
 

 

Biedrības „Latvijas Dambretes federācija” 

vienotais reģ. Nr. 40008022773 

Grostonas iela 6B, Rīga 

Valdes sēdes protokols Nr. 06/07/2020 

2020. gada 3.septembrī 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. Pēteris Gailāns 

1.7. Juris Dombrovskis 

Valdes sēdē piedalās arī juridiskā biedra pārstāvis: Raimonds Vipulis. 

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 Latvijas jauniešu komandu čempionāta 64 lauciņu dambretē norises vietu un 

nolikumu. Informē V.Vesperis. 

 

3. Par LDF budžeta izpildi. Informē R.Paegle. 
 

4. Par reitingu un sporta klašu sistēmas izstrādes progresu. Informē V.Budreika. 
 

5. Par dambretes treneru apmācību un studiju finansēšanu no LDF līdzekļiem. Informē 

V.Vesperis. 
 

6. Par Ētikas komisijas izskatītajiem iesniegumiem. Informē P.Gailāns. 
 

7. Citi jautājumi. 

 
 



 
LDF valdes sēdē pieņemtie lēmumi: 

 

1.1. Konceptuāli atbalstīt sagatavoto LDF sacensību kalendāra 2021.gadam projektu, to 

precizējot atbilstoši valdes sēdē izteiktajiem un atbalstītajiem viedokļiem. Nosūtīt LDF 

sacensību kalendāra 2021.gadam projektu 

1.2. Nosūtīt LDF sacensību kalendāra 2021.gadam projektu saskaņošanai un priekšlikumu 

sniegšanai juridiskajiem biedriem un dambretes treneriem, apkopot saņemtos 

priekšlikumus un izskatīt šo jautājumu nākamajā valdes sēdē, paredzot tajā apstiprināt LDF 

sacensību kalendāru 2021.gadam. 

 

2.1. Apstiprināt Latvijas jauniešu komandu čempionāta 64 lauciņu dambretē norisi 2020.gada 

26.septembrī, Jelgavā; 

2.2.   Apstiprināt nosacījumus komandu veidošanai Latvijas jauniešu komandu čempionātos 

64 lauciņu dambretē un 100 lauciņu dambretē, nosakot, ka šajās sacensībās atļauts 

piedalīties šādām komandām: 

2.2.1. pašvaldības (izņemot Rīgas pilsētu) komanda, kuras visi dalībnieki ir attiecīgās 

pašvaldības iedzīvotāji; 

2.2.2. sporta skolas komanda, kuras visi dalībnieki ir attiecīgās sporta skolas audzēkņi; 

2.2.3. viena trenera audzēkņu komanda. 

 

3.1. Pieņemt zināšanai R.Paegles sniegto informāciju par līdzšinējiem budžeta izdevumiem. 

3.2. Aicināt valdes locekļus sniegt papildus priekšlikumus LDF budžeta izdevumu plānošanai. 

 

4.1. Pieņemt zināšanai V.Budreikas sniegto informāciju par dambretistu datu bāzes izveides 

pabeigšanu un darba turpināšanu pie reitingu sistēmas datu apmaiņas risinājumiem un 

sistēmas testēšanas. 

 

5.1. Atbalstīt, ka treneru apmācībai  katru gadu tiek paredzēts līdz 1200 EUR no LDF biedru 

maksām. Veikt juridisko biedru aptauju par iespējamo interesi piedalīties dambretes 

treneru apmācībās (lai pēc apmācību pabeigšanas varētu reģistrēties LSFP reģistrā kā 

dambretes treneris), pēc aptaujas datu apkopošanas nākamajā valdes sēdē lemt par 

atbalstāmo personu skaitu un  katrai personai piešķiramo atbalsta apjomu.  

 

6.1. Pieņemt zināšanai Ētikas komisijas viedokli par L.Malahovskas iesniegumu un 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. LDF valde nolemj izteikt 

V.Teterinam aizrādījumu un aicina V.Teterinu atsaukt publicēto informāciju un atvainoties 

N.Malahovskai, kā arī pārējām personām, par kurām šajā publicētajā informācijā izteikti 

nepamatoti apgalvojumi; 

6.2. Pieņemt zināšanai Ētikas komisijas viedokli par L.Kronbergas un V.Budreikas iesniegumu 

un atzīt, ka E.Novicka rīcība vērtējama kā Ētikas kodeksa 2.2.4. punkta pārkāpums 

(nekorekta rīcība), ņemot vērā, ka E.Novicka e-pasta vēstulē paustais negatīvais viedoklis 

par valdes locekļu darbību nesatur konkrētus faktus un cita veida pamatojumu šāda 

viedokļa paušanai, LDF valde nolemj izteikt E.Novickim aizrādījumu un aicināt E.Novicki 

izvērtēt savu komunikācijas stilu dambretistu saimes iekšienē un publiskajā telpā, lai 

mazinātu konfliktsituāciju iespējamību un stiprinātu konstruktīvu sadarbību starp 

dambretistiem un dambretes aktīvistiem. 

 



7.1. Nākamo valdes sēdi sasaukt š.g. 5.oktobrī plkst.18.00, paredzot tās norisi attālināti. 

 

Sēdi slēdz plkst.17.20. 
 

Sapulces vadītājs:     Vladislavs Vesperis 

 

Protokolists:      Pēteris Gailāns 

 


