
Cienījamās federācijas, augsti godātie prezidenti un vadītāji, dārgie kolēģi! 

Neskatoties uz aizvadītā gada izaicinājumiem, kas atstājis iespaidu gan uz mūsu personīgajām 

dzīvēm, gan arī mūsu iecienīto dambretes sportu, esmu pagodināts rakstīt šo vēstuli un vērties 

cerīgākā nākotnē. Dambretei ir bijusi nozīmīga loma manas personības izaugsmē un panākumiem, 

ko esmu spējis gūt biznesā un arī ģimenes dzīvē. Šobrīd esmu gatavs veltīt savu laiku mums visiem 

tik tuvajam sporta veidam un pacelt dambreti vēl nebijušā līmenī.  

Daudzi no jums mani jau pazīst, bet īsumā iepazīstināšu ar sevi.  

Ar dambreti nodarbojos kopš 7 gadu vecuma un jauniešu gados spēju sasniegt atzīstamus 

rezultātus pasaules līmenī. 20 gadu vecumā nolēmu pievērsties profesionālajai karjerai un aktīvi 

attīstīju sevi biznesa vidē. Šobrīd esmu līdzīpašnieks starptautiska tīkla mediju aģentūrai 

“Initiative Latvia” (http://initiative.lv/en), kas triju gadu laikā kļuvusi par savas industrijas tirgus 

līderi. Esmu arī līdzīpašnieks un aktīvs vadītājs starptautiska tīkla digitālajai aģentūrai Latvijā 

“Reprise” (https://reprisedigital.com/)  un mārketinga aģentūrai “Marvelous Communication”. 

Bez mediju un mārketinga industrijas esmu papildus iesaistījies dažādos e-komercijas un IT 

platformu izveides projektos. Šo uzņēmumu vadības amati ļauj man sniegt spēcīgu atbalstu arī 

dambretei, iesaistot lielu cilvēkresursu, kas ir gatavi mani atbalstīt ar dambreti saistītos projektos. 

Mana sieva Oļesja Abdullina arī ir spēcīga dambretiste, ar kuru mēs kopā audzinām divas meitas, 

kuras arī aktīvi nodarbojas ar dambretes sportu. Pirms pieciem gadiem nolēmu atgriezties 

dambretes dzīvē ar citu mērķi un kopā ar sievu izlēmām radīt komerciālu dambretes skolu 

“Domātprieks” (www.domatprieks.lv). 

2018. gadā sāku vadīt Latvijas Dambretes federāciju un ieviesu būtiskas izmaiņas un reformas 

lokālo turnīru kvalitātē un prestižā. 2018. gada izskaņā Latvijā atgriezās pasaules līmeņa 

sacensības dambretē un manā vadībā tika organizēts pasaules čempiones titulmačs starp Zoju 

Golubevu un Natāliju Sadovsku (Natalia Sadowska). 2019. gadā tika noorganizēts pasaules kausa 

etaps Riga Open un Pasaules Čempionāts ātrspēlē. Šie dambretes notikumi saņēma labas 

atsauksmes dambretistu pasaulē un iedrošināja mani spert nākamo soli un kandidēt nākamajās 

FMJD vēlēšanās, kas ir gaidāmas jau pavisam drīz.  

Uzskatu, ka pēdējos gados dambretes pasaule būtiski stagnē. Mums nav skaidra stratēģija un vīzija, 

kur mēs vēlamies nonākt un kā to iespējams panākt. Jautājumi, uz kuriem būtu svarīgi rast atbildes: 
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kā padarīt dambretes sportu interesantu aizvien lielākām cilvēku masām un sponsoriem, un kā kļūt 

par prestižu sporta veidu? Dambretes pasaule neredz līderus brīžos, kad kādam ir jāuzņemas 

atbildība un jārisina konflikti. Tas ko mēs redzam, ir skaistas bildes ar smaidošām sejām, bet īpaši 

pēdējos gadus rodas arvien vairāk konfliktu situāciju, kuras netiek risinātas profesionālā līmenī. 

Vēlos kļūt par daļu no FMJD komandas, kas būs gatava uzņemties atbildību, veltīt savu laiku un 

resursus. Mana motivācija nav skaists ieraksts savā biogrāfijā vai personīga labuma gūšana, bet 

gan pacelt dambreti sporta pasaulē vēl augstākā līmenī. 

Kļūstot par FMJD Ģenerālsekretāru, vēlos pievērsties un pildīt sekojošus jautājumus: 

FMJD prezidenta vadībā organizēt FMJD komandas ikdienas darbu 

- Caurspīdīga lēmumu pieņemšana; 

- Strukturālas izmaiņas, veicinot operatīvāku un profesionālu lēmumu pieņemšanu; 

- Caurspīdīga finanšu pārraudzība; 

- Lielāka komiteju un vadošo spēlētāju iesaiste turnīru sistēmas pilnveidošanā. 

Dambretes popularizēšana 

- Pilnīga FMJD zīmola grāmatas izveide. Ir notikusi logo maiņa, bet nav bijusi nekādā tālākā 

attīstība; 

- Zinātniskās darba grupas izveide ar mērķi definēt dambretes nozīmīgumu bērnu attīstībā, 

un šīs informācijas popularizēšana; 

- Digitālo kanālu sakārtošana atbilstoši vizuālajam tēlam; 

- Sociālo mediju stratēģijas izveides koordinācija, ieviešana un uzraudzība.  Profesionālas 

komandas piesaiste, kas ikdienā publicē dambretes pasaulei atbilstošu un interesantu 

saturu; 

- FMJD Youtube kanāla izveide, nodrošinot tehnoloģijas un translācijas svarīgākajos FMJD 

notikumos; 

- Darbs ar masu saziņas līdzekļiem; 



- Jaunu valstu attīstība. Ir vērojama liela stagnācija šajā jautājumā un šķietami aktīvo 

dalībnieku skaits, kas startē bērnu, jauniešu un pieaugušo čempionātos pat sarūk, kas ir 

būtisks punkts daudzām no valstīm, jo ir noteikts minimālais valstu skaits oficiālajos 

turnīros, lai sportisti var pretendēt uz valsts finansējumu. 

Dambretes prestiža celšana 

- Jauniešu un pieaugušo oficiālo turnīru minimāli obligāto prasību ieviešana un kontrole no 

organizatoriem un tā dalībniekiem. Ir būtiski celt līmeni turnīru organizēšanā - kādās telpās 

spēlējam, kādās naktsmītnēs izmitinām, īpaši domājot par bērniem. Bērni ir dambretes 

nākotne un viņu vecāki ir potenciālie sponsori, kā arī tie, kuri lems, vai atstāt savu bērnu 

šajā sportā vai nē; 

- Sponsoru piesaiste, izstrādājot dažādus sponsoru paketes, kā piemēram, FMJD 

ģenerālsponsors, Translāciju sponsors, bērnu un jauniešu sporta balvu nodrošinātājs un 

citas. 

Dambretes attīstība uz 64 lauciņa galdiņa 

- Latvijā 64 lauciņu dambrete ir masveidīgāka par 100 lauciņu dambreti. Līdzīgi tā ir arī 

citās valstīs. Arī es pats sākotnēji spēlēju tieši 64 lauciņu dambreti, un uzskatu, ka 

dambretes paveidiem uz 64 lauciņu galdiņa ir jāpievērš liela uzmanība un nedrīkst 

fokusēties tikai uz 100 lauciņu dambreti; 

- Pēdējos gados šķelšanās 64 lauciņu dambretē ir radījusi lielus postījumus. Ir jāsaprot 

patiesie cēloņi šai šķelšanās, un vai ir iespējams izbeigt ieilgušo konfliktu un attīstīt 

dambreti nevis personīgās ambīcijas; 

- Esošā FMJD 64 lauciņu dambretes sekcija pēdējos gados nav pierādījusi savu spēju 

piesaistīt nacionālo federāciju interesi un, manuprāt, netiek darīts nekas, lai tas mainītos; 

- Dambretes veidiem uz 64 lauciņu galdiņa jāpievērš būtiski lielāka uzmanība un noteikti to 

darīšu no savas puses. 

Vērojot pēdējā laikā notiekošo, Jacek Pawlicki ir bijis viens no retajiem FMJD pārstāvjiem, kurš 

ir bijis gatavs uzņemties atbildību un arī atzīt savas kļūdas, bet pats svarīgākais visu šo gadu 

garumā-  viņš ne tikai ir runājis par veicamajiem darbiem, bet tiešām veltījis savu laiku, enerģiju, 



līdzekļus un sirdi, lai nesavtīgi attīstītu šo sporta veidu, kas mums visiem ir tik tuvs. Ļoti labi 

atceros savu pirmo Eiropas jaunatnes čempionātu un esmu pateicīgs, ka šāda turnīru sistēma tika 

ieviesta, jo tā bija liela daļa no manas dzīves, kam bija pakārtota vairāku mēnešu nopietna 

gatavošanās, kas ir palīdzējusi mani izveidot par personību kāds esmu šobrīd. Šajās vēlēšanās 

atbalstu Jaceka Pawlicki kandidatūru Prezidenta amatam. Uzskatu, ka Jaceka lielā pieredze un 

mans enerģiskums un degsme tiekties pēc arvien augstākām virsotnēm, būs lielisks tandēms, lai 

paveiktu ko īpašu.  

Aicinu arī citus aktīvistus iesaistīties un paveiksim to kopā! 

 

Ar patiesu cieņu, 

Roberts Misāns 

roberts.misans@gmail.com  
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