
LBF Valdes sēdes protokols 

Ķekavas novadā, 20.04.2017. 

Piedalās valdes locekļi: Jeļena Alfejeva (JA), Kārlis Rubins (KR), Nauris Ārmanis (NA), Dainis Briedis 

(DB) 

Protokolē: Inga Lūce (IL) 

Darba kārtība: 

1) Par LBF valdes locekļu funkcijām un LBF komisijām 

2) Par LPČ un LIČ organizēšanu 

3) Par projektiem 

4) Par nometni 

5) Dažādi 

 

1) Par LBF valdes locekļu funkcijām un LBF komisijām 

Tiek apspriestas komisiju vadītāju iespējamās kandidatūras.  

Lēmums: 

(1) Katrs valdes loceklis būs atbildīgs par kādas konkrētas komisijas darbību. Valdes priekšsēdētāja Jeļena 

Alfejeva veiks vispārēju LBF, tai skaitā finanšu jautājumu pārraudzību. 

(2) Apstiprināt komisiju vadītājus: Tiesnešu komisija (TK) – Dainis Briedis (DB); Jauniešu komisija (JK) – 

Kārlis Rubins (KR); Sporta tehniskā komisija (STK) – Ivars Bebrišs (IB); Popularizācijas komisija (PK) 

– Nauris Ārmanis (NA) 

(3) Komisiju vadītājiem uz nākamo valdes sēdi iesniegt komisiju darbības vīzijas, kā arī redzējumu par 

komisiju pārraudzībā esošo jautājumu risināšanu. 

 

2) Par LPČ un LIČ organizēšanu 

Notiek diskusija par turpmāko 2017. gada turnīru organizatoriskajiem jautājumiem. 

Lēmums: 

(1) Katrs Latvijas bridža klubs uzņemas konkrētu turnīru posmu un/vai čempionātu organizēšanu, 

Konkrētas darbības un rīcības, kas saistītas ar vietas izvēli, izmaksām utt, saskaņojamas ar LBF.  

(2)  2017. gadā klubi organizē šādus turnīrus: 

 06.05. Omulīgā turnīra 2. posms – Liepājas Bridža klubs (LBK) 

 22.07. Omulīgā turnīra 3. posms – Saldus Bridža klubs (SBK) 

 09.-13.08. Riga invites to Jurmala – Bridža Atbalsta biedrība (BAB)  

 09.09. Jaukto pāru čempionāts – Bridža klubs Sigulda (BKS) 

 14.-15.10. Latvijas Pāru čempionāts – tiks lemts nākamajā valdes sēdē  

 28.10. Latvijas Tūres 3. posms – Dobele 

 03.-05.11. Druvas Dūzis – SBK 

 09.-11.11. Champions Cup 2017 – LBF 

 25.11. Latvijas Tūres fināls – Rīgas Sporta bridža klubs (RSBK) 

 09.12. Latvijas Individuālais čempionāts – Ogres Bridža klubs (OBK) 

(3) Pēc norises vietas noskaidrošanas, atvērt reģistrāciju Omulīgā turnīra 2. posma sacensībām Liepājā.  

(4) Līdz 15.05.2017. Bridža Atbalsta biedrībai iesniegt LBF valdei budžeta plānu, finansējuma avotus un 

nolikuma projektu Latvijas Pāru čempionāta rīkošanai. 

(5) Aktualizēt Vislatvijas simultānturnīru kopvērtējuma tabulu. Par simultānturnīru rezultātu uzskaiti 

atbildīgs Mārtiņš Egle. 

3) Par projektiem 

KR informē par to, ka šobrīd aktuāli ir divi projekti: 



EBL projekts – atbildīgā persona KR 

LAD projekts – atbildīgā persona IL 

Sporta organizācijām un pasākumiem paredzētā finansējuma apgūšana – atbildīgā persona JA.  

Tiek aktualizēts jautājums par LBF interešu atbalstīšanu, piedaloties dažādos projektos. 

Lēmums: 

Lai aktivizētu dalību dažādos projektos, noteikt interešu atbalsta maksu 10% apmērā no piesaistītās summas 

ar minimālo LBF interešu atbalsta apmēru EUR 200,00. Pirms projektu iesniegšanas, tā aktualitāte, kā arī 

finansējuma jautājumi saskaņojami ar LBF valdi. 

 

2) Par nometnēm 

(1) KR informē par jauniešu bridža nometni, kas norisināsies no 26. līdz 30. jūnijam Juku dzirnavās. 

Nometnes plānotās izmaksas EUR 5600,00. Plānotais dalībnieku skaits 40 jaunieši un 4 pieaugušie.  Plānotie 

izdevumi vienam cilvēkam EUR 140,00.  

Lēmums: 

Noteikt nometnes dalības maksu EUR 70,00 apmērā, kas ieskaitāma LBF norēķinu kontā līdz 10. jūnijam 

(2) KR informē, ka ir saņemts uzaicinājums piedalīties U15 nometnē Turcijā. Turcijas bridža federācija 

sedz visus ar uzturēšanos saistītos izdevumus. Uz Turciju dodas 8 jaunieši – 2 no Rīgas, 2 no Siguldas, 3 no 

Saldus un 1 no Ikšķiles.  

JA apstiprina iemaksas veikšanu biļešu rezervācijai. 

Lēmums: 

LBF finansēt EUR 100,00 katram dalībniekam. Līdz 01.06.2017. Turcijas nometnes dalībniekiem veikt 

līdzmaksājuma pārskaitījumu uz LBF kontu 

 

3) Dažādi 

1. Inventārs 

NA aktualizē bridža inventāra jautājumu. Šobrīd nav zināms kāds inventārs, kur un kādā skaitā atrodas. 

Tāpat nav skaidrs, cik un ko no esošā inventāra nepieciešams atjaunot. 

Lēmums: 

Inventāru no Ģertrūdes ielas pārvietot uz LBF juridisko adresi. Veikt esošā inventāra uzskaiti. 

 

2. RSBK telpas 

NA aktualizē jautājumu par telpām Ģertrūdes ielā 67, ko šobrīd iknedēļas turnīriem izmato RSBK. Turnīru 

dalībnieku skaits ir ļoti mazs Šajās pašās telpās notiek arī treniņi jauniešiem. Vai LBF ir nepieciešamas šīs 

telpas, ja tās nav piemērotas turnīru rīkošanai. 

Lēmums: 

Nākamajā valdes sēdē izskatīt jautājumu par telpu izmantošanas nepieciešamību Ģertrūdes ielā 67, Rīgā. 

3. J.Ilziņa atskaite  

JA informē par to, ka Jānis Ilziņš nav paredzētajā laikā iesniedzis atskaiti LSFP par piešķirto stipendiju. 

Lēmums: 

Uzlikt par pienākumu līdz 28.04.2017. Jānim Ilziņam iesniegt atskaiti LSFP. 

J. Alfejeva 

N. Ārmanis 

D. Briedis 

K. Rubins 


