
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīga, 2022. gada 24.martā, 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) Gada pārskats un budžets, to izziņošana biedriem 

2) LKČ rezultāti un saistīti jautājumi 

3) LPČ U20 rezultāti 

4) LPČ (imp) rezultāti 

5) Dažādi  

Valdes sēde: 

1) Gada pārskats un budžets, to izziņošana biedriem 

Valdes locekļi diskutē par sacensību kalendāru un attiecīgi finansējumu kalendārā paredzētajiem 

pasākumiem.  

Lēmums: 

(1) Apstiprināt gada pārskatu un budžetu, izziņot to LBF biedriem. 

 

2) LKČ rezultāti un saistīti jautājumi  

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

Lēmums: 

(1) Apstiprināt LKČ rezultātus, ņemt vērā organizatoriskās problēmas, tās novēršot nākotnē; 

(2) Tiesnešu komisijā apspriest Bridža kodeksa pamata sadaļu tulkošanu un tiesnešu funkciju 
formulēšanu; 

(3) STK izskatīt jautājumus par LKČ formātu maiņu. 

3)  LPČ U20 rezultāti 

Valdes locekļi apspriež LPČ U20 norisi. 

Lēmums: 

(1) Apstiprināt LPČ U20 rezultātus, izteikt pateicību dalībniekiem par dalību; 

(2) Izteikt pateicību Naurim Ārmanim par izcilu LPČ U20 organizāciju. 



4) LPČ (imp) rezultāti 

Valdes locekļi diskutē par LPČ (imp) norisi, norādot uz rezultātu skaitīšanas problēmām un meklējot 
risinājumus, kā no tām izvairīties nākotnē. 

Lēmums: 

1) Apstiprināt LKČ rezultātus, ņemt vērā rezultātu skaitīšanas problēmas, tās novēršot nākotnē. 
 

2) Dažādi  

5.1. Par sportistu sarakstu 

Lēmums: 

Precizēt LBF mājaslapā esošo sportistu sarakstu, pievienojot nepieciešamos datus – atbildīgais PB. 

5.2. Par LV komandām uz Baltijas kausu 

Lēmums: 

Apstiprināt LV komandas uz Baltijas kausu – tās, kas LKČ ir izcīnījušās 1. un 2.vietu.  

5.3. Par finansējumu jauniešiem dalībai uz Tallinas festivālu 

Lēmums: 

Apstiprināt finansējumu jauniešiem dalībai Tallinas festivālā līdz 400 euro, ieskaitot atlikumu no 

braukšanas uz Polijas sacensībām. 

5.4. Par LV U31 komandas apstiprināšanu  

Apstiprināt U31 LV izlasi atbilstoši pieteikumam: 

Nauris Pelsis & Mārtiņš Balodis 

Martin Maasik & Karl-Markus Pruul 

Treneris sagatavošanās procesā – Kārlis Rubins 

5.5. Par klātienes iknedēļas turnīru atjaunošanu  

Uzsākt diskusiju par pasākumiem klātienes iknedēļas turnīru atjaunošanai 


