
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīga, 2022. gada 30.jūnijā, sākums plkst. 16.15, attālināti 

Piedalās valdes locekļi: 

Jeļena Alfejeva (JA), Egons Lavendelis (EL), Zita Stāmere (ZS), Nauris Ārmanis (NA). 

Sapulci vada un protokolē: Jeļena Alfejeva 

Dienas kārtība: 

1) Par nometni; 

2) Par junioru dalību EČ un Universiādē un to finansējumu; 

3) Dažādi: 

a. EBL vadības vēlēšanu rezultāti; 

b. WBF vēlēšanās; 

c. LV starts EČ; 

d. Par LKČ formāta maiņu. 

Valdes sēde: 

1) Par nometni 

JA informē, ka ir sastādīts nometnes nolikums, noslēgts līgums par nometnes vietu un saņemts pozitīvs 

Veselības inspekcijas atzinums. 

Valdes locekļi diskutē par iespēju kā nometnes dalībniekus piesaistīt juniorus no Igaunijas.  

Lēmums: 

(1) Akceptēt nometnes nolikumu; 

(2) Noteikt, ka juniorus no citām valstīm var piesaistīt, ja ir pieejamas brīvas vietas. 

2) Par junioru dalību EČ un Universiādē un to finansējumu  

NA informē, ka U-26 izlases dalībai EČ finansējums ir piešķirts, bet ir nepieciešams apstiprināt izlases 

sastāvu un finansējumu junioru dalībai Universiādē. Ir izteikts priekšlikums piešķirt finansējumu EUR 500, 

kas vispirms būtu jāizmanto tiem izlases dalībniekiem, kuriem izdevumus nesedz viņu augstskola, ar 

iespēju pārējo izmantot ceļa izdevumus segšanai. 

Lēmums: 

(1) Apstiprināt izlases sastāvu dalībai Universiādē: Edgars Oļļa – Mārtiņš Balodis, Rūdolfs Barons – 

Ralfs Rubins; 

(2) Apstiprināt finansējumu izlases dalībai Universiādē līdz EUR 500, iesniedzot izdevumu 

dokumentus. 

 



3) Dažādi  

a. EBL vadības velēšanās 

Valdes locekļi diskutē par EBL vadības vēlēšanos, kas notika 2022.gada 18.jūnijā Madeirā Eiropas 
čempionāta laikā. Rezultāti ir pozitīvi vērtējami. 

Lēmums: 

(1) Pieņemt šo informāciju zināšanai. 

b. WBF vadības velēšanās 

JA informē par to, ka Congress of the World Bridge Federation (WBF) notiks Vroclavā pasaules čempionāta 
laikā 25.augustā. Jāseko līdz iespējai piedalīties.  

(1) Pieņemt šo informāciju zināšanai. 

c. LV starts EČ 

EL informē, ka sajūtas pēc aizvadītā EČ ir labas un jāgatavojas nākamajiem startiem starptautiskajā līmenī. 

NA izsaka viedokli, ka LV jāmeklē sava niša un tas ir jaukta izlase, kurai būtu jāpiešķir prioritāti.  Valdes 

locekļi diskutē, vai nebūtu jāmaina atlases formāts, jo kaimiņvalstu izlašu rezultāti open kategorijā ir 

labāki.  

(1) STK izskatīt jautājumu par atlases formāta maiņas nepieciešamību; 

(2) Uz nākamiem starptautiskiem startiem noteikt iespēju piešķirt finansējumu pēc sasniegtajiem 
rezultātiem. 

d. Par LKČ formāta maiņu 

Valdes locekļi diskutē par LKČ norises iespējamiem grozījumiem. 

Lēmums: 

1) Nākamajā valdes sēdē uzklausīt STK ziņojumu par saņemtajiem viedokļiem par LKČ norises 
iespējamiem grozījumiem. 
 

 


