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1. NODAĻA. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS 

1.1. Biedrības nosaukums ir "Latvijas Bridža Federācija", saīsināti un turpmāk tekstā LBF, un 

tā ir patstāvīga, saskaņā ar Sporta likumu oficiāli atzīta sporta federācija, kam ir tiesības 

vadīt un koordinēt bridža sporta veidu Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti starptautiskajās 

sporta organizācijās. 

2. NODAĻA. LBF Darbības mērķi un uzdevumi 

2.1. LBF darbības mērķi ir: 

2.1.1. sporta bridža popularizēšana Latvijā; 

2.1.2. bridža mācīšana; 

2.1.3. Latvijas bridžistu sportiskā līmeņa celšana; 

2.1.4. sadarbība ar citu valstu un starptautiskajām bridža organizācijām. 

2.2. LBF darbības uzdevumi ir: 

2.2.1. pārstāvēt Latviju Eiropas bridža līgā (EBL), Pasaules bridža federācijā (WBF); 

2.2.2. sadarboties ar citām Latvijas sporta organizācijām un valsts sporta iestādēm; 

2.2.3. organizēt oficiālos Latvijas bridža čempionātus visās kategorijās; 

2.2.4. noteikt kārtību, kādā tiek veidota Latvijas izlase sporta bridžā; 

2.2.5. nodrošināt bridža klubu darbības koordināciju, to interešu pārstāvību un kopīgu 

interešu īstenošanu valstī; 

2.2.6. izveidot un uzturēt Latvijas bridža klasifikācijas sistēmu; 

2.2.7. popularizēt bridžu Latvijā. 

2.3. LBF savu darbības mērķa un uzdevumu izpildei darbojas sekojošos virzienos: 

2.3.1. izstrādā bridža pasākumu kalendāros plānus un LBF organizēto turnīru nolikumus; 

2.3.2. organizē sporta bridža pasākumus Latvijā, tajā skaitā Latvijas čempionātus visās 

kategorijās un citus valsts mēroga un starptautiskus turnīrus; 

2.3.3. veic saimniecisku un finansiālu darbību organizācijas materiāli tehniskās bāzes 

nodrošināšanai; 

2.3.4. aktīvi iepazīstina ar bridžu kā sporta veidu, lai palielinātu Latvijas iedzīvotāju 

interesi; 



2.3.5. organizē un pēc iespējas atbalsta nacionālo izlašu piedalīšanos Eiropas un pasaules 

čempionātos, bridža olimpiādēs, rīko atlases sacensības un organizē nacionālās 

izlases sagatavošanu čempionātiem; 

2.3.6. uztur spēlētāju reģistru un klasifikāciju, sastāda reitingus, apbalvo sportistus; 

2.3.7. sagatavo bridža tiesnešus, trenerus un pasniedzējus; 

2.3.8. rīko bridža apmācības; 

2.3.9. izdod un izplata bridža publikācijas; 

2.3.10. veic cita veida darbību bridža attīstības interesēs. 

3. NODAĻA. Biedri 

3.1. Par LBF biedriem var kļūt juridiskas personas – bridža klubi vai jebkuras citas juridiskas 

personas, kuru darbība ir saistīta ar bridžu, un kuras atbilst kritērijiem, kas noteikti  

atbilstoši LBF darbības principiem, iesniedzot rakstveida pieteikumu ar savas darbības 

raksturojumu un iestāšanās pamatojumu. 

3.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LBF pieņem Valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata 

tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu 

saņemšanas brīža. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats 

pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis 

Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 

nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 

3.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedru kopsapulcei. Ja arī 

Biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LBF biedru, un 

viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās. 

3.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LBF, rakstveidā paziņojot par to Valdei; 

3.5. Biedru var izslēgt no LBF ar Valdes lēmumu, ja:  

3.5.1. biedrs vairāk nekā sešus mēnešus nav nomaksājis biedra naudu; 

3.5.2. biedrs nepilda Biedru kopsapulces un Valdes lēmumus; 

3.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības, nodara morālu vai materiālu 

kaitējumu LBF; 

3.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto vai sporta 

ētiskajiem un morāles principiem. 

3.6. Jautājumu par LBF biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot 

izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra 

neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra 

izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam 

biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 



3.7. LBF biedriem ir šādas tiesības: 

3.7.1. piedalīties un būt pārstāvētam LBF Biedru kopsapulcē, 

3.7.2. saņemt informāciju par LBF darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LBF institūciju 

protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, 

3.7.3. piedalīties visos LBF organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LBF 

darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, 

3.8. LBF biedru pienākumi: 

3.8.1. ievērot LBF statūtus un pildīt Biedru kopsapulces, Valdes un pastāvīgo komisiju 

(to pilnvaru ietvaros) pieņemtos lēmumus, 

3.8.2. regulāri maksāt biedra naudu, 

3.8.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LBF mērķa un uzdevumu realizēšanu, 

3.8.4. Valdes noteiktā kārtībā iesniegt ziņas par savām pilnvarotām personām un viņu 

pilnvaru termiņu, kā arī ziņas par reģistrētiem spēlētājiem, 

3.8.5. nepieļaut rīcību, kas grauj LBF labo vārdu un reputāciju. 

3.9. Saistības biedram var noteikt ar Biedru kopsapulces vai Valdes lēmumu. Nosakot biedram 

saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 

4. NODAĻA. Biedru sapulce 

4.1. Biedru kopsapulce ir augstākā LBF lēmējinstitūcija. 

4.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LBF biedri. Ar lēmējtiesībām tajā piedalās 

katra biedra viens delegāts. 

4.3. Kārtējā Biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam. 

4.4. Ārkārtas Biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā 

pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LBF biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 

4.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram 

biedram rakstisku uzaicinājumu. 

4.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. 

4.7. Biedru sapulces ekskluzīvā kompetencē ietilpst: 

4.7.1. grozījumu izdarīšana LBF statūtos; 

4.7.2. Valdes priekšsēdētāja – LBF prezidenta, Valdes locekļu un revidenta ievēlēšana un 

atsaukšana; 

4.7.3. gada pārskata un atskaites pieņemšana; 

4.7.4. gada budžeta apstiprināšana; 

4.7.5. biedru naudas apjoma noteikšana; 

4.7.6. visi jautājumi, kas saistīti ar uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) izveidošanu vai 

dalību tajās; 



4.7.7. lēmuma pieņemšana par LBF darbības izbeigšanu vai reorganizāciju. 

4.8. Ja Biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta 

atkārtota Biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo 

biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 

4.9. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no 

klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, LBF darbības izbeigšanu vai 

reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem 

biedriem. 

5. NODAĻA. Valde 

5.1. LBF izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem – Valdes 

priekšsēdētāja – LBF prezidenta un četriem Valdes locekļiem. Valdes locekļi  tiek ievēlēti 

uz laiku, līdz brīdim, kad Biedru kopsapulce pieņem lēmumu izbeigt Valdes locekļu 

pilnvaras. LBF Valdes pilnvaru termiņš ir četri gadi, bet, ja Valdes locekļi netiek atcelti, 

tad LBF Valdes pilnvaru termiņš tiek noteikts uz nākamajiem četriem gadiem. 

5.2. Valde pārzina un vada LBF lietas. Tā pārvalda LBF mantu un rīkojās ar tās līdzekļiem 

atbilstoši likumiem, statūtiem un Biedru kopsapulces lēmumiem. 

5.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru kopsapulces 

kompetencē. 

5.4. Valdes priekšsēdētājs pārstāv LBF atsevišķi, bet Valdes loceklis kopā ar vēl vienu Valdes 

locekli. 

5.5. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās 

piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem. 

5.6. Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā 

Valdes priekšsēdētājam ir izšķirošā balss. 

5.7. Valdes lēmumi tiek noformēti sēdes protokola veidā. Protokoli glabājas LBF lietā un tie 

ir brīvi pieejami internetā LBF mājaslapā. 

5.8. Valdes priekšsēdētāja - LBF prezidenta kompetence ir:  

5.8.1. oficiāli pārstāvēt LBF attiecībās ar Latvijas un ārvalstu organizācijām un valsts 

iestādēm; 

5.8.2. sasaukt Valdes sēdes, ieteikt to darba kārtību un vadīt tās; 

5.8.3. pārraudzīt pastāvīgo komisiju darbības atbilstību Biedru kopsapulces un Valdes 

lēmumiem, LBF darbības mērķiem. 

6. NODAĻA. Revidents 

6.1. LBF Biedru kopsapulce ievēl revidentu, kurš veic LBF saimnieciskās un finansiālās 

darbības kontroli, nosakot tā pilnvaru termiņu. 



6.2. LBF revidents nevar būt LBF valdes loceklis. 

6.3. Revidents: 

6.3.1. veic LBF mantas un finanšu līdzekļu revīziju;  

6.3.2. dod atzinumu par LBF budžetu un gada pārskatu; 

6.3.3. izvērtē LBF grāmatvedības un lietvedības darbu; 

6.3.4. sniedz ieteikumus par LBF finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu. 

6.4. Revidents veic revīziju Biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi 

gadā. 

6.5. Biedru kopsapulce apstiprina LBF gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas, 

ja revidents ir ievēlēts. 

7. NODAĻA. Pastāvīgās Komisijas 

7.1. LBF atbilstoši saviem darbības virzieniem izveido pastāvīgās komisijas. Tās veic savu 

darbību saskaņā ar Valdes apstiprinātiem nolikumiem. 

8. NODAĻA. LBF finanses un manta. 

8.1. LBF līdzekļus veido: 

8.1.1. biedru nauda; 

8.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi; 

8.1.3. ienākumi no saimnieciskās darbības; 

8.1.4. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu LBF uzdevumu sasniegšanas 

finansēšanai; 

8.1.5. citi atļauti ienākumi. 

8.2. LBF līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar apstiprināto budžetu un Valdes lēmumiem. 

8.3. Par LBF līdzekļu pareizu izmantošanu atbild Valdes priekšsēdētājs un Valde. 

9. NODAĻA. Biedru nauda. 

9.1. LBF biedri maksā biedra naudu tādā apjomā un termiņos, kā nosaka Biedru kopsapulce. 

 

Valdes priekšsēdētāja Jeļena Alfejeva 

 

Apstiprināts biedru sapulcē 2016.gada 11. martā, Rīgā 


