Biedrības „Latvijas Dambretes federācija”
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Grostonas iela 6B, Rīga
Valdes sēdes protokols Nr. 05/10/2020
2020. gada 5.oktobrī, attālināti
1. Sēdē piedalās valdes locekļi:
1.1. Vladislavs Vesperis
1.2. Raivis Paegle
1.3. Vitauts Budreika
1.4. Kārlis Ozols
1.5. Jānis Dombrovskis
1.6. Pēteris Gailāns
Valdes sēdē piedalās juridisko biedru pārstāvji: Raimonds Vipulis; Edijs Novickis.
Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.
Sapulces vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Pēteris Gailāns
Darba kārtība
1. Par sacensību kalendāra 2021.gadam projektu. Informē V.Vesperis.
2. Par LDF sacensību organizēšanu 2020.gadā. Informē V.Vesperis.
3. Par LDF budžeta izpildi un LDF inventāra glabāšanu. Informē R.Paegle.
4. Par Ētikas komisijas izskatītajiem iesniegumiem. Informē P.Gailāns.
5. Par reitingu un sporta klašu sistēmas izstrādes progresu. Informē V.Budreika.
6. Par dambretes treneru apmācību un studiju finansēšanu no LDF līdzekļiem. Informē
V.Vesperis.
7. Par Dambretes laureāta pasākumu. Informē R.Paegle
8. Par LDF darba plāna izpildi. Informē V.Vesperis.
9. Citi jautājumi.

LDF valdes sēdē pieņemtie lēmumi:
1.1. Apstiprināt sacensību kalendāra 2021.gadam projektu ar sekojošām izmaiņām:
1.1.1. Latvijas čempionāta pusfinālu U8, U10 un U13 vecuma grupās norisei paredzēt
trīs dienas un klasisko laika kontroli, tos rīkojot pirms Latvijas skolēnu sporta
spēlēm.
1.1.2. Paredzēt, ka tiesības spēlēt Latvijas čempionāta finālā U8, U10 un U13 vecuma
grupās iegūst Latvijas čempionāta pusfinālu pirmo četru vietu ieguvēji un Latvijas
skolēnu sporta spēļu pirmo četru vietu ieguvēji. LDF vietas Latvijas čempionāta
finālā piešķir LDF valde, pamatojoties uz treneru komitejas priekšlikumiem.
1.1.3. Latvijas čempionātu ātrajā dambretē sievietēm un vīriešiem 100 lauciņu dambretē
rīkot 13.06.2021.
1.1.4. Latvijas čempionātu ātrajā dambretē sievietēm un vīriešiem 64lauciņu dambretē
rīkot 07.03.2021.
1.1.5. Nerīkot LDF kausa izcīņas sacensības jauniešiem.
1.1.6. Latvijas skolēnu sporta spēlēs saglabāt U-19 vecuma grupu.
2.1. Rīkot šā gada Latvijas jaunatnes čempionātu ātrajā 64 lauciņu dambretē konferenču un
pasākumu centrā “Fantadroms”.
2.2. Pārējo 2020. gada sacensību organizēšanu īstenot atkarībā no pieteikumu organizēšanai
aktivitātes, nepietiekamas aktivitātes gadījumā tās organizēt LDF.
3.1. Pieņemt zināšanai R.Paegles sniegto informāciju par līdzšinējiem budžeta izdevumiem,
saskaņot papildināto budžeta plānoto izdevumu tāmi.
3.2. Konceptuāli atbalstīt noliktavas nomu LDF inventāra glabāšanai, uzdot R.Paeglem
sagatavot detalizētu informāciju par nomas iespējām un galīgo lēmumu par noliktavas
nomu pieņemt nākamajā valdes sēdē.
4.1. Pieņemt zināšanai Ētikas komisijas viedokli par R.Misāna iesniegumu un atzīt, ka
V.Budreikas rīcība vērtējama kā Ētikas kodeksa 2.2.3. punkta pārkāpums (nekorekta
uzvedība). Izteikt V.Budreikam aizrādījumu un aicināt turpmāk šādus jautājumus risināt,
vēršoties ar iesniegumu par iespējamiem pārkāpumiem LDF valdē, nevis ar publikācijām
internetā vietnēs vai komentāriem sociālajos tīklos.
4.2. Pieņemt zināšanai Ētikas komisijas viedokli par G.Vipuļa iesniegumu.
4.2.1. Aicināt J.Štālu atvainoties G.Vipulim, tādējādi atrisinot konfliktsituāciju ar
G.Vipuli personīgi.
4.2.2. Atmaksāt Gunāra Vipuļa iemaksāto 20 eiro depozīta maksājumu.
4.2.3. Izsūtīt LDF juridiskajiem biedriem un treneriem atgādinājumu, ka:
4.2.3.1. pirms publisku, negatīvu komentāru publicēšanas nepieciešams izvērtēt
komentāra nepieciešamību un vai tas negraus Latvijas dambretes
sabiedrības tēlu kopumā.
4.2.3.2. privāto interneta vietņu, tai skaitā Facebook kontu, īpašniekiem
nepieciešams uzraudzīt un pārvaldīt tajās publicētos komentārus, jo par
komentāru saturu var būt atbildīgs arī vietnes īpašnieks, kuram ir visas
tiesības dzēst citām personām vai sev nevēlamus vai aizskarošus
komentārus.
4.3. Pieņemt zināšanai Ētikas komisijas viedokli par M.M.Neredas iesniegumu.
4.3.1. atmaksāt M.M.Neredas iemaksāto 20 eiro depozīta maksājumu;
4.3.2. attiecībā uz M.M.Neredas iesniegumu pēc būtības attiecināt LDF valdes 2020.gada
3.septembra lēmumu (protokola punkts Nr.6.1) - atzīt, ka V.Teterina rīcība vērtējama
kā Ētikas kodeksa 2.2.4. punkta pārkāpums (nekorekta rīcība), ņemot vērā, ka

V.Teterina biedrības “Diagonāle” interneta vietnē albatross.land publicētie
apgalvojumi par konkrēto epizodi nav apstiprinājušies, izteikt V.Teterinam
aizrādījumu un aicināt V.Teterinu atsaukt publicēto informāciju un atvainoties
M.M.Neredai, kā arī pārējām personām, par kurām šajā publicētajā informācijā izteikti
nepamatoti apgalvojumi;.
5.1. Pieņemt zināšanai V.Budreikas sniegto informāciju reitingu un par sporta klašu sistēmas
izstrādes progresu un izveidoto rīku datu importēšanai no FMJD interneta vietnes turnīru
rezultātu tabulām.
5.2. Turpināt diskusiju par sporta klašu piešķiršanas sistēmu un tās iespējamo sasaisti ar
spēlētāju reitingiem nākamajā valdes sēdē.
6.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju, ka nav jaunu pretendentu uz dambretes
treneru apmācību un studiju finansēšanu no LDF līdzekļiem.
6.2. Atkārtoti apstiprināt lēmumu par atbalstu M.M.Neredas studijām Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas sporta treneru sagatavošanas studiju programmā, sagatavot
līguma projektu par M.M. Neredas studiju atbalstu un pēc saskaņošanas parakstīt līgumu.
7.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera un R.Paegles sniegto informāciju par Dambretes laureāta
pasākumu un noteikt 08.01.2021. par šī pasākuma rīkošanas datumu.
8.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju par LDF darba plāna izpildi.
8.2. Uzdot LDF valdes locekļiem nedēļas laikā nokomentēt LDF darba plāna atskaites saturu
attiecībā uz savā atbildībā vai līdzatbildībā esošiem jautājumiem. V.Vesperim pēc
informācijas apkopošanas un saskaņošanas nosūtīt darba plāna atskaiti juridiskajiem
biedriem un treneriem.
9.1. Konceptuāli atbalstīt P.Freidenfelda ierosinājumu nākamgad sarīkot prāta sporta
popularizēšanas nedēļu, paredzot sagatavot un izsūtīt izglītības iestādēm piedāvājumu
sacensību rīkošanai vienas klases ietvaros.
9.2. Nākamo valdes sēdi sasaukt š.g.2.novembrī plkst.18.00, paredzot tās norisi attālināti.
Sēdi slēdz plkst.20.35.
Sapulces vadītājs:

Vladislavs Vesperis

Protokolists:

Pēteris Gailāns

