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PROTOKOLS 

Rīgā  

 

2015. gada 09.decembrī Nr. P-15/29 

 

Sēdes laiks un vieta: 09.12.2015. plkst. 17:00 Pērses ielā 2, 5.stāvā, Rīgā  

Sēdi vada: Āris Ozoliņš 

Piedalās: Normunds Miezis, Andris Ozols, Līga Ungure, telefonkonferenču veidā: Jānis 

Isakovs, Ilmārs Krūms; uzaicinātie viesi – Dana Reizniece-Ozola, Jānis Lelis  

 

1. Eiropas komandu čempionāta rezultātu izvērtēšana, secinājumi  

Izvērtējot čempionāta rezultātus, secināms, ka komandas, nospēlējušas apmierinoši, 

varēja labāk. Jāatzīmē, ka komandām nebija treneru, treniņnometnes. Dalībnieki cīnījās 

ar maksimālo atdevi. Pieredze apstiprināja, ka nākamā gada olimpiādē sagatavošanās 

stadijā komandām noteikti jānodrošina treneri, treniņnometnes un sagatavošanās ciklu 

jāsāk laicīgi.  
 

2. Latvijas jauniešu pasaules un Eiropas sacensībās – secinājumi, priekšlikumi  

Kopumā jauniešu rezultāti ir par pusotrupunktu zemāki nekā igauņiem, lietuviešiem. 

Igaunijā treneri strādā individuāli ar katru dalībnieku no grupas. Jādomā par citu 

sagatavošanas programmu Latvijā, jāpanāk labāki rezultāti, aktivizējot darbu ar 

jauniešiem.  

Ieplānot labākajiem jauniešiem speciālu treniņnometņu organizēšanu, izmantojot  iespēju 

saņemt atbalstu no valsts apmācības programmas. Nolemts saorganizēt treneru sanāksmi, 

lai apspriestu darba plānus, kā uzlabot LV jauniešu rezultātus.  

  

3. Sagatavošanās plāns šaha olimpiādei Batumi, treneru piesaiste  

Nolemtais: Sievietēm nepieciešamas vēl vismaz 2 dalībnieces, kas varētu kandidēt izlases 

sastāvā. Noteikti jāpiesaista trenerus, A.Kveinis trenēs  sieviešu komandu, par vīriešu 

komandas treneri vēl tiks diskutēts. Atbilstoši provizoriskai olimpiādes tāmei, kopumā 

jāpiesaista 50 000 eur atbalsts. Vīriešu komandas treniņnometnēs jāpiesaista Ņ. Meškovu, 

bet sieviešu – E.Otikovu un E. Limanovsku. Piedāvāt I.Kovaļenko līdz olimpiādei strādāt 

kā izlases analītiķim (devis savu piekrišanu). Nolemts - Komandu atlases nosacījumi, 

katras komandas sastāvā Latvijas čempions, divi pēc reitinga (uz 01.06.2016.) un 2 pēc 

LŠF valdes lēmuma. Ja viens no diviem ar labāko reitingu kļūs par Latvijas čempionu, 

tad LŠF valde nozīmē trīs vietas komandām.  
 

4. Šahs Latvijas Olimpiādē 2016 

Tiek informēts, ka Latvijas Olimpiskajā komitejā iesniegti pieprasītie dokumenti un  šahs 

ir iekļauts Latvijas Olimpiādes sporta sacensību sarakstā. 17.decembrī notiks Latvijas 
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Olimpiskās komitejas organizatoriskā sanāksme, pēc kuras būs zināms kādus papildus 

dokumentus LŠF būs jāgatavo dalībai Latvijas Olimpiādē.  

5.  

Eiropas ātrspēles un ātrā šaha čempionāts Minskā, dalībnieki  

Ierobežojumi čempionāta dalībniekiem nav, visi var braukt, papildus no federācijas 

brauks PR cilvēki K.Migla un R.Streičs, lai atspoguļotu Latvijas dalībnieku dalību un 

sasniegumus čempionātā. 

 

6. M.Tālam - 80 un A.Koblenzam – 100 2016.gadā 

Aktīvi tiek meklēti sponsori un palīgi, lai sagatavotu pasākumus. No atbalsta apjoma būs 

atkarīgs kādus turnīrus un pasākumus rīkos. Izskatīt iespēju izdot speciālo monētu, marku 

un grāmatu M.Tāla jubilejas gadā. 

 

7. Latvijas reitingu nepieciešamība (diskusija) 

Apspriesta situācija, ka Latvijas reitingi tiek izmantoti tikai zemo klašu vietējiem 

turnīriem, jo sākot ar pirmo klasi visiem pārsvarā ir starptautiskie reitingi.  

Nolemts izskatīt šo jautājumu nākamā valdes sēdē kopā ar atbildīgo par reitingu uzskaiti 

Albertu Cimiņu.  

 

8. Senioru dalība pasaules un Eiropas komandu čempionātos 

Informēts par vīriešu un sieviešu senioru komandu rezultātiem 2014.un 2015.gadā., kur 

izcīnītas trešās vietas. Piedāvāts noteikti atbalstīt sieviešu senioru komandas dalību 

Eiropas un pasaules senioru komandu čempionātos.  

Nolemts J.Lelim sagatavot tāmi, lai meklētu attiecīgus atbalstītājus. No federācijas 

atmaksāt dalībniecēm dalības maksu.  
 

9. 2016.gada plānotais budžets   

Nolemts  apstiprināt LŠF 2016.gada pasākumu kalendāru.  

Ievietot mājas lapā ar iespēju veikt papildinājumus, ja parādās kādi papildus turnīri. Pie 

plānotā budžeta atgriezties, kad būs zināma LSFP finansējuma sadale 2016.gadam.  

   

10. Dažādi 

10.1. Apstiprināts Latvijas ¼ fināla nolikums 

10.2. Plānotais FIDE zonālais turnīrs februārī, pēc K.Iļumžinova paziņojuma par 

darbības pārtraukšanu FIDE prezidenta amatā, drīzāk nenotiks. Teorētiski zonālā 

turnīra Latvijas posms var notikt Liepājas rokādes laikā, ja tiks atrisināts jautājums 

par K.Iļumžinova darbību FIDE. 

10.3. Saistībā ar jauno mājas lapu, valdei sūtīt priekšlikumus jaunās mājas lapas 

sagatavošanai. Piedāvāts lielmeistariem gatavot par šaha notikumiem kopsavilkumu, 

kuru var publicēt arī citos portālos. 

 

 


