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Sastāvs:

Protokolē:

LBF valdes sēde
23.02.2015
Rīga, Bauskas iela 58a
M.Gruškevics (MG)
E.Pitura (EP)
A.Gureckis (skype) (AG)
M.Kažemaks (MK)
G.Lūsveris (GL)
A.Hodakovska (AH)
APSPRIEŽAMIE JAUTĀJUMI

1.
2.
3.
4.
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Darba kartība
Komentāri
Līdzšinējā darba izvērtēšana un
kopsapulce;
Finanses, vēstules, 2014. gada
pārskats;
Latvijas čempionāta nolikums piedāvājumi un komentāri;
Latvijas sportistu dalība Peru
International;
Ētikas kodekss.

1. Līdzšinējā darba izvērtēšana
un kopsapulce

Komentāri
MG aicina valdes locekļus izteikt
viedokli par darbu un valdes darbu
kopumā, novērtējot to 5 baļļu sistēmā.
MG uzskata, ka liels traucēklis
federācijas darbam ir negatīvais fons un
savstarpēja komunikācija, ka arī spēlētāju
tolerances trūkums, kā arī velta asas
piezīmes GL un AG darbam.
MG piebilst, ka daudzas iepriekšējā
kopsapulcē solītas lietas tiek izpildītas
pēdējā brīdī.
Valdes darbu vērtē ar atzīmi 3.
MK uzskata, ka federācijas darbs pēdējos
mēnešos ir sakārtojies, notiek regulāras
valdes sēdes, ir skaidrība par atbildības
sfērām, utt.
Pozitīvi vērtē algoto darbinieku piesaisti
un uzskata šī ir viena no potenciālajam
federācijas attīstības iespējam.
Uzskata, ka federācijas darbs joprojām
nav „caurspīdīgs”, pareizas

komunikācijas trūkuma dēļ, kas bieži
vien izraisa konfliktsituācijas.
Valdes darbu vērtē ar atzīmi 3.
GL uzsvēra, ka federācijas darbība dotajā
brīdī nav „caurspīdīga” un valde nav
pildījusi savu solījumu piesaistīt papildus
finansējumu. Atsaucoties uz nesen
izskanējušo skandālu, sakarā ar Latvijas
Čempionāta finālu, neredz savu vainu
tajā, ka nolikumu atsevišķas personas
vēlējās traktēt divējādi.
Valdes darbu vērtē ar atzīmi 2.
EP uzskata, ka dotajā brīdi nav atdeves
no viceprezidenta darba un ir
nepieciešama iekšēja rotācija.
Finanšu kārtošana un „caurspīdīgums” nav atkarīga no valdes amatpersonas, kas
par to atbild.
EP uzskata, ka liels traucēklis ir
negatīvais fons un vēsture.
Valdes darbu vērtē ar atzīmi 3.
AG (komentārs par pārmetumiem) uzskata, ka nav nekādu konfliktu ar
citiem valdes pārstāvjiem vai treneriem.
Dotajā brīdī aktīvi gatavojas Jauniešu
Eiropas čempionātam.
uzskata, ka ir vajadzīgs cits attīstības
virziens - jauniešu badmintons.
No AG puses izskan aicinājums: negaidīt,
kamēr kāds kaut ko izdarīs, bet darīt
pašam.
Valdes darbu vērtē ar atzīmi 3.
MG aicina valdes locekļus izteikties
kopsapulcē, sniedzot biedriem
informāciju par paveikto darbu, darbības
izvērtējumu un izvirzīt nākama gada
prioritātes.
Saskaņā ar LBF statūtu punktu 8.2
„Valdes locekļi no sava vidus ievēl
valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku,
kuri organizē valdes darbu”, MG aicina
balsot par viceprezidenta maiņu, par

jauno kandidātu amatam izvirzot Mārtiņu
Kažemaku.
EP argumentē, ka rotācija nenāktu par
sliktu organizācijai, kā arī jāņem vērā GL
slodzi un pienākumus pamatdarbā.
Balsojuma rezultāti:
3 par (MK; MG; EP)
1 pret (GL)
1 atturas (AG)
Balsojumā ar balss pārākumu tika lemts
par Gunāra Lūsvera atcelšanu no amata
un Martiņa Kažemaka iestāšanos Latvijas
Badmintona federācijas viceprezidenta
amatā.
Valdes lēmums

Uzdevumi

Kopsapulce

Martiņu Kažemaku iecelt par jauno
Latvijas Badmintona federācijas
viceprezidentu.
Sakārtot visus dokumentus sakara ar
amatpersonas maiņu.
Sagatavot preses relīzi.
Komentāri
MG aicina izteikt priekšlikumus par
kopsapulces vietu un datumu.
Valde vienojas, ka kopsapulce notiks
22.03.2015, plkst. 15:00, Days Hotel
Riga VEF.
Par kopsapulci tiks paziņots:
1. publiskais paziņojums federācijas
mājaslapā;
2. ierakstīta vēstule katram
federācijas biedram;
3. informatīvais e-pasts katram
federācijas biedram;
MG lūdz valdi izteikties par iepriekš
izskanēto piedāvājumu sadalīt kopsapulci
divās daļās: oficiāla un badmintonistu
apaļa galda diskusija.
Vai ir vērts apaļa galda diskusiju pārcelt
uz citu dienu?
GL uzskata, ka apaļa galda diskusijai ir

jābūt, bet nekāda gadījumā pirms
oficiālas daļas.
MK atbalsta ideju rīkot apaļa galda
diskusiju pēc oficiālas daļas.
EP ierosina no 17:00 rīkot pārrunas.
MG piekrīt, ka pārrunas jārīko pēc
kopsapulces oficiālas daļas.
AG piekrīt pārējo valdes locekļu
viedoklim.

Valdes lēmums

Uzdevumi

MG aicina valdi balsot par to, ka apaļa
galda diskusija notiks pēc kopsapulces
oficiālas daļas.
Balsojuma rezultāti:
5 balsis par (MG, MK, GL, EP, AG)
Kopsapulce notiks 22.03.2015, plkst.
15:00, Days Hotel Riga.
Rīkot apaļa galda diskusiju pēc 22. martā,
pēc kopsapulces oficiālas daļas beigām.
(Vēlams, lai diskusija būtu par LBF
attīstības plānu / iespējam uz trīs gadiem)
Katram valdes loceklim sagatavot
ziņojumu par gada laikā padarītu darbu,
ar kuru viņš uzstāsies kopsapulcē.
Izvērtēt valdes darbu kopumā un
sagatavot prezentāciju ar attīstības
virzieniem un plāniem.
GL sazināties ar Aiju Mētru un atsūtīt
iepriekšējas kopsapulces revidenta
ziņojumu, kurš nebija pievienots
iepriekšējās pilnsapulces dokumentiem.

Darba kārtība neiekļauti jautājumi:
Biedru dalības maksas un EBU
ikgadējas sapulces rīkošana Rīgā.

GL līdz kopsapulcei jāsagatavo un
jāizsniedz 2014. gadā nopirktās, bet
neizsniegtās medaļas un diplomus.
Komentāri
GL ierosina vākt biedru naudu, EUR 50,no kluba.
Iepriekšēja valde pieņēma lēmumu
neiekasēt biedru naudu, jo nebija, kas šīs
iemaksas administrē.

MG uzskata, ka valdei vajag piemērot
EUR 50,- dalības maksu, kas tiktu
apstiprināta ar valdes lēmumu un šīs
jautājums vairs nebūtu diskutējams.
GL priekšlikums apstiprināt šo jautājumu
valde sēdē, ja nepieciešams, saskanot
kopsapulcē. Pēc tam katram klubam tiktu
izrakstīts rēķins, kuru būs nepieciešams
apmaksāt līdz kopsapulcei.
MG aicina valdi balsot par dalības
maksas EUR 50,- apmēra piemērošanu
klubiem.
Balsojuma rezultāti:
5 balsis par (MG, MK, GL, EP, AG)
Atskatoties uz diskusijām 2014.gada
biedru sapulcē, GL ierosina pārdomāt par
līdzīgas sistēmas ieviešanu, kā EBU
(lielākiem klubiem ir vairāk balsu biedru
sapulcē, līdz ar to lielāka pārstāvniecība
un ietekme uz lēmumu pieņemšanu).
MG neredz tam jēgu, jo tad sistēma
strādā tikai lielo klubu labā.
MK atbalsta šo ideju tikai tajā gadījumā,
ja tiks izveidota iniciatīvas grupa, kas
izstrādās nolikumus un kontroles šīs
sistēmas realizāciju.

Valdes lēmums

GL informē valdi par iespēju rīkot
nākamo EBU sapulci Rīgā.
Piemērot klubiem dalības maksas 50 eiro
apmēra.
Valde atbalsta EBU semināra Latvijā
rīkošanas idejas izvērtēšanu.

Uzdevumi

Vienoties par apmaksās termiņiem, kad
klubiem vajag pārskaitīt naudu uz
federācijas kontu.
Aicina GL sagatavot nepieciešamo
finansējuma, piesaistāmo resursu un
veicamo darbu priekšlikumu izvērtēšanai
valdē.
AH nosūtīt AG biedru sarakstu.

2. Finanses, vēstules, 2014. gada
pārskats

Komentāri
MK paziņo, ka ir uztaisīts budžeta
kopsavilkums, kas ir pieejams visiem
valdes locekļiem online datu bāzē
(Google documents)
Sākuma bilance – 8055.76 EUR
Tekoša bilance – 5577.45 EUR
Plānotā beigu bilance – 1078.85 EUR
Šobrīd ir samaksātas dalības maksas no
visiem klubiem / sacensību dalībniekiem.
MK informē, ka bilances apkopojums ar
bankas datiem nesakrīt pa 30 eiro un tiks
precizēts.
Izdevumi par sacensību rīkošanu
(2123.22 eiro) gandrīz tiek pilnībā
nosegti ar dalības maksām.
GL uzsvēra nepieciešamību arī šogad
finansiāli atbalstīt Yonex Riga
International turnīru, kas notiks Rīgā,
maija beigās. 2014.gadā atbalsta summa
sastādīja EUR 500,- kā maksa EBU par
tiesībām rīkot sacensības.
2014.gada turnīra sakarā nav izrakstīti
rēķini sacensību organizatoram
LIPS/Yonex par starpību, ko veidoja
Rīgas domes atbalsts un izdevumi par
sporta zāles īri, līdz ar to GL ir jāvienojas
ar LIPS/Yonex turnīra organizatoriem,
kas uzņemsies iepriekšēja gada izmaksas
un kuram uzņēmumam jāpiestāda rēķins.
Saistībā ar YRI2015,GL informē par to,
ka sacensību rīkotāji nav laicīgi nosūtījuši
turnīra prospektu (100 dienas pirms
turnīra), līdz ar to iespējams, ka būs
jāmaksā soda nauda.
Šajā gadā no LSFP ir piešķirts atbalsts
YRI2015 sacensību rīkošanai EUR
6931,-. Par šo būtu jāslēdz atsevišķa
vienošanās ar sacensību organizētāju
LIPS/Yonex.

GL atgādina, ka federācijas kredītkartes
derīguma termiņš ir beidzies janvārī.
MG aicina izteikties par Swedbank vai
Valsts kase konta izmantošanu rēķinu
apmaksai.
GL priekšlikums veikt visus maksājumus
caur Valsts Kasi.
GL jautā par iespēju finansiāli atbalstīt
vēl divas spēlētājas.
Balstoties uz finanšu datiem, MK
uzskata, ka dotajā brīdī, M.Radovskas un
J.Romanovas atbalsts nav iespējams un
par to varēs atkal lemt tad, kad federācijai
ienāks nauda no LOK un LSFP.
MG, AG, EP piekrīt MK teiktajam.
MK paceļ jautājumu par A.Terauda
apmācību, kas tika finansiāli atbalstīta no
LBF puses.
GL no privātajiem līdzekļiem ir
apmaksājis A.Terauda braucienu, bet
joprojām nav saņēmis no A.Terauda
atskaiti un parakstītu iesniegumu. Pēc
tam tiks iesniegts LBF avansa maksājuma
rēķins šo izdevumu segšanai.
GL precizēs ar A. Teraudu nākamās
plānotās aktivitātes, sarīkojot apmācību
skolotājiem badmintona apmācībai skolās
un kā strādāt ar pieejamo informāciju
interneta vidē.
Turpmāk, ņemot vērā, ka valde balsoja
par dalības maksas ieviešanu klubiem,
atbildību par spēlētāju pielaišanu
sacensībās uzņēmās sacensību
organizators.
No organizatora, pirms sacensībām, valde
ir tiesīga pieprasīt atskaiti par tiem, kas ir
/ nav samaksājuši dalības maksas.
Par Swedbank kontu un Valsts Kasi:

Sweedbank internetbankai piekļuve ir
MK un MG.
Pašlaik maksājumus var veikt MG un
MK, tomēr šis tiks koriģēts, lai
maksājumu akceptu varētu veikt tikai
MG. Swedbank skatīšanās režīmā
piekļuve jānodrošina visiem valdes
locekļiem.
Valsts Kasē - MG ir vienīgais parakst
tiesīgais no LBF.
Valdes lēmums

Dotajā brīdī, M.Radovskas un
J.Romanovas atbalsts nav iespējams
līdzekļu trūkuma dēļ federācijas budžetā.
Atbalsta iespēju pārskatīšana tiek plānota,
pēc 2015. gada budžeta apstiprināšanas,
kad būs skaidrība par finansējuma
apjomiem un to izlietojuma plāniem.
Turpmāk, ņemot vērā, ka valde balsoja
par dalības maksas ieviešanu klubiem,
atbildību par spēlētāju pielaišanu
sacensībās uzņēmās sacensību
organizators.

Uzdevumi

3. Latvijas čempionāta nolikums
- piedāvājumi un komentāri

MG veikt izmaiņas līgumā ar Swedbank
par rēķinu ievadīšanu (tiesības MK) un
akceptēšanu (tiesības MG), kā arī pārējo
valdes locekļu piekļuves nodrošināšanu
kontam un tā pārlūkošanu tikai skatīšanās
režīmā.
GL ir jāvienojas ar LIPS/Yonex turnīra
organizatoriem, kas uzņemsies
iepriekšēja gada izmaksu starpību
segšanu un kuram uzņēmumam
jāpiestāda rēķins.
Komentāri
MG aicina izteikties par Latvijas
čempionāta nolikuma jauno versiju un
par ideju rīkot atsevišķi jauniešu un
pieaugušo Latvijas čempionātu.
AG uzskata, ka jauniešu LČ nav jārīko
atsevišķi
MK atgādina par P.Kažemaka
piedāvājumu par nolikumu (iesūtīts
elektroniski)

un piedāvā šo jautājumu izrunāt treneru
padomē.
MG piekrīt, ka ir nepieciešams treneru
padomes lēmums.
AG skaidro: ja tiks pieņemts lēmums par
to, ka jau esošie turnīri kļūs par LČ
kvalifikācijas posmiem, ir nepieciešams
saskanot esošo turnīru nolikumus ar
jaunu LČ nolikumu, ka arī jāvienojas ar
klubiem, kas šīs sacensības rīko.
AG piebilst, ja federācija daļēji segs
izmaksas par šiem turnīriem, tad ar
organizatoriem būs iespējams runāt par
nosaukumu maiņu.

Valdes lēmums

4. Latvijas sportistu dalība Peru
International

Spēlētāju dalības maksas tiek piedāvāts
vākt arī sporta zālē, ieviešot diferencētu
samaksu, ja tiek maksāts laicīgi, no kluba
par visiem spēlētājiem vai individuāli
zālē vai ar pārskaitījumu.
GL iebilst pret skaidras naudas apriti
sporta zālē. Valdes locekļi piedāvā
izmantot čeku grāmatiņu, to attiecīgi
reģistrējot VID.
Valde pieņem lēmumu, ka par nolikumu
tiks lemts nākamajā valdes sēdē.
Aicina AG sagatavot labojumus LČ
nolikumam ar turnīru apvienošanas
piedāvājumu, kurus posmus apvienot, ar
kuriem jau esošiem turnīriem, lai nebūtu,
jāveido jauni turnīri priekš LČ kausa
posmiem.
Komentāri
AG uzskata, ka kopumā turnīru var
vērtēt, ka neveiksmīgu.

5. Ētikas kodekss

Par cik sportistes uz šo turnīru brauca par
saviem līdzekļiem, valde uzskata, ka,
neskatoties uz rezultātiem, šī ir pozitīva
pieredze.
Komentāri
EP - ņemot vēra valdes locekļu
ieteikumus, tika izstrādāts ētikas kodekss,
vienīga dala, kas nav pabeigta - soda
sankcijas.

EP uzskata, ka beigu stadijā ir jāpiesaista
jurists, iespējama kandidatūra
A.Trocenko.
MG aicina valdi balsot par jurista
piesaisti ētikas kodeksa izstrādes procesā.
Balsojuma rezultāti:
5 balsis par (MG, MK, GL, EP, AG)
MK piedāvājums soda sankcijas paredzēt
vairākos līmeņos, sakot ar brīdinājumu
un beidzot ar naudas sodu. Ka arī
uzskata, ka vajag izveidot ētikas un
disciplināro komisiju.
AG priekšlikums, ka klubi ar savu
parakstu apliecina, ka atbild par sava
kluba sportistiem un to rīcību.
Valdes lēmums
Uzdevumi

Valde piekrīt šīm priekšlikumam.
Piesaistīt juristu ētikas kodeksa izstrādes
procesā.
EP noskaidrot kāda ir lietuviešu pieredze
šajā jautājumā.
EP finalizēt ētikas kodeksa projektu
apstiprināšanai nākamajā valdes sēdē.

VALDES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
1. Martiņu Kažemaku iecelt par jauno Latvijas Badmintona federācijas viceprezidentu.
2. Kopsapulce notiks 22.03.2015, plkst. 15:00, Days Hotel Riga.
3. Rīkot apaļa galda diskusiju pēc 22. martā, pēc kopsapulces oficiālas daļas
beigām. (Vēlams, lai diskusija būtu par LBF attīstības plānu / iespējam uz trīs
gadiem)
4. Piemērot klubiem dalības maksas 50 eiro apmēra.
5. Valde atbalsta EBU semināra Latvijā rīkošanas idejas izvērtēšanu.
6. Dotajā brīdī, M.Radovskas un J.Romanovas atbalsts nav iespējams līdzekļu
trūkuma dēļ federācijas budžetā. Atbalsta iespēju pārskatīšana tiek plānota, pēc
2015. gada budžeta apstiprināšanas, kad būs skaidrība par finansējuma apjomiem un
to izlietojuma plāniem.
7. Marekam Gruškevicam veikt izmaiņas līgumā ar Swedbank par rēķinu ievadīšanu
(tiesības MK) un akceptēšanu (tiesības MG), kā arī pārējo valdes locekļu piekļuves
nodrošināšanu kontam un tā pārlūkošanu tikai skatīšanās režīmā.
8. Valde pieņem lēmumu, ka par nolikumu tiks lemts nākamajā valdes sēdē.
9. Piesaistīt juristu ētikas kodeksa izstrādes procesā.

Apstiprinu
Valdes priekšsēdētājs - M.Gruškevics
Protokolēja
LBF administratore - A.Hodakovska

