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Pārskats par sporta federācijas (turpmāk - Federācija) aktivitātēm 2021. gadā 
 

Federācijas nosaukums: LATVIJAS BRIDŽA FEDERĀCIJA, biedrība 

 

1. Vispārējā informācija 

1.  Pārstāvētais sporta veids / (darbības joma) Sporta bridžs 

2. Darbības mērķis un uzdevumi Sporta bridža 

popularizēšana Latvijā, 

sacensību organizēšana, 

bridža aktivitāšu atbalsts 

3. Izpildinstitūcijas (valdes) sastāvs (vārds, uzvārds, pilnvaru apjoms 

(paraksttiesības), pilnvaru termiņš - pielikumā uz atsevišķas lapas) 

3.1. Kopējais izpildinstitūcijas (valdes) locekļu skaits 5 

3.2. Sieviešu skaits Federācijas izpildinstitūcijā (valdē) 2 

4. Federācijas reģistrēto biedru (jurid. pers.) skaits 

(pielikumā biedru saraksts uz atsevišķas veidlapas) 

8 

5. Tajos nodarbojošos personu (sportistu) skaits 

5.1. līdz 18 gadu vecumam (dzimuši 2003.gadā un vēlāk) 29 

5.2. vecāki par 18 gadiem (dzimuši 2002.gadā un agrāk) 287 

5.3. Kopā 316 

6.  Federācijas reģistrēto (licencēto) sportistu skaits (ja Federācija pārstāv vairākus 

sporta veidus, norādīt par katru sporta veidu atsevišķi): 

6.1.  līdz 18 gadu vecumam (dzimuši 2003.gadā un vēlāk) 29 

6.2. vecāki par 18 gadiem (dzimuši 2002.gadā un agrāk) 287 

7. Tiesnešu (licencēto) skaits 4 

8. Treneru (sertificēto) skaits 3 

9. Budžets 2021.gadā (norādīt kopējo summu EUR): 15916 

9.1. Valsts finansējums (atsevišķi norādot no Izglītības un 

zinātnes ministrijas, Aizsardzības ministrijas 

un citu valsts institūciju piešķirto finansējumu) 

nav 

9.2. Finansējums no Latvijas Sporta federāciju padomes 

(LSFP) 
8879 

9.3. Finansējums no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) nav 

9.4. Pašvaldības finansējums (norādot konkrētas 

pašvaldības, no kurām saņemts finansējums) 
nav 

9.5. Sponsori, ziedojumi, dāvinājumi  3150 

9.6. Biedru naudas nav 

9.7. Sporta klubu iemaksas  nav 

9.8. Starptautisko sporta organizāciju finansējums nav 

9.9. Cits finansējums 3887 

10.  Algoto darbinieku skaits (tai skaitā norādot 

darbinieku skaitu, kas tiek algoti no valsts budžeta 

līdzekļiem) 

nav 

 

2. Federācijas dalība starptautiskajās (OS, PČ, EČ PK, EK) sporta sacensībās: 

Nr. Sacensību nosaukums 
Sacensību datumi 

(precīzi) 

Dienu 

skaits 

Sacensību vieta 

(pilsēta, valsts) 

Sportistu 

skaits no 

Latvijas 

1.  2021 ONLINE EBL QUALIFICATION 

FOR WTC – Tiešsaistes EBL 

kvalifikācija uz PČ 

23. – 28. augustā  

 

6 
Rīga, Latvijas 

Republika 
16 

2.  13TH EUROPEAN SMALL 

FEDERATION GAMES – 13. Mazo 

federāciju spēles 

 

28. – 30. septembrī 

 

3 

 

Viļņa, Lietuvas 

Republika 

 

6 
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 Kopā sacensību skaits: 2 Kopā dienu skaits: 
9 Kopā sportistu 

skaits: 
22 

3. Federācijas sarīkotās Latvijas meistarsacīkstes, čempionāti, kausa izcīņas pieaugušajiem 

(rezultāti pieejami interneta adresē: www.lvbridge.lv) 

 

Nr. 
Sacensību nosaukums Sacensību datumi 

Dienu 

skaits 

Sacensību vieta 

(pilsēta) 

Sportistu 

skaits 

pieaugušo 

konkurencē 

1.  Latvijas jaukto pāru čempionāts 18.09. 1 Rīga 28 

2.  Latvijas pāru čempionāts 

(Matchpoints) 

16.-17.10. 2 Rīga 46 

3.  Latvijas Individuālais čempionāts 18.12. 1 Rīga 31 

 Kopā sacensību skaits: 3 Kopā dienu skaits: 4 
Kopā sportistu 

skaits: 
105 

 

4. Federācijas sarīkotās Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes (čempionāti) un atsevišķi sarīkotās 

valsts mēroga jaunatnes sacensības (rezultāti pieejami interneta adresē: www.lvbridge.lv): 

Nr. Sacensību nosaukums Sacensību datumi 
Dienu 

skaits 

Sacensību vieta 

(pilsēta) 

Sportistu 

skaits jauniešu 

konkurencē 

1.  Latvijas skolēnu čempionāts 22.01. 1 tiešsaiste 20 

2. 2

. 

Latvijas junioru čempionāts 10.12.-12.12. 3 Stāmeriena 
 

44 

 
Kopā sacensību 

skaits: 
2 Kopā dienu skaits: 4 

Kopā sportistu 

skaits : 
64 

 

5. Federācijas Latvijā sarīkotās starptautiskās sacensības (Pasaules čempionāti, Eiropas 

čempionāti, Baltijas čempionāti un citas starptautiskās sacensības, kuras rīko attiecīgā SF, 

kurās piedalās ne mazāk kā 6 valstis individuālajos sporta veidos un ne mazāk kā 4 valstis 

komandu sporta veidos un kuras ir iekļautas attiecīgas starptautiskās federācijas oficiālajā 

sacensību kalendārā (rezultāti pieejami interneta adresē: www._______________): 
 

Nr. 
Sacensību nosaukums Sacensību datumi 

Dienu 

skaits 

Sacensību vieta 

(pilsēta) 

Sportistu 

skaits 

1.       

2.       

3.       

4.       

 Kopā sacensību skaits:  Kopā dienu skaits:  
Kopā sportistu 

skaits: 
 

 

6. Federācijas sarīkotās tautas sporta un veterānu sacensības Latvijā sacensības (rezultāti 

pieejami interneta adresē: www._______________): 

Nr. Sacensību nosaukums Sacensību datumi 
Dienu 

skaits 

Sacensību vieta 

(pilsēta) 

Sportistu 

skaits 

1.       

2.       

3.       

4.       

 Kopā sacensību skaits:  Kopā dienu skaits:  
Kopā sportistu 

skaits: 
 

 

7. Federācijas sarīkotie izglītības pasākumi (semināri, kursi, izdotā mācību metodiskā 

literatūra): 

Nr. 
Semināra (kursu, izdotās literatūras) 

nosaukums 

Semināra (kursu) 

datumi  

Dienu 

skaits 

Semināra (kursu) 

vieta 

Dalībnieku 

skaits  

1.       

2.       

3.       
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4.       

5.       

6.       

 Kopā pasākumu skaits:  

Kontaktpersona, kas koordinē minēto pasākumu īstenošanu Federācijā 

(vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese) 

 

 

8. Federācijas sarīkotie antidopinga pasākumi: 

Nr. Pasākuma nosaukums Pasākuma datumi 
Dienu 

skaits 
Pasākuma vieta 

Dalībnieku 

skaits 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 Kopā pasākumu skaits:  

Kontaktpersona, kas koordinē minēto pasākumu īstenošanu Federācijā 

(vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese) 

 

 

9. Federācijas sarīkotie pasākumi sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības 

aprūpes un medicīniskās uzraudzības nodrošināšanai:  

Nr. Pasākuma nosaukums Pasākuma datumi 
Dienu 

skaits 
Pasākuma vieta 

Dalībnieku 

skaits 

1.  Nometne 02.-06.08. 5 Saldus novads, 

"Juku dzirnavās" 

28 

 Kopā pasākumu skaits: 1 

Kontaktpersona, kas koordinē minēto pasākumu īstenošanu Federācijā 

(vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese) 

Kārlis Rubins, 29724610, 

k.rubins@inbox.lv,  

 

10. Federācijas īstenotie drošības pasākumi/problēmas Federācijas organizētajās sporta 

sacensībās: 
Veikta sacensību dalībnieku testēšana 

Kontaktpersona, kas koordinē minēto pasākumu īstenošanu Federācijā 

(vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese) 

Jeļena Alfejeva, valdes 

priekšsēdētāja, 29216643, 

alfejeva@inbox.lv  

Federācijas izstrādātie noteikumi, kas regulē pasākumus, kas jāīsteno 

organizējot sporta sacensības (piemēram, Federācijas izstrādāts Pasākumu 

drošības reglaments, utt). Lūgums iesniegt minētā dokumenta kopiju. 

 

 
11. Federācijas veiktie pasākumi, lai popularizētu un attīstītu attiecīgo sporta veidu (darbības 

jomu): 

Bridža apmācības Liepājā, Ogrē, Saldū, Siguldā, Rīgā – RTU, Rīgas Skolēnu pilī, 1.ģimnāzijā, online 

Izveidota facebook lapa un vēstkopa. 

 

12. Federācijas pārstāvju darbs starptautiskās un Eiropas federācijās: 

Nr. Pārstāvja vārds, uzvārds 

Starptautiskās 

federācijas 

nosaukums 

Ieņemamais 

amats 

starptautiskajā 

federācijā 

Ievēlēšanas 

datums 

Pilnvaru laiks 

 

1.  Kārlis Rubins Eiropas bridža 

līga EBL 

Jaunatnes 

komisijas loceklis 

2014 Bez termiņa 

 

13. Federācijas pārstāvju piedalīšanās starptautiskās konferencēs un citos pasākumos: 

Nr. Pārstāvja vārds, uzvārds Pasākuma nosaukums 
Pasākuma norises 

vieta 

Pasākuma norises 

datumi 

1.      

2.      

3.      

 

mailto:k.rubins@inbox.lv
mailto:alfejeva@inbox.lv
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14. Federācijas līdzdalība starptautisko projektu/programmu/sadarbības līgumu ietvaros: 

Nr. 

Atbalsta 

projekta/programmas/ 

sadarbības līguma 

nosaukums 

Projekta  mērķis 

Projekta 

kopējais 

budžets 

(EUR) 

SF ieguldījums 

projekta 

īstenošanā (EUR) 

Projekta rezultāti uz 

2021.gada 

31.decembri 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

15. Citas Federācijas aktivitātes: 
Latvijas izlašu izveidošanas noteikumu pārskatīšana 

Jauniešu dalības atbalstīšana starptautiskajās sacensībās  

 

16. Problēmas sporta veida (darbības jomas) attīstībā, Federācijas darbības nodrošināšanā 

2021. gada ietvaros: 

 

Piekrītu, ka šajā pārskatā esošā informācija var tikt izmantota Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un LSFP 

vajadzībām un var tikt publicēta IZM un LSFP mājas lapās internetā. 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs    Jeļena Alfejeva 
  (Ieņemamais amats)  (Paraksts) z.v. (Paraksta atšifrējums) 

 

 

 

2022. gada 4. janvārī 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

 

(!) Pārskata veidlapa aizpildāma elektroniski, obligāti norādot interneta saites, kurās ir pieejami 

sacensību nolikumi un rezultāti. Aicinām pirms pārskata aizpildīšanas iepazīties ar LSFP izstrādāto 

informatīvo materiālu “Paskaidrojumi sporta federācijas aktivitāšu pārskata sagatavošanai”. 

Līdz 2022. gada 17. janvārim pārskats ar tā pielikumiem elektroniski jānosūta uz LSFP e-pastu 

lsfp@lsfp.lv (MS Word formātā), kā arī jāiesniedz LSFP birojā (Rīgā, Grostonas ielā 6B, LV-1013) 

parakstīti dokumentu oriģināli (izņemot, ja dokumenti tiek iesniegti parakstīti ar drošu elektronisko 

parakstu). 

Būtu jāļauj rīkot sacensības augstā līmeņa sportistiem, ievērojot drošības pasākumus – sporta bridžā ir iespēja 

nodrošināt nepieciešamo drošību  

mailto:lsfp@lsfp.lv

