
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīgā, 2015.gada 05. novembrī 

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

Kārlis Rubins (KR)- eletktroniski 

Piedalās: Nauris Ārmanis (NA) 

Protokolē: Zita Stāmere (ZS) 

Darba kārtība: 

1) Par KSBK un LBF sadarbību 

2) Par atlasi uz izlasi 

3) Par 2016. gada spēļu kalendāru 

4) Par 2016. gada budžetu 

5) Par TD kursiem 

6) MB piešķiršanas kārtības nolikums 

7) Par Izlases atlases procedūru 2017/2018. gadam 

8) 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 semināru Romā, 2016. gada janvārī 

f. Citi 

 

1) Par KSBK un LBF sadarbību 

ME: informē, ka KSBK biedru nauda tiks samaksāta LBF ar pārskaitījumu līdz 10.11.2015. 

JA: informē, ka tiks veiktas izmaiņas līgumā, kas tika noslēgts par abpusēju sadarbību jauniešu 

nometnes organizēšanā. 

Lēmums: JA sagatavot līgumā nepieciešamās izmaiņas. 

2) Par atlasi uz izlasi 

 

ME: informē, ka joprojām ir neskaidrības par formulu, kā tiks izspēlēti sadalījumi, lai komandas 

spēlētu vienus un tos pašus sadalījumus. 

KR: elektroniski informē, ka komandu kapteiņi ir vienojušies par formulu (16 x 2 x 4) un laika 

grafiku (4., 5., 6. decembris). 

 

Lēmums: NA precizēt vai tiešām plānotajā formulā ir ņemts vērā, ka visas komandas spēlē ar 

vieniem un tiem pašiem sadalījumiem. 

 

3) Par 2016. gada spēļu kalendāru 

 

NA: informē, ka KSBK ir apņēmies organizēt LT1 posmu un Kurzemes Komandu Kausu 23.-

24.01.2016. LKK 2016. gadā nenotiks. Lūdz izskatīt iespēju mainīt LT posmu uzskaites kārtību, 



konvertējot iegūto rezultātu katrā posmā uz procentpunktiem. Kopvērtējumu aprēķinot, ņemot 

vērā iegūto rezultātu visos sešos vai piecos no sešiem posmiem. 

ZS: informē, ka elektroniski tika veiktas diskusijas par iespējamo kalendāra grafiku. Tika lūgts 

veikt izmaiņas, lai divas nedēļas pēc kārtas nav divu dienu turnīri, kas varētu negatīvi ietekmēt 

apmeklētāju skaitu. 

IB: informē, lai veiktu vēlamās izmaiņas, tika veiktas sekojošas korekcijas: 13-14.02. LKČ atlase 

uz A un B līgām; 12-13.03. LKČ B līga fināls un A līga 1. aplis; 2-3.04 LKČ A līga fināls; 10.09. 

mixti. 

JA: lūdz izskatīt ideju par Latvijas atklātā pāru čempionāta pārnešanu no septembra uz decembri, 

sakarā ar ļoti blīvo kalendāra grafiku rudens sezonā. 

 

Lēmums: NA nosūtīt LT aprēķina formulu ME. STK izveidojot nolikumu LT 2016. gadam ņemt 

vērā jauno aprēķina sistēmu. JA nosūtīt sporta federācijai pirmā pusgada spēļu grafiku. LBF otrā 

pusgada kalendāro grafiku saskaņot elektroniski līdz nākmai valdes sēdei. 

 

4) Par 2016. gada budžetu 

 

Lēmums: Jautājums pārcelts uz nākamo valdes sēdi. 

 

5) Par TD kursiem 

 

ME: informē, ka Egita Ērmane ir piekritusi apmeklēt TD kursus. 

 

Lēmums: JA no LBF budžeta segt Egitai Ērmanei iepriekš nodefinētos izdevumus saistībā ar TD 

kursiem.  

 

6) MB piešķiršanas kārtības nolikums 

 

ZS: informē, ka pēdējā redakcija tika izsūtīta elektroniskai apspriešanai 06.10.2015. Nekādu 

pretenziju nav, lūdz apstiprināt nolikumu. 

 

Lēmums: Nolikums apstiprināts un stājas spēkā ar 01.01.2016. IB publicēt nolikumu 

www.bridge.lv 

 

7) Par Izlases atlases procedūru 2017/2018. gadam 

 

IB: informē, ka tika saņemts detalizētāks uzskaites aprēķins no Māra Matisona. Ir jāveic tehniskas 

korekcijas. 

 

Lēmums: IB veikt korekcijas aprēķinos un izsūtīt elektroniskai saskaņošanai. 

 

8) Dažādi 

 

a. A. Putniņa priekšlikums bridža popularizēšanai 

 

IB: elektroniski tika izsūtīts materiāls, lai iepazītos ar piedāvājumu. 

Lēmums: atbalstīt A. Putniņu ar nepieciešamo inventāru. 

 

b. Par dalību starptautiskajos turnīros 



Lēmums: jautājumu pārcelt uz nākamo valdes sēdi.  

 

c. Par White House Junior Internationals 2016 

KR: elektroniski informē, ka būtu vēlams finansiāli atbalstīt jauniešu startu šajā turnīrā. 

ME: ņemot vērā jauniešu attieksmi pret bridžu un turnīru apmeklētību, ierosina finansiāli 

neatbalstīt jauniešu startu šajā turnīrā, maksimāli novirzot līdzekļus uz gaidāmo Eiropas 

Čempionātu Liepājā. 

 

Lēmums: LBF finansiāli neatbalsta jauniešu startu White House Junior Internationals 

2016 

 

d. Par aizvadītajiem turnīriem 

ME: informē, ka Latvijas Pāru Čempionāts dažādu iemeslu dēļ bija ļoti slikti apmeklēts. Arī 

klubu iekšienē netika sniegta pietiekoša informācija par gaidāmo turnīru. Lai uzlabotu 

bridžistu informētību par plānotajiem turnīriem, būtu jāizveido e-pastu saraksta bloks, uz 

kuru 1x nedēļā (rekomendējami pirmdienā) tiktu regulāri izsūtīta informācija par tuvākajā 

mēnesī gaidāmajiem turnīriem. 

NA: informē, ka LT pēdējais posms Dobelē bija ļoti labi apmeklēts un posma organizētāji 

ir apņēmušies šo posmu oragnizēt arī 2016. gadā. 

 

Lēmums: Līdz nākamai valdes sēdei elektroniski izskatīt iespēju mainīt čempionāta 

norises laiku 2016. gada kalendārā. 

Katra kluba pārstāvim līdz nākamai valdes sēdei apkopot kluba biedru e-pastu adreses, lai 

varētu uzsākt iknedēļas informatīvo kampaņu. 

 

e. Par semināru Romā, 2016. gada janvārī 

KR: elektroniski informē, ka būtu vēlams šo semināru apmekēt un lūdz segt avio biļešu 

izmaksas. 

 

Lēmums: KR sniegt informāciju par plānotajām biļešu izmaksām. 

 

f. Citi 

KR: elektroniski informē par POP KOM priekšlikumiem. 

JA: informē, ka turpmāk dalības maksas turnīros ir jāveic ar pārskaitījumu. 

 

Lēmums: KR POP KOM priekšlikumu izskatīšanu pārcelt uz nākamo valdes sēdi. Atbildīgās 

personas – organizējot turnīrus un apstiprinot turnīru nolikumus, lūdzu iekļaut informāciju 

par dalības apmaksas veikšanu elektroniskā veidā. 

 

Nākamā valdes sēde 26.11.2015 

 

J.Alfejeva 

Z.Stāmere 

I.Bebrišs 

M.Egle 

 


