
LBF Valdes sēdes protokols 

 

Ķekavas novadā, 08.09.2017. 

Piedalās valdes locekļi: Jeļena Alfejeva (JA), Kārlis Rubins (KR), Ivars Bebrišs (IB), Nauris Ārmanis (NA) 

Piedalās: Maija Romanovska 

Sapulci vada: Jeļena Alfejeva (JA) 

Protokolē: Inga Lūce (IL) 

Darba kārtība: 

1) Jaunatnes izlašu starts un ko/kā darīt tālāk 

2) Par telpām, kur trenēties 

3) Par Latvijas Pāru čempionātu  

4) Par 2018. gada kalendāru 

5) Dažādi 

 

1. Jaunatnes izlašu starts un ko/kā darīt tālāk 

KR informē par komandu dalību 2017. gada Eiropas čempionātā un sasniegtajiem rezultātiem. Tiem ir gan 

objektīvi, gan subjektīvi iemesli. Pietrūkst iekšēja konkurence, mērķtiecība, motivācija, pieredze. Problēma 

šobrīd ir jaunieši, kas nespēlē izlases līmenī. Beidzot vidējās izglītības mācību iestādes, viņi praktiski pazūd 

no aprites.  

Pozitīvās iezīmes: 

- Pēc šī gada nometnes novērojums – ir jaunieši, kas grib spēlēt un augt. Jāatdala sportiskais un 

sociālais aspekts. 

- Apritē atgriezusies Ilze Miķelsone, kas ir persona ar labām organizatoriskām spējām, un varētu būt 

potenciāls koordinators. 

Aktuālākie jautājumi jaunu spēlētāju piesaistei – skolotājs, kur mācīt, ko mācīt, kā mācīt. 

Lēmums: 

LBF jāatbalsta cilvēki, kas vēlas nodot savas zināšanas jaunajiem spēlētājiem. 

Izveidot darba grupu - Ilze Miķelsone, Diāna Kampara un Inga Lūce. Valdes locekļi darba grupā tiek 

piesaistīti pēc nepieciešamības.  

2. Par telpām, kur trenēties 

IB informē par pašreizējo stāvokli – līdzšinējās telpas Ģertrūdes ielā vairs nav pieejamas iknedēļas turnīru 

rīkošanai, bet pagaidu telpas kafejnīcā Rallija Klubs ir par šauru. Maksimālais galdu skaits šajā vietā - 5 

galdi. Nav ērta piekļuve ar sabiedrisko transportu.  

KR informē par telpu nepieciešamību izlases un jauniešu trenēšanai. Telpas vajadzīgas divas reizes nedēļā – 

viena diena jauniešu izlases treniņiem, otra diena apvienotajiem jauniešu treniņiem (aptuveni 20 spēlēt 

gribētājiem). 

Lēmums: 

Turpināt meklēt telpas, kas atbilstu RSBK iknedēļas treniņu rīkošanai un jauniešu treniņu vajadzībām.  

 

3. Par Latvijas Pāru čempionātu 

IB ir sagatavojis nolikumu. Dalības maksa EUR 15,00 par divām dienām. Atlasi spēlē bez skrīniem, finālā 

spēlē 18 pāri ar skrīniem.  

Lēmums: 

IB apstiprināt un publicēt nolikumu. 

 



4. Par 2018. gada kalendāru 

IB iepazīstina ar 2018. gada spēļu kalendāra projektu. Notiek diskusija. 

Lēmums: 

Papildināt kalendāru ar Latvijas Sieviešu čempionātu. Iekļaut kalendārā 2018. gada jauniešu nometni. Izsūtīt 

visiem Latvijas klubiem apspriešanai un saskaņošanai esošo kalendāra projektu. Klubiem divu nedēļu laikā 

iesūtīt priekšlikumus korekciju veikšanai. Veikt aptauju par komandu turnīriem Latvijas tūres posmu 

ietvaros. 

 

5. Par inventāra piešķiršanu RTU  

RTU jaunajā Sporta sistēmā ieviesis arī bridžu. Bridža apmācību nodrošināšanai nepieciešami 12 kāršu 

komplekti un 12 bidding box.  

Lēmums: 

Piešķirt RTU mācību nodrošināšanai nepieciešamo inventāru. 

 

J. Alfejeva 

N. Ārmanis 

K. Rubins 

I. Bebrišs 


