
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīga, 2023. gada 16.janvārī, sākums plkst. 17.30, attālināti 

Piedalās valdes locekļi: 

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

Sapulci vada un protokolē: Jeļena Alfejeva 

Dienas kārtība: 

1) Par LKČ; 

2) Par biedru sapulci; 

3) Par atlasi uz izlasēm. 

4) Dažādi: 

a. par U30 dalību Pasaules čempionāta 

Valdes sēde: 

1) Par LKČ  

STK ir iesniegusi LKČ nolikumu apstiprināšanai. Valdes locekļi diskutē par nepieciešamajiem labojumiem 

nolikuma projektā. 

Lēmums: 

(1) Apstiprināt LKČ nolikuma projektu ar labojumiem. 

2) Par 2023.gada kārtējo biedru sapulci.  

Valdes locekļi diskutē par šā gada kārtējo biedru sapulci. Ir aicinājums papildus standarta kārtējās sapulces 

dienas kārtībai. Ir izteikts arī aicinājums arī piesaistīts LBF aktivitātēm organizatoru, nosakot tam 

atalgojumu – jānodefinē šīs personas funkcijas, nosedzot tās jomas, kur šobrīd LBF ir problēmas. 

Lai diskutētu par stratēģiju, būtu jāļauj šogad biedru sapulcei piedalīties plašākam personu lokam, aicinot 

piedalīties visus, kas grib izteikties par stratēģijas jautājumiem. Lai pasākums norisinātos organizēti, būtu 

jāaicina sūtīt priekšlikumus un reģistrēties dalībai sapulcē iepriekš. 

Lēmums: 

(1) Noteikt biedru sapulces provizorisku datumu 31.marts; 

(2) Apstiprināt kārtējās biedru sapulces dienas kārtību: 

i. Gada pārskats; 

ii. Darbības pārskats; 

iii. Budžets; 

iv. Biedru nauda; 

v. Valdes locekļu vēlēšanās; 



vi. Priekšlikumu par stratēģiju izskatīšana. 

(3) Rīkot biedru sapulci, aicinot piedalīties ieinteresētas personas ar iepriekšējo reģistrāciju un 

priekšlikumu iesūtīšanu; 

(4) Publicēt aicinājumu mājaslapā un FB reģistrēties sapulcei, sūtot priekšlikumus par stratēģiju līdz 

15.martam. 

3) Par atlasi uz izlasēm 

Saņemts projekti no STK par atlasi uz Open, Mixed, Senior komandām 2024-2025 gadam.  

Valdes locekļi diskutē, ka šos projektus vēl nevar atbalstīt un skatīt pēc būtības. Lai noteiktu bridža 

sabiedrības viedokli, ir nepieciešams aicināt visus, kas vēlas, izteikties par projektiem, tos publicējot. 

Lēmums: 

(1) Publicēt aicinājumu mājaslapā un FB izteikties par sagatavotajiem atlases nolikumu projektiem  

līdz 20.februārim un izskatīt jautājumu par atlasi uz izlasēm nākamajā sēdē. 

7) Dažādi  

a. Par U30 dalību pasaules čempionātā. 

NA sniedz informāciju par U31 izlases veidošanas sarunām. 

Lēmums: 

(1) Aicināt Mārtiņu Balodi iesniegt U31 izlases sastāvu apstiprināšanai ar valdes lēmumu; 

(2) Apmaksāt dalības maksu U31 dalībai Pasaules čempionātā, par papildus izdevumu segšanu lemt 

pēc informācijas precizēšanas. 


