
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīgā, 2017.gada 12. janvārī 

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

Protokolē: Zita Stāmere (ZS) 

Darba kārtība: 

1) Par Latvijas Tūres 2017 nolikumu 

2) Par Latvijas atklātā pāru čempionāta (IMP) nolikumu 

3) Par ikmēneša Simultānturnīru 

4) Par Latvijas Komandu Čempionāta nolikumu 

5) Par telpām Latvijas čempionātu norisei 

6) Par LBF mājas lapu 

7) Par 2016. gada finanšu rezultātu apkopošanas kārtību 

8) Par 2017. gada budžetu 

9) Par bridžistu sarakstiem Latvijā (sniedzama informācija WBF un EBL biedru naudas apmēra 

noteikšanai, kā arī LSFP finansējuma noteikšanai). 

10) Par LBF Kopsapulces norises laiku un vietu 

11) Dažādi 

a. Par LBF dokumentu satura publicēšanu 

 

1) Par Latvijas Tūres 2017 nolikumu 

Tika mainīts Latvijas Tūres formāts salīdzinājumā ar pagājušo sezonu, kopā būs 4 posmi un fināls, 

kuram kvalificēsies 15 pāri ar vairāk iegūto punktu skaitu, uz 3 vietām LT finālā prioritāte tiek 

dota Omulīgā turnīra 3 labāko rezultātu ieguvušajiem pāriem, ja tie atsakās, uz vietu finālā 

pretendē nākamais labāko rezultātu ieguvušais pāris no Latvijas Tūres kopvērtējuma. 

 

Lēmums: ZS pārbaudīt attiecīgas korekcijas Latvijas Tūres nolikumā un līdz 16.01.2017 izsūtīt 

elektroniskai saskaņošanai. Kad viss ir saskaņots IB publicēt nolikumu www.bridge.lv . 

 

2) Par Latvijas atklātā pāru čempionāta (IMP) nolikumu  

IB iepazīstina ar Latvijas atklātā pāru čempionāta (IMP) nolikumu. Latvijas atklātais pāru 

čempionāts (IMP) tiek organizēts sadarbībā ar LJBK, kontaktpersona – Jānis Bethers. Samaksa 

par dalību čempionātā vienai dalībniekam: par vienu dienu maksājot ar pārskaitījumu: 10 EUR; 

par vienu dienu maksājot uz vietas spēles dienā: 12 EUR; par divām dienām maksājot ar 

pārskaitījumu: 15 EUR; par divām dienām maksājot uz vietas spēles dienā: 17 EUR. 

 

Lēmums: Apstiprināt Latvijas atklātā pāru čempionāta (IMP) nolikumu. IB līdz 20.01.2017 

publicēt to www.bridge.lv un nosūtīt informācijai LJBK. 

 

3) Par ikmēneša Simultānturnīru 

Par cik lielākā daļa bridža klubu savus iknedēļas turnīrus spēlē vienā un tajā pašā dienā un 

rezultāti tiek apkopoti katru nedēļu – ir jautājums par Simultānturnīra nepieciešamību. Sākotnējā 

šī turnīra būtība ir zaudējusi nozīmi. 

 

Lēmums: jautājuma izskatīšanu pārcelt uz nākamo LBF valdes sēdi. Uz nākamo sēdi, katram 

atbildīgajam noskaidrot sava kluba iekšienē viedokli par šo jautājumu. 

http://www.bridge.lv/
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4) Par Latvijas Komandu Čempionāta nolikumu 

IB iepazīstina ar Latvijas Komandu Čempionāta nolikumu. 

 

Lēmums: Apstiprināt Latvijas Komandu Čempionāta nolikumu. IB līdz 20.01.2017 publicēt 

nolikumu www.bridge.lv . 

 

5) Par telpām Latvijas Čempionātu norisei 

Uz doto brīdi aktuāls jautājums par telpām ir: LKČ atlasei 25.-26.01.2017; B-līgas un A-līgas 

posms 25.-26.03.2017 un LPČ 14.-15.10.2017. 

 

Lēmums: ZS noskaidrot par iespējām telpas nomāt Ogrē, JA noskaidrot par iespējamām telpām 

Rīgā. IB sagatavot un nosūtīt JA tehniskās prasības galdiem. 

 

6) Par LBF mājas lapu 

Nav izdevies atrast risinājumu patreizējai situācijai attiecībā uz mājas lapas izstrādi. 

 

Lēmums: JA līdz nākamai valdes sēdei noskaidrot alternatīvas mājas lapas izstrādei. 

 

7) Par 2016. gada finanšu rezultātu apkopošanas kārtību 

JA informē, ka VID iesniedzamie dokumenti tiks sagatavoti. Nepieciešams apkopot 2016. gada 

finanšu rezultātus. 

 

Lēmums: ZS uz nākamo sēdi apkopot finanšu rezultātus par 2016. gadu. 

 

8) Par 2017. gada budžetu 

Par cik iepriekšējā gada finanšu rezultātu apkopošana vēl nav veikta, pārcelt jautājumu 

izskatīšanai uz nākamo valdes sēdi. 

 

Lēmums: Pārcelt jautājumu izskatīšanai uz nākamo valdes sēdi. 

 

9) Par bridžistu sarakstiem Latvijā (sniedzama informācija WBF un EBL biedru naudas 

apmēra noteikšanai, kā arī LSFP finansējuma noteikšanai). 

JA informē, ka līdz 01.02.2017 LBF klubiem ir jāiesniedz klubu biedru saraksti, kas iesniedzami 

tālāk WBF, EBL un LSFP. 

 

Lēmums: līdz 01.02.2017 atbildīgajiem nosūtīt aktuālo informāciju JA. ZS par OBK un LJBK. ME 

par KSBK. IB par RSBK. KR par BAB. ZS noskaidrot par LSBK (Liepājas sporta bridža klubs) 

iespējamo iestāšanos LBF. KR precizēt par BK Sigulda iespējamo iestāšanos LBF. 

 

 

10) Par LBF Kopsapulces norises laiku un vietu. 

 

Lēmums: Kopsapulces norises vieta un datums: Krasta iela 76, Atpūtas centrs LIDO, 24.03.2017, 

pl. 17:00. 

 

11) Par LBF dokumentu satura publicēšanu 

http://www.bridge.lv/


Tika konstatēts, ka publicējot LBF valdes sēžu protokolu www.bridge.lv tika mainīts tā saturs, 

pretēji pieņemtajam lēmumam, kas nav pieļaujami. Ja pieņemtais lēmums šķiet neadekvāts, 

jebkurš jautājums ir izskatāms atkārtoti nevis vienpusēji labojams. 

 

Lēmums: izteikt aizrādījumu un turpmāk labojumus veikt noteiktajā kārtībā. 

 

 

Nākamā valdes sēde tiks saskaņota elektroniski līdz 10.02.2017. 

J. Alfejeva 

Z. Stāmere 

I. Bebrišs 
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