
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīgā, 2015.gada 08. oktobrī 

Piedalās valdes locekļi: Jeļena Alfejeva (JA), Ivars Bebrišs (IB), Zita Stāmere (ZS), Mārtiņš Egle (ME), 

Kārlis Rubins (KR) 

Piedalās: Maija Romanovska (MR), Māris Matisons (MM) 

Protokolē: Zita Stāmere (ZS) 

Darba kārtība: 

1) Par jauniešu nometni 

a. Par biedrības SBK paskaidrojumiem 

b. Par RD finansējumu 

2) Par atlasi uz izlasi 

3) Par TD kursiem 

4) Par Latvijas pāru čempionātu 

5) MB piešķiršanas kārības Nolikums 

6) M. Matisona prezentācija par atlases procedūru izlases veidošanai uz 2017/2018. gadu 

7) Dažādi  

a. A. Putniņa priekšlikums bridža popularizēšanai 

b. Par dalību starptautiskajos turnīros 

c. Par White House Junior Internationals 2016 

d. Par aizvadītajiem turnīriem 

e. Par izsēdnes formulu 

f. Par telpām 2016. gadā 

g. Par Latvijas Komandu Kauss 

h. Par semināru Romā, 2016. gada janvārī 

i. citi 

 

1) Par jauniešu nometni 

 

a) Tika saņemts skaidrojums no biedrības SBK biedra Ivara Liepas. 

Lēmums: JA sagatavot atbildi, par līguma izmaiņu un naudas atgriešanas iespējām no LBF 

puses. ME izrunāt ar SBK jautājumus par finansējumu rašanos. Skaidri nodefinēt 

problēmjautājumus, lai varētu izstrādāt priekšlikumus, kā uzlabot sadarbību starp LBF un 

biedrību SBK. 

b) KR: informē, ka RD veiktajā pārbaudē, tika konstatētas nepilnības, kas attiecas uz finansējuma 

piešķiršanu ne Rīgā dzīvojošiem nometnes dalībniekiem. Tika nosūtīta RD prasītā informācija. 

Gaidam lēmumu. 

 

Lēmums: KR informēt LBF par RD pieņemto lēmumu finansējuma atgriešanā. 

 

2) Par atlasi uz izlasi 

 

JA: informē, ka pieteikušās 5 komandas. Iespējamie atlases laiki varētu būt 05.,06.12 un 19., 

20.12 vai 05.,06.12 un 18.11. Sadalījumu skaits 120 vai 160 sadalījumi, 10 sadalījumi mačā. 



Lai izvēlētos labvēlīgāko variantu, tiks veikta kapteiņu balsošana. Fināls jānospēlē komandām 

līdz 31.01.2016, 6 mači pa 20 sadalījumiem. 

 

Lēmums: JA noorganizēt kapteiņu balsojumu par atlases norises laikiem. 

 

3) Par TD kursiem 

ME: informē, ka pagaidām ir pieteicies tikai viens interesents – Egita Ērmane. Pieteikšanās laiks 

ir līdz 01.11.2015. 

 

4) Par Latvijas Pāru Čempionātu 

IB: informē, ka telpas ir rezervētas, reģistrācija ir atvērta. Čempionāta nolikums ir publicēts 

www.bridge.lv  

 

Lēmums: IB sagatavot ziņojumu uz nākamo valdes sēdi par čempionāta norisi. 

 

5) MB piešķiršanas kārtības Nolikums 

JA: laika trūkuma dēļ tiek pārcelts uz nākamo valdes sēdi.  

 

6) M. Matisona prezentācija par atlases procedūru izlases veidošanai uz 2017/2018. 

gadu 

MM: informē par kārtību kādā varētu veikt Latvijas izlases atlasi uz 2017/2018. gadu. 

 

Lēmums: MM atsūtīt LBF detalizētu formulu aprēķinu. LBF valdes locekļiem iepazīties ar 

materiālu un sagatavot ierosinājumus sistēmas pilnveidošanai, kā arī izstrādāt kritērijus pēc 

kādiem spēlētājs var pretendēt uz atlasi. 

 

7) Dažādi 

a. A. Putniņa priekšlikums bridža popularizēšanai 

JA: laika trūkuma dēļ tiek pārcelts uz nākamo valdes sēdi 

b. Dalība starptautiskajos turnīros 

JA: laika trūkuma dēļ tiek pārcelts uz nākamo valdes sēdi 

c. White House Junior Internationals 2016 

KR: informē, ka Latvijas U20 izlase ir uzaicināta uz White House Junior Internationals 

2016, bet ir nepieciešams finansiālais atbalsts. 

ZS: informē par jauniešu zemo atsaucību dažādu jautājumu risināšanā. Kritiskāk izvērtēt 

LBF atbalstu jauniešiem. 

 

Lēmums: turpināt diskusiju par šo jautājumu nākamajā valdes sēdē. KR sagatavot 

izmaksu tāmi. 

 

d. Par aizvadītajiem turnīriem 

IB: Latvijas jauktais pāru čempionāts aizritēja bez incidentiem. Vērš uzmanību par 

nepieciešamību LBF pārziņā iegādāties alkometru. 

e. Par izsēdnes formulu 

ZS: ierosināja izskatīt iespējas, kā pilonveidot izsēdnes formulas, lai turnīros oponenti max 

neatkārtotos. 

ME: elektroniski ir iesūtījis savu aprēķinus. 

 

Lēmums: turpināt diskusiju elektroniski.  

http://www.bridge.lv/


 

 

f. Par telpām 2016. gadā 

MR: informē, ka patreizējās telpas nav rentablas. Tiek meklēts jauns risinājums. 

 

Lēmums: pilnvarot MR turpināt sarunas ar potenciālo telpu izīrētājiem un informēt LBF 

par iespējām slēgt īres līgumu. 

 

g. Latvijas Komandu Kauss 

KR: informē, ka neredz iespēju turpināt šo turnīru nākamajā gadā, finansiālu apsvērumu 

dēļ. Nav saprotams no dalībnieku puses vai ir interese. Dalībnieku skaits KKK bija 15, Ogrē 

– 14, Rīga vairs tikai 10. 

ZS: informē, ka Rīgā nepiedalījās neviena komanda no Ogres, jo nolikumā minēts punkts, 

ka spēlētājs, kurš kaut reizi ir spēlējis kādā komandā, nedrīkst pārstāvēt citu komandu. 

Daudzu apstākļu sakritības dēļ, nebija iespējams nokomlektēt nevienu pilnu komandu. Ja 

šāds pasākumus būs nākamgad, lūdzu izvērtēt iespēju mainīt šo punktu nolikumā. 

 

Lēmums: turpināt diskusiju par šo jautājumu nākamajā valdes sēdē. 

 

h. Par semināru Romā, 2016. gada janvārī 

KR: informē, ka 2016. gada janvarī Romā norisināsies ikgadējais bridža federāciju 

seminārs. Ņemot vērā pēdējo mēnešu aktuālitātes, būtu ļoti svarīgi to apmeklēt. Lūgums 

no LBF puses segt avio biļetes, pārējās izmaksas sedz EBL. 

 

Lēmums: turpināt diskusiju par šo jautājumu nākamajā valdes sēdē. 

 

i. Citi 

JA: informē, ka nākamajā valdes sēde jāsāk izskatīt 2016. gada spēļu kalendārs un 

budžets. 

 

Nākamā valdes sēde 05.11.2015 

 

J.Alfejeva 

Z.Stāmere 

I.Bebrišs 

M.Egle 

K. Rubins 

 


