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Valdes sēdes protokols Nr. 10/5 

  
  

2019. gada 10. maijā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 66, valdes sēdes atklāšanas laiks 10:00  
  

Sapulcē piedalās valdes locekļi:   

1. Roberts Misāns  

2. Raivis Paegle  

3. Vitauts Budreika  

4. Kārlis Ozols  

5. Laura Kronberga 
  

Valdes sēdē bez balsstiesībām piedalās:  
1. Paula Gūtmane 

  

Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.  
  

Sapulces vadītājs: Roberts Misāns  

Protokolists: Paula Gūtmane  
  

Darba kārtībā:  
  

1. Nometne 
2. Citi jautājumi 
 
 

Sapulcē nolēma:  
  

1. Jautājums par komandu maču rīkošanu, vai būs dalībnieki. Kārlis ierosina saīsināt sacensības uz 

divām dienām, līdz ar to pati nomente būs garāka. Nolemj izsūtīt nolikumus un atstāt turnīru vasaras 

nometnes laikā. U-16 gan 100, gan 64 būs ātrspēle komandu čempionātu trešajā dienā. Rapidu 

vajadzētu rīkot, kad bērniem būs vairāk iespēju ierasties uz sacensībām, vislabāk pirms pasaules 

čempionāta novembra sākumā.  

2. Nepieciešams saskaitīt dalībniekus, kas brauks uz Eiropas un pasaules čempionātiem, lai sadalītu 

budžetu.  

3. Mājas lapas jautājumi – nepieciešams uzrakstīt lietas, ko vajag uzlabot, lai aizsūtītu 

programmētājam, kurš to visu izlabotu. Nepieciešams izveidot paroles tiem, kas paši var ielikt info 

mājas lapā. Valdes sastāvs un valdes protokoli – nepieciešams savest kārtībā. Valdes sēdes protokolu 

numurēšana. Dokumentu sadaļai jāmaina struktūra.  Vitauts Budreika ierosina izveidot karti ar 

treneriem, kur iespējams trenēties. Var izsūtīt info teneriem, lai apstiprina, kuri vēlas būt iekļauti 

mājas lapā. Vienojas, ka nepieciešams apskatīties mājas lapu un pierakstīt lietas, ko vajag uzlabot.  

4. Laurai Kronbergai izveidot piekļuvi mājas lapai un FB kontam. 

5. Nepieciešams Rīgas Skolēnu pili attīstīt dambretes treniņus. Vajag palīdzēt dambretes centriem, 

reklamēt utt. (Dobele, Kuldīga). Nepieciešami aktīvi treneri. Nepieciešams veidot intervijas vai 

rakstus, piemēram, par Pēteri Gailānu, par Dobeli, Līvāniem. Dobelei vajag jaunu treneri. 
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Nepieciešams virzīt bijušos dambretistus mācīties par dambretes treneriem. Vajag labu atalgojumu, 

vajag motivāciju, varbūt kaut kādu prēmiju sistēmu. Vitauts Budreika ierosina, ka vajadzētu skolās 

kādam esošam pedagogam sākt vadīt dambretes treniņus.  

6. Nākamā gada kalendārs. Protestē, ka pārāk garas sacensības, bet no tā nevajag atteikties. Līdz 

augustam vajag publicēt kalendāru. Var izvirzīt sevi par sacensību organizatoru. Vitauts Budreika 

min, ka varētu izveidoties komanda, kas rīko turnīrus. Turnīrus vajag tādus kā Eiropā un Pasaulē, lai 

bērnus pieradinātu pie slodzes. Nepieciešams ar dambreti tikt kādā Rīgas sporta skolā. Nepieciešams 

ieviest dalības maksu turnīros. Jautājums par izlozes programmu. Vajag fotosienas noslēgumiem. 

Tumbas, mikrofonus.  

7. Nākamā valdes sēde 5.jūnijā 

 

 

Valdes sēde slēgta, plkst.12:00:  
  

Sapulces vadītājs                 (personiskais paraksts)                        Roberts Misāns                      
                                                                                       

Protokolists                         (personiskais paraksts)                        Paula Gūtmane                   
                                                    


