
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīgā, 2015.gada 02.jūlijā 

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

Piedalās: Inga Lūce (IL) 

Protokolē: Zita Stāmere (ZS) 

Darba kārtība: 

1) Par jauniešu nometni 

2) Par bridža apmācībām 

3) MB piešķiršanas kārības Nolikums 

4) Par Latvijas izlases veidošanu 2016.-2017.gadam un turpmāko izlašu veidošanu 

5) Dažādi  

a. Dalība starptautiskajos turnīros 

 

1) Par jauniešu nometni 

IL informē par aktuālo saistībā ar jauniešu nometni. Līgumi par ēdināšanu un nometnes norises 

vietu ir noslēgti. Dalībnieku skaits – 40 jaunieši un 4 atbildīgās personas. Pagaidām pieteikušies 

ir no Ogres 10 jaunieši, Rīgas skolēnu pils – 6 jaunieši. Ir nepieciešams bridge.lv atvērt reģistrāciju 

ar termiņu 24.07.2015. Nometnes pārraudze 09.07.2015 pieņems nometnes teritoriju. Pagaidām 

vēl nav ūdens kvalitātes sertifikāta – tiks atrisināts. 

JA informē par RD piešķirto finansējumu 90% apmērā, atlikusī daļa 10% tiks piešķirta pēc 

nometnes atskaites iesniegšanas. 

IL informē, ka ir veiktas iemaksas 400 EUR apmērā Juku dzirnavām. Par ēdināšanu plānotās 

izmaksas 2300 EUR, ½ no līguma summas būs jāiemaksā 5 dienas pirms nometnes atklāšanas. 

 

Diskusija: 

tika apspriests jautājums ar alkohola lietošanas ierobežošanu nometnes laikā. Ir jāizstrādā 

iekšējās kārtības noteikumi, kur jāatrunā – ja tiks lietots alkohols nometnes vadība patur tiesības 

izslēgt no nometnes vai pieprasīt apmaksāt nometnes dalības maksu pilnā apmērā, kas ir 150 

EUR vienai personai. Veicot reģistrācijas samaksu 30 EUR apmērā, nometnes dalībniekiem būs 

jāiepazīstas arī ar iekšējās kārtības noteikumiem. 

 

Lēmums: ZS izstrādāt nometnes iekšējas kārtības noteikumus. ME atvērt dalībnieku reģistrāciju 

bridge.lv, reģistrācija beidzas 24.07.2015. 

 

2) Par bridža apmācībām 

ZS informē, ka kārtība, kā tiek skolā pieņemti fakultatīvie priekšmeti, tika izsūtīta iepriekš 

elektroniski. Ir nepieciešami sekojoša dokumentācija: sertifikāts par noklausītu 72h pedogoģisko 

kursu – kas ļauj pasniegt nodarbības. Jaizstrādāta programma, kas ietver infomāciju par 

nodarbību biežumu nedēļā, laikiem, nodarbības plāniem. Jānorāda, ko grib sasniegt, kādi plānotie 

rezultāti, izmantotā literatūra. Ar šādu dokumentāciju var doties skolā pie mācību daļas, kas tālāk 

izvērtē grib/negrib šādu fakultatīvu priekšmetu savā skolā. Parasti jaunu fakultatīvu priekšmetu 

pieteikšana nākamajam mācību gadam ir jāveic līdz tekošā mācību gada beigām (maijam). 

 

Lēmums: turpināt jautājuma izskatīšanu nākamajā valdes sēdē, ZS noskaidrot kādi metodiskie 

dokumenti jau ir sagatavoti, jo bridža apmācība jau tiek organizēta. 



3) MB piešķiršanas kārības Nolikums 

ZS informē par iesākto darbu nolikumu apvienošanā un rediģēšanā. Iesāktā versija jau tika 

izsūtīta iepriekš elektroniski. 

 

Diskusija: 

JA izsaka ideju nedot MB par katru sesiju, bet tikai par kopvērtējumu, lai izskautu “mākslīgo sesiju 

dalīšanu”, (jaunā nolikuma 3.3.5 punkts). Organizatori nosaka turnīra formātu, līdz ar to tiek 

ietekmēta arī MB piešķiršanas kārtība. ME iebilst, jo tādejādi tiek atņemta iespēja iegūt MB 

lielākam spēlētāju lokam. ME pamato, ka Latvijā šāda formāta turnīri netiek tik plaši izmantoti, 

tāpēc pagaidām neredz vajadzības veit šādas izmaiņas. 

 

Lēmums: ZS veikt atrunātās izmaiņas un izsūtīt atkārtoti elektroniskai apspriešanai. ME precizēt 

informāciju, kā citu valstu organizatori (piem. Igaunijas) uzskaita 50 sadalījumu turnīrus. 

 

4) Par Latvijas izlases veidošanu 2016.-2017.gadam un turpmāko izlašu veidošanu 

IB informē par veiktajām izmaiņām nolikuma izstrādē. 

JA informē, ka finansējuma no LBF nebūs, tāpēc jāsaglaba esošais atlases modelis – kapteiņu 

komandas. JA informē, ka ir iespējams piesaistīt valsts atbalstu par jau esošajiem sasniegumiem, 

bet tikai uz nākamo gadu. 

IB informē, aptaujājot potenciālos komandu kapteiņus ir izteikta neapmierinātība, par iesaldējamo 

naudas līdzekļu apjomu. JA skaidro, ka kārtība netiks mainīta, jo tādā veidā tiek panākts 

nodrošinājums. 

JA uzsver, ka nolikumā jāatrunā fakts, ka komandu dalībnieki atlases posmos nedrīkst mainīt 

komandas. Tāds incidents varētu būt bijis iepriekšējā atlasē. 

 

Lēmums: IB ietvert nolikumā nosacījumu, ka komandas spēlētājs var spēlēt/pārstāvēt atlases 

posmā tikai un vienīgi vienu komandu. IB veikt pārējās redakcionālās izmaiņas nolikumā un izsūtīt 

nolikumu elektroniskai apspriešanai. Komandu pieteikšanās termiņš 01.10.2015. ME pārbaudīt 

(pēc iespējām) vai iepriekšējā atlasē ir bijis incidents, ka spēlētājs pārstāv vairāk kā vienu 

komandu. 

 

5) Dažādi 

a. Dalība starptautiskajos turnīros 

Par cik KR nevarēja ierasties uz sēdi, jautājums tiek pārcelts uz nākamo valdes sēdi. 

 

Lēmums: 

KR sagatavot atskaiti par dalību turnīros uz nākamo valdes sēdi. 

 

b. Citi jautājumi 

JA informē, ka EBL pieņemts lēmums, ka 2016. gada Eiropas Junioru čempionāts notiks 

Liepājā! 

Nākamā valdes sēde: 30.07.2015. 

J.Alfejeva 

Z.Stāmere 

I.Bebrišs 

M.Egle 


