LBF Valdes sēdes protokols
Ķekavas novadā, 06.07.2017.
Piedalās valdes locekļi: Jeļena Alfejeva (JA), Kārlis Rubins (KR), Nauris Ārmanis (NA)
Protokolē: Inga Lūce (IL)
Darba kārtība:
1) Par LBF komisiju darba plāniem
2) Par inventāra iegādi
3) Par EBL atbalstu mārketinga aktivitātēm
4) Par mazo federāciju kausu
5) Dažādi
- Par nometņu rezultātiem
- Par biedrības “Saturīgai brīvā laika pavadīšanai” (reģ. nr. 40008264410) uzņemšanu LBF
- Par RSBK nākotni
1) Par komisiju darba plāniem
Tiesnešu komisijas (TK) vadītājs Dainis Briedis (DB) nav ieradies uz valdes sēdi.
Lēmums:
TK darbības plānu izskatīt nākamajā valdes sēdē.
2) Par inventāra iegādi
NA informē par inventāra (kāršu, Bidding Box, kāršu kastu utt.) iegādi. Tas iegādāts LBF un klubu darbības
nodrošināšanai. No Lauku atbalsta dienesta projekta inventāra iegādei izmantoti EUR 665,00. Pēc diskusijām
konstatē, ka tagad esošais inventārs ir pietiekams, lai veiksmīgi organizētu Latvijā notiekošos turnīrus.
Ņemot vērā, ka iegādātais Bidding Box skaits pārsniedz turnīru organizēšanai nepieciešamo skaitu, NA
ierosina tos pārdot interesentiem (personīgai lietošanai).
Lēmums:
Atbalstīt klubus, pulciņus ar nepieciešamā inventāra iegādi un/vai nodrošināšanu.
Tiek noteikta Bidding Box komplektu iegādes cena EUR 20,00 interesentiem, kas vēlas tos iegādāties
personīgai lietošanai.
3) Par EBL atbalstu mārketinga aktivitātēm
JA un KR informē par EBL piešķirtā atbalsta EUR 2500,00 mārketinga aktivitātēm izlietojumu un veiktajām
darbībām. Pagājušajā gadā tika uzsākts darbs pie jaunas mājaslapas izveidošanas. Iesāktais darbs pie jaunās
mājaslapas izveidošanas nav pabeigts, ar tās veidotāju ilgstoši vēl joprojām nav izdevies sazināties. Atkārtoti
uzsākts darbs pie jaunas LBF mājaslapas izveidošanas. NA atgādina par to, ka esošā mājaslapas platforma
nav droša. Vajadzētu padomāt arī par e-pastu izveidošanu @bridge.lv.
KR informē, ka iztulkota senioru apmācību grāmata. Tā jānodrukā.
Notiek sarunas par mēdiju izmantošanu bridža dzīves popularizēšanai un aktuālo jautājumu atspoguļošanai
vismaz vienu reizi mēnesī.
Lēmums:
Turpināt darbu pie mājaslapas izveides.
4) Par mazo federāciju kausu
JA informē par to, ka 2017. gada novembrī Monako notiek Mazo federāciju kauss. Pēdējais atlases posms
notiek tikai oktobrī, līdz ar to vēl nav jaunās valsts izlases.
Lēmums:

Vispirms piedāvāt iespēju Mazo nāciju kausā valsti pārstāvēt esošajai izlasei. Ja esošā izlase atsakās,
piedāvāt valsti pārstāvēt citām A līgas komandām un B līgas 1. vietas komandai.
5) Dažādi
1. Par nometņu rezultātiem
KR informē par to, ka notikušas divas nometnes.
Uz nometni Turcijā no Latvijas devās 8 jaunieši vecumā līdz 16 gadiem un divi pieaugušie. Kopā nometnē
piedalījās 9 komandas. JA apstiprina, ka visi dalībnieki veikuši līdzfinansējuma apmaksu 100% apmērā.
No 26. – 30. jūnijam Juku dzirnavās norisinājās ikgadējā Latvijas bridža jauniešu nometne. Šogad tā notika
jau 6 gadu un tajā piedalījās 34 jaunieši un 4 pedagogi. JA apstiprina, ka visi dalībnieki veikuši
līdzfinansējuma apmaksu vai vienojušies par tās veikšanu.
2. Par biedrības “Saturīgai brīvā laika pavadīšanai” (reģ. nr. 40008264410) uzņemšanu LBF
JA informē par to, ka biedrības “Saturīgai brīvā laika pavadīšanai” (reģ. nr. 40008264410) izteikusi vēlmi
kļūt par LBF biedru.
Lēmums:
Uzņemt biedrību “Saturīgai brīvā laika pavadīšanai” par LBF biedru. Atbrīvot no biedru naudas maksas
2017. gadā.
3. Par Aizkraukles bridža klubu
JA informē par to, ka Aizkraukles bridža klubs ir vienīgais klubs, kas nav veicis biedra naudas maksu šajā
gadā.
Lēmums:
Ja līdz 31.12.2017. Aizkraukles bridža klubs neveic biedra naudas samaksu, izslēgt to no LBF.
4. Tiesnešu apmācība 2018. gada februārī
KR informē par iespēju apmeklēt tiesnešu semināru nākamā gada februārī. Esošie Latvijas tiesneši turpmāk
nevēlas tiesāt Latvijas turnīrus. Līdz ar to jautājums par tiesnešu pēctecību ir aktuāls.
Lēmums:
Tiesnešu jautājuma risināšanu pārcelt uz nākamo Valdes sēdi, kad piedalīsies arī Tiesnešu komisijas vadītājs
Dainis Briedis.
5. Par RSBK nākotni
RSBK pārstāvis uz Valdes sēdi nav ieradies.
Lēmums:
RSBK turpmākās darbības organizēšanas jautājumu skatīt nākamajā valdes sēdē.

J. Alfejeva
N. Ārmanis
K. Rubins

