
LBF Valdes sēdes protokols 

 

Saldū, 27.01.2018. 

 

Piedalās valdes locekļi:  Jeļena Alfejeva (JA), Kārlis Rubins (KR), Ivars Bebrišs (IB), Nauris Ārmanis (NA), 

Dainis Briedis (DB) 

 

Sapulci vada: Jeļena Alfejeva (JA) 

 

Protokolē: Inga Lūce (IL) 

 

Darba kārtība: 

1) Par Latvijas pāru čempionāta nolikumu (IMP) 

2) Par LBF budžetu 2018. gadam 

3) Par LBF biedru sapulci un valdes pārskatu par 2017. gadu  

4) Dažādi 

1. Par inventāra izsniegšanu LBF biedram 

2. Par klubu biedru sarakstiem 

3. Par LBF mājas lapu 

4. Par EBL semināru 

 

1) Par Latvijas pāru čempionāta nolikumu (IMP) 

JA informē par 2018. gada 10.-11. februārī notiekošā Latvijas atklātā IMP čempionāta nolikumu. 

Notiek valdes locekļu diskusija par dalības maksas apjomu un potenciālajiem tiesnešiem. 

2018. gada 24.-25. februārī notiek Latvijas Komandu čempionāts, atlase uz A un B līgām. Atlasi 

tiesās IB. Nolikums apstiprināts. 

Lēmums:  

IB publicēt Latvijas pāru čempionāta nolikumu (IMP) un atvērt reģistrāciju mājaslapā. Dalības 

maksa EUR 10,00 (studentiem, pensionāriem EUR 5,00) no dalībnieka par vienu dienu, EUR 20,00 

(studentiem, pensionāriem EUR 10,00) no dalībnieka par divām dienām. Maksājot ar pārskaitījumu, 

dalības maksa par divām dienām EUR 15,00 no dalībnieka. Skolēni šajā turnīrā spēlē bez dalības 

maksas. 

IB publicēt Latvijas Komandu čempionāta, atlases uz A un B līgām, nolikumu.  

 
2) Par LBF budžetu 2018. gadam 

JA informē par Valsts budžeta finansējuma ikgadējo pieprasījumu finanšu līdzekļu saņemšanai (Izglītības un 

zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta 

federācijas un sporta pasākumi”). Atbilde gaidāma martā. 

 

3) Par LBF biedru sapulci un valdes pārskatu par 2017. gadu  

JA aktualizē jautājumu par LBF ikgadējās kopsapulces rīkošanu un atskaitīšanos par darbību 2017. gadā. 

Lēmums:  

LBF biedru kopsapulci rīkot 2018. gada 23. martā.  

 
4) Dažādi 

1. Par inventāra izsniegšanu LBF biedram 

JA informē par saņemto pieprasījumu izsniegt inventāru LBF biedram.  

Lēmums:  

Sagatavot patapinājuma līgumu un izsniegt nepieciešamo inventāru. 

 
2. Par klubu biedru sarakstiem 

JA informē par to, ka LBF nav dažu klubu aktuālie biedru saraksti. Esošā informācija par šo klubu biedriem 

ir neprecīza.  

Lēmums:  

Klubu vadītājiem sagatavot un iesniegt aktuālos biedru sarakstus.  



3. Par LBF mājaslapu 

KR informē par jaunās LBF mājaslapas izveidi. Nav veikta mājaslapas pārnešana. 

Lēmums:  

DB līdz 31.01.2018. veikt visas nepieciešamās darbības jaunās mājaslapas pārnešanai un savešanai 

kārtībā. Uz nākamo valdes sēdi sagatavot priekšlikumus, lai izskatītu jautājumu par mājaslapas 

uzturēšanu, informācijas izvietošanu un aktualizēšanu 

 
4. Par EBL semināru 

JA informē par uzaicinājumu uz EBL semināru.  

Lēmums:  

Uz EBL semināru dodas Kārlis Rubins un Jeļena Alfejeva. 
 

J. Alfejeva 

N. Ārmanis 

K. Rubins 

I. Bebrišs 

D. Briedis 


