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PROTOKOLS 

Rīgā  

 

2016. gada 24.februārī Nr. P-16/30 

 

Sēdes laiks un vieta: 24.02.2016. plkst. 17:00 Pērses ielā 2, 5.stāvā, Rīgā  

Sēdi vada: Āris Ozoliņš 

Piedalās: Guntars Antoms, Alberts Cimiņš, Ilmārs Krūms,  Egons Lavendelis, Normunds 

Miezis, Arturs Neikšāns, Andris Ozols, Līga Ungure; uzaicinātie – Dana-Reizniece Ozola, Jānis 

Lelis, Aleksejs Širovs, Staņislavs Tokalovs  

 

1. Dokumentālā filma par M.Tālu 

S. Tokalovs informē par filmu „Laiks, kura nav. Mihails Tāls”. Filmas tapšanu atbalstījis 

Valsts Kultūrkapitāla fonds un tās pirmizrāde paredzēta š.g. 31.martā Splendid Palace plkst. 

19:00, ilgums apmēram 1 stunda. Filmas tapšanā iesaistītas dažādas iestādes, t.sk. „Tāla 

rezidence”. Valdei demonstrēts filmas treilers. Uz filmas pirmizrādi aicinātas prominentas 

personas, arī M.Tāla ģimenes locekļi, kopā paredzēti 650 cilvēki.  

Nolemts sagatavot informāciju par filmu publicēšanai LŠF mājas lapā, piedalīties preses 

konferencē un piedalīties pasākuma scenārija sagatavošanā. Valdes locekļiem piedāvāt filmas 

demonstrācijas laikā rīkot dažādus šaha pasākumus kā piemēram ātrspēli. Uz 31.martu 

mēģināt sagatavot izdošanai grāmatu par M.Tālu, ko rakstījis V.Kirilovs. 

2. LSFP finansējuma sadale 

Ā.Ozoliņš informē, ka kopējais LSFP finansējums 2016.gadā ir 18 638 EUR, kur 7255 EUR 

no Latvijas Valsts mežu ziedojuma un 11 383 EUR no valsts budžeta apakšprogrammas. 

Atbilstoši pagājušā gada praksei, piedāvāts finansējumu sadalīt starp federācijas 

pasākumiem. Sagaidāms, ka federācijas pasākumiem vēl gada laikā tiks piesaistīti sponsoru 

līdzekļi.  

Nolemts apstiprināt sagatavoto tāmi, ņemot vērā korekcijas, ES jauniešu čempionāta 

finansējumu novirzīt Pasaules jauniešu čempionātam, kuru jāsadala divās atsevišķās 

pozīcijās, jo šogad U8-U12 notiks Gruzijā un U14-U18 notiks Krievijā. Eiropas un pasaules 

jauniešu čempionātiem paredzēt papildus 100 EUR no federācijas Citadeles konta. RTU 

Open festivālam no LSFP neizdalīt finansējumu, piesaistīt līdzekļus no sponsoriem, lai 

nodrošinātu 8000 EUR.  

3. LV komandu čempionāts, laiki  

Nolemts čempionāta Augstākās līgas finālu rīkot divos posmos -  22.-24.04. pirmais posms 

un 11.-12.06. otrais posms. Tiks limitēts ārvalsts šahistu skaists komandā - līdz diviem katrā 

mačā un maksimāli līdz 3 ārvalstu šahistiem komandā uz sezonu. Finālā piedalīsies 8 

komandas, katrai komandai noteikt dalības maksu 100 EUR apmērā. 

4. Sporta izglītības programma  

Informēts par sagatavotiem priekšlikumiem MK noteikumiem nr. 1036 par mācību treniņu 

grupu rezultavitātes kritērijiem sportā. Nolemts apstiprināt priekšlikumus un iesniegt IZM.
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5. Pieteikums Eiropas sieviešu čemp. 2017 un Eiropas jauniešu čemp. 2018  

Veiktas pārrunas ar LSFP pārstāvjiem un sagatavoti dokumenti iesniegšanai Latvijas 

Nacionālai sporta padomei (LNSP), no Rīgas domes saņemta atbalsta vēstule čempionātu 

rīkošanai. Jāsagaida LNSP sēde, jo bez viņu atbalsta nevaram pieteikties Eiropas Šaha 

savienībā un piedalīties balsošanā starp citiem čempionātu rīkošanas kandidātiem. 

6. Tautas sporta veselības nedēļa 

Informēts, ka Latvijas Tautas sporta asociācija no 21.-25.05. rīkos veselības nedēļu dažādiem 

sporta veidiem. 

Nolemts par kontaktpersonu izvirzīt Līgu Unguri. 

7. Bērnu sports TV 

Informēts, ka biedrība "Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām 

"SMAIDS"" uzsākusi projektu, kura mērķis ir dažādu sporta veidu un aktīvās atpūtas 

popularizācija bērnu un jauniešu vidū. 

Nolemts izvirzīt Arturu Neikšānu par pārstāvi un informācijas sniedzēju. 

8. Šahs LV olimpiādē 2016  

Sacensības notiks Valmierā, jau ir apstiprināts nolikums un saņemts atbalsts no Valmieras 

domes, godalgotās vietas tiks apbalvotas arī ar medaļām.  

9. LV reitingu nepieciešamība 

Informēts, ka FIDE reitingā no Latvijas kopā ir 1309 šahisti, bet Latvijas reitingā ir vairāk 

nekā 1600 šahisti. LV reitingi pamatā ir nepieciešami iesācējiem līdz II klasei un senioriem, 

kuri vairs nespēlē starptautiskos  turnīros. Arī citās valstīs tiek izmantoti gan FIDE, gan 

nacionālie reitingi.  

Nolemts vēl 2016.gadā apskaitīt Latvijas reitingus un sekot tendencei par reitingu 

izmantošanu Latvijā un starptautiskos turnīros. 

10. M.Tālam 80 un A.Koblencam 100  

Izskatot situāciju, secināts, ka nevar ar pašreizējo budžetu nofinansēt liela mēroga pasākumus 

M.Tāla un A.Koblenca jubilejas gadā. Visiem valdes locekļiem nepieciešams meklēt aktīvi 

sponsorus.  

Uz M.Tāla gadadienu ir sagatavota grāmata, kuru tagad tuvākā laikā plānots izdot. Piedāvāts, 

ja notiks RTU Open savlaicīgi A turnīru nosaukt par M.Tāla piemiņas turnīru un B turnīru 

par A.Koblenca turnīru. Jāsaskaņo ar M.Tāla fondu par viņa vārda izmantošanu. 

11. LV ātrspēles un ātrā šaha čempionāts 2016 

Piedāvāts rīkot čempionātus nevis Mežezerā, bet apvienot ar Limbažu turnīru.  

Nolemts ātrā šaha čempionātu rīkot Limbažos un ātrspēles čempionātu Mežezerā, jo tur ir 

papildus iespējas dalībnieku izmitināšanā. 

12. Nolikumu apstiprināšana 

Apstiprināts Jauniešu čempionāta fināla nolikums, kurā mainīti datumi no 21.-25.03. uz 14.-

18.03.  

Izskatīts jautājums par E.Svešņikova dalību Latvijas čempionātā, tā kā no viņa nav saņemts 

iesniegums, jautājumu atlikt. 

13. Dažādi 
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13.1. Ā.Ozoliņš informē, ka Baltijas Zonālais turnīrs notiks tikai, ja tiks atceltas sankcijas 

pret K.Iļumžinovu un turnīrs varētu notikt Liepājas rokādes laikā. Latvijas vieni no  

turnīra dalībniekiem varētu būt Ņ.Meškovs un T.Kantāns. 

13.2. Informēts par federācijas jaunās mājas lapas veidošanu. Kopā ar K.Miglu izveidē 

darbojas programmētājs, maija mēnesī plānota prezentācija un līdz Pasaules Šaha 

olimpiādei lapa darbosies pilnībā. Ir panākta vienošanās izmantot www.chess.lv mājas 

lapu federācijas vajadzībām. Vienoties par mājas lapas izmantošanu ar esošiem servera 

turētājiem. Izskatīti federācijas potenciālie jaunie logo, kuru vajadzēs izmantot kad 

tiks izveidota jaunā LŠF mājas lapa.  

13.3. Informēts par izmaiņām Pasaules Šaha olimpiādes  rīkošanas datumiem 01.-14.09. 

Sieviešu izlasei ir atrasti pamata finansu līdzekļi un tuvākajā laikā tiks saskaņots ar 

A.Kveini treniņnometņu laiki un vietas. Vīriešu izlasei vēl nav piesaistīti sponsoru 

līdzekļi un treniņnometņu laiki un vieta vēl nav noteiktas. 

13.4. LADA konferencē „Prāta spēles gudrībai” par lektoru 15 min garai prezentācijai 

izvirzīt Ilmāru Krūmu ar tēmu „Šahs skolās. Pasaules pieredze, metodika un 

programma”.  

13.5. A.Širovs informē par handikapa turnīru, kas notiks LIAA telpās 07.03. plkst. 17:30 ar 

ielūgto viesu dalību. 

13.6. Informēts par Pasaules Senioru komandu čempionāta nolikumu, tādēļ sieviešu 

komanda var rezervēt ceļa biļetes, kopumā saņemti 1000 EUR sponsoru līdzekļi un 

nepieciešami  vēl apmēram 2500 EUR, lai pilnīgi noslēgtu izdevumus, atbildīgais 

Jānis Lelis. 

13.7. A.Ozols informē, ka pēc Rīgas Šaha federācijas telpu RTU Kaļķu ielā 1 – 417 

atstāšanas, ar rektoru un prorektoriem ir saskaņots, ka tiks izveidots RTU Šaha klubs 

un LŠF saglabās mazāku telpu par papildus maksu. Katru nedēļu telpas izmantos 

amatieru turnīriem, ko vadīs un tiesās Toms Kalniņš.  

Jaunās RŠF telpas atrodas Maskavas ielā 32/4, kur par īri LŠF katru mēnesi sedz 100 

EUR no īres izdevumiem. 

 

 

 


