
LBF biedru kopsapulces protokols 

Rīgā, 2016.gada 11. martā 

Piedalās LBF biedri: Ivars Liepa, KSBK (ILi), Maija Romanovska, BAB (MR), Kārlis Rubins, RSP (KR), 

Jānis Bethers, LJBK, (JB), Ivars Bebrišs, RSBK (IB), Dainis Briedis, OBK (DB) 

Piedalās: Zita Stāmere (ZS), Inga Lūce (ILū), Uldis Bethers (UB), Jeļena Alfejeva (JA), Mārtiņš Egle 

(ME) 

Protokolē: Zita Stāmere (ZS) 

Darba kārtība: 

1) Kopsapulces vadītāja un protokolētāja iecelšana 

2) Par kritērijiem LBF biedra statusa iegūšanai 

3) Valdes atskaite par 2015. gadu un gada pārskata apstiprināšana 

4) LBF 2016. gada budžeta plāns 

5) Par biedru naudu 2016. gadam 

6) Par Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu 

7) Par Valdes sastāvu 

8) Par LBF revidentu 

 

1) Kopsapulces vadītāja un protokolētāja iecelšana 

Par kopsapulces vadītāju tiek izvirzīta balsošanai JA. Par protokolētāju tiek izvirzīta balsošanai ZS. 

Lēmums: Ar 6 balsīm PAR par kopsapulces vadītāju tiek apstiprināta JA. Ar 6 balsīm PAR par 

kopsapulces protokolētāju tiek apstiprināta ZS. 

2) Par kritērijiem LBF biedra statusa iegūšanai 

 

ILi informē, ka ir jābūt noteiktiem kritērijiem pēc kuriem tiek piešķirts LBF biedra statuss. ME 

piekrīt, bet norāda uz problēmu, kas var veidoties pielāgojot šiem kritērijiem jau esošos LBF 

biedrus. 

JA informē, ka statūtos 3.2. punktā ir noteikta kārtība kādā tiek uzņemti LBF biedri. JA piedāvā 

mainīt šo punktu , jo valsts finansējums tiek piešķirts pēc biedru, sportistu skaita. 

KR informē, ka pēc likuma fiziskas personas nevar būt biedri. 

Tiek pacelts diskusijai jautājums par esošā LBF biedra ASBK esamību. 

ILi ASBK ir tukšs klubs, kas neveic nekādas darbības. Katram klubam būtu jāiesaistās turnīru 

organizēšanā un jāatskaitās par veikatjām darbībām. 

JB jautā kāds būs ieguvums no ASBK kluba izslēgšanas? 

JA LBF nav tiesību atņemt saviem biedriem statusu. LBF var uzlikt pienākumus saviem biedriem 

un ja šie pienākumi netiek pildīti, tad var rosināt attiecīgo klubu izlēgt. 

JB informē, ka LJBK pagaidām organizē 1 turnīru gadā, sadarbojoties ar Mārupes domi. Klubā ir 

10 regulāri spēlētāji. Spēlētāju skaitam nevajadzētu būt par kritēriju kluba statusa koriģēšanai. 

ILi pastāv par ideju, ka katram klubam jādeleģē pienākumus organizēt turnīrus Latvijas mērogā. 

 

JA rosina iesākto diskusiju pārtraukt un pārcelt to izskatīšanai Valdes sēdē. 

 

Lēmums: Ar 5 balsīm PAR, tiek nolemts pārcelt šo jautājumu izsklatīšanai uz Valdes sēdi. 

 



 

3) Valdes atskaite par 2015. gadu un gada pārskata apstiprināšana 

 

JA: informē, ka 2015. gadā visi plānotie pasākumi notika pēc saskaņotā kalendāra. Jaunieši ir 

piedalījušies turnīros ārpus LV, izmaksas tika segtas no mērķziedojumiem. Uz gada beigām ir liels 

atlikums, jo tika ieskaitīts mērķziedojums Eiropas Čempionātam, kas norisināsies jūlijā Liepājā. 

Šajā gadā nebija sasniegumu par kuriem valsts varētu piešķirt prēmijas. U21 komanda Eiropas 

Čempionātā ieguva 6. vietu un ieguva tiesības pārstāvēt LV Pasaules Čempionātā. Tika iegūta 3. 

vieta mazo Nāciju Kausā. Tika iegūta uzvara Baltijas kausā. Visi LBF rīkotie Latvijas Čempionāti 

noritējuši veiksmīgi. Klasifikācijas uzskaite tiek viekta. Tika saņemts papildus finansējums LBF 

mājas lapas modernizācijai. 

Gada pārskats tika izsūtīts LBF biedriem jau iepriekš elektroniski. 

 

Lēmums: Ar 6 balsīm PAR apstiprināts iesniegtais gada pārskats. 

 

4) LBF 2016. gada budžeta plāns 

JA informē, ka budžeta plāns LBF biedriem tika izsūtīts iepriekš elektroniski, lai varētu detalizēti 

iepazīties. No valsts saņemts finansējums 7320 EUR apmērā Latvijas čempionātu norišu 

līdzfinansēšanai un mājas lapas modernizācijai, kā arī 7700 EUR apmērā Eiropas Čempionāta 

Liepājā līdzfinansēšanai. Pavisam Latvijā ir atzītas 88 sporta federācijas, un Eiropas čempionāts 

Liepājā būs 3. lielākais sporta pasākums 2016. gadā! 

MR vērš uzmanību uz to, ka budžetā nav iekļauts finansējums inventāra atjaunošanai. MR iesaka 

katru gadu ieplānot finanses mazvērtīgā inventāra uzturēšanai 30% no tā vērtības. 

KR informē, ka pēc EČ Liepājā būs iespējams iegādāties par finansiāli izdevīgājiem nosacījumiem 

tur lietotās kāršu dalīšanas mašīnas, kārtis un kastes. 

MR rosina izskatīt jautājumu pēc būtības: LBF nodrošina savus biedrus ar inventāru nevis klubi 

liek kopā savu inventāru LBF rīkoto čempionātu nodrošināšanai. 

KR informē, ka tādā gadījumā LBF būtu nepieciešami visamz 500 kāršu komplekti un 160 solīšanas 

kastītes. Kā arī būtu jādomā par bridgemate atjaunošanu un iegādi LBF vajadzībām. 

JA rosina pieņemt šo zināšanai un veikt attiecīgās Piezīmes 2016. gada budžeta plānā. 

JB jautā vai atbalsts, kas tiek nodrošināt jauniešiem EČ Liepājā ir pietiekoši motivējošs? 

KR informē, ka ir maksimāli jāatbalsta visus spēlēt gribošos jauniešus. Federācija līdzfinansēs 

75% apmērā, jauniešiem ir jākrāj šis līdzfinansējums, piedaloties turnīros. Sportistiem ir iespēja 

iegūt LBF līdzfinansējumu 75% apmērā – katrā grupā 2 labākajiem. 50% pārējiem spēlēt 

gribētājiem. Ja sportisti tiek finālā, tiek apmaksāts finansējums 100% apmērā. 

ILi jautā, kas ir domāts zem finansējuma 720 EUR apmērā RigaInvite turnīram Jauniešu 

programmā? 

KR atbild, ka šis finasējums būs labākajiem jauniešiem/ izlasei, dalības maksu segšanai. 

ILi jautā, pēc kādiem kritērijiem tiks noteikti labākie spēlētāji/ izlase? 

KR atbild, ka tā ir trenera kompetence. Tiek izvērtēti gan rezultāti, gan attieksme pret bridžu. 



Lēmums: Ņemot vērā veikto korekciju 2016. gada budžeta plānā - “Piezīmi” par finansējuma 

iekļaušanu Inventāra atjaunošanai - ar 6 balsīm PAR tiek apstiprināts 2016. gada LBF budžets. 

 

5) Par biedru naudu 2016. gadam 

 

JA: informē, ka 2016. gadā LBF biedru nauda būs 150 EUR apmērā. Piedāvā klubiem atlaides 

biedru naudai nepiešķirt. 

 

Lēmums: Ar 6 balsīm PAR tiek pieņemts, ka atlaides biedru naudai netiek piešķirtas. Ar 5 balsīm 

PAR un 1 ATT tiek apstiprināta LBF biedru nauda 2016. gadam – 150 EUR apmērā. 

 

6) Par Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu 

JA informē, ka LBF biedriem tika izsūtīta iepriekš elektroniski Statūtu jaunā redakcija. Tika veiktas 

korekcijas 5.1. punktā par valdes pilnvaru termiņu uz četriem gadiem, saskaņā ar Sporta likumu. 

DB informē, ka 3. punktā jāveic korekcija par jaunu biedru pieteikuma iesniegšanas kārtību – 

pieteikšanās jāveic rakstiskā veidā. 

JA akceptē DB izteikto piedāvājumu un lūdz biedrus apstiprināt jauno redakciju, ņemot vērā veikto 

korekciju 3. punktā. 

Lēmums: Ar 6 balsīm PAR pieņemt Satūtu jauno redakciju, iekļaujot izmaiņas 3. punktā. 

 

7) Par Valdes sastāvu 

KR informē, ka RSP Valdes sastāvam ir izvirzījusi Kārļa Rubina kandidatūru. 

JB pirms izvirzīt kādu valdes sastāvam, lūdz esošo valdi komentēt kopīgo darbu iepriekšējā gadā. 

JA atbild, ka ir apmierināta ar valdes rīcībspēju un kopīgi padarīto. Regulāri reizi mēnesī tika 

rīkotas sapulces, aktuālie jautājumi risināti pēc to būtības maksimāli īsā periodā. Valdei uzsākot 

darbu bija problēmas ar pēctecību, bet arī ar to valde savu iespēju robežās veiksmīgi ir tikusi 

galā. 

KR izvirza valdes sastāvam Jeļenu Alfejevu. 

MR informē par BAB kluba viedokli. LBF valde aizvadītajā gadā ir strādājusi labi. Patreiz sliktākā 

pozīcija Latvijas bridžā ir – atmosfēra turnīros. Vai cilvēkiem rodas vēlme spēlēt/ piedalīties 

turnīros. Valdē esošais ME dara ļoti labu darbu, bet pēc BAB domām veidojas interešu konflikts, 

jo ME ir gan tiesnešu komisijas vadītājs, gan pats tiesnesis. Turnīros ir novērota negatīva gaisotne, 

tādēļ BAB gribētu izvirzīt citu kandidātu, kas varētu uzņemties tiesnešu sadaļas virzību. Jautājums 

vai KSBK redz šo interešu konfliktu un vai KSBK ir cita kandidatūra ko piedāvāt ME vietā? 

ME atbild, ka labprāt nepiedalītos valdes sastāvā un neuzņemtos tiesnešu komisijas vadītāja lomu. 

ILi jautā, kas tieši BAB neapmierina? 

MR atbild, ka nepamierina esošā vide tiesnešu laukā Latvija bridžā. 

DB informē, ka tiesnešu komisijas vadītājam nav jābūt valdes loceklim. 



MR rekomendē paplašināt valdi. Tiesnešu komisijai varētu sarīkot semināru. Kā arī būtu 

nepieciešama amata instrukcija. Ir jābūt kritērijiem kuros turnīros jāizmanto skrīni, kuros nē. 

ILi informē, ka tiesnesi uz turnīru nozīmē turnīra organizatori. Ja turnīra dalībniekus nepamierina 

tiesneša pieņemtais lēmums, viņiem ir tiesības rakstīt apelāciju. 

MR uzsver, ka negrib samazināt tiesneša tiesības turnīrā. Tās pretēji tam ir jāpalielina. 

Starptaustiskā pieredze rāda, ka tiesneši konflikta situācijās vienperosnīgi nepieņem lēmumus. Ir 

dažādi instrumenti kā rīkoties. Situācija, kad netiek sasaukta apelācijas komisija – nav pieļaujama! 

ILi uzskata, ka problēma rodas dēļ spēlētāju ambīcijām un ne vienmēr spēlētāji izmanto sev dotās 

tiesības un raksta apelāciju par tiesneša pieņemto lēmumu. 

JB ir jāizdala bridžisti kā sportiska līmeņa spēlētāji un bridžisti kā sociāla līmeņa spēlētāji un 

attiecīgi tam jāpielāgo tiesāšanas prakse. 

KR iebilst, ka nevar šķirot spēlētājus viena turnīra laikā. 

DB uzsver, ka iesācējiem jeb sociāla bridža pārstāvjiem konflikti ar tiesnešiem ir ļoti maz un viņus 

nebaida tiesneša lēmumi. Sociāla bridža spēlētājus vairāk atbaida situācijas, kad sportiskā līmeņa 

spēlētāji veido konfliktsituācijas savā starpā un ar tiesnesi turnīra laikā. 

KR uzver, ka no spēlētāju viedokļa tiesnesis ir jāciena. Ir jāskatās no malas kā paši spēlētāji 

izturas viens pret otru. 

MR uzsver, ka pēdējo gadu laikā visi bija tendēti uz tiesnešu saukšanu, tagad šī situācija ir 

mainījusies uz labo pusi, tiesneši netiek saukti pie vismazākām domstarpībām. 

DB rekomendē ieviest tiesnešiem nolikumu, kur tiek atrunāts tiesāšanas prakse atkarībā no turnīra 

veida/ klasifikācijas. Kā arī būtu vēlams izstrādāt vadlīnijas tiesnešu ētikas kodeksam. 

JA rekomendē šo jautājumu pārcelt izskatīšanai uz valdes sēdi un turpināt ar valdes sastāva 

izvirzīšanu. 

JB atbalsta esošo valdi tās pilnā sastāvā un izvirza balsošanai esošo valdes sastāvu. 

MR informē, ka BAB izvirza valdes sastāvam Uģi Jansonu un Ivaru Bebrišu. 

DB izvirza valdes sastāvām Zitu Stāmeri. 

ILi izvirza valdes sastāvam Mārtiņu Egli. 

JA informē, ka uz 5 valdes sastāva vietām ir izvirzīti 6 kandidāti: Jeļena Alfejeva, Kārlis Rubins, 

Ivars Bebrišs, Mārtiņš Egle, Zita Stāmere un Uģis Jansons. Lūdz veikt LBF biedru balsošanu par 

katru kandidātu atsevišķi. 

Lēmums: Jeļena Alfejeva – 6 balsis; Kārlis Rubins – 6 balsis; Ivars Bebrišs – 5 balsis; Zita 

Stāmere – 6 balsis; Mārtiņš Egle – 3 balsis; Uģis Janosons – 3 balsis. JA lūdz LBF biedrus veikt 

atkārtotu balsošanu par Mārtiņa Egles un Uģa Janosna kandidatūrām. Atkārtotā balsojumā 

Mārtiņš Egle – 4 balsis; Uģis Jansons – 2 balsis. JA paziņo, ka LBF biedri ir izveidojuši jauno valdi 

sekojošā sastāvā: Jeļena Alfejeva, Kārlis Rubins, Ivars Bebrišs, Mārtiņš Egle, Zita Stāmere. 

8) Par LBF revidentu 

 



LBF revidenta kandidātam tiek virzīta Uģa Jansona kandidatūra. MR kā BAB pārstāvis akceptē to. 

JA lūdz LBF biedrus veikt balsojumu. 

 

Lēmums: ar 6 balsīm PAR par LBF revidentu tiek apstiprināts Uģis Jansons. 

 

 

K. Rubins 

M. Romanovska 

J. Bethers 

D. Briedis 

I. Liepa 

I. Bebrišs 

 


