
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīgā, 2018. gada 20. aprīlī 

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

Briedis (DB) 

Protokolē: Jeļena Alfejeva (JA) 

Darba kārtība: 

1) Par sportistu iedalījumu valsts un zemāku līmeņu sportistos  

2) Par Eiropas Jaukto pāru čempionātu 

3) Par treneru semināru 

4) Par EBL Mazu Nāciju kausu 

5) Par Baltijas kausu 

6) Dažādi 

 

1) Par sportistu iedalījumu valsts un zemāku līmeņu sportistos  

JA informē, ka, lai nodrošinātu Latvijas Republikas sportistu pienākumus un tiesības 

atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksa principiem, Valsts sporta medicīnas centra 

Antidopinga nodaļai, piešķirot terapeitiskās lietošanas atļaujas, kā arī veicot citas ar 

antidopinga jomu saistītās darbības, ir nepieciešams definēt kritērijus, kas nosaka 

sportistu iedalījumu valsts līmeņa sportistos un zemāku līmeņu sportistos, sniedzot 

informāciju par to un arī par sacensībām Valsts sporta medicīnas centram. 

Lēmums: (1) Iedalīt sportistus divos līmeņos: 

- pirmais līmenis - no meistarkandidātiem, ieskaitot, uz augšu; 

- otrais līmenis – pārējie sportisti. 

      (2) sniegt pieprasīto informāciju Valsts sporta medicīnas centram (atbildīga JA) 

2) Par Eiropas Jauktu pāru čempionātu 

JA informē, ka LBF ir pieteikusies Eiropas Jauktu pāru čempionāta rīkošanai Latvijā 

2019. gada februārī. EBL ir atsūtījusi savas prasības tam, vienlaikus informējot, ka kopā 

ir saņemti 10 pieteikumi, no kuriem trīs (LBF ieskaitot) EBL uzskata par prioritārajiem. 

Gala lēmumu EBL plāno pieņemt jūnija Eiropas čempionāta laikā Ostendē.  

Saistībā ar minēto, jāizlemj divi jautājumi – par Latvijas izlases veidošanu un par darba 

organizēšanas kārtību, ja LBF piešķirs tiesības Eiropas čempionāta rīkošanai. 

Lēmums: (1) Veidot izlasi, lemjot par izlases sastāvu pēc pieteikšanas termiņa beigām, 

nepieciešamības gadījumā nosakot atlases kārtību. Noteikt pieteikšanas termiņu – 2018. 

gada 1. jūlijs.  

(2) Atvērt mājaslapā reģistrāciju (atbildīga Inga Lūse). 

(3) Gadījumā, ja LBF piešķirs tiesības Eiropas čempionāta rīkošanai, 

organizēšanas pienākumus uzņemsies LBF. M. Romanovska (BAB) tiks iesaistīta, 

iedalot LBF noteiktas funkcijas.  Par funkciju sadali izlemt nākamajā valdes sēdē. 



 

3) Par treneru semināru  

KR informē par iespējām piedalīties EBL rīkotajā treneru seminārā šā gada jūlijā – LBF 

ir divas vietas, bet var dabūt arī trešo.  

Lēmums: (1) Noteikt, ka tiesības piedalīties treneru seminārā būs KR, Diānai Kamparai 

un Normundam Svētiņam. LBF apmaksāt aviobiļetes KR. 

 

4) Par EBL Mazu Nāciju kausu 

KR informē, ka EBL Mazu nāciju kauss šogad tiek organizēts Budapeštā un piedāvā 

izlasi veidot atbilstoši spēkā esošajam nolikumam.  

Lēmums: Pieņemt šo informāciju zināšanai, veidot izlasi saskaņā ar spēkā esošo 

nolikumu. 

 

5) Par Baltijas kausu 

KR informē par Baltijas kausa organizāciju, norādot, ka ir saņemts finansējums no Rīgas 

domes, dalības maksas, izmantos arī LBF piešķirto finansējumu sieviešu čempionātam. 

Papildus finansējums visticamāk nebūs vajadzīgs.  

Lēmums: Pieņemt informāciju zināšanai. KR informēt par Baltijas kausa norisi, 

rezultātiem nākamajā valdes sēdē. 

 

6) Dažādi  

Lēmums: 

a. STK aktualizēt Nolikumu par atlasi uz Latvijas izlasi (atbildīgais IB, STK 

locekļi); 

b. Ņemot vērā biedru sapulcē BAB izteikto ierosinājumu, turpmāk priekšlikumu 

sniegšanai STK sūtīt nolikumu projektus arī J.Neimanim un U.Jansonam; 

c. Saņemto no Olaines sporta centa finansējumu pārskaitīt Ivaram Rubenim uz 

bankas kontu, ieturot 10 % un piešķirot 50 euro kā papildus finansējumu 

izlasei dalībai Eiropas čempionātā š.g. jūnijā. 

 

Nākamā valdes sēde tiks rīkota 2018. gada 15. maijā plkst.17.30 

J. Alfejeva 

I. Bebrišs 

K. Rubins 

D. Briedis 

 


