Biedrības “Latvijas Bridža Federācija” biedru sapulces protokols
Rīga, 2022. gada 05. maijā, sākums plkst. 17:00.
Piedalās biedrības “Latvijas Bridža Federācija” (turpmāk tekstā – LBF) biedri:
➢ Biedrība “Rīgas Sporta Bridža klubs”, reģ.nr. 40008045704 – Jeļena Alfejeva (JA) uz
pilnvaras pamata;
➢ Biedrība “Saldus Bridža klubs”, reģ.nr. 40008233340 – Einārs Kantāns (EK) uz
pilnvaras pamata;
➢ Biedrība “Bridža klubs Sigulda”, reģ.nr. 40008259481 – Kārlis Rubins (KR);
➢ Biedrība “Bridža atbalsta biedrība”, reģ.nr. 40008078156 – Maija Romanovska (MR)
piedalījās sapulcē attālināti;
➢ Biedrība Bērnu Jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”, reģ.nr. 90000015575 –
Elizaveta Gavrilova (EG) uz pilnvaras pamata;
➢ Biedrība “Ogres Bridža klubs”, reģ.nr. 40008158945 – Nauris Ārmanis (NA);
➢ Biedrība “Latvijas Jaunatnes bridža klubs”, reģ.nr. 40008115518 – Jānis Bethers (JB);
➢ Biedrība “Saturīga brīvā laika pavadīšanai”, reģ.nr. 40008264410 – Hārdijs
Parādnieks (HP).
biedru sapulci izsludinot valdei, pieņem sekojošus lēmumus:
Piedalās papildus: Zita Stāmere (ZS) – LBF valdes loceklis
LBF biedru sapulci vada: Jeļena Alfejeva (JA) – LBF prezidents
Protokolē: Zita Stāmere (ZS) – LBF valdes loceklis
Biedru sapulces dienas kārtība:
1) LBF biedru nauda
2) Citi jautājumi

1. LBF biedru nauda
JA informē, ka LBF biedru nauda ir pakārtota WBF (World bridge federation1) un EBL
(European Bridge League2) ikgadējiem maksājumiem. Par cik pandēmijas dēļ, gan
WBF, gan EBL par iepriekšējo periodu maksu nepieprasīja, tad arī LBF nepiestādīja
biedra naudas maksājumus saviem biedriem. Ar šo gadu maksājumi tiek atjaunoti
un LBF biedriem tiks piestādīts ikgadējais maksājums 150,00 EUR (viens simts
piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā ar maksājuma termiņu 2022. gada 31.
augusts.
Tika diskutēts par iespējamo biedra naudas palielināšanu, ņemot vērā vispārējo
izmaksu kāpumu. JA atsaucās, ka ne WBF, ne EBL nav pacēlušas ikgadējo
maksājumu summas, tāpēc rekomendēja saglabāt esošo summu 150,00 EUR.
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http://www.worldbridge.org/
http://www.eurobridge.org/

Lēmums: saglabāt LBF biedra naudu 150,00 EUR apmērā. JA izrakstīt rēķinus LBF
biedriem un izsūtīt tos elektroniski. LBF biedriem veikt apmaksu līdz 2022. gada
31. augustam. (7 PAR, 1 ATTURAS)
2. Citi jautājumi
2.1. Apspriešanai tika izvirzīts jautājums par LBF rīkoto turnīru licences maksājuma
palielināšanu no esošajiem 10,00 EUR (desmit eiro un 00 centi) sezonā uz 20,00
EUR (divdesmit eiro un 00 centi) sezonā.
Lēmums: apstiprināt LBF turnīru licences maksājuma summu sezonā 20,00 EUR
(divdesmit eiro un 00 centi) apmērā. (7 PAR, 1 ATTURAS)
2.2. JB izvirzīja apspriešanai jautājumi par Bridža kongresa organizēšanu, par ko bija
jau aizsākts runāt pirms pandēmijas laikā. Šis ir ērts un efektīvs instruments, lai
apspriestu un diskutētu par aktuālajiem jautājumiem bridža sfērā. Kongresa
mērķis būtu veidot dažādas darba grupas, kas katra izvērstāk pieietu aktuālajiem
jautājumiem un ģenerētu idejas, risinājumus bridža popularizēšanai sabiedrībā.
Lēmums: JB turpināt strādāt pie idejas izstrādes. (7 PAR, 1 ATTURAS)
Sapulce slēgta plkst.18:45
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