Latvijas Badmintona federācija
Biedrība Reģ.nr. 40008023393
Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013
E-pasts: info@badminton.lv
hIp://www.badminton.lv

Valdes sēdes protokols Nr. 2019-10-30

2019. gada 30. oktobrī, no plkst. 18:00 (līdz 20:30)
Rīgā, Bauskas iela 58a, Top Media telpās

Piedalījās:
MārTņš Kažemaks (MK) – valdes priekšsēdētājs
Gunārs Lūsveris (GL) – valdes priekšsēdētāja vietnieks
Diāna Šavalgina (DS) – valdes locekle
Viesturs Bajārs (VB) – valdes loceklis
Jānis Sala (JS) – valdes loceklis/protokolētājs
KrisTāns Rozenvalds (KR) – ģenerālsekretārs

Dienas kārDba (apspriesGe jautājumi, komentāri, viedokļi, statuss, lēmumi):
1. Valdes locekļu pienākumu pārdale
2. Valdes locekļu pienākumu publicēšana
3. Biedru komunikācijas kārcba ar valdi
4. Izlases treneru atalgojums
5. ReiTnga komisijas sasaukšana
6. Treneru komisijas paplašinātās sapulces sasaukšana
7. Valdes sēdes dienas kārcbas publicēšana
8. U11 un U19 Latvijas čempionāts
9. Latvijas čempionātu vietas izvēles kritēriji
10.Treneru seminārs
11.Forums un ārkārtas sapulce
12.Latvijas pieaugušo izlases dalība Francijā 2020. gadā
13.Valka/Valga spēlētāju dalība Latvijas čempionātos

1. Valdes locekļu pienākumu pārdale
UzTcēt JS pienākumus, kas saiscT ar jauniešu čempionātu organizēšanu un
jauniešu dalību izlasēs.
Pienākumu sarakstu apkopot no JS un DS iepriekšējās pieredzes un redzējuma. To
publicēt Badminton.lv vietnē
Izpildes termiņš – 17.11.2019.
Atbildīgās personas: JS un DS
2. Valdes locekļu pienākumu publicēšana
Visi valdes locekļi apkopo savu atbildības / pārraudzības sfēru, par to informē
valdes priekšsēdētāju MK un sarakstu ar atbildības sfērām publicē Badminton.lv
vietnē.
Izpildes termiņš 17.11.2019
Atbildīgās personas: MK; GL; DS; VB; JS
3. Biedru komunikācijas kārDba ar valdi
Izveidot nelielu aprakstu – kādā kārcbā biedri (dalīborganizācijas) uzdod sev
svarīgus vai kopējus jautājumus valdei.
Izpildes termiņš 17.11.2019
Atbildīgā persona: DS
4. Izlases treneru atalgojums
Nepieciešams atkārtoT izskaidrot iespējamām ieinteresētajām pusēm jautājuma
būcbu un veicināt, lai klubi iegūst sporta skolas statusu, līdz ar to paverot iespēju
treneriem iegūt izlases trenera statusu un atalgojumu.
KR ziņo: Šobrīd valsc jau ir modelis treneru ﬁnansējumam, tai skaitā valsts izlašu
treneriem, jo sporta skolās Tek ﬁnansētas Augstu sasniegumu grupas (Latvijas
izlases dalībnieki). Šādas grupas šobrīd ir Siguldā un arī Talsos.
Tas ir sadarbības modelis starp IZM (Sporta skolotāju algas), pašvaldība (telpas
u.c.) un arī federāciju, kurai ir nodotas Tesības šīs programmas saskaņot un
integrēt aoecīgā sporta veida augstu sasniegumu stratēģijā.
Tuvu sporta skolām ir arī Valmiera, Liepāja un Cēsis, ir iestrādes arī Ozolniekos.
Būtu vēlme, lai sporta skolas statuss būtu arī kāds no Rīgas klubiem.
Papildus šim mērķis būtu izveidot badmintona izcilības centru (vidusskolā kā
sporta klasi), kur treniņi noTktu 2 reizes dienā. Tam būtu vajadzīgi vismaz 4-6
dalībnieki vienā vecumā.
Šobrīd ir aizsāktas sarunas par šādas klases izveidot Rīgā un/vai Valmierā.
Izpildes termiņš: Nav deﬁnēts
Atbildīgās personas: MK; GL; DS; VB; JS; KR

5. ReiGnga komisijas sasaukšana
MK plāno sasaukt ikgadējo reiTnga komisiju (iepriekš bija pieņemts lēmums
reiTnga nolikumu atvērt labošanai reizi gadā) un aicinās iesūct uzlabojumus
visiem biedriem, lai sākot ar 2020. gada 1. janvāri varētu ieviest izmaiņas.
Izpildes termiņš: 30.11.2019
Atbildīgas personas: MK
6. Treneru komisijas paplašinātās sapulces sasaukšana
DS nolemj sasaukt paplašināto treneru komisiju klāTenē, piedaloTes visiem
ieinteresētajiem treneriem un lemt par treneru komisijas darbu.
Plānotais datums un laiks: 19.11.2019 18:00 Top Media telpās Bauskas iela 58a.
Izpildes termiņš: 08.11.2019
Atbildīgas personas: DS
7. Valdes sēdes dienas kārDbas publicēšana
Valde nolēma, ka turpmāk nedēļu pirms valdes sēdes Tks publiskots ne Tkai
datums, bet apkopoT un publiskoT jautājumi, kas Tks iekļauT dienas kārcbā.
Jautājumus apkopos KR.
Izpildes termiņš: 01.11.2019
Atbildīgā persona: MK; GL; DS; VB; JS
8. U11 un U19 Latvijas čempionāts
DS ziņo: kopā bija 3 piedāvājumi: Valka, Valmiera un Talsi. Valka savu
piedāvājumu, kas bija vislabākais, atsauca.
Valdes vairākums nolēma atbalsct DS ierosinājumu, ka 2019. gada U11 un U19
Latvijas čempionāts noTks Valmierā. DS tos apkopoja pēc sekojošiem principiem:
dalības maksa, treneru aptauja, nakšņošanas piedāvājums, uz sadarbību vērsT
organizatori, akcvs turnīra direktors, piedāvājums atjaunot čempionātam
pienācīgu gaisotni un lai nav divi lieli LBF turnīri īsā laika posmā vienuviet.
VB: lūdzu atzīmēt, ka lēmumam nepiekrīt.
U11 spēlē visas trīs kategorijas vienā dienā. To nolēma treneru komisija.
DS: lūdza atzīmēt, ka nepiekrīt šim lēmumam un aicina trenerus un vecākus
izvērtēt bērna “jaudu” piedalīTes visās 3 kategorijās.
9. Latvijas čempionātu vietas izvēles kritēriji
Valde nolēma, ka nepieciešams precizēt kritērijus.
Priekšlikumus iesniedz VB un DS, tad valde lems par tālāko šāda nolikuma izstrādi.
Izpildes termiņš: līdz nākamai valdes sēdei
Atbildīgās personas: VB; DS

10.Treneru seminārs
Treneru semināra datums Tks nolemts, Tklīdz atbildīgā persona (Monika
Radovska un/vai Kristaps Pilveris) apsTprinās iespēju piedalīTes. Uz doto brīdi
plāns ir 2020. gada janvāra sākumā, bet galējais apsTprinājums sekos vēlāk.
Izpildes termiņš: līdz nākamai valdes sēdei
Atbildīgās personas: DS
11.Forums un ārkārtas sapulce
Valde nolēma šos pasākumus rīkot atsevišķi.
Ārkārtas sapulci atstāt iepriekš nolemtajā datumā 30.11.2019.
Par ārkārtas sapulces izsludināšanu atbildīgs GL.
Foruma rīkošanas jautājumus uzTcēt Madarai Puķītei.
Izpildes termiņš: 08.11.2019
Atbildīgās personas: GL
12.Latvijas pieaugušo izlases dalība Francijā 2020. gadā
Apzināt iespējamos izlases dalībnieku kandidātus un izstrādāt noteikumus dalībai.
Organizēšanas darbu apvienot ar U15 izlases dalību Eiropas čempionātā 2020.
gada februārī, šim pasākumam ieplānojot kopumā €5000.
Izpildes termiņš: 30.11.2019
Atbildīgas personas: VB
13.Valka/Valga spēlētāju dalība Latvijas čempionātos
Valde nolemj turpmāk pie zināmiem nosacījumiem atļaut Valka/Valga pilsētas
iedzīvotājiem dalību Latvijas čempionātos.
Atsevišķs valdes lēmums Tks publicēts 31.10.2019
Izpildes termiņš: 31.10.2019
Atbildīgās personas: GL

Sapulces protokolu apsTprinu:
Valdes priekšsēdētājs
MārTņš Kažemaks

