LBF Valdes sēdes protokols
Rīgā, 2015.gada 18. decembrī
Piedalās valdes locekļi: Jeļena Alfejeva (JA), Zita Stāmere (ZS), Mārtiņš Egle (ME), Kārlis Rubins (KR)
Protokolē: Zita Stāmere (ZS)
Darba kārtība:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Par finansiālo segumu RSBK telpām 2015. gadā
Par 2016. gada budžetu
M.Matisona prezentācija par atlases procedūru izlases veidošanai 2017/2018. g.
Par LBF mājas lapu
Par LBF telpām
Bridge TV
Dažādi
a. Par aizvadītajiem turnīriem
b. Latvijas skolēnu čempionāts
c. Pārskats par LBF aktivitātēm
d. AirBaltic līgums
e. kopsapulce

1) Par finansiālo segumu RSBK telpām 2015. gadā
ZS: informē, ka ir saņemts lūgums izskatīt jautājumu par RSBK telpu finansiālo atbalstu no LBF
2015. gadā – vai un kādi maksājumi ir veikti telpu uzturēšanai.
JA: informē, ka iepriekšējā LBF valde bija vienojusies par līdzfinansējumu 6000 EUR apmērā par
12 kalendārajiem mēnešiem. Par cik telpas tika izmantotas 10 mēnešus, tad finansējums attiecīgi
sastādīja 5000 EUR. No kuriem 2015. gada sākumā ieriekšējais LBF pārsāvis (Ivars Ilziņš)
pārskaitīja 1815 EUR, RSBK pa šo periodu ir pārskaitījis 1580,50 EUR, no Jauniešu programmas
tika novirzīti 910 EUR. Par līguma izbeigšanu, LBF 20.10.2015 pārskaitīja 200 EUR. Kopā 4505,50
EUR. LBF telpu izīrētājam Sia "Chirons Medical care" vēl nav samaksājis 494,50 EUR no plānotā
līdzfinansējuma. Veicot šo maksājumu, finansiālās saistības ar izīrētāju Sia "Chirons Medical care"
ir atrisinātās un nav nekāda pamata, kapēc Sia "Chirons Medical care" nevar izildīt mutisko
vienošanos par aizdevuma atmaksu OBK (Ogres bridža klubam).
Lēmums: JA veikt atlikušo maksājumu telpu izīrētajām Sia "Chirons Medical care" 494,50 EUR
apmērā.
2) Par 2016. gada budžetu
ZS: informē, ka nav lietderīgi izskatīt 2016. gada budžetu, kamēr nav pieejama 2015. gada
budžeta izpilde.
Lēmums: JA nosūtīt konta pārskatus. ZS sagatavot 2015. gada budžeta izpildes atskaiti.
3) Par M.Matisona atlases procedūru izlases veidošanai 2017./2018. g.
Jautājums pārcelts izskatīšanai uz nākamo valdes sēdi.

Lēmums: IB sagatavot precizētos aprēķinus, lai nākamajā valdes sēdē būtu iespējams izskatīt
šo jautājumu.
4) Par LBF mājas lapu
KR: informē, ka POP KOM notiek ideju apspriede. Plāno, ka uz nākamo valdes sēdi varēs prezentēt
idejas mājas lapas pārveidei.
5) Par LBF telpām
JA: informē, ka neizdodas sazināties ar dambretistu pārstāvi par iepriekš runātājām telpām.
Jādomā alternatīvi varianti. LBF noslogojums telpām:
1x ned. – ik nedēļas turnīri (RSBK)
1x mēn. – valsts turnīri
2x mēn – Rīgas Komandu Kauss
2x mēn. – treniņiem
LBF var piedāvāt noslogojumu 9 dienām mēnesī bez lielajiem turnīriem, kas papildus var dot:
Latvijas Komandu Čempionāts – 6 dienas
Latvijas Jaukto pāru čemionāts – 1 diena
Latvijas atklātais pāru čempionāts (fināls) – 1 diena
Latvijas Tūres fināls – 1 diena
Latvijas Idividuālais čempionāts – 1 diena
Latvijas Tūres Rīgas posms (RSBK) – 1 diena
Lēmums: JA izskatīt alternatīvus variantus telpām Matīsa ielā.
6) Bridge TV
KR: informē, ka pagaidām šis projekts paliek vīzijas līmenī.
7) Dažādi
a. Par aizvadītajiem turnīriem
KR: informē, ka pirmā atlases kārta uz Izlasi noritējusi labi, bez starpgadījumiem. 2. kārta
notiks 5.,6. martā. Ar kapteiņiem šie datumi ir jau saskaņoti.
Latvijas Individuālajā čempionāta bija liels dalībnieku skaits – 54. Paldies OBK, jo īpaši
Naurim Ārmanim, par atbalstu turnīra norisē!
b. Par Latvijas skolēnu čempionātu
KR: informē, ka tas norisināsies 08.01.2016, Ogrē, Ogres tehnikuma telpās. Reģstrācija ir
jau atvērta. Čempionāta piedalīsies arī jaune bridžisti no Liepājas un Saldus un R1Ģ.
Transportu izmaksas autobusam (Liepāja – Saldus – Ogre – Saldus – Liepāja) sedz LBF.
Lēmums: IB sagatavot čempionāta nolikumu un izsūtīt elektroniskai saskaņošanai. ME
koordinēt jautājumu par autobusa izīrēšanu, lai skolēnu no Liepājas un Saldus var nokļūt
Ogrē.

c. Pārskats par LBF aktivitatēm
JA: informē, ka jau nosūtīja to elektroniskai apspriešanai iepriekš. Pārskats jāiesniedz līdz
15.01.2016.
ME: informē, ka ir nepilnības skaitļos.
Lēmums: ME atsūtīt pareizus datus. JA veikt korekcijas uz iesniegt pārskatu līdz
15.01.2016.
d. Par AirBaltic sadarbības līgumu
KR: informē, ka ir piedāvajums slēgt ar AirBaltic sadarbības līgumu, kas bridžistiem, ceļojot
grupās 6+ dos ievērojamas atlaides. Tiks izveidots speciāls interfeiss ar piekļuvi katra
kluba atbildīgajam pārstāvim.
Lēmums: Ideja tiek atbalstīta, gaidam līgumu no airBaltic puses.
e. Kopsapulce
JA: informē, ka jānosaka datums kopsapulcei 2016. gadā.
Lēmums: Kopsapulce notiks 2016. gada 11. martā. Telpas tiks precizētas.
Nākamā valdes sēde 28.01.2016
J.Alfejeva
Z.Stāmere
M.Egle
K.Rubins

