
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīgā, 2016.gada 26. februārī 

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

Kārlis Rubins (KR) 

Piedalās: Maija Romanovska (MR) 

Protokolē: Zita Stāmere (ZS) 

Darba kārtība: 

1) Par telpām Rīgā, Ģertrūdes 69/71 

2) Par Disciplinārkodeksu 

3) Par bridžistu sarakstu 

4) Par atlasi/komandas apstiprināšanu pasaules čempionātam visās kategorijās, kas nav open 

5) Par 2016.gada budžetu (LSFP finansējuma nosacījumi) 

6) LBF turnīru kalendārs 2016. gada otrajam pusgadam 

7) Dažādi 

a. Par LBF mājaslapu 

b. Dalība starptautiskajos turnīros 

c. Par aizvadītajiem turnīriem 

d. Par reģistrāciju Baltic Women Cup 

e. Par papildfinansējuma kritērijiem jauniešu Eiropas čempionātam Liepājā 

f. LBF biedru kopsapulces norises vieta 

  

1) Par telpām Rīgā, Ģertrūdes 69/71 

MR: informē par savstarpējo vienošanos ar LBF iepriekšējo valdi un Sia “Chirons Medical Care”. 

Par cik vienošanās nav dokumentēta, nav iespējams pierādīt faktus. Tiek piedāvāts risinājums, 

novērtēt faktisko materiālu vērību inventāram, kas tiek izmantots LBF vajadzībām un ir MR 

īpašumā, un nododt to LBF īpašumā, tādejādi samazinot savstarpējos norēķinus. 

Lēmums: MR sagatavot inventāra uzskaiti pēc faktsikās vērtības līdz 2016. gada 11. martam. 

2) Par Disciplinārkodeksu 

 

JA: informē, ka dažu neskaidrību dēļ, tas netika publicēts pirms Latvijas Komandu Čempionāta 

atlases.  

 

Lēmums: IB publicēt pēdējo redakciju www.bridge.lv līdz 2016. gada 27. februārim. 

 

3) Par bridžistu sarakstu 

 

JA: informē, lai turpmāk operatīvi varētu iesniegt nepieciešamo informāciju WBF un EBL, LBF 

klubiem atjaunotie biedru saraksti jāiesniedz līdz tekošā gada 01. februārim. 

 

Lēmums: ZS informēt OBK un LJBK. KR informēt RSP un BAB. ME informēt SBK. IB informēt 

RSBK. JA informēt ASBK. JA apkopot visu klubu biedru sarakstus un izdalīt aktīvos un neaktīvos 

bridžistus. 

 

http://www.bridge.lv/


4) Par atlasi/komandas apstiprināšanu pasaules čempionātam visās kategorijās, kas 

nav open 

JA informē ka no 03.-17.09.2016 norisināsies atklātais Pasaules Čempionats bridžā, Vroclovā, 

Polijā. No Latvijas ir deliģēta komanda uz OPEN kategoriju, nepieciešams atvērt reģistrāciju MIXT, 

sieviešu un senioru komandām. Atkarībā no spēlēt gribētāju skaita, tiks piemērota atlases kārtība. 

Izmaksas būs jāsedz pašiem dalībniekiem. 

Lēmums: ME atvērt pieteikšanos www.bridge.lv Pasaules Čempionātam Vroclavā, MIXT, sieviešu 

un senioru komandām, ar pieteikšanās termiņu līdz 2016. gada 01. maijam. 

 

5) Par 2016.gada budžetu (LSFP finansējuma nosacījumi) 

 

ZS: informē, ka pabeigts darbs pie 2016. gada budžeta izstrādes. JA: informē, ka Latvijas 

Komandu Čempionātam ir saņemts papildus finansējums 1706,00 EUR apmērā, kas tiks novirzīts 

organizatorisko izmaksu segšanai. 

 

Lēmums: JA: prezentēt budžeta projektu 2016. gada 11. marta LBF biedru kopsapucē. 

 

6) LBF turnīru kalendārs 2016 gada otrajam pusgadam 

 

Lēmums: IB izsūtīt elektroniskai saskaņošanai kalendāru otrajam pusgadam. Kā arī elektroniski 

saskaņot Latvijas Pāru čempionāta, Latvijas Jaukto pāru Čempionāta un Latvijas Individuālā 

čempionāta (gada noslēguma pasākums) norises vietu. 

 

7) Dažādi 

a. Par LBF mājas lapu 

KR informē, ka ir iesākts darbs pie mājas lapas www.bridge.lv pārveides. 

 

Lēmums: par mājas lapas pārveides koordinātoru iecelt ZS. ZS sagatavot uz nākamo 

valdes sēdi idejas mājas lapas pārveidei, kā galvenos kritērijus ņemot: vizuālo 

noformējumu, turnīru reģistrāciju, dokumentu arhīva funkcionalitāti un informatīvo blogu. 

 

b. Dalība starptautiskajos turnīros 

KR informē, ka Latvijas komanda februārī piedalījās 1. Eiropas ziemas spēlēs Monako. 

(1st European winter games http://www.wintergames.bridgemonaco.com/ ) Latvijas 

komandai mazliet pietrūka līdz kvalifikācijai Top 16. 

 

c. Par aizvadītajiem turnīriem 

IB informē, ka Atlase uz Latvijas Komandu Čempionāta A un B līgām noritēja bez 

incidentiem. Komanda “Saldus Jaunieši” nav samaksājusi dalības maksu  - 22,50 EUR. 

Turpmāk nolikumā ietvert punktu, kāda ir rīcība, ja komanda, kas ir peteikusies uz startu, 

bez iepriekšēja brīdinājuma neierodas. 

 

Lēmums: IB sagatavojot nākamos nolikumus ņemt vērā minēto faktu. ME informēt SBK 

par izveidojušos situāciju. 

 

d. Par reģistrāciju Baltic Cup women 

http://www.bridge.lv/
http://www.bridge.lv/
http://www.wintergames.bridgemonaco.com/


JA informē, ka nepieciešams atvērt reģistrāciju Baltic Cup women turnīram, kā arī 

sagatavot nolikumu dalībai turnīrā. 

 

Lēmums: KR atvērt reģistrāciu Baltic Cup women turnīram www.bridge.lv. ZS sagatavot 

nolikumu dalībai Baltic Cup women turnīrā Viļņā. 

 

e. Par papildfinansējuma kritērijiem jauniešu Eiropas čempionātam Liepājā 

KR informē par jauniešu iespējām iegūt papildfinansējumu Eiropas Čempionātam Liepājā. 

Ir skaidri jānodefinē kritēriji – tie būs iegūtas MB un KVP. 

 

Lēmums: KR izveidot kritēriju uzskaites tabulu, uz kuras balstoties varēs noteikt katra 

dalībnieka iespējamo papildfinansējumu. 

 

f. LBF biedru kopsapulces norises vieta 

JA informē, ka LBF biedru kopsapulce kā plānots notiks 2016. gada 11. martā. Joprojām 

nav zināma norises vieta. 

 

Lēmums: JA līdz 29.02.2016 elektroniski izsūtīt valds locekļiem potenciālās norises vietas. 

Pēc elektroniskās saskaņošanas ME operatīvi ievietot aktuālo informāciju par LBF biedru 

kopsapulci www.bridge.lv.  

 

Nākamā valdes sēde 11.03.2016 

 

J.Alfejeva 

Z.Stāmere 

M.Egle 

I. Bebrišs 

K. Rubins 
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