Biedrības „Latvijas Dambretes federācija”
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Grostonas iela 6B, Rīga
Valdes sēdes protokols Nr. 06/07/2020
2020. gada 6. jūlijā 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. Juris Dombrovskis
1.7. Pēteris Gailāns
Kā arī juridisko biedru pārstāvji Edijs Novickis un Raimonds Vipulis.
Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.
Sapulces vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Pēteris Gailāns
Darba kārtība
1. Par valdes sēžu starplaikā (no 4.jūnija līdz 6.jūlijam) elektroniski saskaņoto LDF valdes
lēmumu apstiprināšanu. Informē V.Vesperis.
2. Par sacensību kalendāru 2020.gadam. Informē R.Paegle.
3. Par budžeta izpildi un turpmāk plānojamiem budžeta izdevumiem 2020.gadā. Informē
R.Paegle.
4. Par LDF sacensību dalības maksām spēlētājiem, kuri nepārstāv LDF juridiskos biedrus.
Informē V.Vesperis.
5. Par tiesnešu akreditācijas kārtību un tiesneša tiesību piešķiršanu izņēmuma kārtībā,
tiesnešu komitejas izveidi tiesnešu zināšanu pārbaudei un sūdzību par tiesnešu
lēmumiem izskatīšanai. Informē V.Budreika.
6. Par 100 lauciņu dambretes spēles oficiālo noteikumu apstiprināšanu. Informē
V.Budreika.
7. Par biedrības “Diagonāle” iesniegumu par izstāšanos no LDF. Informē V.Vesperis.
8. Par LDF vietu sadali un sacensību organizatoram piešķiramajām vietām Latvijas
čempionātu finālos. Informē R.Paegle.
9. Par Ētikas komisijas darbības aktualitātēm. Informē P.Gailāns.
10. Citi jautājumi.

LDF valdes sēdē pieņemtie lēmumi:
1.1. Apstiprināt iespējamo starptautisko dambretes organizāciju finansējumu sadali Latvijas

pārstāvju dalības izdevumu segšanai Eiropas un pasaules čempionātos starp
dalībniekiem vīriešu turnīrā un sieviešu turnīrā pēc šādas sistēmas - pēc Latvijas
čempionāta klasikā finālā iegūto vietu starpības:
1.1.1. Iegūto vietu starpība ir 0 – finansējuma sadale 50% / 50%.
1.1.2. Iegūto vietu starpība ir 1 – finansējuma sadale 60% (augstākajai vietai) / 40%.
1.1.3. Iegūto vietu starpība ir 2 – finansējuma sadale 70% (augstākajai vietai) / 30%.
1.1.4. Iegūto vietu starpība ir 3 – finansējuma sadale 80% (augstākajai vietai) / 20%.
1.1.5. Iegūto vietu starpība ir 4 vai lielāka – finansējuma sadale 100% (augstākajai
vietai) / 0%.
1.1.6. Latvijas čempionāta finālists / nav Latvijas čempionāta finālists – 100% / 0%.
1.2. Apstiprināt izmaiņas Ētikas kodeksā, attiecībā uz depozīta apmēru par iesniegumu un
personu kategorijām, kas var tikt atbrīvotas no depozīta iemaksāšanas.
1.3. Rīkot atsevišķas Latvijas čempionāta 100 lauciņu dambretē atlases sacensības U-10 un
U-13 vecuma grupās un aicināt juridiskos biedrus pieteikties šo sacensību
organizēšanai.
1.4. Veikt juridisko biedru un treneru aptauju par vēlamo Latvijas jauniešu čempionāta 100
lauciņu dambretē norises laiku
2.1.Pieņemt zināšanai R.Paegles sniegto informāciju par sacensību kalendāra projektu,
konceptuāli atbalstīt sacensību kalendāra projektu, atzīmējot, ka sacensību norise būs
atkarīga no epidemioloģiskās situācijas valstī.
2.2.Nosūtīt sacensību kalendāra projektu juridiskajiem biedriem un treneriem viedokļa un
priekšlikumu sniegšanai.
2.3. Veikt juridisko biedru un treneru aptauju par vēlamo Latvijas jauniešu komandu
čempionāta formātu – norises ilgumu, dalījumu vecuma grupās un laika kontroli.
2.4. Uzsākt š.g. augustā darbu pie sacensību kalendāra 2021.gadam, paredzot to apstiprināt
septembra beigās vai oktobra sākumā.
3.1. Pieņemt zināšanai R.Paegles sniegto informāciju par pašreizējiem budžeta izdevumiem un
iespējamo budžeta plānojumu.
3.2. Detalizētu budžeta izdevumu tāmi, tai skaitā plānojamos izdevumus katrām sacensībām,
apstiprināt nākamajā valdes sēdē līdz ar sacensību kalendāra apstiprināšanu.
4.1. Noteikt, ka sacensību dalībniekiem, kuri nav juridisko biedru biedri, sacensību dalības
maksas ar 2021.gada 1.janvāri ir pusotru reizi augstākas nekā sacensību dalībniekiem, kuri
ir juridisko biedru biedri.
5.1. Apstiprināt Tiesnešu komiteju šādā sastāvā - Vitauts Budreika, Kārlis Ozols, Zoja
Golubeva, Raimonds Vipulis. Uzdot Tiesnešu komitejai izstrādāt LDF tiesneša
nosaukuma piešķiršanas kārtību, nodrošināt tiesnešu apmācību un zināšanu pārbaudījumu
procesu.
5.2.

Piešķirt LDF tiesneša nosaukumu Zojai Golubevai, Edgaram Ratniekam, Edijam
Novickim, Jānim Štālam, Robertam Misānam, Vsevolodam Teterinam.

5.3. Piešķirt LDF tiesnešu semināra dalībniekiem LDF tiesneša nosaukumu un publicēt tiesnešu
sarakstu LDF mājaslapā.

6.1. Apstiprināt 100 lauciņu dambretes spēles oficiālos noteikumus, uzdot V.Budreikam tos
publicēt LDF mājaslapā.
7.1. Izslēgt biedrību “Diagonāle” no LDF, pamatojoties uz biedrības “Diagonāle” pārstāvja
V.Teterina parakstītu iesniegumu un LDF statūtu 4.4.punktu.
8.1. Latvijas jauniešu čempionāta 100 lauciņu dambretē organizatoram paredzēt ne vairāk kā
trīs organizatora vietas, ne vairāk kā vienu vietu katrā vecuma un dzimuma grupā.
8.2. Piešķirt LDF vietu Latvijas sieviešu čempionāta finālā Alisai Orlovai.
8.3. Paredzēt valdes elektronisku saskaņošanas procedūras norisi š.g.15.jūlijā, lai lemtu par
Latvijas jauniešu čempionāta 100 lauciņu dambretē organizatoru un izskatītu treneru
iesniegumus par LDF vietām un saskaņotu Latvijas jauniešu čempionāta 100 lauciņu
dambretē dalībnieku sarakstus, pirms tam nosūtīt juridiskajiem biedriem un treneriem
lūgumu informēt par iespējamo dalībnieku vēlmi pretendēt uz LDF vietām.
9.1. Pieņemt zināšanai Ētikas komisijas priekšsēdētāja P.Gailāna sniegto informāciju.
10.1. Nākamo valdes sēdi sasaukt š.g.3.augustā, paredzot tās norisi attālināti.
10.2. Uzdot V.Budreikam precizēt žurnāla “Dambrete” skanēšanas publicēšanai LDF
mājaslapā izmaksas un informēt par tām LDF valdi.
10.3. Paredzēt valdes elektronisku saskaņošanas procedūras norisi š.g.15.jūlijā, lai saskaņotu
Latvijas čempionātu pieaugušajiem 100 lauciņu dambretē balvu fondu.
Sēdi slēdz plkst.21.10.
Sapulces vadītājs:

Vladislavs Vesperis

Protokolists:

Pēteris Gailāns

