Biedrības „Latvijas Dambretes federācija”
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Grostonas iela 6B, Rīga
Valdes sēdes protokols Nr. 06/07/2020
2020. gada 3.augustā 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. Pēteris Gailāns
Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.
Sapulces vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Pēteris Gailāns
Darba kārtība
1. Par valdes sēžu starplaikā elektroniski saskaņoto LDF valdes lēmumu apstiprināšanu.
Informē V.Vesperis.
2. Par sacensību kalendāra 2020.gadam apstiprināšanu. Informē V.Vesperis.
3. Par LDF budžeta izpildi un budžeta izdevumu detalizētu tāmi 2020.gadam. Informē
R.Paegle.
4. Citi jautājumi.

LDF valdes sēdē pieņemtie lēmumi:
1.1. Apstiprināt elektroniski saskaņoto lēmumu par Latvijas jauniešu čempionāta 100 lauciņu

dambretē organizatora tiesību piešķiršanu biedrībai “Prāta laiks” (sadarbības partneris
biedrība “Prāta attīstības centrs”).
1.2. Apstiprināt elektroniski saskaņoto lēmumu par LDF vietu piešķiršanu Latvijas jauniešu
čempionātā 100 lauciņu dambretē, iekļaut pilnus dalībnieku sarakstus šo sacensību
nolikumā, nosūtīt sacensību nolikumu juridiskajiem biedriem un treneriem un publicēt
LDF interneta vietnē www.dambrete.lv.

1.3. Apstiprināt elektroniski saskaņoto lēmumu par Latvijas vīriešu čempionāta un Latvijas

sieviešu čempionāta 100 lauciņu dambretē balvu fonda sadalījumu.
1.4. Apstiprināt Latvijas jauniešu komandu čempionāta 100 lauciņu dambretē norisi 2020.gada
22.augustā, Kuldīgā.
2.1. Apstiprināt sacensību kalendāra 2020.gadam projektu (ietverot Rīgas atklāto čempionātu
64 un 100 lauciņu dambretē, atklātās Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem 64 un 100 lauciņu
dambretē, Latvijas jauniešu čempionātu rīkošanu 64 un 100 lauciņu dambretē ar rapid laika
kontroli).
2.2. Publicēt apstiprināto sacensību kalendāru LDF interneta vietnē www.dambrete.lv.
3.1. Pieņemt zināšanai R.Paegles sniegto informāciju par līdzšinējiem budžeta izdevumiem.
3.2. Apstiprināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma tāmes projektu un apstiprināto
tāmi publicēt LDF interneta vietnē www.dambrete.lv.
3.3. Atbalstīt līguma slēgšanu ar M.M. Neredu par atbalstu studijām Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas sporta treneru sagatavošanas studiju programmā, paredzot uz divu
gadu termiņu piešķirt finansiālo atbalstu studijām 600 EUR kalendārajā gadā no LDF
juridisko biedru gada maksām. Ietvert līgumā pienākumu M.M. Neredai trīs gadu laikā
pēc studiju pabeigšanas vismaz vienu gadu nostrādāt kā dambretes trenerei.
4.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju par J.Tkačenko iesniegumu, apstrīdot
LDF 2020.gada 4.jūnijā pieņemto lēmumu noteikt viņai nosacītu diskvalifikāciju.
4.2. Atstāt spēkā LDF 2020.gada 4.jūnijā pieņemto lēmumu noteikt J.Tkačenko nosacītu
diskvalifikāciju, pamatojoties uz LDF Ētikas kodeksa 2.2.3.punktu.
4.3. Uzdot V.Vesperim informēt J. Tkačenko par LDF valdes pieņemto lēmumu, tai skaitā par
2020.gada 4.jūnijā pieņemtā LDF valdes lēmuma pamatojumu - konkrētām LDF Ētikas
kodeksa 2.2.3.punktā minētā pārkāpuma epizodēm.
4.4. Nākamo valdes sēdi sasaukt š.g. 3.septembrī plkst.15.00, paredzot tās norisi attālināti.
Sēdi slēdz plkst.20.10.
Sapulces vadītājs:

Vladislavs Vesperis

Protokolists:

Pēteris Gailāns

