
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīgā, 2016.gada 08. oktobrī 

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

Mārtiņš Egle (ME 

Piedalās: Maija Romanovska (MR), Jānis Bethers (JB), Uldis Bethers (UB) 

Protokolē: Zita Stāmere (ZS) 

Darba kārtība: 

1) Par EBL TD workshop, Grieķijā, 2017. gada februārī 

2) Par www.bridge.lv izstrādi 

3) Par kalendāra projektu 2017. gadam 

4) Par Latvijas junioru čempionāta nolikuma apstiprināšanu  

5) Par EBL finansējuma saņemšanu un pielietošanu 

6) Par inventāra iegādi 

7) Dažādi 

a. Par Pasaules čempionāta rezultātiem 

b. Par sporta pasākumiem skolēniem 

c. Par atlases uz izlasi kārtības precizēšanu (vai rīkot atlases turnīru kopā ar igauņiem vai 

pēdējais posms ir atlases turnīrs jeb Pērnavas Kauss 2018) 

d. Par Liepājas bridža kluba virzību 

 

1) Par EBL TD workshop, Grieķijā, 2017. gada februārī 

JA informē, ka ir saņemts uzaicinājums piedalīties ikgadējā darba grupā, kas notiks 2017. gada 

februārī Grieķijā. Dalības maksa 300.00 EUR un papildus jāpērk aviobiļete turp – atpakaļ. 

Izskan dažādi viedokļi, cik šīs darba grupas ir produktīvas un nepieciešamas esošo tiesnešu 

kvalifikācijas celšanai un uzlabošanai. 

JA piedāvā no LBF budžeta segt dalības maksu, ceļš turp – atpakaļ ir jāsedz pašam dalībniekam. 

Papildus, tiesnesim, kas apmeklēs šo darba grupu, ir jāvienojas ar LBF par vismaz 2 Latvijas 

Čempionātu tiesāšanu. 

Lēmums: ME noskaidrot vai LBF tiesnese Egita Ērmane ir ieinteresēta apmeklēt augstāk minēto 

darba grupu uz LBF piedāvātajiem nosacījumiem. 

2) Par www.bridge.lv izstrādi 

ZS informē, ka kopš 2017. gada 19. septembrī izsūtītas informācijas par aktuālo stāvokli saistībā 

ar mājas lapas izstrādi, nav nekādu izmaiņu. Sazināties ar mājas lapas izstrādātāju Andri 

Labanovski nav izdevies ne telefoniski, ne rakstiski. 

JA informē, par cik mājas lapas izstrādei tika novirzītas valsts dotācijas, būs valsts pārbaude par 

plāna izpildi un realizāciju. 

Lēmums: JA sagatavot elektronisku vēstuli mājas lapas izstrādātājam Andrim Labanovskim ar 

ierosinājumu risināt radušās problēmas pārrunu ceļā, lai nav jāiesaista citas institūcijas. 

 

http://www.bridge.lv/
http://www.bridge.lv/


3) Par kalendāra projektu 2017. gadam 

JA informē, ka Sporta Federācija pieprasa iesniegt spēļu kalendāru uz visu nākamo gadu. Spēļu 

plāni jāsaliek vismaz provizoriski. 

JA informē, ka ir saņemti kalnedāra projekti no IB un ZS, kas pirms tam elektroniski tikai jau 

apspriesti. Tika uzklausīts ZS viedoklis par B līgas spēļu samazināšanu no divām nedēļas nogalēm 

uz vienu nedēļas nogali. Tika uzklausīts viedoklis par to, ka LKČ ir jāuztver kā “sports”, kur 

noteicošais ir iegūt maksimāli objektīvu rezultātu, ko nespēs iegūt, ja tiks samazināts spēlēšanas 

laiks. Te katram ir jāizvērtē vai viņš grib piedalīties vai cīnīties par iespēju tikt A-līgā un iegūt 

Latvijas Čempiona titulu. 

MR informē, ka atbalsta ideju par jebkādām bridža aktivitātēm, kas padarīs bridža spēlētāju loku 

arvien plašāku. JA piedāvā OT turnīros spēlētājiem ar mazāku klasi attiecībā pret spēlētājiem ar 

lielāku klasi, piešķirt kompensējošu rezultātu, tādējādi neierobežojot spēlēt gribētājus OT 

turnīros. 

JA piedāvā izskatīt kalendārā 4LT posmus un finālu un papildus 4OT posmums bez fināla. OT 

kopvērtējuma 3-5 labākajiem pāriem piedāvājot iespēju piedalīties LT finālā. Ideja tiek akceptēta. 

KR rekomendē 2017. gada LKČ atstāt visu kā plānots līdz šim un izmaiņas ieviest ar 2018. gadu. 

JA viens no argumentiem par labu B līgas atstāšanai tagadējā formātā – ir papildus iespēja 

spēlētājiem tikt pie MB un B līgas apbalvojumiem. 

ZS viedoklis, ja šāds formāts, ar kritēriju dot iespējas iegūt papildus MB spēlētājiem, ir LKČ, kapēc 

tas netiek pielietots vienlīdzīgi LPČ tādejādi dodot šādu iespēju visos Latvijas Čempionātos, ne 

tikai Komandu čempionātā. Kā arī izskatīt iespēju LPČ uz IMP spēlēt attiecīgi 2 dienas nevis 1 

dienu kā līdz šim. 

MR apmierina patreizējā līgu sistēma, rekomendē noskaidrot visu komandu kapteiņu viedkli, kas 

spēlē abās līgās. 

KR viedoklis, par cik ZS informēja, ka viens no kritērijiem, kapēc būtu vēlams samazināt spēļu 

dienu skaitu B līgā – ir finansiālais apsvērums, rekomendē LKČ atlasi taisīt Saldū vai Ogrē, ja 

tādejādi tiks panākts lielāks komandu skaits. 

UB viedoklis ir, ka B līgu var taisīt kā no A līgas neatkarīgu turnīru, ļaujot cilvēkiem izvēlēties vai 

nu viņi grib startēt A līgas atlases sacensībās vai B līgā. 

MR viedoklis ir, ka A līgu šogad veido 3 komandas + 1komanda (2016. gada B līgas uzvarētāji). 

2017. gada B līgā spēlē visi (tā startē ātrāk un sadaļa medaļu komplektus, 1-2v. ir tiesīgas spēlēt 

2017. gada A līgā) un uz 2018. gadu A līgā paliek 3 komandas un 2018. gada B līgas pirmās trīs 

vietas iegūst tiesības spēlēt A līgā. 

Lēmums: JB noskaidrot vai ir iespējams Mārupes domes telpās turnīru rīkot divas dienas pēc 

kārtas. IB apkopot visus izteiktos viedokļus un veikt komandu kapteiņu aptauju, lai pieņemtu 

vairākumam apmierinošāko shēmas modeli. 

Tiek izskatīti piedāvātie 2017. gada kalendāru projekti. 

Lēmums: Pieņemt provizorisko kalendāru līdz 2017. gada oktobrim ar šādām redakcijām: 

1) IMP LPČ pārcelt uz 11-(12).02.2017 



2) LKČ atlasi ieplānot 25.-26.02.2017. 

3) ieplānot RTU kausu 01.04.2017 

4) Riga Invites turnīrs būs no 09.-13.08.2017 

5) Viļņas Kauss plānojas 15.-17.09.2017 

6) LT posms RSP datumi vēl tiks precizēti, tas notiks vai nu 23.09.2017 vai 30.09.2017 

KR precizēt trūkstošo informāciju 2017. gada oktobrim- decembrim līdz nākamai valdes sēdei, lai 

var pilnībā apstiprināt 2017. gada kalendāru. 

4) Par Latvijas junioru čempionāta nolikuma apstiprināšanu 

JA informē, ka no ZS ir saņemts izskatīšanai Latvijas atklātā Junioru Čempionāta nolikumus, kas 

ir saskaņots ar tā organizatoru – Normundu Svētiņu. 

Lēmums: Apstiprināt LJČ nolikumu. IB publicēt to mājas lapā. 

5) Par EBL finansējuma saņemšanu un pielietošanu 

JA informē par EBL piešķirto finansējumu LBF mārketinga pasākumiem. 

KR informē, ka ir saņemts materiāls no Polijas bridža federācijas U60 vecuma grupas apmācībām. 

Visa informācija ir poļu valodā, ir jāveic tulkojums, Imants Bendiks ir piekritis to veikt. 

Lēmums: KR precizēt plānotās izmaksas tulkojuma veikšanai. 

6) Par inventāra iegādi 

 IB informē par trūkstošām kastēm bidding-box uzglabāšanai. 

 ZS informē, lai pieņemtu jebkādu lēmumu par jauna inventāra iegādi ir jāsaprot, kas, cik daudz 

ir LBF pārziņā un kādā stāvoklī esošais inventārs ir. Ir jāveic ne tikai inventarizācija, bet arī esošā 

inventāra atjaunošana, pēc kā būs redzams, kas uz nākamo sezonu ir jāpiepērk papildus. 

Lēmums: IB organizēt inventarizācijas komisiju, lai vienotos par laiku, kad tiks veikta 

inventarizācija un esošā inventāra atjaunošanu. 

7) Dažādi 

a. Par Pasaules čempionāta rezultātiem 

KR informē, ka Polijas pilsētā Vroclavā noritēja Pasaules čempionāts bridžā. Latvijas 

komandas izlasē startēja: K. Rubins- M. Lorencs, M. Romanoska- U. Jansons, J. Ilziņš – 

N. Pelsis) Latvijas izlase tika izlozēta B grupā un 18 komandu konkurencē ieņēma 11. 

vietu. 

Paralēli Komandu finālturnīriem noritēja pāru turnīrs, kur piedalījās: K. Rubins – M. 

Lorencs, J. Bendiks – J. Bethers, M. Romanovska – U. Jansons, J. Balasovs – U. Bethers, 

J. Ilzins – N. Pelsis, labāko rezultātu 12. vietu A finālā ieguva pāris K. Rubins – M. Lorencs. 

Pārējie rezultāti: 

http://www.worldbridge.org/repository/tourn/wroclaw.16/Microsite/Results.htm  

 

 

 

http://www.worldbridge.org/repository/tourn/wroclaw.16/Microsite/Results.htm


b. Par sporta pasākumiem skolēniem 

JA informē, ka septembrī tika iesniegti divi projekti papildus finansējuma iegūšanai 

Latvijas mēroga sacensībām skolēniem 2016. gadā: Latvijas atklātajam junioru 

čempionātam un Latvijas skolēnu ziemas spēlēm. Abi projekti tika noraidīti, jo LJČ skolēnu 

īpatsvars ir mazāks kā ne-skolēnu un Latvijas skolēnu ziemas spēlēs 40 dalībnieku skaits 

neatbilst minimālajam dalībnieku skaitam. 

 

c. Par atlases uz izlasi kārtības precizēšanu (vai rīkot atlases turnīru kopā ar 

igauņiem vai pēdējais posms ir atlases turnīrs jeb Pērnavas Kauss 2018) 

 

JB informē, ka izlases atlasei svarīgs turnīrs ir Pērnavas Kauss, kas 2018. gadā norisināsies 

oktobrī – pec izlases atlases beigām. 

KR rekomendē izņemt Pērnavas Kausu. 

 

Lēmums: IB attiecīgi mainīt izlases veidošanas nolikumu. 

 

e. Par Liepājas Bridža kluba virzību 

MR informē, ka pēc Eiropas čempionāta Liepājā, kas norisnājās šī gada vasarā, ir ieguldīts 

liels darbs, lai apvienotu jaunos spēlētgribētājus. Tika panākta mutiska vienošanās par 

apmācību telpām Liepājas Olimpiskajā centrā, kas tiks finansētas ar Liepājas Domes 

atbalstu. Pagaidām oficiāls apstiprinājums par finansējuma saņemšanu nav. Lūgums 

iesaistīties kādam no LBF, kas šo iesākto procesu koordinēs tālāk. 

JA jautājums, vai iniciatīva no Liepājnieku puses būtu pietiekoši stipra, lai viņi paši 

izveidotu Liepājas bridža klubu, kura pārstāvis tiktu deliģēts attiecīgi šo jautājumu 

risināšanai ar Liepājas Domi? 

Nav viennozīmīga lēmuma, ka šo telpu izmaksas būtu jāsedz LBF. 

 

Lēmums: JA palīdzēt Liepājas apmācību koordinātorei Dainai Ikauniecei sagatavot 

nepieciešamos dokumentus Liepājas Bridža kluba izveidei un tālāko dokumentu 

sagatavošanai telpu finansējuma pieprasīšanai. 

 

 

Nākamā valdes sēde notiks Rīgā, 25.11.2016. 

 

J.Alfejeva 

Z.Stāmere 

I. Bebrišs 

K. Rubins 

M. Egle 

 


