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MELNRAKSTS 

 

Valdes sēdes 

PROTOKOLS 

Rīgā  

 

2018. gada 26. februārī                         Nr. P-

18/1 

 

Sēdes laiks un vieta: 23.02.2018. plkst. 16:00 Pērses ielā 2, LIAA, Rīgā 

Sēdi vada: Āris Ozoliņš 

Piedalās: valdes locekļi - Alberts Cimiņš, Jānis Isakovs, Ilmārs Krūms, Egons 

Lavendelis, Andris Ozols, Līga Ungure 

 

1. Latvijas Sporta federācijas padomes piešķirto līdzekļu sadalījums šogad 13 787 

EUR. Sēdes laikā veiktas nelielas korekcijas dažu turnīru finansējumu apjomos. 

Lai precīzāk veiktu piešķirto līdzekļu sadali, uzdots LŠF ģenerālsekretāram veikt 

2017. un 2018.gada budžeta salīdzināšanu un rakstveidā informēt valdes locekļus. 

2. Ir zināmi visu trīs Baltijas zonālo turnīru posmu laiki un pilsētas. Tie 

norisināsies šī gada maijā, jūnijā un jūlijā. Latvijas posms, noslēdzošais, aizritēs 

Liepājā, viesnīcā "Amrita" no 9. līdz 15.jūlijam. Piedalīsies vadošie Latvijas 

šahisti, un pa vienai labākai Latvijas šahistei. 

3. Neatkarības simtgadei veltīts mačs Latvija-Lietuva pie 100 galdiņiem 

norisināsies š.g. 4. augustā Liepājas Olimpiskajā centrā. Komandās 20 jaunieši, 10 

sievietes un pārējie. Tiek domāts par suvenīriem. Nolikums jau ir zināms, kā arī 

informācija par reģistrēšanos ir publicēta LŠF mājaslapā. 

4. LŠF veic sagatavošanās darbus Eiropas jauniešu čempionāta norises 

nodrošināšanā, kurš norisināsies no š.g. 19.-30. augustam, Rīgā. Čempionātā 
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piedalīsies līdz 1500 jauniešu no visas Eiropas. Ir noslēgti līgumi par telpām - 

Ķīpsalas izstāžu centrā. Telpa, kur notiks čempionāts ir 6000 m2 liela un aprīkota 

ar speciālu apgaismojumu. Viss ir saskaņots ar inspektoru, kurš atbild par 

čempionāta rīkošanas prasību ievērošanu. Ir noslēgti līgumi par ēdināšanu, kā arī 

par izmitināšanu uz čempionāta laiku ar 7 viesnīcām un iemaksāts avanss. Ir 

zināms galvenais tiesnesis, vietnieks un apelācijas komisijas vadītājs. Čempionāta 

darbosies 50 tiesneši. Tiks nodrošināta videopārraide un iegādāts nepieciešamais 

inventārs. Panākta vienošanās ar Rīgas domi par dalībnieku nodrošināšanu ar 

transportu. Tiks slēgts līgums par dzeramā ūdens piegādi. Komandas lēnām tiek 

veidotas. Tiks izsludināts uzsaukums brīvprātīgajiem, kuri varēs piedalīties 

čempionāta organizēšanā. Visa informācija tiks publicēta oficiālajā čempionāta 

mājaslapā, kura sāks darboties no marta. Papildus jau veiktajam ir jāpārdomā 

suvenīru iegāde dalībniekiem, kā arī citi ar organizatorisko pusi saistīti jautājumi. 

5. Olimpiādē Batumi Latvijas sieviešu izlasē piedalīsies D. Reiziniece-Ozola, I. 

Bērziņa, L. Krūmiņa un L. Rogule. Sastāvā iekļauta arī K. Amerika, kura savu 

dalību apstiprinās pāris mēnešu laikā. Vīriešu izlasē iekļauti I. Kovalenko, A. 

Neikšāns, N. Meškovs un T. Kantāns, kā arī A. Bernotas vai N. Miezis. No jūnija 

lielmeistars un treneris Edvīns Ķeņģis strādās ar vīriešu izlasi un labākajiem 

jauniešiem. 

6. Uz LŠF ģenerālsekretāra amata vietu tika izvirzīta viena kandidatūra Alberts 

Cimiņš un vienbalsīgi ievēlēts. LŠF ir trīs algoti darbinieki: Kaspars Migla atbild 

par portālu: šahafederacija.lv, Ieva Ezera sekretāre atbild par lietvedības darbiem 

un Alberts Cimiņš. 

7. Valdes loceklis I. Krūms iesaka pārstrādāt sagatavoto LŠF ētikas kodeksu. LŠF 

prezidents uzdod I. Krūmam pārstrādāt ētikas kodeksu un izsūtīt valdes locekļiem 

līdz 31. martam. 

8. Notiek intensīvs darbs pie Latvijas skolu šaha olimpiādes rīkošanas, kuras 

pusfināls un fināls notiks Rīgā, š.g. 22.aprīlī un 15.maijā, Juglas vidusskolas telpās. 

Telpas šim pasākumam tiks nodrošinātas bez maksas. Saņemti pieteikumi no 110 
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skolām, 5 reģionos pieteikti 450 bērnu. Paralēli olimpiādes rīkošanai notiek šaha 

popularizēšana skolās. Pagaidām 4 skolās šahs ir kā fakultatīvais priekšmets. 

9. Ieteikums no valdes locekļa E.Lavendeļa veikt grozījumus Komandu 

čempionāta nolikumā : 

- komandu čempionātu organizēt trīs nedēļu nogalēs; 

- izlozes rezultātiem jābūt zināmiem mēnesi iepriekš; 

- komandu sastāvam jābūt zināmam 2 nedēļas iepriekš. 

 

10. Dažādi. 

A.Ozols informē, ka LSFP ir iesniegts projekts grāmatas izdošanai par šahu, kuru 

sarakstījis Zigurds Lanka. Projekts tika atbalstīts, un grāmata tiks izdota šī gada 

laikā.  

Protokolēja: Ieva Ezera 

 

 

 

Prezidents                                  Āris 

Ozoliņš 


