
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīga, 2022. gada 11. februārī, 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 LKČ; 

2) Par U-26 izlases trenera, treniņprocesa un finansēšanas apstiprināšanu; 

3) Par LV Mixed Team dalību 45 WBTC; 

4) Dažādi  

Valdes sēde: 

1) Par LKČ 

Valdes locekļi diskutē par LKČ atlases norisi, norādot uz organizācijas problēmām un meklējot risinājumus, 
kā no tām izvairīties nākotnē. 

Lēmums: 

(1) Apstiprināt grozījumu veikšanu LKČ nolikumā, izsludinot papildus pieteikšanas uz B līgu un 
piešķirot 3 atlasi spēlējošām komandām, kas nespēlēs A līgā bonusus 5-4-3 VP atbilstoši vietai pēc 
atlases rezultātiem; PB sagatavot grozījumus LKČ nolikumā apstiprināšanai un publicēšanai. 

(2) Iecelt EL par atbildīgo tiesneša darbam LKČ un PB par organizācijas jautājumiem. 
(3) Uzdot JA sazināties ar telpu iznomātāju, lai vienotos par apmaksas noteikumiem. 

2) Par U-26 izlases trenera, treniņprocesa un finansēšanas apstiprināšanu 

Valdes locekļi diskutē par U-26 izlases treneri, treniņprocesu un finansēšanu atbilstoši Jauniešu komisijas 

apstiprinātajam apkopojumam. 

Lēmums: 

Apstiprināt par U-26 izlases treneri Kārli Rubinu, apstiprināt treniņprocesa aprakstu un grafiku, kā arī tā 
finansēšanu atbilstoši iesnigtajam projektam; K.Rubinam reizi mēnesi iesniegt atskaiti par treniņprocesa 
norisi Jauniešu komisijai. 

3) Par LV Mixed Team dalību 45 WBTC 

LBF saņēma aicinājumu LV Mixed Team dalībai 45 WBTC. 

Lēmums: 

Uzdot noteikt LV Mixed komandas sastāvu dalībai 45 WBTC Itālijā K.Rubinam, apstiprinot viņu par 
kapteini; komandas sastāvā jāsaglabā vismaz divi cilvēki no tiem, kas spēlēja atlasi; pēc komandas 
izveidošanas K.Rubinam paziņot sastāvu valdei. 



4) Dažādi 

4.1. Par sportistu sarakstu 

Lēmums: 

Precizēt LBF mājaslapā esošo sportistu sarakstu, pievienojot dzimšanas gadu – atbildīgais PB. 

4.2. Par bridža apmācībām 

Lēmums: 

Pieņemt zināšanai NA sniegto informāciju par bridža apmācībām jauniešiem. 

4.3. Par Skolēnu čempionāta U20 rīkošanu 

Lēmums: 

Apstiprināt šā gada Skolēnu čempionāta U20 rīkošanas datumu – 11.marts. 


