
 

 

Biedrības „Latvijas Dambretes federācija” 

vienotais reģ. Nr. 40008022773 

Grostonas iela 6B, Rīga 

Valdes sēdes protokols Nr. 07/12/2020 

2020. gada 7. decembrī attālināti 

1. Sēdē piedalās valdes locekļi: 

1.1. Vladislavs Vesperis 

1.2. Raivis Paegle 

1.3. Juris Dombrovskis 

1.4. Kārlis Ozols   

1.5. Laura Kronberga   

1.6. Pēteris Gailāns 

Valdes sēdē piedalās arī juridiskā biedra pārstāvji: Artis Stīpnieks; Jānis Fārnests. 

Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. 

Sapulces vadītājs: Vladislavs Vesperis 

Protokolists: Pēteris Gailāns 

 

 

Darba kārtība 

 

1. Par LDF Ētikas komisijas izskatītajiem iesniegumiem. Informē P.Gailāns.  

2. Par Dambretes laureāta pasākumu. Informē L.Kronberga. 

3. Par biedrības “Baltais kauliņš” iesniegumu uzņemšanai par LDF juridisko biedru. Informē 

V.Vesperis.  

4. Par LDF sacensību norisi 2020.gadā un 2021.gadā. Informē V.Vesperis, R.Paegle. 

5. Par LDF budžeta izpildi 2020.gadā. Informē R.Paegle. 

6. Par dambretistu reitingu sistēmas izstrādes progresu. Informē V.Budreika. 

7. Par sporta klašu piešķiršanas modeli un sporta klašu piešķiršanas noteikumu izstrādi. 

Informē V.Vesperis. 

8. Par dambretes sacensību tiesneša un tiesneša asistenta nosaukumu piešķiršanas, 

uzturēšanas un atjaunošanas kārtību. Informē V.Vesperis. 

9. Par LDF kopsapulces organizēšanu. Informē V.Vesperis. 

10. Citi jautājumi. 

 
  



LDF valdes sēdē pieņemtie lēmumi: 

 

1.1. Pieņemt zināšanai Ētikas komisijas viedokli par V. Vespera un R. Paegles iesniegumiem 

un atzīt, ka biedrības „PRĀTA LAIKS” rīcība vērtējama kā Ētikas kodeksa 2.2.3. punkta 

pārkāpums (nekorekta vai neētiska rīcība), ņemot vērā, ka biedrības „PRĀTA LAIKS”  

interneta vietnē https://www.pratalaiks.lv/ publicētie izteikumi par LDF valdi, tās darbu 

un atsevišķiem locekļiem un dambretes saimes reputācijai kaitējošā komentāru sadaļa 

vērtējami kā nekorekta un neētiska rīcība. LDF valde nolemj pieņemt zināšanai biedrības 

“PRĀTALAIKS” pārstāvju viedokli un aicināt biedrības „PRĀTA LAIKS” valdes jauno 

sastāvu: 

1.1.1. ieviest praksi norādīt biedrības mājas lapā https://www.pratalaiks.lv/ ievietoto 

rakstu autorus; 

1.1.2. ieviest praksi gadījumos, kad tiek pausts viedoklis par par LDF juridiskajiem 

biedriem, to biedriem, LDF valdi vai citām LDF oficiālajos pasākumos 

iesaistītajām juridiskajām un fiziskajām personām, pirms raksta publicēšanas dot 

iespēju rakstā paust otras puses viedokli; 

1.1.3. atteikties no publikāciju anonīmiem komentāriem vai komentāriem kopumā; 

1.1.4. rakstiski atvainoties LDF valdei par neētiskajām publikācijām un dzēst neētisko 

saturu no biedrības mājas lapas līdz 2020.gada. 24. decembrim. 

1.2.   Nākamajā valdes sēdē izskatīt jautājumu par biedrības “PRĀTALAIKS” izslēgšanu no 

LDF, ja 1.1.4.punktā minētās darbības netiek veiktas.  

1.3.   Pieņemt zināšanai Ētikas komisijas viedokli par J. Dombrovska iesniegumu un atzīt, 

ka biedrības „Diagonāle” un tās vadītāja V.Teterina rīcība vērtējama kā Ētikas kodeksa 

2.2.3. punkta pārkāpums (nekorekta vai neētiska rīcība), ņemot vērā, ka biedrības 

“Diagonāle” interneta vietnē https://www.albatross.land/ publicētie pārmetumi LDF 

valdei un par tās darbu ir nepamatoti un V. Teterina iepriekšējos Ētikas kodeksa 

pārkāpumus. LDF valde nolemj: 

1.3.1. Pieņemt zināšanai, ka biedrība “Diagonāle” nav sniegusi atbildi uz Ētikas 

komisijas lūgumu sniegt viedokli par iesniegumā minēto, kā arī nav sniegusi 

atbildi uz aicinājumu piedalīties LDF valdes sēdē; 

1.3.2. liegt biedrībai “Diagonāle” pārpublicēt jebkuru LDF oficiālo informāciju (tai 

skaitā LDF turnīru tabulas) bez iepriekšējas saskaņošanas ar LDF valdi; 

1.3.3. aicināt biedrībai “Diagonāle” pirms publicēšanas dot otrai pusei iespēju rakstā 

paust savu viedokli gadījumā, ja tiek pausts viedoklis par LDF juridiskajiem 

biedriem, to biedriem, LDF valdi vai citām LDF oficiālajos pasākumos 

iesaistītajām juridiskajām un fiziskajām personām; 

1.3.4. aicināt biedrību “Diagonāle” un V. Teterinu rakstiski atvainoties personām, kuras 

ir aizskartas biedrības “Diagonāle” publikācijās (N. Malahovska, M. M. Nereda, 

LDF valde), un dzēst konkrētās publikācijas interneta vietnē 

https://www.albatross.land/ līdz 2020.gada 24. decembrim.  

1.4.   Diskvalificēt V. Teterinu uz vienu gadu (no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 

31.decembrim), liedzot piedalīties LDF oficiālajos pasākumos, tai skaitā kā juridiskā 

biedra pārstāvim, organizatoram, tiesnesim, spēlētājam vai trenerim, ja netiek izpildīts šī 

protokola 1.3.4. punktā minētais. 

2.1.   Ņemot vērā pašlaik noteiktās ārkārtas  situāciju, jautājumu par Dambretes laureāta 

pasākuma norisi atlikt uz LDF valdes sēdi 2021.gada janvārī, vienlaicīgi kā prioritāro 

risinājumu pasākuma norisei plānot tā rīkošanu klātienē. 

2.2.   Lūgt V.Vesperi, K. Ozolu, L. Kronbergu precizēt Dambretes laureāta nomināciju 

priekšlikumu un nominantu izvirzīšanas kārtību un divu nedēļu laikā iesniegt šo 

informāciju LDF valdei elektroniskai saskaņošanai  un jautājuma tālākai virzībai. 

https://www.pratalaiks.lv/
https://www.pratalaiks.lv/
https://www.albatross.land/
https://www.albatross.land/


3.1.   Atbalstīt biedrības “Baltais Kauliņš” iesniegumā izteikto lūgumu un uzņemt biedrību 

“Baltais Kauliņš” par LDF juridisko biedru. 

4.1   Pieņemt zināšanai V. Vespera un R. Paegles sniegto informāciju par LDF sacensību 

norisi 2020.gadā un 2021.gadā, tai skaitā par tiešsaistes sacensībām 2021.gada janvārī un 

februārī, kā arī paredzēt turpināt organizēt tiešsaistes turnīrus līdz brīdim, kad būs 

iespējama sacensību norise klātienē. 

5.1.    Pieņemt zināšanai R. Paegles sniegto informāciju par LDF budžeta izpildi 2020.gadā. 

6.1.  Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju par dambretistu reitingu sistēmas 

izstrādes progresu. 

6.2.  Lūgt V. Budreiku ziņot par dambretistu reitingu sistēmas izstrādes progresu nākamajā 

valdes sēdē. 

7.1.  Pieņemt zināšanai V. Vespera sniegto informāciju par sporta klašu piešķiršanas 

modeli un sporta klašu piešķiršanas noteikumu izstrādi. 

7.2.  Lūgt V.Vesperim līdz nākamajai LDF valdes sēdei sagatavot sporta klašu piešķiršanas 

noteikumu projektu, balstoties uz LDF valdes sēdē paustajiem viedokļiem , tai skaitā, 

paredzot, ka treneriem tiek piešķirtas  sporta klases piešķiršanas tiesības līdz II sporta 

klasei, bet I sporta klasi un augstākus sporta titulus piešķir LDF valde. 

8.1.      Pilnveidot V. Vespera izstrādāto dambretes sacensību tiesneša un tiesneša asistenta 

nosaukumu piešķiršanas, uzturēšanas un atjaunošanas kārtību, ņemot vērā K. Ozola un R. 

Paegles ieteikumus. 

8.2.   Lūgt R. Vipula un Z. Golubevas viedokli par dambretes sacensību tiesneša un tiesneša 

asistenta nosaukumu piešķiršanas, uzturēšanas un atjaunošanas kārtību. 

9.1.   Paredzēt pieņemt lēmumu par LDF kopsapulces rīkošanu, tiklīdz tās norise būs 

iespējama klātienē. 

10.1. Atbalstīt biedrības “Kur Gauja apmet loku” iesniegumā izteikto lūgumu un izslēgt 

biedrību no LDF juridisko biedru saraksta. 

10.2. Nākamo valdes sēdi sasaukt 2021. gada 5. janvārī plkst. 18.00, paredzot tās norisi 

attālināti. 

 

Sēdi slēdz plkst.21.00. 
 

Sapulces vadītājs:     Vladislavs Vesperis 

 

Protokolists:      Pēteris Gailāns 

 


