
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīga, 2023. gada 23.februārī, sākums plkst. 17.00, attālināti 

Piedalās valdes locekļi: 

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

Sapulci vada un protokolē: Jeļena Alfejeva 

Dienas kārtība: 

1) Par LV jauniešu dalību starptautiskajās sacensībās; 

2) Par atlasēm uz izlasēm; 

3) Par atbildības jomu sadalījumu LBF turnīros; 

4) Dažādi: 

Valdes sēde: 

1) Par LV jauniešu dalību starptautiskajās sacensībās un citām jauniešu aktivitātēm 2023.gadā 

Valdes locekļi diskutē par nepieciešamajiem izdevumiem jauniešu atbalstīšanā 2023.gadā. 

Lēmums: 

(1) Apstiprināt sekojošo jauniešu 2023.gada atbalsta plānu: 

1 U-20 čempionāts – jau ir noticis, LBF sedza izdevumus 75 EUR apmērā, pārējos izdevumus sedza OBK; 

2 U-31 dalība PČ – LBF plāno segt U-31 izlases dalības maksu PČ, kā arī gadījumā, ja rezultāts būs 50%+ 

tiks segtas transporta izmaksas pēc reālā apmērā (iesniedzot dokumentus par apmaksu), bet ne vairāk kā 

250 EUR uz vienu dalībnieku; papildus LBF segs dzīvošanas izmaksas pilnīgi vai daļēji, precizējot tam 

kritērijus, kad būs zināms kopējais dalībnieku skaits un PČ norise; izcīnot medaļas LBF segs visus 

attiecināmos izdevumus; 

3 Igaunijas junioru čempionāts – LBF lems par ceļa izdevumu segšanu dalībniekiem no LV tiem, kuri būs 

pieteikušies līdz š.g. 3.martam, lēmums tiks pieņemts atkarībā no pretendentu skaita, apmaksājot 

autobusa biļetes, degvielu vai transporta nomu. 

4 EČ jauniešiem un junioriem - LBF plāno segt visiem dalībniekiem no Latvijas dalības maksu EČ, kā arī 

gadījumā, ja rezultāts būs 50%+ tiks segtas transporta izmaksas pēc reālā apmērā (iesniedzot dokumentus 

par apmaksu), bet ne vairāk kā 250 EUR uz vienu dalībnieku; papildus LBF segs dzīvošanas izmaksas pilnīgi 

vai daļēji, precizējot tam kritērijus, kad būs zināms kopējais dalībnieku skaits; izcīnot medaļas LBF segs 

visus attiecināmos izdevumus; 

5 Treneru seminārs – izskatīt iespēju segt izdevumus saistībā ar dalību treneru seminārā Kārlim Rubinam 

un Elizavetai Gavrilovai, Elizavetai Gavrilovai jāiesniedz plāns trenera aktivitātēm jautājuma izskatīšanai 

par finansējuma piešķiršanu; 

6 Jauniešu nometne 14-18 augusts – LBF sedz izdevumus atbilstoši tāmei; 



7 Vonodziņa kungs – LBF sedz izdevumus atbilstoši tāmei, kuru apstiprinās papildus, precizējot 

jautājumu par dalības maksu; 

8 Formas visiem dalībniekiem – LBF apmaksās formas visiem jauniešiem, kas piedalīsies EBL vai WBF 

pasākumos, ja šāda forma vēl nav iegādāta; vispārējais atbalsta piešķiršanas nosacījums ir spēlēšana EBL 

vai WBF pasākumos tikai formā. 

2) Par atlasēm uz izlasēm 

Valdes locekļi diskutē par aptaujas rezultātiem par STK sagatavotajiem nolikumu projektiem par atlasi uz 

Open, Mixed, Senior komandām 2024-2025 gadam. 

Viedokļi ir izteikti par individuālo/pāru atlasi atbilstoši principam, kurš jau šobrīd implementēts nolikumu 

projektos. Tomēr ir lietas, kuras ir jāprecizē: 

1) Ieskaites turnīri – tiem vairāk jābūt ārzemju starptautiskā rakstura, jāizskata iespēja integrēt 

aktuālās sarkanas meistarballes; 

2) Jābūt noteiktam slieksnim – turnīru skaitam vai īpatsvaram, kuri jānospēlē pārī; 

3) Jāparedz iespēja veidot izlases pilnīgi vai daļēji, balstoties uz ekspertu viedokli. 

Lēmums: 

(1) Uzdot STK labot sagatavos nolikumu projektus par atlasi uz Open, Mixed, Senior komandām 2024-

2025 gadam, ņemot vērā aptaujas rezultātus un valdes sēdē diskutēto, un izskatīt jautājumu par 

atlasi uz izlasēm vienā no nākamajām sēdēm. 

3) Par atbildības jomu sadalījumu LBF turnīros  

Valdes locekļi diskutē, ka TK dokumenta projekts Atbildības jomu sadalījums LBF turnīros ir vērtējams 

pozitīvi, būtu jāņem vērā arī daļu ZS komentāru. 

Lēmums: 

(1) Uzdot TK labot dokumenta projektu Atbildības jomu sadalījums LBF turnīros, ņemot vērā valdes 

sēdē diskutēto, un izskatīt jautājumu par tā apstiprināšanu nākamajā sēdē. 

4) Dažādi  

a. Par Rīgas pilsētas čempionātu  

Lēmums: 

LBF pieteikties Rīgas Domes finansējumam Rīgas pilsētas čempionāta rīkošanai (sadarbībā ar Kārli Rubinu). 

b. Par Latvijas Jaukto pāru čempionātu  

Lēmums: 

Izskatīt jautājumu par Latvijas Jaukto pāru čempionāta rīkošanas datumu maiņu atkarībā no citiem 

pasākumiem š.g. septembri, precizējot pasākumu datumus. 

c. Par Sporta avīzi  

Lēmums: 



Šobrīd nedibināt sadarbību ar Sporta avīzi. 

d. Par Mogotel tīkla telpām  

Lēmums: 

Neizmantot piedāvājumu no Mogotel tīkla, jo par to ir sliktas atsauksmes. 

e. Par reitingu skaitīšanu  

Lēmums: 

JA precizēt jautājumus par reitinga skaitīšanu. 

f. Par EBL semināru  

Lēmums: 

Pieteikties EBL semināra rīkošanai Rīgā. 

g. Par tiesnešiem 

Jāpiesaista jaunie tiesneši, LBF tas jāatbalsta. Valdes locekļi piekrīt. 

Lēmums: 

Apstiprināt piekrišanu atbalsta piešķiršanai topošiem tiesnešiem, precizējot atbalsta saturu tekoši. 

h. Par biedru sapulci 

Lēmums: 

Noskaidrot par biedu sapulces rīkošanu viesnīcā Monika.  

 


