LBF Valdes sēdes protokols
Rīgā, 2015.gada 30.jūlijā
Piedalās valdes locekļi: Jeļena Alfejeva (JA), Ivars Bebrišs (IB), Zita Stāmere (ZS), Mārtiņš Egle (ME),
Kārlis Rubins (KR)
Piedalās: Maija Romanovska (MR)
Protokolē: Zita Stāmere (ZS)
Darba kārtība:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Atskaite
Par jauniešu nometni
Jaunatnes programmas vīzija
Par bridža apmācībām
Eiropas Čempionāts Liepājā, 2016. gads
MB piešķiršanas kārības Nolikums
Par Latvijas izlases veidošanu 2016.-2017.gadam un turpmāko izlašu veidošanu
Dažādi
a. Dalība starptautiskajos turnīros
b. Piektā „Rīgas Sporta nakts”, 11.09.2015
c. Citi jautājumi

1) Atskaite no iepriekšējās valdes sēdes.
ZS: Tika izstradāti un apstirināti Jauniešu nometnes iekšējas kārtības noteikumus.
ZS: Tika izstrādāts apmācību programmas modelis 32 nodarbībām.
ME: par sadalījumu uzskaiti ārvalstu turnīros. Igaunijā MB piešķir atkarībā no pāru skaita,
sadalījumiem un kvalificēto spēlētaju skaita. Turnīriem ar formātu 5x10 sadalījumi, MB tiek
piešķirtas tikai par kopvērtējumu. Krievijā minisesiju turnīri netiek praktizēti. Turnīros tiek spēlēti
3x24 sadalījumi un MB piešķir pēc labākā rezultāta sesijā vai kopvērtējumā.
IB: Tika izstrādāti un apstiprināti Latvijas jaukto pāru čempionāta un Latvijas izlases veidošanas
nolikumi.
Lēmums: Apstiprināt Latvijas Jaukto pāru Čempionāta un Latvijas izlases veidošanas nolikumus.
ME atvērt reģistrāciju Latvijas Jaukto pāru Čempionātam, Izlases veidošanas atlasei, Latvijas
Tūres 5. posmam, Latvijas Komandu Kausa 3. posmam un Druvas Dūzim.
2) Par jauniešu nometni
KR informē, ka visa nepieciešamā dokumentācija ir saskaņota, lai Jauniešu nometne varētu
sākties 03.08.2015.
Lēmums: uz nākamo valdes sēdi sagatavot atskaiti par Jauniešu nometnes norisi.
3) Jaunatnes programmas vīzija un
4) Par bridža apmācībām
KR informē, ka bija seminārā, kur citas valstis dalījās ar pieredzi kā iesaistīt jauniešus bridžā. KR
novērtē, ka patreiz Latvijā šis process notiek neorganizēti. Piemēram Izraēlā, bridžs ir kā akreditēs

mācību priekšmets, ko māca skolās visā valstī. No skolām labākiem tiek piedāvāta privātā kārtā
padziļinātā bridža apmācība, kur tiek atlasīti spēcīgākie valsts izlasei. Ir pieejami Izraēlas minibridge metodiskie materiāli.
ME informē, ka ir pieejami arī Zviedrijas izlases metodiskie materiāli.
MR informē par sadarbības uzsākšanu ar Liepājas skolām. Tika sagatavota vēstule Liepājas
Domes Sporta pārvaldes vadītājam Artim Lagzdiņam ar lūgumu rast iespēju uzsāt apmācības
Liepājas valsts 1. ģimnāzijā un J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolā. Atsauksme no Liepājas
Domes puses ir ļoti pozitīva, tika solīts arī finansiālais atbalsts pasniedzēja atalgojuma segšanai.
Par pasniedzēju ir piekritusi būt Daina Ikauniece. Būtu nepieciešams noskaidrot, kad Liepājā
norisināsies ikgadējais skolu direktoru un pasniedzēju seminārs/sanāksme, kur LBF varētu šo
ideju prezentēt, ar domu piesaistīt arī citu skolu skolēnus, kas varētu apmeklēt nodarbības
Liepājas valsts 1. ģimnāzijā vai J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolā. Paralēli būtu jādomā
par informatīvo atbalstu interneta vietnēs. MR rekomendē LBF Jāni Bendiku izvirzīt par EBL
akreditēto žurnālistu.
Lēmums: ME izsūtīt elektroniski Zviedrijas izlases metodiskos mācību materiālus. JA apmaksāt
Jānim Bendikam izdevumus (kas ir aptuveni 42 USD), kas saistīti ar EBL žurnālista statusa
iegūšanu līdz 2016. gada beigām. Kurš koordinēs tālak Liepājas pasākumu?
5) Eiropas Čempionāts Liepājā, 2016. gadā
KR informē, ka ir noslēgts līgums ar EBL, ir saņemts apstiprinājums Liepājas Domes ne tikai par
telpām, bet arī par finansiālo atbalstu. Eiropas Čempionāts norisināsies Olimpiskajā centrā.
Plānotā programma būs: 2 dienas – mixtiem (dalības maksa 100 EUR); 3 dienas – open (dalības
maksa 150 EUR); 3 dienas nometne. KR rekomendē nometni sadalīt 2 daļās. Izdalīt lietpratējus
no iesācējiem, kam šī nometne varētu būt kā starts bridža spēles uzsākšanai. Uzturēšanās
izmaksas vienam dalībniekam vienai dienai (dzīvošana un ēšana 3x dienā) ir 30 EUR. LBF ir
jānosaka, cik pāri tiks deliģēti no Latvijas. KR plāno, ka no Latvijas varētu piedalīties U16 – 2 pāri;
U21 – 3 pāri; U26 – 3 pāri; Sievietes – 2 pāri; mix – 5 pāri.
Lēmums: LBF visus izdevumus segs labākajam latviešu pārim Druvas Dūža pāru sacensībās un
pirmās vietas ieguvējam Latvijas skolēnu čempionātā. Par cik tiks veidotas 2 paralēlas nometnes,
tad ikgadējā Jauniešu nometne tiks apvienota ar Eiropas Čemionāta nometni. Izstradāt papildus
kritērijus, kādā kārtībā jaunieši varēs pretendēt uz LBF finansiālo atbalstu Eiropas Čempionāta
ietvaros.
6) MB piešķiršanas kārības Nolikums – pārcelts uz nākamo valdes sēdi.
7) Par Latvijas izlases veidošanu 2016.-2017.gadam un turpmāko izlašu veidošanu –
izņemts no dienas kārtības
8) Dažādi
a. Dalība starptautiskajos turnīros
KR informē par veiksmīgo startu Tromso. Bet ir problēmas ar komandas nokomplektēšanu
Pasaules Čempionātam, jo Jānis Ilziņš vairs nevarēs startēt šajā vecuma grupā. Uz doto
mirkli trūkst pieredzējušu jauniešu. KR rekomendē apsvērt iespēju intensīvāk sūtīt
jauniešus uz ārvalstu turnīriem pieredzes gūšanai.
Kārli lūdzu pievieno finansu atskaiti.
b. Piektā „Rīgas Sporta nakts”, 11.09.2015

JA informē, ka ir saņemts uzaicinājums piedalīties Rīgas Sporta nakts pasākumā, kas
norisināsies 11. septembrī. Dalība japiesaka līdz 4. septembrim. Ir lūgums piesaistīt
jauniešus, kas pasākuma ietvaros varētu prezentēt bridžu interesentiem.
Lēmums: neesmu pierakstījusi vai vispār kas tika nolemts šajā jautājumā?
c. Citi jautājumi
JA informe, ka KSBK joprojām nav samaksājis biedra naudu. Ir jāsāk plānot nākamā gada
bridža turnīru kalendārs.
Lēmums: ME precizēt lietas apstākļus.
Nākamā valdes sēde: 03.09.2015.
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