
 

 

Biedrības „Latvijas Dambretes federācija” 

vienotais reģ. Nr. 40008022773 

Grostonas iela 6B, Rīga 

Valdes sēdes protokols Nr. 02/11/2020 

2020. gada 2.novembrī attālināti 

1. Sēdē piedalās valdes locekļi: 

1.1. Vladislavs Vesperis 

1.2. Raivis Paegle 

1.3. Vitauts Budreika 

1.4. Kārlis Ozols   

1.5. Pēteris Gailāns   

1.6. Laura Kronberga 

Sēde saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. 

Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis 

Sēdes protokolists: Pēteris Gailāns 

 

 

Darba kārtība 

 

1. Par LDF klātienes un tiešsaistes sacensību norisi 2020.gadā. Informē V.Vesperis.  

2. Par LDF budžeta izpildi 2020.gadā. Informē R.Paegle.  

3. Par noliktavas izvēli LDF inventāra glabāšanai. Informē R.Paegle.  

4. Par sporta klašu piešķiršanas sistēmu. Informē K.Ozols, V.Budreika. 

5. Par dambretistu reģistrāciju un sasaisti ar juridiskajiem biedriem, pašvaldībām un 

treneriem. Informē V.Vesperis.  

6. Par Dambretes laureāta pasākumu. Informē L.Kronberga. 

7. Citi jautājumi. 

 
 

LDF valdes sēdē pieņemtie lēmumi: 

 

1.1. Turpināt 2020.gadā un 2021.gada sākumā plānot un organizēt vairāku posmu 

tiešsaistes turnīrus, kā arī paredzēt iespēju organizēt atsevišķus viena posma tiešsaistes 

turnīrus. 

 

2.1. Pieņemt zināšanai R.Paegles sniegto informāciju par budžeta izpildi un 

turpmākajiem izdevumiem. 

2.2. Konceptuāli atbalstīt Sandras Laurutienes (Lietuva) dambretes grāmatas (latviešu 

valodā) iegādi līdz 300 eksemplāriem, galīgo lēmumu pieņemt pēc detalizēta cenas 

piedāvājuma saņemšanas. 



2.3. Konceptuāli atbalstīt dambretes demonstrācijas dēļu iegādi, veikt aptauju par 

juridisko biedru un treneru interesi par to iegādi, gala lēmumu pieņemt pēc aptaujas 

rezultātu apkopošanas. 

 

3.1. Pieņemt zināšanai R.Paegles sniegto informāciju par noliktavu izvēles iespējām.  

3.2. Lēmumu par noliktavas nomu pieņemt atkarībā no glabājamā inventāra apjoma. 

 

4.1. Pieņemt zināšanai V.Budreikas un K.Ozola sniegto informāciju par sporta klašu 

piešķiršanas sistēmu. 

4.2. Uzdot V.Vesperim, balstoties uz valdes sēdē izteiktajiem priekšlikumiem un 

sadarbojoties ar pārējiem valdes locekļiem, uz nākamo valdes sēdi sagatavot konkrētu 

priekšlikumu sporta klašu piešķiršanai. 

 

5.1. Lūgt juridiskajiem biedriem un treneriem iesniegt informāciju par dambretes 

spēlētājiem (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, treneris, komandas nosaukums,  sporta skola, 

pašvaldība) dambretistu reģistra izveidošanai. 

 

6.1. Pieņemt zināšanai L.Kronbergas sniegto informāciju par Dambretes laureāta 

pasākumu. 

6.2. Uzdot L.Kronbergai sadarbībā ar K.Ozolu sagatavot nomināciju kandidātu 

izvirzīšanas kritērijus un nominēto kandidātu izvirzīšanas kārtību. 

6.3.  Uzdot pārējiem valdes locekļiem sniegt priekšlikumus par nominācijām un 

piedāvāto Dambretes laureāta pasākuma budžetu. 

 

7.1. Nākamo valdes sēdi sasaukt š.g.7.decembrī plkst.18.00, paredzot tās norisi attālināti. 

 

Sēdi slēdz plkst.20.35. 
 

Sēdes vadītājs:                 Vladislavs Vesperis 

 

Protokolists:      Pēteris Gailāns 

 


