LBF biedru sapulces protokols
Rīgā, 2017.gada 24. martā
LBF biedru pārstāvji: Jeļena Alfejeva (JA) – RSBK, Nauris Ārmanis (NA) - OBK, Maija Romanovska
(MR) - BAB, Kārlis Rubins (KR) - RSP, Jānis Bethers (JB) - LJBK, Rinalds Bērziņš (RB) – KSBK, Dainis
Uļjanovs (DU) – ASBK.
Piedalās: Dainis Briedis (DB) – OBK, Mārtiņš Egle (ME) – KSBK, Inga Lūce (IL) OBK, Zita Stāmere (ZS)
OBK.
LBF biedru sapulci vada: Jeļena Alfejeva (JA) – LBF prezidents
Protokolē: Zita Stāmere (ZS)
Darba kārtība:
1)
2)
3)
4)
5)

Izmaiņas dienas kārtībā
Valdes atskaite par 2016. gadu un gada pārskata apstiprināšana
2017. gada budžeta apstiprināšana
Par biedru naudu 2017. gadam
Citi jautājumi
a. ME lūgums atbrīvot no LBF valdes locekļa amata un OBK pārstāvja maiņa LBF valdē
b. dažādi

1) Izmaiņas dienas kārtībā
JA informē, ka ir saņemts lūgumus no ME atbrīvot viņu no LBF valdes locekļa pienākumiem. Kā
arī lūgums veikt OBK pārstāvju maiņu LBF valdē. JA ierosina mainīt dienas kārtību un iekļaut abus
jautājumus izskatīšanai pie “citi jautājumi”
Lēmums: Par izmaiņu veikšanu sapulces dienas kārtībā – 7 balsis.
2) Valdes atskaite par 2016. gadu un gada pārskata apstiprināšana
JA informē, ka pārskats EDS iesniegt šī gada 23. martā.
JB informē, ka iesūtītajā gada pārskata, nav norādīts konta stāvoklis uz 2016. gada 1. janvāri un
31. decembri.
NA iebilst, ka nav pieļaujams iesniegt EDS atskaiti, ja biedru sapulce par to nav nobalsojusi. Pirms
atskaites būtu vēlams iepazīties ar naudas plūsmu konkrētajā periodā.
JA skaidro, ka iesniegtajam pārskatam ir informatīvs raksturs, lai biedri var iepazīties ar izmaksām,
kādas ir bijušas konkrētā LBF pasākuma postenim. Tas atspoguļo izmaksas, kas kalpo par pamatu
nākamā gada budžeta plānošanai.
MR iebilst par necaurskatāmu atskaiti, kur ir uzrādītas konkrēto organizēto turnīru izmaksas?
JA visas detalizētā informācija par konkrētā turnīra izmaksām redzama iesniegtajā excel failā.
NA ierosina turpmāk pieturēties pie kārtības, ka atskaite tiek apstiprināta vispirms biedru sapulcē
un tikai tad iesniegta EDS.
Lēmums: Par ierosinājumu mainīt gada atskaites iesniegšanas kārtību nobalso – 7 balsis. Par
gada pārskata apstiprināšanu nobalso – 7 balsis.
3) Par 2017. gada budžeta apstiprināšanu
JA informē, ka 2017. gada budžeta plāns tika visiem LBF biedriem izsūtīts elektroniski.

NA atzīmē, ka 2017. gada budžetā nav ieplānoti 5tk EUR mērķziedojums no Latvijas Gāzes –
bridža attīstībai.
JA informē, ka 2017. gadā no LSFP ir saņemts apstiprinājums par finansējumu ~11tk EUR
apmērā. Saeima ir piešķīrusi finansējumu 9,5tk EUR apmērā jauniešu startam Eiropas
Čempionātā. Papildus ir saņemts finansējums Champions Cup 2017 organizēšanai Rīgā – 4,5tk
EUR apmērā, kas nav atzīmēts budžetā, par cik apstiprinājums saņemts tikai šonedēļ.
NA jautā, kas ir plānots zem izmaksu posteņa – Inventāra atjaunošana, kam ieplānoti 5tk EUR?
KR precizē, ka vispārējais LBF inventāra stāvoklis ir ļoti kritisks un tas pamazām ir jāatjauno. Ir
jāiegādājas jauni “bidding boxi” un spēļu galdi.
NA precizē, ka LAD projekta ietvaros tiks iegādāta jauna “dealer” iekārta un jauni “bridgemate”.
Iegādāties jaunu inventāru, kamēr nav atrisināts jautājums par esošā inventāra uzglabāšanu, nav
pareizi.
NA rekomendē, ka viss jaunais inventārs turpmāk atradīsies LBF juridiskajā adresē. Bet joprojām
atvērts ir jautājums par vecā inventāra uzglabāšanu.
NA piekrīt arī veco inventāru uzglabāt LBF juridiskajā adresē, bet atvērts ir jautājums, kā šis
inventārs tiks transportēts uz/no LBF organizētajiem turnīriem?
KR uzskata, ka ir jāiegādājas jauns spēļu inventārs, ar domu, ka vecais inventārs tiek dāvināts
lietošanai citos bridža klubos.
KR rekomendē LBF iegādāties spēļu galdus, ko savām vajadzībām izmantotu piem. BK Sigulda
vai BK Liepāja.
MR informē, ka situācija ir izveidojusies tāda, ka Riga Invites 2017 organizēšanai būs speciāli
jāizgatavo apm. 30 galdi.
NA iebilst vai LBF ir papildus jāiegādājas spēļu galdi, bez “bidding boxiem” nekas cits nebūtu
nepieciešams.
JA informē, ka iegādātos galdus varētu izmantot Champions Cup 2017 organizēšanā.
KR informē, ka LBF būtība ir tāda, ka viss spēļu inventārs pieder LBF un tas tiek izsniegts
attiecīgajam klubam konkrēta turnīra organizēšanai.
NA informē, ka pašreiz apritē jau ir 25 “bridgemate”, lielākais turnīrs ir Riga Invites, kur
nepieciešamais daudzums ir apm. 30. Ar esošo “bridgemate” skaitu pietiek, lai nodrošinātu LBF
organizētos turnīrus.
NA ierosina kādam no LBF biedriem uzrakstīt projektu spēļu galdu iegādei.
MR ierosina palielināt izmaksu posteni klubu atvēršanai un uzturēšanai citās pilsētās.
NA informē, ka vispirms jāsakārto jautājums ar bridža klubu Rīgā.
JA informē, ka galvenā problēma – ir telpu jautājums.
NA ierosina 2017. gada budžetā veikt korekcijas: inventāra atjaunošanai ieplānot tikai 1,5tk EUR
un atlikušo summu 3,5tk EUR novirzīt bridža attīstībai un popularizācijai.
ME lūdz ņemt vērā, ka patreizējais tiesnešu atalgojums ir kritisks, arī šis izmaksu postenis ir
jāpalielina.
JB informē, ka organizētajā Latvijas pāru čempionāta (IMP) tiesnesim par divu dienu darbu tika
samaksāts 150 EUR.
NA ierosina, šo jautājumu pārcelt izskatīšanai uz LBF valdes sēdi.
MR informē, ka problēma ir tajā, ka nav nodalīti tiesāšanas darbi no turnīra organizēšanas
darbiem, un organizētajos turnīros, tiesnesis papildus nodarbojas arī ar organizatoriskiem
jautājumiem.
KR informē, lai paceltu tiesnešiem likmi, ir jāpaaugstina dalības maksas.
NA ierosina tiesneša likmes jautājumu pārcelt izskatīšanai LBF valdes sēdē.
JB jautā, no kāda LBF ienākumu posteņa tiks segti ar Champions Cup 2017 saistītie izdevumi,
kam līdz šim brīdim nav atrasts segums?

KR informē, ka trūkstošais finansējums netiks segts no LBF budžeta, tam tiek meklēts papildus
finansējums.
JA ierosina apstiprināt 2017. gada budžeta plānu ar augstāk minētajām izmaiņām.
Lēmums: Par 2017. gada budžetu (ar iekļautājām izmaiņām: Inventāra iegādei samazināts
finansējums no 5tk EUR uz 1,5tk EUR; bridža attīstībai un popularizācijai palielināts budžets par
3,5tk EUR) nobalso 7 balsis. Jautājums par tiesnešu likmju atbilstību tiek pārcelts izskatīšanai uz
LBF valdes sēdi.
4) Par LBF biedru naudu 2017. gadam
DU kā ASBK pilnvarotā persona informē, ka ASBK ir spējīga samaksāt samazinātu biedra naudu
par 2017. gadu.
Izskan viedoklis, nesamazināt biedra naudu nevienam no biedriem, ja biedra nauda netiek
maksāta, biedrs ir jāizslēdz no LBF.
JA informē, ka visiem biedriem tiek noteikta vienāda biedra nauda un ja grib dot īpašas atlaides,
tad ir jābūt 100% pārējo biedru atbalstam.
NA jautā vai jaunam klubam pirmajā dalības gadā varētu izskatīt atlaides piešķiršanu 50%
apmērā.
KR rekomendē jauniem klubiem pirmajā dalības gadā piešķirt atlaidi 100% apmērā.
MR rekomendē katru atsevišķo gadījumu izskatīt pēc būtības.
JA rekomendē atstāt gada biedra naudu 150 EUR apmērā, bez priekšrocībām uz atlaidēm
Lēmums: Par biedra naudas apmēru – 150 EUR, bez priekšrocībām uz atlaidēm nobalso – 7
balsis.
5) Citi jautājumi
a. ME lūgums atbrīvot no LBF valdes locekļa amata un OBK pārstāvja maiņa LBF
valdē
JA informē par saņemto informāciju, saistībā ar LBF valdes sastāvu.
JA lūdz ME sniegt skaidrojumu šāda lēmumu pieņemšanā.
ME atturas no komentāriem.
MR rekomendē pārvēlēt visu valdi. Gribētu valdē redzēt DU kā RSBK pārstāvi un DB kā
OBK pārstāvi.
JB izsaka atzinību par sadarbību ar Ivaru Bebrišu un uzskata, ka viņam ir jāturpina pildīt
LBF valdes locekļa pienākumi.
MR piekrīt Ivara Bebriša kandidatūrai.
NA lūdz pievienot pie “dažādi” papildus jautājumu par LBF turnīru organizēšanu.
JA lūdz veikt balsojumu: vai ir atbalsts MR ierosinājumam pārvēlēt visu LBF valdi.
Lēmums: Par visas LBF valdes pārvēlēšanu nobalso – 2 balsis. Pret nobalso – 5 balsis.
Noraidīts.
JA uz vakantajām valdes locekļu vietām izvirza DB, NA, DU.
JB lūdz katru no kandidātiem sniegt savu redzējumu attiecībā uz LBf darbību.
DA informē, ka apņemas organizēt 1 LČ.
NA informē, ka viņa darbības mērķis ir maksimāli samazināt iekšējās domstarpības, kas
veidojas starp sociāla bridža spēlētājiem un sporta bridža spēlētājiem. Aktīvāk jāuzrunā
sociālā bridža auditorija.
DB informē, ka vēlas darboties 2 virzienos:

1) ir jāsakārto LBF turnīru struktūra pēc prioritātēm
2) klubu jautājums – klubu attīstība
JA pateicas par izteiktajiem viedokļiem un ierosinājumiem un informē pārējos biedros, ka
jebkurš no tiem var pieprasīt aizklātu balsošanu.
JA informē, par cik nav pieprasīta aizklāta balsošana, tā notiks atklāti, secībā DB, DU, NA.
Lēmums: Par DB nobalsoja – 7 balsis; Par DU nobalsoja – 4 balsis; Par NA nobalsoja –
7 balsis. JA paziņo, ka jaunais LBF valdes sastāvs ir:
LBF prezidents – JA
LBF valdes locekļi – IB, KR, DB, NA.
JA veikt attiecīgās izmaiņas UR.
b. Dažādi
MR ierosina, ka katrs klubs varētu organizēt vienu no LČ.
NA piekrīt, ka katram klubam būtu jāuzņemas organizatoriskie jautājumi, lai STK tas nav
jādara.
MR ierosina sadalīt LČ, lai katrs klubs var laicīgi visu plānot un ņemt vērā.
MR apņemas organizēt LPČ, atslogojot STK darbu.
NA informē, ka KSBK jau līdz šim to dara, organizējot gan Latvijas atklāto skolēnu
Čempionātu, gan Latvijas atklāto junioru U26 čempionātu.
DU informē, ka viņa telpās tiek uzglabāts inventārs, vai LBF neuzskata par vajadzīgu
subsidēt telpu izmantošanu inventāra uzglabāšanai?
NA iebilst, jo LBF fiziski neatrodas šajās telpās, t.i. telpas netiek izmantotas LBF
vajadzībām, bet gan RSBK vajadzībām.
DU rekomendē šo jautājumu pārcelt izskatīšanai LBF valdes sēdē.
MR informē, ka nevar būt runa par bridža attīstību, ja Rīgā nav bridža kluba, kur iet spēlēt
bridžu.
JA informē par situāciju Igaunijā, viņiem nav patstāvīgu telpu, kur spēlēt. Neskatoties uz
to bridžistu skaits ir lielāks, kā arī valsts līdzfinansējums ir lielāks.
NA telpu jautājums viennozīmīgi ir attiecināms uz Rīgas bridžistiem, t.i. RSBK. Tāpat kā
Saldus bridžisti rūpējas par spēles iespējām Saldus pilsētā, tā Rīgas bridžistiem ir jārūpējas
par spēļu vietu iespējām Rīgā.
NA ierosina RSBK noturēt biedru sapulci un izskatīt šo jautājumu pēc būtības.
MR ierosina izveidot nacionālo sporta bāzi.
DU komentē, ka šāda ideja jau vairākkārtīgi ir dzirdēta, bet joprojām nav realizēta.
Lēmums: Pieņemt informāciju par LČ organizēšanu zināšanai.
JA paziņo, ka 2017. gada LBF biedru kopsapulce ir slēgta.
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