
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīgā, 2017.gada 10. februārī 

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

Protokolē: Zita Stāmere (ZS) 

Darba kārtība: 

1) Par telpām Latvijas Čempionātiem 2017. gadā 

2) Par 2016. gada finanšu rezultātiem 

3) Par 2017. gada budžetu 

4) Par bridžistu sarakstiem Latvijā (sniedzamā informācija WBF un EBL biedru naudas apmēra 

noteikšanai, kā arī LSFP finansējuma noteikšanai) 

5) Par Latvijas Tūres organizatoriskiem jautājumiem 

6) Dažādi 

a. LAD projekts 

b. Par mērķziedojumiem 

c. Par finansējumu dažādām sacensībām 

 

1) Par telpām Latvijas Čempionātiem 2017. gadā 

ZS informē, ka ir rezervētas telpas Ogres Prestižā 3. stāvā atlasei uz 25.-26. februāri. Samaksa ir 

30 EUR/h. B līgas un A līgas otrā apļa sacensībām ir rezervētas telpas Ogres Kultūras centrā, 25.-

26.03.2017. Samaksa 20 EUR/h. Latvijas atklāto jaukto pāru čempionātu rekomendē rīkot tā pat 

kā pagājušajā gadā Jūrmala Spa, šoreiz izvēloties zāli augšstāvā, kur notika Latvijas Individuālais 

Čempionāts decembrī. Zāles izmaksas 350 EUR. 

 

Lēmums: ZS noskaidrot vai Ogres Prestižā ir pieejamas telpas Latvijas atklātā pāru Čempionāta 

atlases kārtai. IB noskaidrot viesnīcas “Brigita” oranžās zāles piemērotību Latvijas Individuālā 

čempionāta rīkošanai. 

 

2) Par 2016. gada finanšu rezultātiem 

ZS prezentēja apkopoto informāciju par 2016. gada finanšu rezultātiem. 

 

Lēmums: ZS veikt korekcijas un izsūtīt datus elektroniskai apspriešanai. 

 

3) Par 2017. gada budžetu 

 

Lēmums: pārcelt jautājuma izskatīšanu uz nākamo sēdi, 10.03.2017. 

 

4) Par bridžistu sarakstiem Latvijā 

JA informē, ka KSBK joprojām nav iesniedzis kluba biedru sarakstu. Aktuāls jautājums par 

iespējamo BK Sigulda un Liepājas bridža klubu iestāšanos LBF. Kā arī joprojām neatrisināts ir 

jautājums par Rīgas Skolēnu pils kā LBF biedra statusu. 

Lēmums: ME nokoordinēt KSBK biedru saraksta iesniegšanu līdz 12.02.2017. Ar Rīgas Skolēnu 

pils un BK Sigulda saistītos jautājumus pārcelt izskatīšanai uz nākamo valdes sēdi, kad uz vietas 

būs Kārlis Rubins. 

 



5) Par Latvijas Tūres organizatoriskiem jautājumiem 

IB informē, ka joprojām par pagājušo gadu Saldus posma un Dobeles posma organizatori nav 

veikuši iemaksas saistībā ar LT nolikumu, kas paredz, ka katrs organizators veic iemaksu LT Fināla 

balvu fondam, kas sastāda 1,50 no galda. 

ZS informē, ka izmaiņas LT nolikumā tika veiktas un tika izsūtītas elektroniskai saskaņošanai. 

 

Lēmums: ME noskaidrot lietas būtību un panākt vienošanos par iemaksu veikšanu, kā arī 

pārliecināties vai šī gada LT 1. posma organizatori ir veikuši iemaksas LT Finālam. Apstiprināt 

Latvijas Tūres nolikumā veiktās izmaiņas un ME publicēt to www.bridge.lv līdz 12.02.2017. 

 

6) Dažādi 

a. LAD projekts 

JA informē, ka veiksmīgi noslēdzies izstrādātais projekts skolēnu un pensionāru bridža 

apmācībām Ķekavas novadā: 16-04-AL09-A019.2202-000009 “Tehniskā aprīkojuma 

komplekta iegāde bridža apmācību nodrošināšanai Ķekavas novadā”. Lūdz iecelt kā 

atbildīgo par šo projektu visā tā darbības laikā – Ingu Lūci. 

 

Lēmums: Iecelt Ingu Lūci par projekta 16-04-AL09-A019.2202-000009 “Tehniskā 

aprīkojuma komplekta iegāde bridža apmācību nodrošināšanai Ķekavas novadā” vadītāju. 

b. Par mērķziedojumiem 

JA informē, ka LBF ar LR FM 2005. gada 22. aprīļa lēmumu nr.68, ir piešķirts sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss, ja citi klubi caur LBF vēlas veikt mērķziedojumus, tad LBF ir 

tiesīga ieturēt 10% no ziedojuma summas. 

 

Lēmums: pieņemt informāciju zināšanai. 

 

c. Par finansējumu dažādām sacensībām 

JA informē, ka Saeima ir piešķīrusi finansējumu apm. 10Tk EUR apmērā, Junioru startam 

EČ Slovākijā, kas norisināsies no 8-15. jūlijam. Rīgas Dome ir piešķīrusi finansējumu 2tk. 

EUR apmērā Champions Cup 2017 organizēšanai Rīgā. Plānotā spēles vieta viesnīca 

“Monika”. Papildus šim projektam ir pieejams mērķziedojums arī no AS “Latvijas Gāze”. 

Tiek apsvērta ideja, piesaistīt sponsorus, drukājot to logo uz kārtīm. 

 

Lēmums: pieņemt informāciju zināšanai. 

 

 

Nākamā valdes sēde tiks saskaņota elektroniski līdz 10.03.2017. 

J. Alfejeva 

Z. Stāmere 

I. Bebrišs 

M. Egle 

 

http://www.bridge.lv/

