Latvijas Badmintona federācij
Biedrība. Reģ.nr. 40008023393
Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-101
E-pasts: info@badminton.lv
http://www.badminton.lv

Latvijas Badmintona federācijas
Valdes sēdes protokols
LBF Valdes sēdes sākums 2021.gada 10.martā plkst. 19:00
LBF Valdes sēde notiek attālināti, Zoom platformā.
Visi dalībnieki LBF Valdes sēdē piedalās tiešsaistē.
LBF Valdes sēdē piedalās:
LBF Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Kažemaks
LBF Valdes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Lūsveris
LBF Valdes locekle Diāna Šavalgina
LBF Valdes loceklis Viesturs Bajārs
LBF Valdes loceklis Jānis Sala
LBF ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds
LBF Valdes sēdi vada: Mārtiņš Kažemaks
LBF Valdes sēdi protokolē: Kristians Rozenvalds
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1. Par Biedru sapulci 2021.gada 24.martā
1.1. Biedrības gadskārtējā biedru sapulce notiks iepriekš izziņotajā laikā - trešdien,
2021.gada 24.martā plkst 17:00, neskatoties uz to, ka:
1.1.1. Iespējams, tiks pagarināts Gada pārskatu iesniegšanas termiņš;
1.1.2. Pirms Gada pārskata apstiprināšanas, ir nepieciešams apstiprināt biedrības
Revidentu;
1.2. Biedru sapulcē kā pirmais Darba kārtības punkts būs Revidenta
apstiprināšana 2020.gada revīzijai, izvirzot Ināras Popes kandidatūru.
1.3. Gadījumā, ka Biedru sapulce neapstiprinās Ināras Popes kandidatūru, tad būs
nepieciešams apstiprināt citu kandidātu, ļaujot Biedru sapulcei noteikt tālāko
virzību, tai skaitā:
1.3.1. noteikt jaunu Biedru sapulces laiku Gada pārskata apstiprināšanai, ļaujot
jaunajam Revidentam iepazīties ar dokumentiem un veikt revīziju.
1.3.2. apstiprināt Gada pārskatu ar atrunu, ka līdz 1.aprīlim Revidents sagatavo
revīzijas atzinumu, bet, ja tas ir negatīvs, tad tiek sasaukta atkārtota Biedru
sapulce.
1.4. Aicināt biedrus izvirzīt kandidātus Revidentam 2021.gada darbības revīzijai,
apstiprināšanai Biedru sapulcē, kā tas ir noteikts statūtos.
1.5. Kristianam Rozenvaldam uz Biedru sapulci jāsagatavo ieņēmumu un izdevumu
izklāsts tabulu veidā, lai šie dati būtu vieglāk saprotami un uztverami, pieņemot, ka
ne visiem ir izprotams Gada pārskatos noteiktais o ciālais formāts.

2. Pasaules badmintona federācijas Padomes vēlēšanās
2.1. Valde atbalstīja Gunāra Lūsvera ierosinājumu izvirzīt Beļģijas karaliskās
Badmintona federācijas (RBBF) prezidenta, Eiropas badmintona konfederācijas
(BEC) Tiesnešu komisijas priekšsēdētāja, Eiropas badmintona konfederācijas
(BEC) Sacensību komisijas priekšsēdētāja Sven Serré kandidatūru uz Pasaules
badmintona federācijas (BWF) Padomes (Council member) vēlēšanām.
Šo lēmumu LBF Valde pieņēma e-balsojumā 2021.gada 17.februārī.
3. Latvijas Sporta federāciju padomes Valdes vēlēšanās
3.1. Valde atbalstīja Kristiana Rozenvalda ierosinās kandidatūras Latvijas Sporta
federācijas padomes (LSFP) vēlēšanās 12.martā:
3.1.2. līdzšinējo LSFP prezidenta Eināra Fogeļa kandidatūru izvirzīt atkārtotai
ievēlēšanai par organizācijas prezidentu
3.1.3. Latvijas Augstskolu sporta savienības Valdes priekšsēdētājas Agitas Ābeles
kandidatūru izvirzīt atkārtotai ievēlēšanai LSFP Valdē.
Šo lēmumu LBF Valde pieņēma e-balsojumā 2021.gada 7.-9.martā.

Apspriestie jautājumi
4. Par Olimpiskā ekselences centra projekta attīstību badmintonā
4.1. Latvijas badmintona federācijas savulaik ierosinātais priekšlikums par
Olimpisko ekselences centru veidošanu uz vidusskolas klases bāzes ir ieguvis
jaunu vilkmi. Šajā projektā ieinteresējušas arī citas federācijas. Aprīlī ieplānota
darba grupas izbraukuma sēde Valmierā. Notikumu attīstās straujāk, nekā bija pat
ieplānots. Tas prasa no atgriezties pie diskusijas par “Latvijas augsto sasniegumu
stratēģiju 2032”, bet jau izstrādājot konkrētus plānus, kā piesaistīt jauniešus, kā
motivēt vecākus, kā pilnveidot trenerus u.c.
4.2. Kristians Rozenvalds 31.martā tiks rīkota darba grupas sanāksmē, iesaistot
Valdes locekļus, trenerus, klubus, vecākus un interesentus projekta attīstībā.
5. Par Latvijas jaunatnes izlašu treneru apstiprināšanu
5.1. Ja Eiropas Badmintona konfederācija 12.martā apstiprinās Baltijas reģionālā
projekta ietvaros ieplānoto U17 izlašu nometni Valkā no 2. līdz 6.augustam, tad šis
būs notikums, kurā jāpiedalās Latvijas U17 izlasei un tās trenerim. Šobrīd nav
skaidrības ne par treneri, ne arī par izlasi un tās noteikšanas kritērijiem.
5.2. 22.jūnijā Cēsis notiks Latvijas - Igaunijas valstsvienību tikšanās. Tā ir iespēja
sevi parādīt arī jaunajiem treneriem visās vecuma grupās, tai skaitā U11 un U13.
5.3. Lai motivētu Latvijas izlašu trenerus, viņiem tiktu izmaksāta dienas
kompensācija €20 apmērā par dienu, kas pavadītā iepriekš saskaņotajos izlašu
koptreniņos, uzraugot un rīkojot atlases turnīrus, kā arī pavadot izlasi sacensībās.
5.4. Par treneru jomu atbildīgā Diāna Šavalgina un jaunatnes jomu atbildīgais Jānis
Sala kopīgi 7.aprīļa Valdes sēdē ierosinās kandidātus jauniešu izlases treneriem
šādā prioritāšu secībā: 1) U17, 2) U19, 3) U15, 4) U13, 5) U11.
Atbildīgajiem Valdes locekļiem paši var izvēlēties taktu, tai skaitā, iespējams, nevis
rīkojot atklātu pieteikšanos, bet pašiem uzaicinot potenciālos kandidātus u.c.
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6. LBF ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds par “Shuttle Time” projektu
6.1. Ņemot vērā līdzšinējā “Shuttle Time” projekta koordinatora Kristapa Pilvera
aizņemtību pamatdarbā, kā arī noslodzi Badminton Europe akreditētā
paaugstinājuma tiesneša un galvenā tiesneša darbība, turpmāk “Shuttle time”
projektu koordinēs Diāna Šavalgina, jo:
6.1.1. 2019.gadā Siguldā, piedaloties Badminton Europe rīkotajos “Shuttle Time”
instruktoru kursos, saņēma serti kātu, kas viņai ļauj patstāvīgi rīkot “Shuttle Time”
programmas seminārus Latvijas sporta skolotājiem un treneriem.
6.1.2. Ja “Shuttle Time” projektu vada federācijas valdes loceklis, tas sekmē
projekta un valdes mijiedarbību.
6.1.3. ikdienā darbojas izglītības nozarē, tādējādi pārzina šīs nozares iespējas un
problēmas
6.1.4. ir interesēta attīstīt arvien jaunas vietas, kur spēlē badmintonu, ir varoša un
griboša šīs vietas izbraukāt, aktivizēt.
6.2. Saskaņā ar projekta “Shuttle Time” pieteikto darbības plānu
2021.-2022.gadam, 2021.gadā ir ieplānots noorganizēt līdz 14 semināriem,
procesā iesaistot 180 skolotājus no 150 skolām, bet 2022.gadā jau 20 semināri
250 skolotājiem no 200 skolām. Projekta mērķis ir 1000 jauni spēlētāji Latvijas
badmintona reitingā 2023.gadā.
6.3. Projektā ir paredzēts nansējums no Badminton Europe.
- Ja notikuši vismaz 2-10 semināri, tad gada budžets projekta
administrēšanai ir €750, ja ir 11-20 semināri, tad €1500.
- par katru semināru budžets ir €200.
- Latvijā šie €200 sadalās šādi, summas pārskaitot uz instruktora klubu.
- €85 par semināra vadīšanu
- €35 par serti kātu izsniegšanu un reģistrēšanu
- €50 par semināra organizēšanu (telpas, dalībnieki u.c.)
- €30 par transporta kompensāciju. Aprēķina pēc fakta €0,1 par 1km.

