
LBF Valdes sēdes protokols 

Rīga, 2022. gada 16.decembrī, sākums plkst. 10, attālināti 

Piedalās valdes locekļi: 

Jeļena Alfejeva (JA), Egons Lavendelis (EL), Nauris Ārmanis (NA), Zita Stāmere (ZS). 

Sapulci vada un protokolē: Jeļena Alfejeva 

Dienas kārtība: 

1) Par LIČ; 

2) Par LPČ (IMP) un Mārupes kausu; 

3) Par atlasi uz izlasēm; 

4) Par saņemtajiem priekšlikumiem; 

5) Par bridža apmācībām; 

6) Par MC licences iegādi; 

7) Dažādi: 

a. par Kodeksu un TD materiāliem 

b. par EBL tiesnešu semināru Rīgā 

c. par telpām Latvijas čempionātiem 

d. Par LT finālu 

Valdes sēde: 

1) Par LIČ  

Valdes locekļi diskutē par Latvijas Individuālā čempionāta norisi un problēmu ar rezultātu labošanu. 

Problēma ir tāpēc, ka turnīra tiesneši/ vadītāji nepārzina rezultātu aprēķināšanas programmu visos 

aspektos. Jānosaka tiesnešu funkcijas turnīru laikā un jānodrošina programmas pilnvērtīga darbība. 

Lēmums: 

(1) TK sagatavot tiesnešu funkciju aprakstu un iesniegt apstiprināšanai nākamajā sēdē. 

2) Par LPČ (IMP) un Mārupes kausu  

Ir nepieciešams apstiprināt Latvijas Pāru čempionāta (IMP) un Mārupes kausa nolikumu. 

Lēmums: 

(1) Apstiprināt Nolikumu, atstājot dalības maksu  šā gada līmenī; pārējos saistītos jautājumus risināt 

tekoši. 

3) Par atlasi uz izlasēm 



Saņemts STK priekšlikums, ka kopējā pāru atlase uz Open, Mixed, Senior komandām 2024-2025 gadam 

tiek turpināta uz iepriekš apstiprināto principu pamata, saglabājot ieskaites turnīrus kā iepriekš, kā arī tiek 

plānots izveidot vispārēju nolikumu par izlašu reitingu, kas jebkurā brīdī dod tekošo spēlētāju reitingu 

izlašu atlasē un definēt, ka nākotnē izlases tiek izvēlētas atbilstoši šim reitingam.  

Valdes locekļi diskutē, ka vajadzētu pēc iespējas ātrāk noteikt atlases kārtību uz Latvijas izlasēm. Tiek 

apspriesti vairāki varianti izlases procesa organizēšanai un izlašu dalībnieku izmaksu segšanu. Diskusija  arī 

par prioritāti Mixt izlasei. 

Lēmums: 

(1) Noskaidrot situāciju ar STK darba organizāciju atlašu nolikumu sagatavošanā un izskatīt jautājumu 

par atlasi uz izlasēm nākamajā sēdē. 

4) Par saņemtajiem priekšlikumiem 

Valdes locekļi diskutē par Ivara Rubeņa vēstuli ar priekšlikumiem federācijas darba uzlabošanā.   

Lēmums: 

(1) Pieņemt saņemto informāciju zināšanai un ņemt vērā, organizējot LBF darbu. 

5) Par bridža apmācībām 

Valdes locekļi diskutē par bridža apmācību formātu un apmācību uzturēšanu otrdienās viesnīcā Monika.   

Lēmums: 

(1) Turpināt bridža apmācību nodarbības katru otrdienu viesnīcā Monika līdz 2023.gada 

31.jaunvarim. Par apmācību turpināšanu pēc šā datuma lemt nākamajā mēnesī. 

6) Par MC licences iegādi 

Valdes locekļi diskutē par izmantojamām programmām rezultātu aprēķināšanai.   

Lēmums: 

(1) Iegādāties licenci uz MC uz vienu gadu. 

7) Dažādi  

a) par Kodeksu un TD materiāliem 

Lēmums: 

(1) Publicēt iztulkoto Kodeksu LBF mājaslapā, apmaksāt rēķinu par tulkošanu. 

b) par EBL tiesnešu semināru Rīgā 

Lēmums: 

(2) Pieņemt zināšanai, ka EBL šobrīd uz LBF pieteikuma pamata izskata EBL tiesnešu semināra 
rīkošanu Rīgā, atbildīgais par komunikāciju ar EBL ir Kārlis Rubins. 

c) par telpām Latvijas čempionātiem 



Lēmums: 

(3) Paturēt veiktās telpu rezervācijas Latvijas čempionātiem un citiem pasākumiem viesnīcā Monika, 
valdes locekļiem saņemot informāciju par citiem konkurētspējīgiem piedāvājumiem, iesniegt 
informāciju izskatīšanai valdē. 

d. Par LT finālu 

Lēmums: 

(4) Pieņemt zināšanai problēmsituācijas LT fināla norisē un sacensību laikā, nodrošināt nepieciešamas 

darbības, lai nākotnē nepieļautu šādas vai līdzīgas problēmsituācijas, tai skaitā: nodrošināt 

rezultātu izdruku pieejamību; rezultātu ielikšana mājaslapā; tiesneša pienākumu pildīšanu, 

nolikuma kvalitatīvu sagatavošanu un izpildi. 


