
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīga, 2022. gada 4. janvārī, sākums plkst. 17.30, 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 meistarballēm un kvalifikācijas punktiem; 

2) Par LJČ; 

3) Par alkohola lietošanu LBF rīkoto pasākumu laikā; 

4) Par D. Dobrina programmas lietošanu sacensībām; 

5) Dažādi. 

Valdes sēde: 

1) Par meistarballēm un kvalifikācijas punktiem 

PB, ka STK ir sagatavojusi grozījumus Nolikumā par meistarballēm un kvalifikācijas punktiem, kā arī 

Nolikuma pielikumu Par atsevišķu valstu spēlētāju klasifikācijas atbilstību. 

Lēmums: 

Apstiprināt grozījumus Nolikumā par meistarballēm un kvalifikācijas punktiem, kā arī Nolikuma pielikumu 
Par atsevišķu valstu spēlētāju klasifikācijas atbilstību.  

2) Par LJČ 

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

Lēmums: 

Apstiprināt LJČ finansiālos rezultātus.  

3) Par alkohola lietošanu LBF rīkoto pasākumu laikā 

Ņemot vērā atsevišķo spēlētāju uzvedību LJČ laikā, valdes locekļi diskutē par nepieciešamību stingrāk 

vērsties pret alkohola lietošanu LBF rīkoto pasākumu laikā, kā arī sodīt par vispārpieņemto uzvedības 

normu pārkāpšanu, rupju uzvedību. LBF ir izstrādāts DISCIPLINĀRKODEKSS, toties tā piemērošana ir 

atkarīga no sacensību tiesnešu rīcības, vēršoties pret pārkāpējiem. 

Lēmums: 

1) Uzdot EL aktualizēt tiesnešiem nepieciešamību aktīvāk piemērot DISCIPLINĀRKODEKSU. 
2) Izteikt brīdinājumu A. Smilgājam, A. Ģērmanim un I. Rubenim par alkohola lietošanu un 

neatbilstošu uzvedību LJČ laikā. 

4) Par D. Dobrina programmas lietošanu sacensībām 



EL informē, ka Tiesnešu komisija uzskata, ka D. Dobrina programmas lietošana būtu atbalstāma, bet ir 

divas problēmas: rezultātu glabāšana ārpus Latvijas un  latviešu alfabēta burtu nelietošana, ko 

nepieciešams atrisināt. Valdes locekļi diskutē, ka ir nepieciešams noteikt atbildīgos par programmas 

lietošanu ne tikai LBF, bet arī klubiem. Ir nepieciešams pārrunāt ar D. Dobrinu atbalsta pasākumus par 

attiecīgu kompensāciju.  

Lēmums: 

EL nodrošināt, lai Tiesnešu komisija nosaka atbildīgos par D. Dobrina programmas lietošanu un izskatīt 
iespējamo lietošanas problēmu risināšanas iespējas; JA kopā ar K. Rubinu pārrunāt ar D. Dobrinu 
iespējamos atbalsta pasākumus par attiecīgu kompensāciju.  

5) Dažādi 

5.1. Par kalendāru uz nākamo gadu. 

Lēmums:  

Pieņemt par pamatu LSFP nosūtīto 2022. gada kalendāru, nepieciešamības gadījumā aktualizējot 
nepieciešamos grozījumus tajā. 

5.2. Par Open izlases atlases nolikumu 

Lēmums: 

Akceptēt STK sagatavoto  Open izlases atlases nolikumu 2022.-2023.g.  

Lēmums: 

5.3. Par Latvijas Jauktās  izlases apstiprināšanu 

Lēmums: 

Apstiprināt Latvijas jauktās izlases sastāvu 2022.gadam: I. Andersone - E. Lavendelis, L. Brikmane-U. 

Bethers. 

5.4. Par atskaiti LSFP par 2021.gadu 

Lēmums: 

Apstiprināt JA sagatavoto atskaiti LSFP par 2021.gadu. 


