
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīgā, 2016.gada 25. novembrī 

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

Mārtiņš Egle (ME) 

Protokolē: Zita Stāmere (ZS) 

Darba kārtība: 

1) Par Champions Cup 2017 

2) Par Latvijas Skolēnu čempionātu 2017 

3) Par EBL finansējuma saņemšanu un izlietošanu 

4) Par www.bridge.lv majaslapu  

5) Par EBL TD Workshop, Grieķijā, 2017. gada februārī 

6) Par Latvijas Individuālo Čempionātu 

7) Dažādi 

a. Par budžetu 2017.gadam (uzrakstīti lūgumi par finansējumu Saeimai, LSFP, LG, piešķirta 

stipendija J. Ilziņam); 

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

pēdējais posms ir atlases turnīrs jeb Pērnavas kauss 2018); 

c. Citi 

 

1) Par Champions Cup 2017 

JA informē, ka EBL ir akceptējis Chamions Cup 2017 rīkošanu Latvijā, sadarbībā ar LBF. Prasības 

un pienākumi starp EBL un Champions Cup 2017 organizatoru ir nodefinētas, skatīt pielikumus. 

Diskusijai izvirzīti 2 jautājumi: pēc kādiem kritērijiem izvēlēties organizatoru un pēc kādiem 

kritērijiem deleģēt komandu, kam būs tiesības pārstāvēt Latviju. 

KR informē, ka saistībā ar plānoto Champions Cup 2017 organizēšanu Latvijā, būtu vēlams jau 

janvārī uzaicināt EBL prezidentu Yves Aubry klātienē, lai detalizētāk risinātu visus ar rīkošanu 

saistītos jautājumus. 

Lēmums: IB izsludināt elektronisku pieteikšanos par Champions Cup 2017 organizēšanu Latvijā. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 08.12.2016. Pretendenti sagatavo un iesniedz tehnisko un 

finanšu piedāvājumu saskaņā ar EBL izvirzītajām prasībām, nosūtot to uz e-pastu: 

alfejeva@inbox.lv. Pretendentu piedāvājumi tiks izvērtēti valdes sēdē, kas notiks 2016. gada 10. 

decembrī. 

Champions Cup 2017 Latviju varēs pārstāvēt LKČ 2017. gada uzvarētāji saglabājot komandas 

sastāvu: kapteinis un 3 spēlētāji. 

2) Par Latvijas Skolēnu Čempionātu 2017 

ZS rekomendē Latvijas skolēnu čempionātu 2017. gada 13. janvārī organizēt Druvā vai Liepājā. 

Lēmums: 2017. gada Latvijas skolēnu Čempionātu organizēt Druvā. Organizē Normunds Svētiņš 

sadarbībā ar LBF. Visiem dalībnieki LBF apmaksā pusdienas. 

3) Par EBL finansējuma saņemšanu un izlietošanu 

Laika trūkuma dēļ jautājums netika izskatīts. 

http://www.bridge.lv/
mailto:alfejeva@inbox.lv


Lēmums: JA iekļaut jautājuma izskatīšanu nākamajā valdes sēdē. 

4) Par www.bridge.lv mājas lapu 

JA informē, ka nav izdevies sakontaktēties ar mājas lapas patreizējo izstrādātāju Andri 

Labanovski. 

Lēmums: JA sagatavo un nosūta oficiālu vēstuli par līgumsaistību neizpildi. 

5) Par EBL TD Workshop, Grieķijā, 2017. gada februārī 

ME informē, ka neviens no Latvijas tiesnešiem nav izrādījis interesi par dalību EBL TD workshop. 

Lēmums: nedeleģēt LBF pārstāvi dalībai EBL TD workshop. 

6) Par Latvijas Individuālo Čempionātu 

ME informē, ka tika iesniegtas solīšanas sistēmas izmaiņas Latvijas Individuālajam Čempionātam, 

kas norisināsies 10. decembrī, Jūrmalā. 

IB informē, ka nav nolemts par LIČ dalības maksām. 

 

Lēmums: IB veikt korekcijas LIČ nolikuma punktā par dalības maksām: Ja dalības maksa tiek 

apmaksāta uz vietas spēlēšanas vietā, samaksa ir 10 EUR. Ja dalības maksa tiek apmaksāta ar 

pārskaitījumu līdz 09.12.2016, samaksa ir 8 EUR. Junioriem un pensionāriem tiek piešķirta 50% 

atlaide. Skolēniem dalība ir bez maksas. IB veikt LIČ solīšanas sistēmas korekcijas, atbilstoši ME 

rekomendācijām. Apstiprināt LIČ nolikumu ar visām augstāk minētājām izmaiņām. 

7) Dažādi 

a. Par budžetu 2017.gadam (uzrakstīti lūgumi par finansējumu Saeimai, LSFP, LG, piešķirta 

stipendija J. Ilziņam); 

JA informē, ka tika iesniegts pieteikums stipendijas piešķiršanai J Ilziņam, kas tika 

apstiprināts. 

 

Lēmums: pieņemt informāciju zināšanai. 

 

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

pēdējais posms ir atlases turnīrs jeb Pērnavas kauss 2018); 

 

KR informē, ka atlases uz izlasi posms, kas plānots kopā ar igauņiem, notiek PČ laikā un 

nav apvienojams. 

 

Lēmums: KR precizēt ar Igaunijas federāciju vai kalendārā norādītie datumi atbilst 

patiesībai un vai iespējams tos koriģēt. 

 

c. Citi 

 

JA rekomendē pasniegt Ziemassvētku dāvanas LBF sadarbības partneriem, uzsverot līdz 

šim veiksmīgo sadarbību. 

Lēmums: JA piešķirt dāvanu iegādei 100 EUR. 

 

http://www.bridge.lv/


JA informē, ka Saeima ir piešķīrusi finansējumu (9,5 tk EUR apmērā) Latvijas jauniešu 

dalībai Eiropas Čempionātā 2017. gadā. 

Lēmums: pieņemt informāciju zināšanai 

 

JA informē, ka no LOC (Liepājas Olimpiskā Centra) ir saņemti 2 rēķini par telpu 

izmantošanu par summām: 331,50 EUR u 195,00 EUR. Ir saņemta nediplomātiska vēstule 

ar sankcijām, kas iestāsies, ja šie rēķini netiks apmaksāti. Juridiski LBF un LOC nav 

piedalījies nekādās diskusijās par telpu nomu, nav noslēdzis nekādu vienošanos un līgumu 

par telpu izmantošanu, līdz ar to prasība neatbilst saturam. Bet, lai saglabātu sekmīgo 

sadarbību ar Liepājas pilsētas domi, lūgums izskatīt iespēju segt šo summu no 

neparedzētiem izdevumiem. Un pieņemt turpmākai zināšanai, lai izvairītos no līdzīgu 

starpgadījumu veidošanās, ka LBF pārstāv valdes priekšsēdētājs un tās 4 valdes locekļi, 

kam katram ir solidārā atbildība. Nevienam citam nav tiesību veikt jebkādas vienošanās 

LBF vārdā. 

Lēmums: JA apmaksāt LOC abus rēķinus par summu 526, 50 EUR. 

 

JA informē, ka 15.11.2016 ir dibināts jauns bridža klubs – Liepājas sporta bridža klubs. 

Lēmums: pieņemt informāciju zināšanai. 

 

IB informē, ka joprojām nav saskaņots 2017. gada spēļu kalendārs periodam septembris 

– decembris. 

KR informē, ka LT posms Rīgā, ko organizē RSP, notiks septembra beigās, bet konkrēts 

datums vēl nav zināms. 

Lēmums: IB veikt atzīmes 2017. gada spēļu kalendārā: 

09.09.2017 – Latvijas atklātais čempionāts sporta bridžā jauktajiem pāriem 

23.09 vai 30.09 – LT 3. posms - Rīga, ko organizē RSP 

14.-15.10.2016 – Latvijas atklātais pāru Čempionāts uz Matchpointiem 

28.10.2016 – LT 4. posms – Dobele 

03.-05.11.2016 – Latvijas atklātais Junioru Čempionāts sporta bridžā - Druvas Dūzis 2017 

25.11.2017 – Latvijas Tūres fināls, ko organizē LBF 

02.12.2017 – Latvijas Individuālais Čempionāts, sezonas noslēgums 

IB veikt izmaiņas LT nolikumā, iekļaujot punktu, ka LT finālā var piedalīties OT 

kopvērtējumā trīs labākie spēlētāju pāri. 

 

Nākamā valdes sēde notiks Jūrmalā, 10.12.2016 pēc LIČ. 

 

J.Alfejeva 

Z.Stāmere 

I. Bebrišs 

K. Rubins 

M. Egle 

 


