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Valdei un ētikas komitejai 

 
 

IESNIEGUMS 
 
Es, Gunārs Vipulis,  Zolitūdes/DAB vadītājs un DAB loceklis, vēršos pie LDF valdes un 
LDF Ētikas komisijas saistībā ar šādiem apstākļiem.  
 
22.08., Kuldīgā, notika Latvijas jaunatnes komandu čempionāts vecumgrupās U8-U16. 
Vecumgrupā U10 spēlēja DAB apvienotā komanda, ar pārstāvjiem no Zolitūdes, Baložiem 
un Salaspils (minētie centri ir viena juridiskā biedra - DAB filiāles); es pildīju komandas 
trenera un kuratora lomu. 
Apvienotai DAB komandai, pirmkārt, bija simboliskā nozīme jo pavisam drīz, septembra 
sākumā, DAB atzīmes savu 10 gadu jubileju. Un pat tuvu tā nebija "DAB U10 izlase”: 
komandas sastāvā bija meitene, kas neiekļuva LČ finālā U10 un 2 puiši no vecumgrupas  
U8 (!).  
Čempionāta gaitā DAB komanda pārsteidzoši labi pavadīja visus mačus (5 uzvaras no 
pieciem) un pelnīti kļuva par čempioniem.  
 
Taču nākamā dienā (23.08.) sociālajos tīklos, konkrēti - mana facebook lapā, zem mana 
publikācijas ar šādu tekstu: 
 

10 gadu jubilejā DAB komandai grupā U10 - 1.vieta! Komandā spēlēja: Iļja Trasko 
(Zolitūde/DAB), Arvo Krebe, Oskars Bajārs (abi - Baloži/DAB), Elizabete Anspaka 
(Salaspils/DAB) // Latvijas komandu čempionāts 100 lauciņu dambretē (Kuldīga, 
22.08.2020.) 
 
un šādu foto no apbalvošanas ceremonijas grupā U10 
 

 



 
 
 
Bauskas treneris Jānis Štāls atstāja sekojošo provokatīvu komentāru: 

- Kā nav kauna plātīties ar bērnu izmantošanu personīgo ambīciju 
apmierināšanai?! 
Uzskatu, ka šie J. Štāla vārdi: 
1. - absolūti nepamatoti: jautājums par apvienotas DAB komandas dalību tika pieņemts LDF 
valdes sēdē; es neesmu LDF valdes loceklis; 
2. - bezatbildīgi: jo no vecāku puses reakcija uz J. Štāla vārdiem bija: „Esam šokā!..”  
3. - daļēji pat smieklīgi: „apmierināt personīgas ambīcijas” turnīrā, kur piedalījās tikai 6  
komandas, starp kurām nebija tādu spēcīgu konkurentu, kā Domātprieks un Bolderāja; 
4. - neatbilst LDF Ētikas kodeksam, kur  

2.2.3. punkts paredz: 
Nekorekta vai neētiska uzvedība: 
Nepamatoti, aizskaroši vai neētiski publiski komentāri, izteikumi vai paziņojumi 
pieļāvuma vai apgalvojuma formā masu informācijas līdzekļos un Internetā, kas var 
kaitēt LDF reputācijai, LDF valdes, LDF juridisko biedru, treneru, spēlētāju, tiesnešu 
vai turnīru organizatoru reputācijai. 
 

Aicinu LDF Ētikas komiteju : 

1. - fiksēt šo kā rupjo ētisku pārkāpumu; 

2. - prasīt no J. Štāla publiski man atvainoties. 

Atvainošanās no J. Štāla gaidu gan e-pastā, ar pievienotiem adresēm valde@dambrete.lv, 
juridiskiebiedri@dambrete.lv  gan sociālajos tīklos (manā fb lapā). 
 
 
 
Ar cieņu, 
Gunārs Vipulis.                                                                             25.08.2020.g. 
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