
Biedrības „Latvijas Dambretes federācija” 

vienotais reģ. Nr. 40008022773 

Grostonas iela 6B, Rīga 

Valdes sēdes protokols nr. 04/05/2020 

2020. gada 4. maijā, attālināti 

Sēdē piedalās valdes locekļi: 

1. Vladislavs Vesperis 

2. Raivis Paegle 

3. Vitauts Budreika 

4. Kārlis Ozols   

5. Laura Kronberga   

6. Juris Dombrovskis  

7. Pēteris  Gailāns 

No juridisko biedru pārstāvjiem - Edijs Novickis. 

 

Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. 

Sapulces vadītājs: Vladislavs Vesperis 

Protokolists: Pēteris Gailāns 

Darba kārtība: 

1. Par noteikumu projektu “ Noteikumi par LDF oficiālo sacensību organizēšanu”. 

Informē V. Vesperis. 

2. Par nacionālās sportisko sasniegumu līmeņa klasifikācijas un reitingu sistēmas izveides 

iespējām. Informē V. Vesperis. 

3. Par budžeta izdevumiem 2020.gada maijā. Informē R. Paegle. 

4. Par dambretes nodarbību pieejamību internetā. Informē V. Vesperis 

5. Par LDF darba plāna izstrādi un turpmāko virzību. Informē V. Vesperis. 

6. Citi jautājumi.   

Sēdē nolēma: 

1. Konceptuāli atbalstīt noteikumu projektu “Noteikumi par LDF oficiālo sacensību 

organizēšanu” un galīgo lēmumu par noteikumu projekta apstiprināšanu pieņemt nākamajā 

valdes sēdē, paredzot noteikumu projektam precizēt atsevišķas detaļas un pievienot 

Paraugnolikumu un Parauglīgumu ar LDF juridisko biedru par sacensību organizēšanu. 

 

2.1. Atbalstīt savas reitingu un sporta klašu piešķiršanas sistēmas izveidošanu, paredzot 

sasaistīt spēlētāju reitingus ar sporta klasēm. Pieņemt zināšanai, ka būs nepieciešami 

līdzekļi tikai informācijas tehnoloģiju risinājumu iegādei, programmēšanas darbus 

nodrošinās V.Budreika; 



2.2.   Lai izstrādātu algoritmus reitingu sasaistei ar sporta klasēm, izveidot īpašu darba grupu 

V. Budreikas vadībā un piesaistīt darba grupā dambretes trenerus.  

 

3.1. Palielināt budžeta izdevumus š.g. maijā  LDF sacensību balvām no €500.00 līdz 

€1000.00. 

3.2. Piešķirt €400.00 video lekcijām, piecām 64 lauciņu dambretē un piecām 100 lauciņu 

dambretē. 

3.3. Paredzēt, ka €300.00 var tikt novirzīti turpmākām informācijas tehnoloģiju  vajadzībām 

maijā vai turpmākajos mēnešos. 

3.4. Paredzēt, ka  €840 tiek novirzīti LDF kausa tiešsaistes turnīru organizēšanas izmaksu 

segšanai. 

 

4.1. Lūgt juridiskajiem biedriem viedokli par turpmāko tiešsaistes  turnīru un maču 

organizēšanu un tiešsaistes turnīru organizēšanas iespējamiem uzlabojumiem, 

piemēram, sīkāku dalījumu pa vecuma grupām vai citiem. 

4.2. Uzdot V. Budreikam sagatavot plānu 15 minūšu ilguma videofragmentu sagatavošanai 

dambretes nodarbībām iesācējiem. Aptaujāt LDF juridiskos biedrus un trenerus par 

iespēju piedalīties video fragmentu filmēšanā.  

 

5. Konceptuāli atbalstīt LDF valdes darba plānu un paredzēt to apstiprināt nākamajā valdes 

sēdē, to papildinot ar: 

a. Veidojamo komiteju sarakstu un sasaisti ar darba plāna uzdevumiem. 

b. Komiteju sākotnējo sastāvu, paredzot, ka komitejas vada valdes locekļi. 

 

6.1. Pieņemt zināšanai informāciju par FMJD, IDF un EDC starptautisko turnīru norisi, 

turpināt saziņu par šiem jautājumiem ar minētajām organizācijām, tai skaitā attiecībā uz 

Rīga Open turnīra organizēšanas jautājumiem. 

6.2. Pieņemt zināšanai E. Novicka iesniegumu par algota amata izveides nepieciešamību LDF, 

uzdot R. Paeglem izstrādāt un iesniegt valdei redzējumu par sava iespējamā amata darba 

pienākumiem (kā vienu no tiem paredzot atbalstītāju piesaisti), darba plānu un atlīdzības 

principiem. 

6.3. Uzdot V.Budreikam pabeigt tiesnešu semināra sagatavošanu. Organizēt tiesnešu semināru 

pēc iespējas drīz, vēlams viena  mēneša laikā no brīža, kad tā norisi pieļaus Ministru 

kabineta noteiktie ārkārtas situācijas pulcēšanās ierobežojumi. 

6.4. Uzdot R.Paeglem sagatavot informācijas apkopojumu par LDF piederošā dambretes 

inventāra izvietojumu un izsūtīt juridiskajiem biedriem informācijas saskaņošanai. 

Informāciju par dambretes inventāru izvietojumu izskatīt nākamajā valdes sēdē.  

6.5. Pieņemt zināšanai, ka iepriekšējās LDFD valdes laikā izveidotās komitejas 2020.gada 

laikā nav veikušas aktīvu darbību (izņemot Ētikas komisiju) un noteikt, ka iepriekš 

izveidoto komiteju locekļiem nav šajā sakarā nekādu pienākumu vai saistību pret LDF.  

6.6. Pieņemt zināšanai, ka jautājums par finansējuma sadalījumu izdevumu segšanai par dalību 

jauniešu pasaules un Eiropas čempionātos ticis izskatīts un izlemts LDF valdes 2019.gada 

19.septembra sēdē.  

6.7. Sasaukt nākamo LDF valdes sēdi š.g. 4.jūnijā.  

 

Sapulces vadītājs    Vladislavs Vesperis 

 

Protokolists      Pēteris Gailāns 


