Biedrības „Latvijas Dambretes federācija”
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Grostonas iela 6B, Rīga
Valdes sēdes protokols Nr. 05/01/2021
2021.gada 5.janvārī 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. Vitauts Budreika
1.7. Pēteris Gailāns
Valdes sēdē piedalās arī juridisko biedru pārstāvji: Artis Stīpnieks; Jānis Fārnests; Raimonds
Millers; Raimonds Vipulis.
Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.
Sapulces vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Pēteris Gailāns
Darba kārtība
1. Par iepriekš pieņemtajiem lēmumiem par LDF Ētikas kodeksa pārkāpumiem. Informē
V.Vesperis.
2. Diskusija par Dambretes laureāta pasākuma organizēšanu un nomināciju noteikšanu.
Informē L.Kronberga.
3. Par LDF sacensību norisi 2021.gadā. Informē V.Vesperis, R.Paegle.
4. Par LDF budžeta izpildi 2020.gadā. Informē R.Paegle.
5. Par priekšlikumiem Sporta politikas pamatnostādņu projektam. Informē V.Vesperis.
6. Par dambretes sacensību tiesneša un tiesneša asistenta nosaukumu piešķiršanas,
uzturēšanas un atjaunošanas kārtību. Informē V.Vesperis.
7. Par dambretes reitingu sistēmas izstrādes progresu. Informē V.Budreika.
8. Par LDF attīstības plānošanu un 2020.gada darba plāna izpildes pārskata sagatavošanu.
Informē V.Vesperis.
9. Citi jautājumi.

LDF valdes sēdē pieņemtie lēmumi:
1.1. Ņemot vērā, ka nav izpildīti LDF valdes 2020.gada 7.decembra sēdes protokola
1.1.4.punktā nosacījumi, atbalstīt biedrības “PRĀTA LAIKS” 2020.gada 14.decembra
iesniegumā izteikto lūgumu un izslēgt biedrību “PRĀTA LAIKS” no LDF juridisko
biedru saraksta.
1.2. Ņemot vērā, ka nav izpildīti LDF valdes 2020.gada 7.decembra sēdes protokola
1.3.4.punktā nosacījumi, 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,
atbilstoši 2020.gada 7.decembra LDF valdes sēdes protokola 1.4. punktam.
2.1. Apstiprināt Dambretes laureāta nominācijas un nominācijās uzvarējušos laureātus.
2.2. Nerīkot Dambretes laureāta pasākumu klātienē, publicēt laureātu sarakstu LDF
mājaslapā, apstiprināt provizorisko balvu sarakstu, veikt balvu iegādi un nogādāt balvas
laureātiem.
3.1. Pieņemt zināšanai V. Vespera un R. Paegles sniegto informāciju par plānoto LDF
sacensību norisi 2021.gadā.
3.2. Atzīt LDF 2021.gada klātienes sacensību kalendāru par neīstenojamu, operatīvu veikt
LDF 2021.gada sacensību kalendāra pārplānošanu, tiklīdz būs atļautas klātienes
sacensības.
4.1. Pieņemt zināšanai R. Paegles sniegto informāciju par LDF budžeta izpildi 2020.gadā.
5.1. Atbalstīt vēstules projektu par Sporta politikas pamatnostādņu projektu ar R.Millera
ieteiktajiem precizējumiem.
5.2. Nosūtīt saskaņošanai un parakstīšanai Latvijas Šaha federācijai un Latvijas Bridža
federācijai vēstules projektu par Sporta politikas pamatnostādņu projektu, pēc
saskaņošanas to nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai.
6. Apstiprināt Latvijas Dambretes federācijas noteikumus par dambretes sacensību tiesneša
un tiesneša asistenta nosaukumu piešķiršanas, uzturēšanas un atjaunošanas kārtību,
papildinot ar labojumu 13.punktā par sacensību salīdzināšanu atzīšanai.
7. Pieņemt zināšanai V.Budreikas sniegto informāciju par dambretes reitingu sistēmas
izstrādes progresu - izveidota Latvijas dambretistu datubāze, reitingu aprēķina
metodoloģija un prototips, ar kura palīdzību tiek aprēķinātas reitingu vērtības no 2019. un
2020. gada sacensībām un tās tiks aprēķinātas no turpmākām klātienes sacensībām, kā arī
ka tiek uzsākts darbs pie reitingu izmaiņu vizualizācijas mājaslapā: www.dambrete.lv.
Izveidot darba grupu LDF dambretes sākuma reitingu piešķiršanai 64 lauciņu dambretē un
100 lauciņu dambretē, kā arī turpmākai reitingu sistēmas pilnveidošanai.
8.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju par LDF organizatoriskā darbības
modeļa iespējamo pilnveidošanu un paredzēt atsevišķu LDF valdes diskusiju par šo
jautājumu.
8.2. Uzsākt 2020.gada darba plāna izpildes pārskata sagatavošanu, paredzot V.Vesperim to
saskaņot ar valdes locekļiem līdz tā apstiprināšanai.
8.3. Atbalstīt LDF stratēģijas projekta izstrādi, paredzot to izstrādāt kā īsu konceptuālu
dokumentu turpmākās LDF operacionālās darbības plānošanai.

9.1. Aptaujāt trenerus un juridiskos biedrus par dambretistu sporta klasēm un gadu, kad
dambretisti sākuši trenēties dambretē. Pārbaudīt iepriekš iesniegto dambretistu uzskaites
informāciju un papildināt informāciju ar sporta klasēm un citu trūkstošo informāciju (tai
skaitā par neuzskaitītajiem dambretistiem). Uzsākt dambretes sporta titulu un pēc tam
sporta klašu piešķiršanu, kad LDF valde būs apstiprinājusi sporta klašu un sporta titulu
piešķiršanas kārtību.
9.2. V.Vesperim sazināties ar LDF Revīzijas komiteju par revīzijas ziņojuma sagatavošanu,
tai skaitā par nepieciešamo informāciju revīzijas ziņojuma sagatavošanai LDF biedru
kopsapulcei.
9.3. R.Paeglem sazināties ar LDF 2019.gada finanšu atskaiti gatavojušo grāmatvedi, atļaut
vienoties par 2020.gada finanšu atskaites sagatavošanu, ja pakalpojuma cena saglabājas
iepriekšējās vienošanās apmērā .
9.4. Nākamo valdes sēdi sasaukt 2021. gada 8. februārī plkst. 18.00, paredzot tās norisi
attālināti.
Sēdi slēdz plkst.22.00.
Sapulces vadītājs:

Vladislavs Vesperis

Protokolists:

Pēteris Gailāns

