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2019.gada 13.martā, Rīgā 

 
Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 2019.gada 13.februārī, nosūtot paziņojumus 
uz biedru norādītajām adresēm. 
  
 
Sapulcē piedalās  17 (septiņpadsmit) no 21 (divdesmit viena) oficiāli reģistrētajiem Biedrības biedriem 
(pārstāvjiem). Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. 
 
Sapulces vadītājs: Roberts Misāns 
Protokolists: Laura Kronberga 
 
 
Darba kārtībā:  
 

1. Atskaite par Latvijas Dambretes federācijas (LDF) budžeta izlietojumu 2018.gadā. 

2. Diskusija par LDF sacensību organizēšanu ārpus Rīgas. 

3. Jauna LDF valdes locekļa ievēlēšana. 

4. 2019.gada budžeta plāna apstiprināšana. 

5. Diskusija par visu dambretes sacensību iekļaušanu LDF mājas lapā. 

6. Citi jautājumi. 
 
Sapulces darba kārtības izskatīšanas apraksts un nolēmumi: 

1. Raivis Paegle sniedz atskaiti par LDF budžeta izlietojumu 2018.gadā. Piezīme – balvas turnīros 
netiek iegādātas no budžeta naudas. No budžeta netiek apmaksāta arī telpu īre turnīriem, kas 
notiek “TEIKUMS”, LR čempionāti, Golubeva - Sadowska mačs un Dambretes Sporta laureāts, bet 
tam tiek piesaistītas privātās un sponsoru investīcijas. 
Par budžeta apstiprināšanu balso 17 juridiskie biedri. 

Par – 17, Pret – 0, Atturas - 0. 

APSTIPRINĀTS 

2. Tiek apspriests jautājums par telpām sacensību organizēšanai reģionos ārpus Rīgas, jo Rīgā telpu 

īrei ir lielas izmaksas. Andris Sametis ierosina nometnes organizēt Ventspilī. 

3. Sakarā ar to, ka ir saņemts Vsevoloda Teterina iesniegums par LDF 

valdes locekļa amata atstāšanu, tiek noteikta jauna LDF valdes locekļa 

ievēlēšana. Valdes locekļa kandidāts Laura Kronberga. 

 Par Lauras Kronbergas apstiprināšanu valdē balso 17 juridiskie biedri. 

Par – 17, Pret – 0, Atturas - 0 

APSTIPRINĀTS. 

 

 

 

 

 



4. 2019.gada budžeta plāns. Procentuālais sadalījums tiek saglabāts tāpat kā 2018.gada 

budžetā. Par 2019.gada budžeta apstiprināšanu balso 17 juridiskie biedri. 

Par – 17, Pret – 0, Atturas - 0. 

APSTIPRINĀTS. 

5. Aicinājums dambretes turnīru organizētājiem sūtīt informāciju par turnīriem, ja vēlas, lai tos 
iekļauj LDF mājas lapas www.dambrete.lv izvietotajā sacensību kalendārā. 

6. Jautājums par medaļu un kausu, inventāra (dambretes galdiņi, kauliņi) un Latvijas izlases formu 

iegādi lētāk. Tiek diskutēts par Edgara Ratnieka priekšlikumu par medaļu un kausu iespējamu 

pasūtīšanu Siguldā. 

 
Kopsapulce  ir slēgta. 
 

Sapulces vadītājs                                                                   Roberts Misās 

 

  Protokolists                                                                                                       Laura Kronberga



 


