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ĒTIKAS KOMISIJAS VIEDOKLIS 
“par iespējamu LDF Ētikas kodeksa noteikumu pārkāpumu Edija 

Novicka rīcībā” 
 

Attālināti, 2020. gada 30. augustā 

 

Latvijas Dambretes federācijas Ētikas komisija šādā sastāvā:  
1) Pēteris Gailāns; 
2) Kārlis Ozols; 
3) Roberts Misāns 

 

Izskatīja saņemto informāciju “par iespējamu LDF Ētikas kodeksa noteikumu 
pārkāpumu Edija Novicka rīcībā”. 

 

1. Faktiskie apstākļi 
 

30.06.2020. pie LDF valdes vērsās Laura Kronberga un Vitauts Budreika ar 
šādu elektronisku iesniegumu: 

 

“Lūdzu LDF Ētikas komitejai izskatīt LDF juridiskā biedra “Prāta Laiks” 
pārstāvja Edija Novicka izteikumus, kas pausti e-pasta vēstulē. 

 

Nosūtu izkopētu Edija Novicka vēstules tekstu. Vēstule 03.05.2020. tika adresēta 

LDF valdei, kā arī visiem LDF juridiskajiem biedriem, kā arī LDF e-pastu datubāzē 

pievienotajiem treneriem, tādējādi šī vēstule uzskatāma par publiska viedokļa 

paušanu. 

  
“Sveicināti! 
  
Pēdējā laikā (Prāta Laiks) esam aktīvi iesaistījušies LDF projektos un esam 
pateicīgi par doto iespēju, bet diemžēl ir arī negatīvas lietas. Roberts jau lielāko 
daļu no tām ir pieminējis un mani visvairāk uztrauc, kāpēc nekas netiek darīts lietas 
labā un netiek informēta sabiebrība? Bieži redzam tikai kaut kādus trešā plāna 
darbus, kas dotajā momentā noteikti nav aktuāli. Mūsuprāt, ir jāredz konkrēts plāns 
nākotnei ar vairākiem scenārijiem. Pilnīgi klusums. Redzam, ka ir sarakstīti darba 
plāni uz septiņām lapām, bet reāli rezultāti nav. Dambretes reitingus un sporta 
klases jau sen varēja sakārtot + vakar no IDF saņēmām jautājumus vai Jums ir 
nacionālais meistars un kā to var izpildīt (varat mēģināt paši atbildēt uz šo 
jautājumu)? Jau nemaz nerunājot par plāniem, ko varētu panākt izdarot attālināti. 
Mūsdienu valdes sēdes protokoli sastāv tikai no divām atbildēm: atlikts vai lemsim 
nākamajā valdes sēdē un kad pienāk nākamā valdes sēde, tad notiek tas pats. Tas 
ir ļoti skumīgi draugi. Mūsu valde sastāv no septiņiem viedajiem, bet darītājs ir tikai 
viens. Diemžēl. Ja septiņi viedie neko nevar paveikt, tad varbūt vajag 3 cilvēkus 



valdē?! Bet mans ierosinājums ir izvirzīt vienu cilvēku, kurš turpinās darīt lietas, 
attīstīt dambreti, sagatavot dokumentus u.t.t. un tajā pašā laikā saņems par to 
atalgojumu. Diemžēl šī brīža sistēma galīgi nedarbojas un ar filozofēšanu var 
nodarboties arī neesot valdē. No manis personīgi sekos iesniegums valdei sakarā 
ar šo jautājumu un tiekamies jau rītdienas valdes sēdē. 
  
Ar sveicieniem, 
Edijs Novickis” 
 
Teksta daļās, kas ir iekrāsotas dzeltenā krāsā, ir pārkāpts LDF Ētikas kodeksa 
sekojošs punkts 
2.2.3. 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;” 

 
06.07.2020. Ētikas komisijai Edijs Novickis sniedza sekojošu elektronisku 

paskaidrojumu: 
 
“Atsaucoties uz iesniegumu ētikas komisijā (saņemts 06.07.20), ko ir 

sagatavojusi Laura Kronberga un Vitauts Budreika sniedzu Jums savu 
paskaidrojumu.  

 
Ar dzeltenu iekrāsotās vietas ir kritisks viedoklis par LDF un tās valdes 

darbu, kas ir kritisks, bet pausts pilnīgi pieļaujamā un korektā formā. Kritiska 
viedokļa pieļaujamība ir pilnībā pieļaujama demokrātiskā un tiesiskā valstī un 
izriet no Satversmes 100.pantā nostiprinātajām tiesībām uz vārda brīvību. 
Kritiskais viedoklis manā e-pastā nevienā vietā nav pausts nepieņemamā vai 
aizskarošā formā, tāpat tur nav ietverts neviens nepatiess fakts. Tāpat tas ir 
izplatīts tieši e-pastu listē, kur ir LDF biedri, kas tieši darbojas LDF pārvaldē, 
tas nav izplatīts publiski ārpus LDF un tās biedriem. Ja man tiks piemērots sods 
par manu viedokli, vērsīšos ar iesniegumu LSFP un paužu pārliecību, ka 
rezultāts būs man labvēlīgs iepriekš minēto apstākļu dēļ. Iekšēja kritika un 
atvērtība kritikai ir absolūti nepieciešamas lietas, lai uzlabotu sporta federāciju 
darbu un labāk sasniegtu federāciju mērķus.” 

 

2. Ētikas komisijas secinājums 
 

 Ētikas komisija Edija Novicka rīcībā nesaskata Ētikas kodeksa parkāpumu. 
E-pasta vēstulē Edijs Novickis pauž savu viedokli un kritiku par LDF valdes 
darbu, ko ikvienam ir tiesības darīt. Lai gan vēstule ir nosūtīta arī dambretes 
treneriem, kuri nav LDF juridisko biedru biedri, tā nav publikācija masu 
informācijas līdzekļos un Internetā. Vēstule ir daļa no diskusijas, kura izvērtās 
pēc LDF priekšēdētāja sūtītas e-pasta vēstules ar informāciju par tobrīd 
gaidāmo valdes sēdi un iespēju ikvienam vēstules saņēmējam tajā piedalīties. 
LDF e-pastu datubāzē pievienotie treneri jau no sākotnējās LDF priekšsēdētāja 
vēstules bija saņēmēju lokā, norādot uz to, ka ikviens no tiem ir aicināts izteikties 
un būt daļai no diskusijas par LDF darbību. 
 



3. Rekomendācija LDF valdei 
 

Ētikas komisija rekomendē LDF valdei iesniegumu par iespējumu LDF 
Ētikas kodeksa noteikumu pārkāpumu Edija Novicka rīcībā atzīt par 
nepamatotu un aicināt Ediju Novicki izvērtēt savu komunikācijas stilu LDF 
iekšienē, lai turpmāk neveidotos liekas konfliktsituācijas. 

 
 
 

Ētikas komisijas priekšsēdētājs: 
 

Pēteris Gailāns _____[paraksts]_______ 
 
Ētikas komisijas locekļi: 

 

Kārlis Ozols _____[paraksts]_______ 
 
Roberts Misāns ____ [paraksts]_______ 


