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Valdes sēdes 

PROTOKOLS 

Rīgā 

 

2019.gada 3.janvārī                          Nr. P-19/1 

 

Sēdes laiks un vieta: 21.12.2019. plkst. 15:00 Pērses ielā 2, LIAA, Rīgā 

Sēdi vada: Āris Ozoliņš 

 

Piedalās: valdes locekļi – Alberts Cimiņš, Jānis Isakovs, Egons Lavendelis, 

Normunds Miezis, Arturs Neikšāns, Andris Ozols, Līga Ungure. 

 

1. Sagatavotais pasākumu plāns 2019.gadam un budžets tiks iesniegts LSFP. 

Iebildumu un papildus komentāru nav. 

 

2. Egons Lavendelis ziņo par RTU Open 2019. Šogad pasākums tiks rīkots no 03. –

11.08. Klasiskajām šaha sacensībām klāt tiks pievienotas sacensības ātrspēlē un 

ātrajā šaha. Pasākums jau tiek plānots un drīzumā būs gatava mājaslapa. LŠF 

finansiāli, savu iespēju robežās, atbalstīs RTU Open 2019 rīkošanu. 

 

3. LŠF prezidents Ā.Ozoliņš sniedz valdei atskaiti par 43.Pasaules šaha olimpiādi, 

kura norisinājās 2018.gada oktobrī. Izlašu startu Ā.Ozoliņš vērtē kā apmierinošu. 

Sieviešu izlasē ļoti pietrūka Dana Reiziniece-Ozola. Gan kā komandas līdere, 

gan kā vadošā šahiste. Labu sniegumu nodemonstrēja Ilze Bērziņa. 

Vīriešu izlases sniegums bija nestabils. Ļoti pārsteidzošs bija Toma Kantāna 

lēmums doties mājup trīs kārtas pirms beigām. 

Ā.Ozoliņš izsaka priekšlikumu valdei lemt par brīdinājuma izteikšanu 

T.Kantānam un lemt par to, ka uz nākamiem izlases turnīriem Kantānam piešķirt 

mazāku honorāru. 

Valde vienbalsīgi atbalsta. Par 8 balsis. 
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4. Par jauniešu rezultātiem. Valde iepazīstas ar Edvīna Ķeņģa ziņojumu – atskaiti 

par paveikto darbu un redzējumu uz situāciju Latvijas šahā, kurā viņš izsaka 

aicinājumu LŠF valdei pieņemt ļoti skandalozu lēmumu jau tagad nominēt Iļju 

Semjonovu kā Latvijas oficiālo dalībnieku pasaules U-18 un U-20 čempionātiem 

2019.gadā. Šis lēmums negūst atbalstu. A.Neikšāns izsakās, ka nevar bez atlases 

sacensībām laist uz Pasaules vai Eiropas sacensībām. Jāievēro sportiskais 

princips un jāpiedalās atlases sacensībās, kurās nosaka spēcīgāko dalībnieku. 

 

Dažādi: 

E.Lavendelis iesaka stiprināt Latvijas komandu čempionātu ar I līgu.. 

A.Ozols ziņo par Z.Lankas grāmatas izdošanu “Šahs. Māksla uzvarēt”. 

 

Sēdi protokolē: Ieva Ezera 

 

 


