Biedrības „Latvijas Dambretes federācija”
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Grostonas iela 6B, Rīga
Valdes sēdes protokols Nr. 09/03/2021
2021.gada 9.martā 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
Valdes sēdē piedalās arī juridisko biedru pārstāvji: Inga Bernāte; Raimonds Millers;
Raimonds Vipulis, Jevgeņijs Matvejevs, Roberts Misāns; Pēteris Freidenfelds.
Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.
Sapulces vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtība
1. Par LDF 2021.gada kopsapulces organizēšanu. Informē V. Vesperis.
2. Par sporta klašu un sporta titulu piešķiršanas kārtības projektu. Informē V. Vesperis.
3. Par LDF tiešsaistes un klātienes sacensību plānošanu, ņemot vērā epidemioloģisko
situāciju valstī. Informē R. Paegle.
4. Par LDF budžetu 2021.gadam un tā plānošanu. Informē V. Vesperis, R. Paegle.
5. Citi jautājumi.
LDF valdes sēdē pieņemtie lēmumi
1.1. Apstiprināt LDF biedru kopsapulces darba kārtību un kopsapulces norisi 2021.gada
27.martā, paredzot, ka biedru kopsapulce notiek attālināti un balsošana par lēmumiem
notiek ar atklātu balsojumu, ja biedru kopsapulce nelemj citādi.
1.2. Lūgt LDF juridiskos biedrus iesniegt juridisko biedru paraksttiesīgo personu parakstītas
pilnvaras juridisko biedru pārstāvjiem dalībai un balsošanai par darba kārtības
jautājumiem kopsapulcē.
2.1. Apstiprināt LDF sporta klašu un sporta titulu piešķiršanas noteikumus un publicēt tos
LDF interneta mājaslapā.
3.1. Pieņemt zināšanai R.Paegles sniegto informāciju par LDF sacensību plānošanu, ņemot
vērā epidemioloģisko situāciju valstī.
3.2. Uzdot R.Paeglem izstrādāt scenāriju iespējamo klātienes atlases sacensību un klātienes
Latvijas čempionāta finālu organizēšanai, lai nodrošinātu dalībnieku atlasi Latvijas

pārstāvju dalībai Eiropas un pasaules čempionātos, par kuriem ir pieejama informācija
FMJD un IDF sacensību kalendāros.
3.3. Sagatavot vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai par redzējumu dambretes treniņu
nodarbību un dambretes sacensību atjaunošanu un tās nosacījumiem, ja epidemioloģiskā
situācija valstī uzlabojas.
4.1. Pieņemt zināšanai R.Paegles sniegto informāciju par LDF 2021.gadam piešķirtā valsts
budžeta finansējuma apjomu.
5.1. Pieņemt zināšanai Čehijas dambretes federācijas pārstāvja V.Križtas informāciju par
FMJD Solidaritātes fondu.
5.2. Pieņemt zināšanai V.Budreikas sniegto informāciju par dambretes reitingu sistēmas
izstrādes progresu, dambretes žurnālu digitālo kopiju un S.Laurentienes grāmatas
sagatavošanas publicēšanai gaitu.
5.3. Uzdot V.Vesperim sazināties ar Igaunijas pārstāvi T.Tulvu par dambretes spēles portāla
www.vint.ee pieejamību latviešu valodā, kā arī informēt juridiskos biedrus un trenerus
par iespēju reģistrēties tiešsaistes treniņu platformā un izmantot bez maksas.
5.4. Pieņemt zināšanai V.Vespera informāciju par FMJD speciālās komisijas izveidi un
plānoto darbību attiecībā uz pasaules čempiona titula mača jautājumu.
Sēdi slēdz plkst.19.30.
Sapulces vadītājs:

Vladislavs Vesperis

Protokolists:

Raivis Paegle

