
LBF Valdes sēdes protokols 

Salaspilī, 2016.gada 02. septembrī 

Piedalās valdes locekļi: Jeļena Alfejeva (JA), Zita Stāmere (ZS), Ivars Bebrišs (IB), Kārlis Rubins (KR) 

Piedalās: Andris Labanovskis (AL) 

Protokolē: Zita Stāmere (ZS) 

Darba kārtība: 

1) Par www.bridge.lv majas lapu 

2) Par kalendāra precizēšanu 2016.gada 2.pusgadam un par kalendāra projektu 2017.gadam   

3) Par pieteikumiem valstiska mēroga sporta pasākumu organizēšanai skolēniem  

4) Par inventāra iegādi no Jannersten 

5) Par budžeta izpildi par 7 mēnešiem 

6) Dažādi 

a. WBF Congress Meeting, Wroclaw, Poland 8.09. plkst. 09.00 

b. Par Pasaules jauniešu čempionāta rezultātiem 

c. Par atlases uz izlasi starprezultātu publicēšanu 

 

1) Par www.bridge.lv mājas lapu 

AL informē par izdarīto www.bridge.lv mājas lapas izstrādē un demosntrē demo versiju. 

Lēmums: AL nomainīt IP adresi www.bridge.lv. 12.09.2016 palaist jauno mājas lapas versiju 

tīmeklī. 

2) Par kalendāra precizēšanu 2016. gada 2. pusgadam un par kalendāra projektu 2017. 

gadam 

JA informē, ka www.bridge.lv bija nekorekti ievadīti turnīru datumi. Lūgums izskatīt priekšlikumu 

par LT fināla pārcelšanu uz 26.11.2016. 

JA informē, ka igauņu kolēģi jau ir izstrādājuši kalendāru 2017. gada pirmajam pusgadam un 

mums arī vajadzētu to operatīvi sākt veidot. 

Lēmums: Mainīt LT fināla norises laiku uz 26.11.2016. IB veikt izmaiņas www.bridge. lv  

kalendārā. IB sagatavot uz nākamo valdes sēdi 2017. gada kalendāra uzmetumu.  

3) Par pieteikumiem valstiska mēroga sporta pasākumu organizēšanai skolēniem 

JA informē par saņemto paziņojumu no LSFP - par pieteikumu iesniegšanu valstiska mēroga 

sporta pasākumu organizēšanai vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem Latvijā 

2016. gadā. Pieteikumi līdzfinansējuma iegūšanai jāiesūta līdz 2016. gada 16. septembrim. 

Lēmums: Sagatvot pieteikumus Latvijas Ziemas skolēnu atklātajam čempionātam ar norises 

laiku 16.12.2016 un Latvijas atklātajam junioru čempionātam ar norises laiku 11. -13.11.2016. IB 

sagatavot nolikumu skolēnu čempionātam, ZS sagatavot nolikumu Junioru čempionātam un 

nosūtīt tos elektroniski līdz 12.09.2016. 
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4) Par inventāra iegādi no Jannersten 

KR informē, ka provizoriski LBF ir 500 kāršu komplekti (pieejami pēc EČ Liepājā) un 512 tukšas 

kastes, OBK ir izteicis vēlmi tās iegādāties. Papildus LBF būtu jāiegādājas solīšanas kastes 

(bidding-box). IB informē, ka uz doto brīdi LBF ir 52 solīšanas kastes, lūgums izskatīt iespēju 

papildus iegādāties 20 solīšanas kastīšu komlektus, kas būs nepieciešami jau uz Latvijas atklato 

pāru čempionātu oktobrī. 

Lēmums: KR Polijā iegādāties 20 solīšanas komlektus LBF vajadzībām.  

5) Par budžeta izpildi par 7 mēnešiem 

ZS informē, ka eletroniski tika izsūtīts dokuments ar jautājumiem. KR informē, ka nav ņemti vērā 

viņa iesniegtā informācija. 

Lēmums: ZS pārskatīt KR iesniegto informāciju un veikt korekcijas līdz nākamai valdes sēdei. 

6) Dažādi 

a. WBF Congress Meeting, Wroclaw, Poland 8.09. plkst. 09.00 

JA informē par kongresu un tajā aktuālajām tēmām. 

 

Lēmums: nedeleģēt LBF pārstāvi WBF kongresā. 

 

b. Par Pasaules jauniešu čempionāta rezultātiem 

KR informē par jauniešu startu PČ Itālijā un Pasaules studentu Čempionātā. Rezultāti ir 

atbisltoši sagatavotības pakāpei. Turpmāk stingrāk jāizvērtē komandas komplektēšana 

ar 4 dalībnieku sastāvu.  

 

Lēmums: pieņemt informāciju zināšanai. 

 

d. Par atlases uz izlasi starprezultātu publicēšanu 

JA informē, ka nepieciešams veikt starprezultātu publicēšanu.  

 

Lēmums: ME veikt starprezultātu uz izlasi aprēķinus un publicēt tos līdz 12.09.2016 

www.bridge.lv.  

 

 

Nākamā valdes sēde notiks Rīgā, 08.10.2016 pēc LPČ atlases. 

 

J.Alfejeva 

Z.Stāmere 

I. Bebrišs 

K. Rubins 
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