LBF Valdes sēdes protokols
Rīgā, 2015.gada 03.septembrī
Piedalās valdes locekļi: Jeļena Alfejeva (JA), Ivars Bebrišs (IB), Zita Stāmere (ZS), Mārtiņš Egle (ME),
Piedalās: Maija Romanovska (MR), Inga Lūce (IL)
Protokolē: Zita Stāmere (ZS)
Darba kārtība:
1) Par jauniešu nometni
a. Atskaite
b. Par papildus maksas iekasēšanu no nometnes dalībniekiem
c. Apmaksa pedagogiem
2) Par bridža apmācībām
a. Iesaistīto personu izdevumu kompensācija
b. Inventāra piešķiršana
c. Nepieciešamās darbības
3) Par TD kursiem
4) MB piešķiršanas kārības Nolikums
5) Dažādi
a. Dalība starptautiskajos turnīros
1) Par jauniešu nometni
a) IL: ir sagatavots atskaites uzmetums par Jauniešu nometni.
Lēmums: IL jāpievieno trūkstošie izmaksu posteņi un jāiesniedz atskaite LBF.
b) IL: informē, ka SBK saviem jauniešiem, kas devās uz nometni lūdza veikt maksu 15 EUR
apmērā, kas nav saskaņots ar nometnes organizatoriem LBF.
Lēmums: JA sagatavot pieprasījumu SBK pārstāvim Ivaram Liepam ar lūgumu sniegt
paskaidrojumu, kādam mērķim tika vākta augstāk minētā summa.
c) IL: samaksa pedogogiem veikta.
Lēmums: IL iekļaut pedagogu samaksu nometnes atskaitē.
2) Par bridža apmācībām
a) JA: informē, ka MR pārstāvēja LBF intereses Liepājā pedagogu ikgadējā sapulcē par mācību
darbu, lai prezentētu bridža apmācību nepieciešamību. MR nokļūšanai uz Liepāju izmantoja
privātos finansu līdzekļus.
Lēmums: LBF kompensēt MR izdevumus proporcionāli iztērētajiem līdzekļiem.

b) IB: informē, ka uz Liepāju tika nosūtīti 3 bidding box komplekti, 24 sadalījumu kastes ar kārtīm
un 11 grāmatu komplekti.
Lēmums: IB sagatavot vienpusēju pieņemšanas – nodošanas aktu par nosūtīto inventāru.
c) MR: informē par plānotajām apmācībām Rīgā. Par iespējamiem risinājumiem: ja uz
apmācībām piesakās maz dalībnieku (nevar nokomplektēt grupu) vai piesakās ļoti daudz
(nepieciešams organizēt vairākas grupas). Aktuāls jautājums ir par LBF līdzfinansējumu
jauniešu apmācībai, par cik tās būs maksas nodarbības.
Lēmums: MR informēt LBF par esošo situāciju jauniešu apmācību grupu komplektēšanā. ZS
noskaidrot pēc kādiem kritērijiem RD sniedz finansējumu fakultatīvu pulciņu apmaksai.
3) Par TD kursiem
ME: informē par EBL tiesnešu kursiem Prāgā (Čehijā), kas norisināsies no 2016. gada 03.-07.
februārim. Aktuāls jautājums – kāds ir iespējamais līdzfinansējums no LBF puses.
Lēmums: ME izziņot mājas lapā par pieteikšanos uz EBL tiesnešu kursiem. JA nākamā gada
budžetā ieplānot izmaksu posteni saistībā ar EBL tiesnešu apmācību 380 EUR apmērā.
4) MB piešķiršanas kārības Nolikums
ZS: informē, ka nolikuma pēdējā versijā tika izsūtīts pa e-pastu 31.08.2015.
JA: 1. punktā ir jāiekļauj informācija par MB iedalījumu.
IB: 3.5.7 punktā ir jāveic izmaiņas formulējumā.
Lēmums: JA izstrādāt priekšlikumu MB iedalījuma formulējumam. ZS izņemt 3.5.7 punktā vārdu
“meistarkandidāts”.
5) Dažādi
JA: informē, ka no 07.-13.09.2015 norisinās Eiropas Sporta nedēļa.
Lēmums: Atbildīgajām personām sagatavot informāciju par visām pieejamām bridža nodarbību
norises vietām un laikiem, iesniegt tos JA. JA apkopot visu informāciju izsūtīt informāciju Eiropas
Sporta nedēļas organizatoriem.
IB: informē, ka Māris Matisons ir gatavs izstrādāt un prezentēt LBF Latvijas izlases atlases
kritērijus/ nosacījumus nākamajai atlases sezonai 2018/19. gadam.
Lēmums: JA informēt Māri Matisonu, ka LBF ir gatava uzklausīt ierosinājumus.
JA: informē, ka Igaunijas bridža federācija ir lūgusi pārcelt Latvijas Pāru Čempionātu uz citu laiku,
jo tas sakrīt ar Igaunijā notiekošo pāru turnīru Tallinā. LPČ 17.10.2015 nepieciešamas telpas.
Lēmums: Latvijas Pāru Čempionātu nepārcelt (3 balsis par, 1 balss atturas). STK sameklēt
atbilstošas telpas LPČ norisei un izstrādāt LPČ nolikumu.
Nākamā valdes sēde 08.10.2015
J.Alfejeva
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I.Bebrišs
M.Egle

