
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008022063
Nosaukums LATVIJAS BRIDŽA FEDERĀCIJA
Taksācijas gads 2020

1. Organizācijas darbības mērķis
Sporta bridža popularizēšana Latvijā

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
9 - Sporta atbalstīšana

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
Latvijas iedzīvotāji – bridža un citu intelektuālo spēļu spēlētāji, neatkarīgi no to vecuma,
dzimuma, tautības, pilsonības u.c. pazīmēm

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111
kontaktadrese "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111
tālruņa numurs 29216643
e-pasta adrese alfejeva@inbox.lv
mājaslapa lvbridge.lv

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Federācijas reģistrēto sportistu dalība starptautiskajās sacensībās:
3.Eiropas Ziemas Spēles, 29.02.-06.03.2020, Monako, Monako, Sportistu skaits no Latvijas - 7
Piezīme: vairākas starptautiskās sacensības COVID-19 pandēmijas ietekmē bija atceltas vai
pārceltas uz nākamo gadu.

Federācijas sarīkotās Latvijas meistarsacīkstes, čempionāti (rezultāti: www.bridge.lv):
Latvijas komandu čempionāts
Atlase uz A un B līgu,1.02.-2.02.2020, Rīga, Sportistu skaits pieaugušo konkurencē - 54
A līga, 22.11.-20.12.2020, online, Sportistu skaits pieaugušo konkurencē - 36
Latvijas pāru čempionāts (IMP), 15.02..-16.02.2020, Mārupe, Sportistu skaits pieaugušo
konkurencē - 64
Latvijas jaukto pāru čempionāts, 6.09.2020, Rīga, Sportistu skaits pieaugušo konkurencē - 54
Latvijas pāru čempionāts (Matchpoints), 3.-4.10.2020, Rīga, Sportistu skaits pieaugušo
konkurencē - 52
Latvijas Individuālais čempionāts, 12.12.2020, online, Sportistu skaits pieaugušo konkurencē - 36

Federācijas sarīkoti Latvijas jaunatnes čempionāti (rezultāti: www.bridge.lv):
Latvijas skolēnu čempionāts, 10.01.2020, Ogre, Sportistu skaits jauniešu konkurencē - 26
Latvijas junioru čempionāts, 14.11.-15.11.2020, online, Sportistu skaits jauniešu konkurencē - 52

Federācijas sarīkotās tautas sporta sacensības (rezultāti: www.bridge.lv):
Latvijas tūres 1. pāru turnīrs, 18.01.2020, Saldus, Sportistu skaits - 78
Latvijas tūres 2. pāru turnīrs, 8.03.2020, Ogre, Sportistu skaits - 68
Latvijas tūres 4. pāru turnīrs, 19.09.2020, Dobele, Sportistu skaits - 42

Federācijas veiktie pasākumi, lai popularizētu un attīstītu sporta bridžu:
Bridža apmācības Ogrē, Saldū, Siguldā, Rīgā – RTU, Rīgas Skolēnu pilī, 1.ģimnāzijā. Lielās
sacensības tiek pārraidītas www.sportacentrs.com un youtube. Izveidota facebook lapa un
vēstkopa.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Iepriekš minētie pasākumi tika noorganizēti labā sportiskā un organizatoriskā līmenī

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 8
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III. Turpmākās darbības plāns 

7.2 iesaistīto personu skaits 0
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 0

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 3000 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 3000 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 3000 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
Sadarbība ar valsts sporta organizācijām, ar atsevišķiem komersantiem, ar starptautiskajām
organizācijām notiek regulāri

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Sporta veida salīdzinošā mazpazīstamība Latvijā un ārējā dinamisma trūkums (līdzīgi kā šahā un
dambretē) neveicina tā popularitātes pieaugumu – šī iemesla dēļ to nedemonstrē arī TV sporta
kanāli. Sabiedrībā daļēji pastāvošie aizspriedumi pret kārtīm kā azarta spēlēm vai vieglu izklaidi
neveicina atbalstītāju piesaisti.

11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Spēles apmācība RTU, Rīgas 1. ģimnāzija, Druvas vidusskola, Ogres 1. vidusskola, Latvijas
Universitāte.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Latvijas komandu čempionāta organizēšana (februāris un novembris/decembris);
Latvijas atklāto pāru čempionātu organizēšana (februāris, Mārupe; oktobris, Rīga);
Latvijas atklātā jaukto pāru čempionāta organizēšana (septembris, Rīga);
Latvijas individuālā čempionāta organizēšana (decembris, online)

Vairākas starptautiskās sacensības pagaidām ir pārceltas uz nākamo gadu.
Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Visu Latvijas čempionātu organizēšana atbilstoši sacensību kalendāram;
bērnu bridža nometne (augusts, Saldus nov.), tautas sporta sacensības Latvijā – visu gadu
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Visu Latvijas čempionātu organizēšana atbilstoši sacensību kalendāram;
bērnu bridža nometne (augusts, Saldus nov.), tautas sporta sacensības Latvijā – visu gadu

Vadītājs Jelena Alfejeva
31.03.2021
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