Biedrības „LATVIJAS NOVUSA FEDERĀCIJA”
reģ. Nr. 40008022523
Biedru sapulces protokols
2015. gada 30. maijā, pulkst. 16:40
Sapulces norises vieta:
Vandzenes rezidence, Vandzene, Talsu novads.
Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 2015. gada 10. maijā ar
paziņojumu LNF mājas lapā http://www.novuss-lnf.lv/ un izsūtot paziņojumus.
Sapulcē piedalās 26 no 44 Biedrības biedriem un saskaņā ar statūtu noteikumiem sapulce ir
lemttiesīga. Dalībnieku saraksts pielikumā Nr. 1
Sapulces vadītājs: Guntars Roga
Protokolists: Dace Balaka
Darba kārtībā:
1. Delegātu un viesu reģistrācija
2. Kopsapulces atklāšana
3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas.
4. Darba kārtības apstiprināšana
5. LNF prezidenta Guntara Rogas ziņojums par 2014.gadu un 2015.gada darbības plāniem.
6. LNF Revīzijas komisijas ziņojums
7. Debates par 2014.gada pārskatu un 2015.gada darbības plāniem.
8. LNF 2014.gada pārskata apstiprināšana
9. LNF tiesnešu sertifikācija. Guntis Bucenieks.
10. LNF jaunā mājas lapa. Dace Balaka.
11. Novusa noteikumu izmaiņu projekts un balsojums.
12. Jaunas novusa programmas prezentācija.
13. Dažādi jautājumi.

Sapulce, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma:
1. Delegātu un viesu reģistrācija
G.Roga:
Dalībnieku un viesu reģistrācija tiek uzskatīta par pabeigtu un tiek slēgta.
2. Kopsapulces atklāšana
G.Roga:
Saskaņā ar dalībnieku reģistru sapulcē piedalās 26 (divdesmit seši) no 44
(četrdesmit četriem) LNF biedru pārstāvji. Līdz ar to saskaņā ar Statūtu 7.6. punktu
piedalās nepieciešamais kvorums un sapulce ir lemttiesīga. Kopsapulci paziņoju par
atklātu

3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas.
G.Roga:
kopsapulces norises nodrošināšanai iesaku par sapulces vadītāju apstiprināt
Guntaru Rogu, par protokolētāju Daci Balaku, balsu skaitīšanas komisiju apstiprināt
Montas Ozolas un Anitas Lejas sastāvā.
Par 20, pret nav, atturas 6.
4. Darba kārtības apstiprināšana.
G.Roga:
kopsapulces dalībniekiem izdalītajos materiālos ir redzama noteiktā darba
kārtība. Lūdzu veikt balsojumu par darba kārtības apstiprināšanu.
Par 20, pret nav, atturas 6.
5. LNF prezidenta G.Rogas ziņojums par 2014. gadu un 2015.gada darbības plāniem.
G.Roga:
2014.gada kopsapulces balsojuma rezultātā būtiski mainījās LNF valdes
sastāvs un jaunajai valdei nācās iepazīties ar Federācijas darbības uzdevumiem un
īpatnībām. Kā būtiskākos valdes darbības rezultātus varu atzīmēt
 Pagarināts darba līgums ar grāmatvedi Birutu Puriņu
 Daudz laika prasīja iepazīšanās ar sadarbības principiem ar Latvijas Sporta
Federāciju Padomi
 Tika izgatavots LNF reklāmas roll-up.
 Tika nomainīti LNF sacensībās izmantojamo ripu kvalitatīvo parametru
apstiprināšanas zīmogi.
 Vīriešu komandu 1.līgai iegādātas samšita ripas
 Piedalījāmies publiskos pasākumos popularizējot novusa spēli
 Pievēršam uzmanību antidopinga prasībām. Vienam spēlētājam 2014.gadā izteikts
brīdinājums
 Ir uzsākta video materiālu sagatavošana un publiskošana par LNF rīkotajiem
pasākumiem.
 Ir novadīti divi starptautiski novusa turnīri – Valmierā un Priekulē.
 Prezentācija par 2013.g. un 2014.g. kvantitatīviem rādītājiem.
2015.gada darbības pamatuzdevumi
 Tiks uzsākta jaunas w-lapas darbība, aktivizēts darbs sociālajos tīklos
 Katram gadam tiek izstrādāts savs medaļu un diplomu dizains
 Uzsākts darbs pie jaunas programmas izstrādes, kura nodrošinās sacensību
tiesāšanas un datu apkopošanas centralizēšanu, standartizēšanu un vienkāršošanu.
 Pieņemts lēmums LNF sacensības, kurās tiek nodrošinātas Federācijas ripas
nodrošināt arī ar novusa kauliņiem.
 Ir izdarītas izmaiņas kalendārā. Septembrī notiks čempionāts jauniešiem
komandām. Vīriešu komandu čempionātā turpmāk būs noteikta 2.līga un
atsevišķs turnīrs pretendentiem uz šo līgu.
 Notiks tiesnešu kvalifikāciju un kvalifikācijas kritēriju pārskatīšana.
 Līdz 2016.gada 1.janvārim plānojam veikt novusa spēles noteikumu korekciju un
izdot tos grāmatiņā.
 Uz šī gada dubultspēļu čempionāta pieredzi balstoties paredzams, ka turpmāk
dubultspēlēs tiks mainīta punktu piešķiršanas sistēma
 LNF ripas, kuras netika rekomendētas izmantot LR čempionātos tika izdalītas
balvās jauniešu čempionātā
 Pirmo reizi Latvijā notika starptautisks turnīrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Par šī pasākuma koordinēšanu paldies Nadeždai Čaiko
 FINSO turnīrs jūlija mēnesī notiks Ķekavā, turnīra organizācija jau ir uzsākta
 Novembra beigās paredzētais FINSO turnīrs šobrīd tiek plānots Jēkabpilī.
Informācija vēl tiks precizēta.

6. LNF Revīzijas komisijas ziņojums.
G.Roga nolasa LNF Revīzijas komisijas ziņojumu.
7. Debates par 2014.gada pārskatu un 2015.gada darbības plāniem.
 M.Kaušelis:
Vai medaļu dizainu mainīs katru gadu? Vai vīriešu komandām,
kuras nestartē 2.līgā būs tikai kvalifikācijas turnīrs?
G.Roga: Uz katru turnīru izgatavot pilnīgi savādākas medaļas ņemot vērā šī brīža
piedāvājumu ir ļoti sarežģīti. Šobrīd katram gadam izvēlas viena šablona medaļas,
kurās uz katru turnīru veic neliekas izmaiņas.
Lai otrās līgas komandām un kvalifikācijas turnīra komandām būtu
motivācija cīnīties, ir jānotiek zināmai atlasei.
 U.Daugats:
Lai aktivizētu jauniešu piedalīšanos novusa sacensībās klubu
vadītājiem ir jāstrādā ar jauniešiem. Mums ir jāiet pie jauniešiem, viņi paši mūs
nemeklēs.
A.Zīlītis:
Ja katra novusa komanda uz sacensībām atved divus bērnu – tas jau
ir pieklājīgs daudzums.
G.Andersons: Veterānu komandai pēc būtības neatbilst jauniešu iesaistīšana
komandā. Būtiski ir nepieciešamie apstākļi. Lai varētu iesaistīt jaunus cilvēkus ir
nepieciešamas bāzes treniņiem un lokālām sacensībām.
I.Puida:
Salas bāzē ir vajadzīgie apstākļi, bet jauniešus piesaistīt nav
iespējams.
 I.Endzelis:
Iesaku pirms sacensību sezonas sasaukt tiesnešus uz kopīgu
semināru.
 A.Bišovs:
Daudziem nav saprotams kā tiek piešķirtas tienešu kategorijas?
 G.Balodis:
Ir ierosinājums vīriešu individuālajam čempionātam. Par katru
kārtu, kurā startē sportists, maksā vienu eiro. Iekasēto summu sadala balvu fondā
pirmajām 10 līdz 12 vietām. Tas motivēs cīnīties arī par sesto, septīto un pārējām
vietām nevis rēķināt līdzi uzvarētāju punktiem.
G.Roga:

Debates tiek slēgtas.

8. LNF 2014.gada pārskata apstiprināšana.
G.Roga:
lūdzu kopsapulces dalībniekiem veikt balsojumu par gada pārskata
apstiprināšanu.
Par 25, pret nav, atturas 1.
Gada pārskats tiek apstiprināts.
9. LNF tiesnešu sertifikācija. Guntis Bucenieks.
G.Bucenieks: Pēdējā laikā strādājot ar tiesnešiem konstatēju, ka no sarakstā esošajiem 88
tiesnešiem reāli darbojas tikai daļa. Ir nepieciešama reorganizācija. Kategoriju gradāciju
iesaku saglabāt līdzšinējo. Svarīgi ir apzināties, ka pēc tiesnešu semināra vienkāršas
noklausīšanās kategoriju piešķirt nevar. Tiek izstrādātas katrai kategorijai atbilstošas
prasības. Ar nākamo sezonu LR čempionāta sacensības drīkstēs tiesāt tikai reģistrēti
tieneši.
Ja kolektīvs pieteikumā piesaka arī sacensību bāzi, līdz ar to apņemas nodrošināt arī
tiesnesi.

J.Firsts:
Ir nepieciešama rakstiska instrukcija kā rīkoties dažādās situācijās, kuras
rodas sacensību laikā. It īpaši darbā ar šveices sistēmas programmu. Lai nodrošinātu
vienādus tiesāšanas principus visās sacensību vietās.
G.Bucenieks: Jautājumā par spēlējošiem tiesnešiem ir jāizvērtē, kurš sacensību laikā ir
tiesnesis, kurš sekretārs un kāda kvalifikācija katram nepieciešama.
10. LNF jaunā mājas lapa. Dace Balaka.
D.Balaka prezentē izstrādāto w-lapu
11. Novusa noteikumu izmaiņu plāna balsojums.
G.Roga:
Lai atjaunotu un uzlabotu novusa noteikumu kvalitāti un pārskatāmību
2015.gada otrajā pusē paredzam izveidot darba grupu šajā jautājumā. Nav paredzams mainīt
spēles pamatprincipus. Tuvākajā laikā publiskosim papildus informāciju par tuvākajiem darba
posmiem. Noteikumu izmaiņas plānojam veikt līdz 2016.gada 1.janvārim. Pēc apstiprināšanas
paredzam drukāt noteikumu grāmatiņu.
Par 26, pret nav, atturas nav.
12. Jaunas novusa programmas prezentācija.
G.Roga:
Ir uzsāks darbs pie jaunas programmas izveidošanas, kuru izmantos gan
novusa sacensību tiesāšanai, gan datu apkopošanai, gan reitingu un individuālo
koeficientu aprēķināšanai. Šobrīd uzsākta pirmā moduļa izveide tiesāšanai pēc šveices
sistēmas. Pēc pirmajiem darba rezultātiem varēs spriests par tālāko darbību un termiņiem.
13. Dažādi jautājumi.
Par FINSO darbību.
J.Kiriks:
Veicot noteikumu izmaiņas jāņem vērā arī starptautiskā novusa kustības pieredzi
un prasības.
Pārsvarā visos rādītājos LNF ir līderu pozīcijās FINSO. Tomēr Latvijā netiek
piesaistīti novusam cilvēki ar īpašām vajadzībām. Šajā virzienā var daudz vēl izdarīt.
FINSO tiek praktizēts izmantot standarta nolikumus. Rekomendēju, lai arī
Latvijas mēroga sacensībās būtu vienādas nolikumu prasības.
FINSO piesaista arvien jaunas valstis un ir jauni interesenti rīkot pie sevis
starptautiskus turnīrus.
I.Ločmels:
Ja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir savi turnīri vai viņi ir jāapstiprina
dalībai pamatturnīros? Kā var vērtēt, ka starptautiskā turnīrā tiek pasniegtas lētas medaļas un
balvas?
J.Kiriks: Kopumā cilvēki ar īpašām vajadzībām vēl nevar nodrošināt pilnvērtīgu
skaitlisko sastāvu. Ja skaits turpinās palielināties būs iespējams rīkot dalītus turnīrus.
Lai nodrošinātu sacensību kvalitāti turpmāk ir noteiktas prasības arī pret
organizatoriem.
A.Bišovs:
Ja FINSO pieņems vēl dalības valstis kā tas ietekmēs sacensību kalendāru?
J.Kiriks:
Šobrīd FINSO kalendārs tiek pielāgots LNF kalendāram.
G.Roga:

Debates par dažādiem jautājumiem ir pabeigtas, un sapulci paziņoju par slēgtu.

Sapulces vadītājs Guntars Roga
Protokolēja Dace Balaka

Pielikums Nr. 1

Latvijas novusa federācijas kopsapulces dalībnieku saraksts
30.05.2015., Vandzene, Talsu novads
Nr.
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SF biedra (juridiskās personas) oficiālais (reģistrētais)
nosaukums
Aloja, novusa klubs
Babīte, sporta klubs
Burtnieki, biedrības “Burtnieks sportam kultūrai”
Cēsis, sporta klubs „Saulrīti”
Jelgavas novada sporta centrs
Jelgavas Novusa klubs
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
Kuldīga, novusa klubs
Lejaskurzeme, sporta centrs
Līcis – 93 SIA
Liepājas autobusu parka darbinieku patstāvīgā arodorganizācija

Limbaži, Olimpiskais centrs SIA
Ozolnieku sporta centrs
Priekules novada pašvaldība
Ripa, novusa klubs
Rīgas Satiksme SIA ,,Arodbiedrību koordinācijas centrs”
Rīgas sporta veterānu klubs
Rīgas Taksometru parka A/S
Salas novada pašvaldība
Saldus, novusa klubs
Talsu novada pašvaldības sporta nodaļa
Tukums, novusa klubs
Vaidava, Kocēnu novada dome
Ventspils reiss SIA
Vilnis, Ogre novada pašvaldības biedrība
Rīdzene

Pārstāvis
Aigars Atslēga
Aiva Oša
Aldis Mednis
Jānis Janelsiņš
Mārīte Pabērza
Dace Balaka
Juris Firsts
Anita Leja
Guntis Bucenieks
Imants Ločmels
Ilmārs Strakšs
Liāna Krastiņa
Gunārs Balodis
Artūrs Zīlītis
Māris Kaušelis
Jevgēnijs Katkevičs
Guntars Andersons
Juris Kiriks
Ivars Puida
Aigars Aleksandrovs
Juris Pumpiņš
Uldis Eglītis
Ainārs Pēčs
Guntis Šūlmeistars
Ivars Endzelis
Arnis Redbergs

