LBF Valdes sēdes protokols
Rīgā, 2017.gada 10. martā
Piedalās valdes locekļi: Jeļena Alfejeva (JA), Zita Stāmere (ZS), Ivars Bebrišs (IB), Mārtiņš Egle (ME),
Kārlis Rubins (KR)
Protokolē: Zita Stāmere (ZS)
Darba kārtība:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Par telpām un izsēdni LKČ 1. aplim
Par www.bridge.lv nedarbošanās iemesliem
Par 2016. gada finanšu rezultātiem
Par 2017. gada budžetu
Par jaunas LBF mājas lapas izstrādi
Dažādi
a. Par RSP kā LBF biedru
b. Par valsts piešķirto finansējumu
c. Par telpām LČ
d. Par atskaiti EBL
e. Par Champions Cup 2017
f. Par LBF kopsapulci
g. Par Latvijas nometni
h. Par Turcijas nometni
i. Par jauniešu kalendāru un starptautiskajiem turnīriem
j. Par Baltijas Kausu un Tallinas festivālu
k. Par BK Sigulda
l. Par RTU kausu
m. Par J. Alfejevas darba ieguldījumu un novērtējumu LBF labā

1) Par telpām un izsēdni LKČ 1. aplim
ME informē, ka LKČ A līgas 1. apļa pirmajam mačam nepieciešams veikt izsēdnes izlozi. JA
informē, ka LKČ A līgas pirmais aplis notiks Ģertrūdes ielā, izmaksas par divām dienām sastāda
405 EUR. JA informē, ka ir pretrunas LKČ nolikuma 3.5. punktā, ir jāprecizē/ jāizskaidro kā tiek
interpretēts termins “apgrieztā Šveices sistēma”, lai turpmāk nerodas pārpratumi.
Lēmums: Veikt izsēdnes izlozi. Tika izlozēta sekojoša 1. spēles kārta:
Baltic Express – PALMA G
Miki – OGRE
ARARAT – Mārupe
IB veikt papildinājumus LKČ nolikumā. JA publicēt LKČ A līgas pirmās kārtas izsēdni www.bridge.lv
2) Par www.bridge.lv nedarbošanās iemesliem
JA informē, ka mājas lapas darbība tika pārtraukta, jo “hakeri” bija “uzlauzuši” serveri, uz kura
atradās LBF mājas lapa. Informācija ir atjaunota un mājas lapa darbojas.
Lēmums: pieņemt informāciju zināšanai.
3) Par 2016. gada finanšu rezultātiem

ZS informē, ka netika saņemti komentāri attiecībā uz 2016. gada finanšu rezultātiem, tos var
izsūtīt LBF kopsapulces dalībniekiem.
Lēmums: ZS nosūtīt informāciju LBF kopsapulces dalībniekiem (klubu pārstāvjiem) līdz
11.03.2017
4) Par 2017. gada budžetu
KR informē par plānotajām izmaksām saistībā ar jauniešu startu 2017. gadā. ZS veic korekcijas
attiecībā uz pārējām pozīcijām 2017. gadā
Lēmums: ZS nosūtīt informāciju LBF kopsapulces dalībniekiem (klubu pārstāvjiem) līdz
11.03.2017
5) Par LBF mājas lapas izstrādi
JA informē, ka ir atrasts sadarbības partneris, kas uzņemsies mājas lapas izstrādi, patreiz vēl
tiek saskaņoti dokumenti.
Lēmums: Pieņemt informāciju zināšanai
6) Dažādi
a. Par RSP kā LBF biedru
JA informē, ka RSP juridiski nedrīkst būt LBF biedrs.
Lēmums: JA un KR noorganizēt tuvākā mēneša laikā tikšanos ar RSP pārstāvi, lai rastu
risinājumu esošajai situācijai.
b. Par valsts piešķirto finansējumu
JA informē, ka valsts piešķīrusi LBF LČ norišu atbalstīšanai apm.11tk. EUR.
Lēmums: pieņemt informāciju zināšanai.
c. Par telpām LČ
JA informē, ka LKČ telpas ir rezervētas. LČ jauktajiem pāriem – viesnīca Monika (Rīga).
LPČ – ZS noskaidrot par iespējām šo turnīru rīkot Talsos. LIndČ – viesnīca Brigita.
Lēmums: ZS līdz nākamai valdes sēdei noskaidrot par iespējām organizēt LPČ Talsos.
d. Par finanšu atskaiti EBL
JA informē, ka no saņemtā EBL finansējuma LBF mārketinga izmaksu segšanai ir paveikts:
 Samaksāta priekšapmaksa par mājas lapu
 Izveidots bridža klubs Liepājā, Ķekavā un Siguldā – samaksāts par telpām un
pasniedzēju atalgojums
 Nodrukātas bridža brošūras (autors: K. Rubins)
 Samaksāts par senioru materiālu tulkošanu no poļu uz latviešu valodu. Plānots
drukāt maijā
 Tiek nodrošinātas regulāras apmācības Ikšķilē, Ķekavā, Siguldā, Liepājā, papildus
tiek veidots vēl viens apmācību centrs Rīgā



Tiek publicēta informācija par bridža apmācību iespējām Ikšķiles un Siguldas
pilsētu portālos

Mūsu ieguvums ir jaunie bridža klubi un jaunie bridža spēlētāji. Ir izveidots jauns turnīru
cikls – spēlētajiem ar zemāku klasi. Joprojām aktuāls jautājums ir par atbilstošu bridža
skolotāju apmācību un nodrošināšanu, kā arī darbs pie bridža popularizēšanas sociālajos
tīklos un nacionālajos mēdijos.
Lēmums: pieņemt informāciju zināšanai
e. Par Champions Cup 2017
JA informē, ka CC 2017 notiks no 9.-11.11.2017 Rīgā. Latviju pārstāvēs komanda, kas
uzvarēs LKČ A līgā. No 02.-03.03.2017 Rīgā notika tikšanās ar EBL finanšu direktoru, kur
tika pārrunāti aktuālie jautājumi CC2017 sakarā.
KR joprojām tiek meklēti finanšu avoti, organizatorisko izdevumu segšanai.
Lēmums: pieņemt informāciju zināšanai.
f.

Par LBF kopsapulci
JA informē, ka LBF kopsapulce notiks 24.03.2017, Krasta ielā, restorāna LIDO 2. stāvā,
sākums pl. 17:00. Līdz tam jānosūta klubu pārstāvjiem nepieciešamā finanšu informācija.
Lēmums: ZS sagatavot un nosūtīt LBF klubu pārstāvjiem nepieciešamo informāciju

g. Par Latvijas nometni
JA informē, ka ir samaksāts avanss 800 EUR apmērā par Juku dzirnavām no 26.30.06.2017. KR informē, ka paredzamā tāme 5500 EUR. Nometnē varēs uzņemt 40
dalībniekus un 4 pieaugušos. Paredzamie izdevumi uz 1 cilv. ir 140 EUR. Ierosinājums LBF
līdzfinansējumam 2000 EUR apmērā, dalībnieku līdzfinansējums 60 EUR no cilvēka.
Lēmums: ZS ielikt izmaksu pozīciju LBF 2017. gada budžeta plānā.
h. Par Turcijas nometni
KR informē, ka ir saņemts uzaicinājums piedalīties U15 nometnē Turcijā. Turcijas bridža
federācija sedz visus ar uzturēšanos saistītos izdevumus. Ir jāatrod finansējums ceļa
izdevumiem. Ierosinājums: LBF sedz 1/3 no ceļa izdevumiem. Piedāvā no katra no
klubiem: Ikšķiles, Siguldas, Rīgas un Saldus nosūtīt labākos U15 spēlētājus.
Lēmums: ZS ielikt izmaksu pozīciju LBF 2017. gada budžeta plānā.
i.

Par jauniešu plānu un starptautiskajiem turnīriem
KR informē par jauniešu plānotajiem startiem 2017. gadā:
 U20 LČ, Druvā – jau notika
 Latvijas Tūres 1. posms – jau notika
 Komandu turnīrs Polijā, februārī – jau notika
 LKČ atlase – jāpiedalās U25 un meiteņu komandām – jau notika
 RTU kauss, aprīlī – jāpiedalās max visiem jauniešiem
 Latvijas Tūres 2. posms, aprīlī – jāpiedalās max visiem jauniešiem
 Baltijas Kauss, Pērnavā, aprīlī – jāpiedalās U20, U25 un meiteņu komandām











Tallinas Festivāls, maijā – viena komanda (Iļdeikins, Ilziņš, otrs pāris pagaidam vēl
nav noteikts)
EČ Slovākijā – par cik ir saņemts RD finansējums tur dodas U25 un sieviešu
komandas
PČ Francijā – ja būs godalgotās vietas EČ, tiks izvērtētā iespēja finansēt dalību PČ
Riga Invites to Jurmala, augustā – pēc situācijas 2 komandas, 4-6 pāri
Latvijas Tūres 3. posms - Rīgas Kauss, septembrī – max piedalās visi jaunieši
LPČ – max piedalās visi jaunieši
Latvijas Tūras 4. posms Dobele – max piedalās visi jaunieši
LJČ Druvas Dūzis 2017 – max piedalās visi jaunieši
LIČ – max piedalās visi jaunieši

Lēmums: pieņemt informāciju zināšanai.
j.

Par Baltijas Kausu, Tallinas festivālu
KR ierosina – par cik turnīrs notiek Pērnavā, LBF segt tikai ar transportu saistītos
izdevumus. Dzīvošanas izmaksas sedz paši jaunieši. Tas nozīmē, ka paredzamais LBF
līdzfinansējums būtu 500 EUR.
KR ierosina kā katru gadu atbalstīt sieviešu turnīru un piedāvā LBF līdzfinansējumu 500
EUR apmērā sieviešu pāru izmaksu segšanai. LBF segums tiks sadalīts proporcionāli
pieteikušos sieviešu dalībnieku skaitam, kas veiks savlaicīgu reģistrāciju www.bridge.lv
Attiecībā uz Tallinas festivālu, LBF sedz viena pāra izmaksas un dalības maksu komandai,
BAB sedz otra pāra izmaksas.
Lēmums: pieņemt informāciju zināšanai. ME atvērt reģistrāciju Baltijas Kausa ietvaros
notiekošajam sieviešu turnīram ar pieteikšanās termiņu līdz 03.04.2017.

k. Par BK Sigulda
KR informē, ka ir nodibināts BK Sigulda. Apmācības notiek Siguldas 1. pamatskolas telpās
skolēniem un Siguldas Jaunrades centrā pieaugušajiem. BK Sigulda ir izrādījis interesi kļūt
par LBF biedru un vēršas ar lūgumu pie LBF samazināt 2017. gada biedra naudas apmēru.
Lēmums: izskatīt lūgumu par biedra naudas apmaksas samazinājumu LBF kopsapulcē,
24.03.2017
l.

Par RTU Kausu
KR informē, ka RTU kauss notiks 01.04.2017. Tā organizators ir Egons Lavendelis. Par cik
uz šo turnīru plāno ierasties arī BK Sigulda bridžisti, kas apmācības uzsākuši janvārī, ir
lūgums izvērtēt iespēju, ka kārtā tiek spēlēti 3 sadalījumi, lai nepieciešamības gadījumā
var 3šo sadalījumu noņemt, jo jauno bridžistu spēles temps ir salīdzinoši lēns.
Lēmums: KR koordinēt esošo jautājumu ar turnīra organizatoru. ME atvērt turnīra
reģistrāciju www.bridge.lv

m. Par J. Alfejevas darba ieguldījumu un novērtējumu LBF labā
KR un ZS izsaka pateicību JA par ieguldīto darbu LBF labā un kā pateicību ierosina atbalstīt
JA startus starptautiskos bridža turnīros, novirzot no LBF budžeta 1000 EUR, starptautisko
turnīru izmaksu segšanai.

Lēmums: ZS ieplānot 2017. gada budžetā pie citiem izdevumiem – 1000 EUR JA
starptautisko turnīru izdevumu segšanai.

Nākamā valdes sēde tiks saskaņota elektroniski līdz 24.03.2017.
J. Alfejeva
Z. Stāmere
I. Bebrišs
M. Egle
K. Rubins

