
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīga, 2022. gada 15.oktobrī, sākums plkst. 13, attālināti 

Piedalās valdes locekļi: 

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

Sapulci vada un protokolē: Jeļena Alfejeva 

Dienas kārtība: 

1) Par LPČ; 

2) Par Latvijas junioru čempionātu; 

3) Par LKČ; 

4) 2023.gada kalendārs; 

5) Dažādi: 

a) K.Rubina trenera sertifikāta apmaksa; 

b) par U31 izlasi un tās dalību pasaules čempionātā; 

c) par Latvijas čempionātu nolikumu uzlabojumiem; 

d) par Latvijas Tūres nolikumu; 

e) par kodeksa tulkošanas izmaksām. 

Valdes sēde: 

1) Par LPČ  

Valdes locekļi diskutē par alkohola lietošanu Latvijas čempionātu laikā, uzskatot, ka ir nepieciešams praksē 

iedarbināt Disciplinārkodeksu. Šis kodekss arī jāuzlabo un jāpublicē aktuālais variants, vēršot uzmanību uz 

pārkāpumu nepieļaujamību Latvijas čempionātu laikā. 

Par rezultātu labošanu un rezultātu aprēķināšanas programmu – nestrādā visa programmas 

funkcionalitāte. Jānodrošina programmas pilnvērtīga darbība. 

Lēmums: 

(1) Apstiprināt grozījumus Disciplinārkodeksā; 

(2) TK izpētīt, kāpēc nedarbojas rezultātu aprēķināšanas programmas funkcionalitāte un iespēju 

robežās veikt darbības, lai nodrošinātu uzlabojumus, vai ziņo valdei, lai lemtu par veicāmām 

darbībām. 

2) Par Latvijas Junioru čempionātu. 

Ir nepieciešams apstiprināt Latvijas Junioru čempionāta nolikumu. 



Lēmums: 

(1) STK izstrādāt Latvijas Junioru čempionāta nolikumu un nosūtīt valdes locekļiem attālinātai 

apstiprināšanai. 

3) Par LKČ  

STK izveidojusi dokumentu projektus LKČ rīkošanai atbilstoši iepriekšējam valdes lēmumam. Valdes locekļi 

tam piekrīt un aicina to pēc iespējas ātrāk publicēt publiskajai apspriešanai. 

Lēmums: 

(1) Apstiprināt SKT sagatavotos dokumentu projektus LKČ rīkošanai. Publicēt LBF mājaslapā un FB, 

aicinot speciāli izveidotajā formā uzrakstīt savu priekšlikumus. STK noteikt priekšlikumu sūtīšanas 

kārtību. Noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai līdz š.g. 1.novembrim. 

4) Par kalendāru 2023.gadam 

PB ziņo par kalendāra projektu. Valdes locekļi diskutē par kalendāru 2023.gadam un par iespēju rīkot 

Baltijas kausu pirms Latvijas Pāru čempionāta uz IMP. 

NA uzskata, ka simultāno var iekļaut kalendārā, ka LBF pasākumu. 

Lēmums: 

(1) STK veikt nepieciešamos grozījumus 2023.gada kalendāra projektā un iesniegt to apstiprināšanai 

valdei līdz š.g. 1.novembrim. STK izveidot nolikuma projektu simultāno turnīru sērijai. un iesniegt 

to apstiprināšanai valdei līdz š.g. 1.novembrim 

(2) Izveidot Baltijas kausa orgkomitēju, iekļaujot sastāvā – PB, JA un Kārli Rubinu. Orgkomitējai ziņot 

valdei organizācijas pasākumiem. 

5) Dažādi  

a) par K.Rubina trenera sertifikāta apmaksu 

Lēmums: 

(1) Apmaksāt K.Rubina trenera sertifikāta atjaunošanas izmaksas. 

b) par U31 izlasi un tās dalību pasaules čempionātā 

Lēmums: 

(2) Apmaksāt U31 izlasei dalības maksu pasaules čempionātā. 
(3) Uzdot JK risināt sarunas ar komandas kapteini M.Balodi un informēt valdi.  

c) par Latvijas čempionātu nolikumu uzlabojumiem 

EL ziņo, ka TK ir izstrādājusi priekšlikumus korekcijas laikam un sodiem, ko iekļaut Latvijas čempionātu 

nolikumiem: 

1. Par laika sodiem. Katras spēles dienas ietvaros pirmajā reizē, kad pāris/komanda nav pabeiguši kārtu 

laikā tiesnesis izsaka brīdinājumu, par to skaidri informējot dalībniekus. Katrā nākamajā reizē, kad 

pāris/komanda nav pabeiguši kārtu laikā tiesnesis piemēro šādus laika sodus: 



*) Pāru turnīrā uz Minimax vainīgajam pārim tiek piemērots sods 10% apmērā no viena sadalījuma 

maksimālā ieraksta; 

*) Komandu turnīrā komandai, kuru pārstāv vainīgajais pāris tiek piemērots sods 0,25 VP apmērā; 

*) Pāru turnīrā uz IMP vainīgajam pārim tiek piemērots sods 1,5-3 IMP apjomā. 

2. Korekcijas laiks ir 30 minūtes pēc turnīra rezultātu publicēšanas internetā un/vai turnīra norises vietā. 

Pēc korekcijas laika beigām  rezultāti netiek laboti. 

3. TK neuzskata, ka ir jēgpilni izdalīt atsevišķas tulkojamas kodeksa daļas. Sazinājos ar Diānu Pelsi - viņa 

caurskatīja kodeksa 2007. gada tulkojumu, kā arī jauno kodeksu un secinājums ir tāds, ka izmaiņu ir daudz, 

tajā skaitā struktūrā. Būtībā jāiet visam tekstam cauri un jātulko, jākopē, jālipina pamazām kopā. 

Respektīvi, viņa neraujas tulkot, bet var to izdarīt 2 mēnešu laikā pa 600 EUR (izraksta rēķinu kā 

pašnodarbinātā), izmantojot esošo 2007. gada tulkojumu par pamatu. 

NA piedāvā korekcijas laiku LT turnīriem samazināt līdz 15 min, valdes locekļi piekrīt. 

Lēmums: 

(4) Iekļaut TK priekšlikumus Latvijas čempionātu nolikumos (atbildīgais STK). 

d) par Latvijas Tūres nolikumu 

STK ir sagatavojusi Latvijas Tūres nolikumu 

Lēmums: 

(5) Apstiprināt Latvijas Tūres nolikumu. 

e) par kodeksa tulkošanas izmaksām 

EL ziņo, ka kodeksa tulkošana izmaksā EUR 600. 

Lēmums: 

(6) Apstiprināt kodeksa tulkošanas izmaksas EUR 600 apmērā. 

 


