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Iesniegums par LDF Ētikas kodeksa pārkāpumiem  

 

      Vārda brīvība ir atļauta un tiesības izteikties ir visiem sabiedrības locekļiem, bet 

nedrīkst pieļaut citu personu apmelošanu, goda un cieņas aizskaršanu, par ko var tikt 

piemērota gan civiltiesiskā, gan administratīvā atbildība. Tāpat izteiksmes brīvības 

izpausmes, kas var tikt kvalificētas kā naida kurināšana vai goda un cieņas aizskaršana, 

ir likumīgi sodāmas. 

      Provokatīvi izteikumi, neētiski un nekorekti apgalvojumi bez pamatojuma, naida 

kurināšana ir pretrunā ar demokrātiskas sabiedrības pamatvērtībām, jo aicina uz 

neiecietību, naidu vai vardarbību pret citiem cilvēkiem. Ir likumiski aizsargātas visu 

sabiedrības locekļu tiesības un cieņa, kā arī svarīgs ir sociālais miers sabiedrībā. 

Jāuzsver, ka naida kurināšanas ierobežošana nav vārda brīvības ierobežošana. 

 Biedrības “Prāta Laiks” mājas lapā https://www.pratalaiks.lv/ sekojošie 

publicētie raksti ir pretrunā ar demokrātiskas sabiedrības pamatvērtībām un ētikas 

principiem: 

https://www.pratalaiks.lv/ldf-velas-karu-solas-but-tiesu-darbi/ virsraksts un raksta 

saturs ir acīmredzami provokatīvs un aicina uz dambretes sabiedrības šķelšanu un 

savstarpēja naida un nepatikas kurināšanu. Turklāt raksta komentāros, par kuriem 

atbildīgs ir arī vietnes īpašnieks,  izteikti viedokļi, kurš neatbilst sabiedrības ētikas 

principiem un morāles pamatvērtībām. Faktiski, tādējādi tiek pārkāpts Ētikas kodeksa 

2.2.3 punkts. 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. 

 

https://www.pratalaiks.lv/vai-ldf-ietekme-albatrosu-atbilde-nav-skaidra/ raksts pēc 

satura ir provokatīvs un LDF apmelojošs, nepamatots un neparāda patieso lietas būtību. 

LDF vai LDF valde nekādi nav ietekmējusi biedrību “Diagonāle”, kura pati ir 

pieņēmusi lēmumu par sevis organizēto Albatrosa turnīru pārtraukšanu Kurzemes 

reģionā, LDF valde šos turnīrus neorganizē un attiecīgi nevar ietekmēt nedz to 
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organizēšanu, nedz atcelšanu. Tādējādi tiek pārkāpts Ētikas kodeksa 2.2.3 punkts. 

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. 

Tāpat biedrības “Prāta Laiks” mājas lapā sekojošo rakstu saturs ir pretrunā ar sporta 

ētiskajiem un morāles principiem: 

https://www.pratalaiks.lv/40-pragas-open-turnira/  Rakstā īpaši atzīmēts, ka ir bijusi 

iespēja lietot stiprākus dzērienus, kas ir pretrunā ar tām vērtībām, kuras mēs uzsveram 

un strikti aicinām ievērot dambretes turnīros, ka alkohola lietošana dambretes sacensību 

laikā un vietā nav pieļaujama. Tā  nav LDF biedra cienīga rīcība:  “Šogad turnīrs bija 

īpaši draudzīgs un pie galdiņa spēlējot varēja baudīt arī kādu stiprāku dzērienu 

ne tikai ūdeni”” Domājams, ka jebkuram ir skaidri saprotams, kas ir ticis domāts 

ar “stiprāku dzērienu” un šādas rīcības slavināšana un attaisnošana rada 

acīmredzamu negatīvu priekšstatu šī raksta lasītājiem par dambretes sabiedrību, 

kurā šāda rīcība it kā varētu būt pieņemama, lai gan no LDF puses tas kategoriski 

tiek noraidīts.    Līdz ar to arī šajā publikācijā ir saskatāms Ētikas kodeksa 2.2.3 

punkta, kurā tostarp minēts: “Alkoholisko dzērienu lietošana sacensību norises vietās 

vai ierašanās sacensību norises vietās reibuma stāvoklī.” pārkāpums, jo  šādas rīcības 

sacensībās un tās veicināšana ar šādu praksi popularizējošām publikācijām interneta 

vidē kategoriski nav atbalstāma. 

 

2020.gada 3.jūlijā publicētā aptauja: “Kā Jūs uzskatāt, kuriem no šiem cilvēkiem 

nevajadzētu būt LDF valdē” (ir saglabāts ekrānšāviņš, kas pievienots iesnieguma 

pielikumā) ir neētiska un necieņu izrādoša pret LDF valdi, jo aptauja ir acīmredzami 

negatīvi orientēta un vērsta uz LDF valdes locekļu parādīšanu negatīvā gaismā, nevis 

LDF valdes  un tās darba objektīvu novērtēšanu vai priekšlikumiem tās darba 

pilnveidošanai. Tādējādi secināms, ka ar šādu rīcību ticis pārkāpts Ētikas kodeksa 2.2.3 

punkts. 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. 

 

https://www.pratalaiks.lv/ekskluzivas-pardomas-u-varnevics-dalas-ar-pardomam-par-

dubultmedalam/ Nesagaidot atbildes vēstuli no LDF, tika publicēts apmelojošs raksts 

ar subjektīvu un juridiski nepamatotu viedokli, kurā tiek vainota LDF par negodīgi 

piešķirtajām medaļām, lai gan medaļu piešķiršana notika atbilstoši sacensību 

nolikumam.  Šī nav LDF kolektīvā biedra cienīga rīcība, tādējādi uzskatāms, ka ir  

pārkāpts Ētikas kodeksa 2.2.3 punkts. 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. 

https://www.pratalaiks.lv/skats-no-malas-ldf-atcel-visas-oficialas-sacensibas/ Rakstā 

minētās sacensības tika likumīgi un pilnīgi pamatoti atceltas, ņemot vērā valstī noteikto 

ārkārtas situāciju un Ministru kabineta noteiktos sporta pasākumu norises 

ierobežojumus. Rakstā publicētais saturs norāda uz to, ka tā autors nebija iedziļinājies 
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noteikto ierobežojumu būtībā un autora izpratnē turnīra ieguldītie naudas līdzekļi ir 

augstākā vērtībā par sabiedrības un, jo īpaši, bērnu un jauniešu veselību, kā arī tiesisku 

un likuma un citu normatīvo aktu ievērošanu, kas ir pretrunā ar sabiedrības 

pamatvērtībām, gan ar sporta ētiskajiem un morāles principiem. Tāpat tiek aizskaroši 

lietots izteikums “mūsu dižā valde”, kas ir lietots acīmredzami aizskarošā izteiksmē un 

norādot it kā uz neatbilstošu LDF valdes rīcību. Tādējādi tiek pārkāpts Ētikas kodeksa 

2.2.3 punkts. 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. 

Viss iepriekšminētais nav uzskatāms par LDF kolektīvā biedra cienīgu rīcību un 

lojalitāti pret LDF. 

Pirms publisku, negatīvu komentāru publicēšanas ikvienam nepieciešams izvērtēt 

komentāra nepieciešamību un vai tas negraus Latvijas dambretes sabiedrības tēlu 

kopumā. Biedrības “Prāta Laiks” mājas lapā https://www.pratalaiks.lv/ publicētais 

saturs ir klaji pretrunā ar vispārpieņemtajām sabiedrības pamatvērtībām – ētisku un 

korektu attieksmi pret citām personām, godprātīgas sportiskās uzvedības principu 

ievērošanu.  

 

Lūdzu Ētikas komisijai izvērtēt biedrības “Prāta Laiks” un tās pārstāvja Edija Novicka 

rīcību un augstāk minēto publikāciju saturu atbilstību LDF Ētikas kodeksam un sniegt 

viedokli par ieteicamo LDF valdes rīcību attiecībā uz šīm personām. 

 

Cieņā, 

Latvijas Dambretes federācijas valdes priekšsēdētājs:                Vladislavs Vesperis 
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