
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīga, 2021. gada 23. novembrī, sākums plkst. 8.30, attālināti 

Piedalās valdes locekļi: 

Jeļena Alfejeva (JA), Egons Lavendelis (EL), Zita Stāmere (ZS), Nauris Ārmanis (NA), Pēteris Bethers (PB) 

Sapulci vada un protokolē: Jeļena Alfejeva 

Dienas kārtība: 

1) Par izlašu atlases nolikumiem; 

2) Par LJČ; 

3) Par MB piešķiršanu; 

4) Par informācijas aktualizāciju LBF mājaslapā; 

5) Dažādi. 

Valdes sēde: 

1) Par izlašu atlases nolikumiem 

PB informē par LBF izlašu veidošanas principiem uz 2022.-2023.gg., valdes locekļi diskutē par nolikumu 

projektiem un iesniegtajiem priekšlikumiem, izsakot viedokli, ka izlašu veidošanas formula šobrīd nebūtu 

jāmaina, bet tas ir apskatāms uz nākamo periodu, laicīgi tam sagatavojoties. 

Lēmums: 

Apstiprināt iesniegtos nolikumu projektus, papildinot ar iespēju pretendentiem ierosināt formāta maiņu 
ar pamatojumu, ko izskata STK un iesniedz apstiprināšanai LBF valde.  

2) Par LJČ 

Valdes locekļi diskutē par LJČ norisi un ar to saistīto dokumentāciju. 

Lēmums: 

Apstiprināt LJČ nolikumu un publicēt to lvbridge.lv.  

3) Par MB piešķiršanu 

Valdes locekļi diskutē par nolikuma par meistarballēm aktualizācijas nepieciešamību. 

Lēmums: 

STK aktualizēt nolikumu par meistarballēm un iesniegt aktualizēto redakciju apstiprināšanai LBF valdei. 

4) Par informācijas aktualizāciju LBF mājaslapā 

Valdes locekļi diskutē informāciju LBF mājaslapā un uz to izvirzītām prasībām, vērtējot, vai informācija LBF 

mājaslapā ir atbilstoša prasībām. 



Lēmums: 

Valdes locekļiem izskatīt jautājumu par informācijas izveidošanu, aktualizāciju atbilstoši prasībām; ZS 
izveidot informācijas jomu sarakstu ar aktuāli pieejamo informāciju.  

5) Dažādi 

5.1. Par kalendāru uz nākamo gadu. 

Lēmums:  

STK turpināt veidot nākamā gada kalendāru, pēc iespējas ievērojot visas intereses šai sakarā. 

5.2. Par nākamā 2022. gada LKČ formāta maiņu 

Lēmums: 

Atstāt spēkā esošo LKČ formātu 2022. gadam un pēc iespējām izskatīt jautājumu par LKČ formāta maiņu 
uz 2023.gada LKČ. 

Lēmums: 

5.3. Par LBF komandas nominēšanu dalībai BAB organizētajā komandu turnīrā 2022.gada janvārī  

Lēmums: 

Izveidot LBF komandu BAB International Teams 2022, balstoties uz 2020. gada Open izlases atlases 

rezultātiem – tas ir, tiek uzrunāti atlasē fiksētie pāri, sākot no pirmā līdz brīdim, kad izveidojas divi pāri, 

kas var izvēlēties trešo. 


