis informē, ka priekšlikumu sniegšanas laikā saņemts
Roberta Misāna priekšlikums par LDF statūtu grozīšanu - samazinot valdes locekļu no
septiņiem līdz pieciem un paredzot, ka valdē var būt ne vairāk kā divi pārstāvji no viena
juridiskā biedra. LDF kopsapulce balso par vienlaicīgu balsošanu par abu priekšlikumiem (par
- 20). LDF kopsapulce ar vairākuma balsīm (par 5 valdes locekļiem -18, par 7 septiņiem valdes
locekļiem – 2) nobalso par to, ka statūtos tiks noteikts, ka valdes locekļu skaits ir pieci, līdz ar
to nākamajā darba kārtības punktā par valdes locekļu vēlēšanām tiks ievēlēti pieci valdes
locekļi. LDF kopsapulce ar vairākuma balsīm nobalso par to, ka valdē var būt ne vairāk kā divi
pārstāvji no viena juridiskā biedra (par -12, pret -5, atturas -3).

7. Atbilstoši statūtiem, ir noslēdzies pilnvaru termiņš esošajiem valdes locekļiem: Laura
Kronberga, Juris Dombrovskis, Pēteris Gailāns, Vladislavs Vesperis, Vitauts Budreika, Kārlis
Ozols un Raivis Paegle.
Valdes priekšsēdētājs Vladislavs Vesperis informē, ka uz jauno valdi tika izvirzīti 10 valdes
locekļu kandidāti: Vladislavs Vesperis; Kārlis Ozols; Oļesja Abdullina; Pēteris Freidenfelds;
Jevgeņijs Matvejevs; Edijs Novickis; Marija Magdalēna Nereda; Roberts Misāns; Raivis
Paegle, Vitauts Budreika. Vitauts Budreika atsaucis savu kandidatūru.
Tiek dots vārds valdes locekļu kandidātiem sniegt savu redzējumu par darbu valdē un pēc
kandidātu uzklausīšanas juridisko biedru pārstāvji uzdod jautājumus valdes locekļu
kandidātiem.
Pēc atbilžu sniegšanas uz juridisko biedru jautājumiem valdes priekšsēdētājs Vladislavs
Vesperis aicina balsot par to vai balsot par 1) variantu - līdz pieciem kandidātiem vai par 2)
variantu – par visiem deviņiem kandidātiem prioritārā secībā. Kopsapulce nobalso (18 -par
pirmo variantu, 2 - par otro variantu) par to, ka valdes locekļu vēlēšanās tiek balsots par ne
vairāk kā pieciem valdes locekļu amatu kandidātiem.
Valdes priekšsēdētājs Vladislavs Vesperis aicina balsot par valdes locekļu kandidātiem,
minūtes laikā ierakstot savu balsojumu Zoom programmas tērzētavas lodziņā.
Pēc visu balsojumu saņemšanas katrs balsu skaitīšanas komisijas loceklis aprēķina par valdes
locekļu kandidātiem nodotās balsis, balsu skaitīšanas komisija savstarpēji salīdzina balsu
skaitīšanas aprēķinus. Balsu skaitīšanas komisijas pārstāvis Pēteris Gailāns paziņo vēlēšanu
rezultātus, kuri ir sekojoši – Raivis Paegle (17 balsis par), Jevgeņijs Matvejevs (17 balsis par),
Vladislavs Vesperis (16 balsis par), Kārlis Ozols (16 balsis par), Roberts Misāns (16 balsis par),
Oļesja Abdullina (6 balsis par), Pēteris Freidenfelds (5 balsis par), Marija Magdalēna Nereda
(3 balsis par), Edijs Novickis (1 balss par).
Roberts Misāns informē, ka atsakās ieņemt valdes locekļa amatu. Valdes priekšsēdētājs
Vladislavs Vesperis jautā mazāku balsu skaitu saņēmušajiem valdes locekļu amatu kandidātiem
par iespēju kandidēt uz valdes locekļa amatu papildus balsojumā, visi valdes locekļu kandidāti
atsakās kandidēt uz vakanto valdes locekļa amatu, papildus balsojums līdz ar to nav
nepieciešams.
Kopsapulce apstiprina (20 balsis – par) valdes locekļu vēlēšanu rezultātus. Līdz ar to LDF valdē
ir ievēlēti Raivis Paegle, Jevgeņijs Matvejevs, Vladislavs Vesperis, Kārlis Ozols.
8. Vladislavs Vesperis informē par priekšlikumu uz nākamo gadu ievēlēt par LDF revidentiem
Vitu Gavlasu un Ingu Bernāti. Vita Gavlasa un Inga Bernāte piekrīt tikt ievēlētas par LDF
revidentiem. Vladislavs Vesperis aicina balsot par LDF revidentu kandidātiem. Vita Gavlasa
un Inga Bernāte tiek ievēlētas ( par – 17, atturas - 2) par LDF revidentiem.
9. Vladislavs Vesperis aicina informēt, ja ir citi jautājumi. Izsakās J.Matvejevs, J.Lelis, P.Gailāns,
E.Novickis, R.Millers, P.Freidenfelds, R.Misāns, V.Vesperis. Kopsapulce slēgta plkst.16.50.

Sapulces vadītājs: Vladislavs Vesperis

Protokolists: Raivis Paegle

Pielikums Nr.1.
Latvijas Dambretes federācijas 2021.gada 27.marta
kopsapulces protokolam Nr.27/03/2021
Latvijas Dambretes Federācijas 2021.gada 27.marta kopsapulces dalībnieku saraksts
Nr. Juridiskais biedrs
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Biedrība „Dambretes Attīstības Biedrība”
Dambretistu biedrība „Dāma”
Biedrība „Dambrete”
Nodibinājums dambretes klubs "Malta"
Siguldas Sporta skola
Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola
Nodibinājums “Viesturskolas atbalsta fonds”
Limbažu un Salacgrīvas novadu Sporta skola
Kuldīgas novada Sporta skola
Biedrība “Dobeles Prāta sporta klubs”
SIA „Domātprieks”
Biedrība „Dambretes cietoksnis”
Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”
Biedrība "Ķekavas prāta spēļu centrs"
SIA “Amats un Dizains”
Rēzeknes novada pašvaldība
Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola
Biedrība “Baltais Kauliņš”
Biedrība “Rīgas Sporta veterānu klubs”
Biedrība “Bauskas Prātnieks”

Pilnvarots piedalīties un
balsot
Raimonds Vipulis
Jevgeņijs Matvejevs
Benno Butulis
Juris Dombrovskis
Edgars Ratnieks
Ilmārs Visockis
Uldis Ābeltiņš
Kārlis Ozols
Pēteris Gailāns
Pēteris Freidenfelds
Oļesja Abdullina
Jānis Lelis
Raivo Dēliņš
Laura Kronberga
Edijs Novickis
Juris Dombrovskis
Inga Bernāte
Raivis Paegle
Guntars Andersons
Jānis Štāls

