LBF biedru sapulces protokols
Rīgā, 2018.gada 23. martā
LBF biedru pārstāvji: Jeļena Alfejeva (JA) – RSBK, Dainis Briedis (DB) - OBK, Maija Romanovska (MR)
- BAB, Kārlis Rubins (KR) - BKSigulda, Diāna Kampara (RSP), Jānis Bethers (JB) – LJBK
Piedalās: Nauris Ārmanis (NA) – OBK, Zita Stāmere (ZS) - OBK.
LBF biedru sapulci vada: Jeļena Alfejeva (JA) – LBF prezidents
Protokolē: Zita Stāmere (ZS)
Darba kārtība:
1)
2)
3)
4)

Valdes atskaite par 2017. gadu un gada pārskata apstiprināšana.
2017. gada budžeta apstiprināšana.
Par biedru naudu 2017. gadam
Citi jautājumi

1) Valdes atskaite par 2017. gadu un gada pārskata apstiprināšana
JA informē, ka gada pārskats tika izsūtīts biedriem iepriekš elektroniski, lai varētu laicīgi iepazīties
un izvērtēt. JA lūdz OBK iesniegt atskaiti/ darbības pārskatu par veiktajām aktivitātēm 2017. gadā,
kas papildus jāiesniedz VID. JA jautā vai biedriem ir jautājumi/ iebildumi saistībā ar izstrādāto
gada pārskatu. Iebildumu nav.
Lēmums: OBK sagatavot darbību pārskatu par 2017. gadu un iesniegt JA. Par gada pārskata
apstiprināšanu nobalso – 6 balsis PAR.
2) Par 2018. gada budžeta apstiprināšanu
JA informē, ka šajā gadā ievērojami samazināsies valsts finansējums LBF, kas saistīts ar izmaiņām
nodokļu politikā, tāpēc īpaši jāizvērtē esošā finansējuma sadalījums LBF aktivitātēm. Finansējums
iedalāms:
 Visiem Latvijas čempionātiem (pāru čempionāts IMP, pāru čempionāts MIN/MAX;
komandu čempionāts; jaukto pāru čempionāts; sieviešu čempionāts; individuālais
čempionāts);
 Latvijas Tūres finālam;
 Jauniešu nometnei;
 EBL un WBF biedru naudu iemaksām.
KR lūdz izvērtēt iespējamo finansējumu dalībai starptautiskos turnīros:
 Eiropas čempionāts;
 Jauniešu čempionāts;
 Pasaules studentu čempionāts;
 Pasaules čempionāts (open).
NA jautā KR vai ir kandidāti, ko sūtīt uz EČ jauniešiem?
KR atbild, ka ir, vienīgais jautājums no jauniešu puses ir par to kāds būs iespējamais LBF
līdzfinansējums? Pāra dalības maksa (U26; U21 un sievietēm) ir 150 EUR/pārim. Lielākās izmaksas
jauniešiem sastāda nokļūšana līdz spēlēšanas vietai un dzīvošanas izmaksas čempionāta laikā.
Horvātijā čempionāta organizatori piedāvā dzīvošanu vienam jaunietim 65 EUR/ dienā.
KR uzskata, ka būtu nepieciešams nosūtīt vismaz vienu pāri dalībai katrā grupā (U26; U21;
sieviešu).

DB izsaka viedokli, ka nepieciešams noteikt kritērijus, kas kalpo par pamatu piešķirtā finansējuma
apjomam.
KR turpina, ka pēc čempionāta jauniešiem ir iespēja piedalīties bridža nometnē. Ka arī nometnes
laikā notiek treneru seminārs, uz ko būtu vēlams deleģēt arī mūsu trenerus.
NA piekrīt DB viedoklim par kritērijiem un piedāvā maksāt jauniešiem prēmijas par sasniegto
rezultātu, piemēram par iekļūšanu TOP10, par medaļu iegūšanu. Šo jautājumu lūdz nodot LBF
valdei izskatīšanai. Visi akceptē.
Lēmums: LBF valdes sēdē izskatīt iespējamos kritērijus jauniešu finansiālajam atbalstam un
iespējamās prēmijas par sasniegtajiem rezultātiem.
JB jautā, par pieejamajiem sertificētajiem treneriem bridža apmācībai skolās. Šī mācību gada
sākuma tika iesāktas sarunas par iespējamu apmācību uzsākšanu Mārupes v-sk, diemžēl tās
beidzās nerezultatīvi. Darbu pie tā noteikti vajadzētu turpināt un attīstīt.
KR informē, ka DK ir sertificēts bridža treneris.
MR informē, ka Uģis Jansons arī ir ieguvis trenera sertifikāciju.
MR uzdod jautājumu vai dienas kārtībā ir jautājums par LBF valdes pārvēlēšanu.
JA atbild, ka šis jautājums netika iekļauts dienas kārtībā, LBF valde netiks pārvēlēta.
KR atgriežas pie jautājuma par finansējumu jauniešiem. Pasaules studentu čempionāts (2018.
gada oktobris, Ķīna), ir saņemta pozitīva atbilde no RTU, kas varētu līdzfinansēt dalību RTU
studentiem, kas tur piedalīsies. Latviju varētu pārstāvēt: J. Ilziņš ar partneri/ Kārlis Ķuzis pāri ar
Kristapu Krauzi/ Elizaveta Gavrilova pārī ar Tomu Straumi. Paredzamās izmaksas 1200 EUR/ par
spēlētāju.
JB un MR neatbalstu šo ideju.
NA komentē, ka 1/3 no finansējuma segs paši dalībnieki; 1/3 RTU un pārējais finansējums būtu
jāsedz LBF? Tas sastāda 2400 EUR – tas ir pārāk daudz. LBF varētu izskatīt iespēju līdzfinansēt
apjomā līdz 1400 EUR.
MR izsaka viedokli, ka lietderīgāk šo plānoto līdzfinansējumu ir piešķirt dalībai kādā no augsta
līmeņa turnīriem tepat Polijā.
JA rekomendē budžetā izdalīt pozīciju līdzfinansējumam par summu 1000-1400 EUR.
DB rekomendē precizēt pozīciju – līdzfinansējumam starptautiskos turnīros.
Lēmums: LBF budžetā izveidot pozīciju starptautisko turnīru līdzfinansēšanai (izņemot Horvātijā
notiekošo EČ) par summu 1400 EUR, nobalso 6 balsis PAR.
KR paceļ jautājumu par Eiropas komandu čempionāta līdzfinansējumu.
JA atbild, ka LBF līdz šim nav līdzfinansējis šos turnīrus.
MR izsaka neapmierinātību par izveidojušos situāciju, kad Latvijas Izlase ir atradusi sev
finansējumu, no kā LBF ietur komisiju.
JA komentē, ka LBF ir sabiedriskā labuma organizācija ar savu kārtību naudas apgrozībā.
NA piekrīt JA.
KR lūdz izskatīt tikai šo vienu gadījumu.
NA nākošās izlases atlasē var mainīt nosacījumus, kas attiecas uz esošo izlasi - neko nevar mainīt,
jo nolikumā tas netika paredzēts.
JA uzdod precizējošu jautājumu KR – par kādu līdzfinansējuma apjomu Eiropas komandu
čempionātā bija domāts?
KR atbild, ka līdzfinansējums nepieciešams dalības maksas segšanai, kas sastāda 3500 EUR.

MR tomēr nepiekrīt situācijai, kad LBF nevar finansiāli atbalstīt Latvijas valsts izlasi.
Izskan viedoklis, ka LBF var finansiāli atbalstīt izlasi 800 EUR apmērā.
Lēmums: par 800 EUR finansiālā atbalsta sniegšanu izlasei startam Eiropas komandu čempionātā
nobalso: 5 balsis PAR un 1 balss atturas.

3) Par LBF biedru naudu 2018. gadam
JA informē, ka LBF biedra nauda 2018. gadam saglabāsies 150 EUR apmērā.
JB uzdod jautājumu, kāds ir Aizkraukles bridža kluba statuss?
JA informē, ka Aizkraukles bridža klubs ir izslēgts no LBF biedriem.
Lēmums: Par biedra naudas apmēru – 150 EUR, nobalso – 6 balsis PAR.
4) Citi jautājumi
MR informē, ka neapmierina situācija, kad biedru sapulcē biedri neatskaitās par paveikto
iepriekšējā gadā un šai informācijai būtu jābūt publiski pieejamai.
JB informē, ka iepriekšējā kopsapulcē tika uzdots pienākums katram LBF biedram organizēt
vismaz vienu turnīru, kas tika arī darīts.
MR informē, ka BAB sadarbībā ar OBK organizēja sieviešu bridža festivālu, ikgadējo bridža
festivālu: Riga Invites to Jurmala. BAB klubs nosūtīja savu komandu uz ziemas spēlēm Monako.
NA uzdod jautājumu vai komanda startēja zem nosaukuma LATVIJA?
MR atbild, ka nebija tiesības izvēlēties šādu nosaukumu, bet komanda startēja zem nosaukuma
Riga Invites, tādejādi reklamējot augustā gaidāmo bridža festivālu Latvijā.
MR izsaka ierosinājumus veikt izmaiņas sporta tehniskajā komitejā (STK), lai tiktu pārstrādāti
turnīru nolikumi, kuros ir pārāk daudz ierobežojumu un tie ir novecojuši.
JA informē, ka nolikumi tiek apstiprināti uz katru turnīru un jebkurš var izteikt savu viedokli.
MR informē, ka tas īsti nav iespējams, jo nav zināms, kad valde izskata nolikuma projektu,
cilvēkiem ārpus LBF valdes nolikums ir pieejams tikai tad, kad tas ir apstiprināts valdes sēdē un
pēc tam publicēts www.bridge.lv
MR informē, ka BAB vēlas papildināt STK. Kā kandidāti tiek piedāvāti Uģis Jansons un Jānis
Neimanis.
JA un NA piekrīt MR viedoklim par STK papildināšanu un lūdz šo jautājumu nodot tālāk izskatīšanai
valdei.
Lēmums: LBF valdes sēdē izskatīt jautājumu par STK papildināšanu ar jauniem locekļiem.
NA: sniedz ieteikumu nākamā LKČ nolikumā iekļaut precizējumu. Līdz šim bija norādīts, ka
komanda var saglabāt vietu, ja tajā paliek vismaz 3 spēlētāji no iepriekšējā gada sastāvā. Lūgums
precizēt, ka tekošajā gadā notiekošajā LKČ komandā ir jābūt ne tikai 3 spēlētājiem no iepriekšējā
gada sastāva, bet vismaz 3 spēlētājiem jāspēlē minimālais partiju daudzums (33%).
Lēmums: Par veicamajām izmaiņām LKČ nolikumā, nodot tālāk izskatīšanai STK.
MR komentē, ka LBF vienlīdzīgi būtu jāvērtē visu veidu Latvijas izlases, pat ja finansējums tām
netiek sniegts. Budžetā jāiekļauj pozīcijas atbilstoši sieviešu izlase un senioru izlases dalībai
Eiropas čempionātos.
JB komentē, ka izstrādājot izlašu nolikumus, tie jāparedz arī sieviešu un senioru izlasēm un
jānorāda iespējamais līdzfinansējums gadījumiem, ja kāda no izlasēm ir gatava pārstāvēt Latviju
čempionātos.
Nolikumos būtu nepieciešams iekļaut metodiku kā tiks finansēta Latvijas izlase.

JA komentē, ka var iezīmēt budžetā finansējumu nākamajam gadam, jo nav viennozīmīgi skaidrs
cik liels būs pieejamais finansējums nākamajam gadam.
DB izsaka viedokli par uzkrājumu veidošanu izlašu finansēšanai.
Lēmums: Izstrādājot Latvijas izlases nolikumu, izstrādā to arī sieviešu un senioru izlasēm. LBF
valdei izskatīt iespēju par iespējamā uzkrājuma veidošanas modeļa, Latvijas izlases
līdzfinansējumam, realizāciju.
JA paziņo, ka 2018. gada LBF biedru kopsapulce ir slēgta.
J. Alfejeva
D. Briedis
K. Rubins
D. Kampara
J. Bethers
M. Romanovska

