
LBF Valdes sēdes protokols 

Ķekavas novadā, 16.05.2017. 

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

(DB), Ivars Bebrišs (IB) 

Protokolē: Inga Lūce (IL) 

Darba kārtība: 

1) Par Latvijas Sieviešu čempionātu 

2) Par LPČ organizēšanu 

3) Par LBF komisiju darba plāniem 

4) Dažādi 

- Par LBF dokumentu glabāšanu 

- Mājaslapa 

- Turnīru organizēšana Latvijā 

- Par biedrības “Bridža klubs Sigulda” uzņemšanu LBF 

- Par RSBK nākotni 

- Par inventāra iegādi 

-  

1) Par Latvijas Sieviešu čempionātu 

JA informē par saņemto lūgumu izskatīt iespēju finansiāli atbalstīt Sieviešu bridža festivālu - Vasara 2017, 

kas tiek plānots 2017. gada 01. jūlijā Ledus hallē INBOX. Notiek diskusija par turnīra statusa noteikšanu, 

finansējuma piešķiršanu un Baltijas sieviešu čempionāta iespējamo aizstāšanu ar Latvijas sieviešu 

čempionātu.  

Lēmums: 

LBF piešķirt EUR 200,00 pasākuma organizēšanai. Turpmāk, organizējot šādus pasākumus, savlaicīgi 

(pirms darbību uzsākšanas) iesniegt pieteikumu jautājuma izskatīšanai un finansējuma piešķiršanai. Par 

atbildīgo personu turnīra organizēšanai iecelt Zitu Stāmeri. 

 

2) Par LPČ organizēšanu 

JA informē par to, ka Bridža Atbalsta biedrība noteiktajā termiņā nav iesniegusi LBF valdei pieprasīto 

informāciju (budžeta plānu, finansējuma avotus un nolikuma projektu) Latvijas Pāru čempionāta rīkošanai. 

Nav informācijas, kas vispār notiek. 

Lēmums: 

Latvijas Pāru čempionātu rīkot LBF. IB apkopot piedāvājumus LPČ rīkošanas vietas izvēlei.  

 

3) Par LBF komisiju darba plāniem 

1. DB prezentē Tiesnešu un ētikas komisijas darbības vīziju. Esošās situācijas apraksts. Notiek diskusija par 

komisijas funkcijām un tiesnešu pienākumiem, darbību un atbildību turnīros.  

Lēmums: 

Uz nākamo LBF valdes sēdi izstrādāt precīzu TK darbību plānu. 

  

2. KR prezentē Jauniešu komisijas aktivitāšu plānu 2017. gadam. Ierosina uz Tallinas Bridža festivālu sūtīt 

arī meitenes. 

Lēmums: 

Atbalstīt meiteņu U-25 komandas dalību 2017. gada Tallinas Bridža festivālā. 

 

3. NA informē par to, ka e-pastu ziņas sūta un turpinās sūtīt Zita Stāmere.  



Lēmums: 

Informāciju par bridža sabiedrībā notiekošajām aktivitātēm sūtīt Zitai Stāmerei.  

 

4. IB informē par to, ka aktuāls ir iepriekš sagatavotais darbības plāns.  

Lēmums: 

LBF akceptē iepriekš apstiprināto plānu.  

 

4) Dažādi 

1. Dokumentu glabāšana 

Notiek diskusija, kur kādi LBF dokumenti atrodas 

Lēmums: 

Katrai komisijai pašai organizēt savu dokumentu glabāšanu. 

2. Mājaslapa 

JA aktualizē jaunas LBF mājaslapas izveides jautājumu un informē, ka ir atrasta ar bridžu saistīta persona, 

kurai varētu uzticēt lapas izveidošanu. 

3. Turnīru organizēšana Latvijā 

KR informē par 2018. gada Baltijas kausa un Mazo nāciju kausa turnīru organizēšanas iespējām Latvijā.  

Lēmums: 

Piedāvāt turnīru organizatoriem iespēju 2018. gadā rīkot Baltijas kausu un Mazo Nāciju kausu Latvijā. Mazo 

Nāciju kausu rīkot vienā nedēļā ar Latvijas Pāru čempionātu. 

4. Par biedrības “Bridža klubs Sigulda” uzņemšanu LBF 

KR (biedrības “Bridža klubs Sigulda” pārstāvis) iesniedz biedrības “Bridža klubs Sigulda” (reģistrācijas 

numurs 40008259481) iesniegumu, kurā izsaka vēlmi kļūt par LBF biedru. 

Lēmums: 

Uzņemt biedrību “Bridža klubs Sigulda” par LBF biedru. Atbrīvot no biedru naudas maksas 2017. gadā.  

5. Par RSBK nākotni 

NA aktualizē RSBK telpu jautājumu. Telpas ir tādas, kādas ir. Aktīvo spēlētāju skaits ir tik, cik ir. LBF 

inventāra uzglabāšana tiek organizēta juridiskajā adresē.  

Lēmums: 

RSBK pieņemt lēmumu par turpmākās darbības organizēšanu.    

6. Par inventāra iegādi 

NA informē par esošā inventāra stāvokli un nepieciešamo pozīciju iegādi. 

Lēmums: 

Katram klubam apzināt turpmākai darbībai nepieciešamo Bidding Box skaitu. Informāciju par iegādājamo 

Bidding Box skaitu uz e-pastu: nauris@obk.lv. 

 

Nākamā valdes sēde notiks 01.07.2017. plkst. 17.00 Ledus hallē INBOX 

 

J. Alfejeva 

I.Bebrišs 

N. Ārmanis 

D. Briedis 



K. Rubins 


