
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīgā, 2016.gada 01. jūlijā 

Piedalās valdes locekļi: Jeļena Alfejeva (JA), Zita Stāmere (ZS), Mārtiņš Egle (ME), Ivars Bebrišs (IB), 

Kārlis Rubins (KR) 

Piedalās: Inga Lūce (IL) 

Protokolē: Zita Stāmere (ZS) 

Darba kārtība: 

1) Iepriekš pieņemto lēmumu statuss (2016. gads) 

2) Par budžeta izpildi 2016. gada pirmajā pusgadā 

3) Par inventāra iegādi 

4) Par LČ norises vietām 

5) Dažādi 

 

1) Iepriekš pieņemto lēmumu statuss (2016. gads) 

a) lēmums no 2016-02-01: KR koordinēt i-dealer iegādi pēc EČ Liepājā. 

KR informē, ka ir iesniegts projekts LAD finansējuma piesaistīšanai un tā rezultāti būs zināmi 

augusta sākumā. 

Lēmums: KR informēt LBF par rezultātiem. 

b) lēmums no 2016-02-26: par inventāra nodošanu/ saņemšanu starp Chirons Medical Care un 

LBF. 

JA informē, ka lieta slēgta balstoties uz 2016. gada 06. maija sēdes protokolu. 

Lēmums: pienemt zināšanai un izbeigt lietu. 

c) lēmums no 2016-03-11: par kritērijiem biedra statusa iegūšanai. 

JA informē, ka izstudējot MK noteikumus nr. 1396, nevar noteikt ierobežojošus kritērijus. Ja kāds 

no biedriem nepilda saistības pret federāciju, tad LBF valde var lemt pat biedra statusa atcelšanu. 

Lēmums: JA nosūtīt atgādinājumu LBF biedriem – ASK un KSBK, kas joprojām nav veikuši biedra 

naudas iemaksu par 2016. gadu. 

d) lēmums no 2016-03-11: par inventāra atjaunošanu 

KR informē, ka gaida rezultātus LAD iesniegtajam projektam, uz kā balstoties varēs veikt 

turpmākās darbības. Papildus tam KR informē, ka no EČ Liepājā federācijas vajadzībām paliks 

500 kastes un kārtis. Tie LBF biedri, kas pilda saistības pret LBF, varēs tās, pēc vajadzības, saņemt 

lietošanā. 

Lēmums: KR informēt LBF par turpmāko. 

e) lēmums no 2016-06-10 par sadarbības uzsākšanu ar “Amats un Dizains”. 

ZS informē, ka Antra Ilziņa ir piekritusi veikt apmācību programmu pieRīgas skolās, ja būs tāda 

nepieciešamība. 



Lēmums: JA informēt LBF par turpmāko darbību. 

f) lēmums no 2016-06-10 par transporta izmaksu segšanu. 

JA informē, ka transporta izdevumi Saldus un Liepājas jauniešiem ir apmaksāti. 

g) lēmums no 2016-06-10: par dalību treneru seminārā EČ Liepājā ietvaros 

ME informē, ka SBK biedrs Ivars Liepa ir izrādijis iniciatīvu piedalīties EČ notiekošajā treneru 

seminārā. Lūdz valdi pieņemt lēmumu par viņa atbalstīšanu. 

Lēmums: KR piereģistrēt Ivaru Liepu EČ treneru semināram, kas norisināsies no 18-21.07.2016, 

Liepājā. 

2) Par budžeta izpildi 2016. gada pirmajā pusgadā 

 

ZS: informē, ka laika trūkuma dēļ nav sagatavojusi visus nepieciešamos datus, lūdz jautājumu 

pārcelt izskatīšanai uz nākamo sēdi. 

 

Lēmums: ZS sagatavot nepieciešamo informāciju izskatīšanai uz nākamo valdes sēdi. 

 

3) Par inventāra iegādi 

 

KR: šis jautājums jau tika apskatīts 1. punktā. Kā jau minēju, tiek gaidīti rezultāti no LAD iesniegtā 

projekta, pēc tam varēs pieņemt rīcības plānu. 

 

Lēmums: KR informēt LBF par pieņemto lēmumu. 

 

4) Par LČ norises vietām 

ZS informē, kamēr visi apsvēra par un pret, telpas OKC ir jau aizņemtas. JA informē, ka ir izsūtījusi 

piedāvājums Jūrmala Spa, bet nav konkrētas atbildes no valdes locekļiem, lai pieņemtu lēmumu. 

Lēmums: JA izsūtīt elektroniski vēl pieejamās norises vietas un izmaksas, līdz 01.08. ir jābūt 

zināmām konkrētām norises vietām. 

 

5) Dažādi 

JA informē, nākamā valdes sēde notiks 02.08.2016, Salaspilī. 

 

J.Alfejeva 

Z.Stāmere 

M.Egle 

I. Bebrišs 

K. Rubins 

 


