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Biedru sapulci sasaukusi biedrības “Latvijas Dambretes federācija” (turpmāk LDF) valde, biedriem 

paziņojot par sapulci 2021.gada 16.aprīlī, nosūtot paziņojumus uz biedru norādītajām adresēm.  

Sapulcē piedalās 15 (piecpadsmit) no oficiāli reģistrētajiem 18 (astoņpadsmit) LDF biedriem ar balss 

tiesībām (skat pielikumu Nr.1. uz atsevišķas lapas),  bez balss tiesībām biedrība "Ķekavas prāta spēļu 

centrs" pārstāve Laura Kronberga. 

 Biedru sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.  

Darba kārtībā:  

1. Sapulces protokolista un balsu skaitītāju vēlēšanas. 

2. Diskusija par LDF statūtu iespējamiem grozījumiem. 

3. Valdes locekļa vēlēšanas. 

4. Citi jautājumi un ziņojumi. 

 

1. Par protokolistu (par – 15, pret – 0) tiek ievēlēts Raivis Paegle. Par balsu skaitītājiem tiek ievēlēti 

(par – 15, pret – 0) Pēteris Gailāns, Uldis Ābeltiņš. 

2. Valdes priekšsēdētājs Vladislavs Vesperis informē, ka priekšlikumu sniegšanas laikā saņemts LDF 

valdes priekšlikums par LDF statūtu grozīšanu - veikt grozījumus LDF statūtu 8.4.punktā, to izsakot 

šādā redakcijā: “8.4. Priekšsēdētājs un viņa vietnieki ir tiesīgi Biedrību pārstāvēt atsevišķi. Valdes 

loceklis pārstāv Biedrību tikai kopā ar vēl vienu no valdes locekļiem. Atsevišķos gadījumos valdes 

loceklim piešķir tiesības biedrību pārstāvēt atsevišķi.”. LDF kopsapulce vienbalsīgi (par – 15, pret – 0)  

atbalsta iesniegto LDF valdes  priekšlikumu, līdz ar to LDF statūtu 8.4.punkts ir atbilstoši grozīts. 

3. Valdes priekšsēdētājs Vladislavs Vesperis informē, ka uz vakanto valdes locekļa amatu ir pieteicies 

viens kandidāts – Jānis Štāls, kurš pārstāv biedrību “Bauskas prātnieks”.  

Tiek dots vārds Jānim Štālam sniegt savu redzējumu par darbu valdē. Pēc Jāņa Štāla uzklausīšanas 

valdes priekšsēdētājs Vladislavs Vesperis aicina balsot lēmuma pieņemšanai par valdes locekļa 

ievēlēšanu. Pēc visu balsojumu saņemšanas katrs balsu skaitītājs aprēķina par valdes locekļu 

kandidātiem nodotās balsis, balsu skaitītāji savstarpēji salīdzina  balsu skaitīšanas aprēķinus. Balsu 

skaitītājs Pēteris Gailāns paziņo valdes locekļa vēlēšanu rezultātus, kuri ir sekojoši – balsojumā par 

Jānis Štālu nodotas 14 balsis par, 1 balss - atturas.  

Kopsapulce apstiprina (15 balsis – par) valdes locekļu vēlēšanu rezultātus. Līdz ar to LDF valdē ir 

ievēlēts  Jānis Štāls (p.k.250470-12078). 

4.  Vladislavs Vesperis aicina informēt, ja ir citi jautājumi. Izsakās P.Freidenfelds, J.Štāls, R.Paegle, 

R.Vipulis, I.Bernāte, R.Dēliņš, V.Vesperis. Kopsapulce slēgta plkst.20.20. 

 

Sapulces vadītājs: Vladislavs Vesperis 

  

Protokolists:  Raivis Paegle 

 



Pielikums Nr.1.  

Latvijas Dambretes federācijas 2021.gada 5.maija  

kopsapulces protokolam Nr.05/05/2021 

 

Latvijas Dambretes Federācijas 2021.gada 5.maija kopsapulces dalībnieku saraksts 

Nr. Juridiskais biedrs Pilnvarots piedalīties un 

balsot 

1 Biedrība „Dambretes Attīstības Biedrība” Raimonds Vipulis 

2 Dambretistu biedrība „Dāma” Jevgeņijs Matvejevs 

3 Nodibinājums dambretes klubs "Malta" Juris Dombrovskis 

4 Siguldas Sporta skola Edgars Ratnieks 

5 Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola Ilmārs Visockis 

6 Nodibinājums “Viesturskolas atbalsta fonds” Uldis Ābeltiņš 

7 Limbažu un Salacgrīvas novadu Sporta skola Kārlis Ozols 

8 Kuldīgas novada Sporta skola Pēteris Gailāns 

9 Biedrība “Dobeles Prāta sporta klubs” Pēteris Freidenfelds 

10 Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils” Raivo Dēliņš 

11 Biedrība "Ķekavas prāta spēļu centrs" Raimonds Vipulis 

12 Rēzeknes novada pašvaldība Juris Dombrovskis 

13 Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola Inga Bernāte 

14 Biedrība “Baltais Kauliņš” Raivis Paegle 

15 Biedrība “Bauskas Prātnieks” Jānis Štāls 

 

 


