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Sēdes sākums:

pulkst. 14:30, Grostonas iela 6b, Rīga

Sēdes dalībnieki:
Nepiedalījās:

LNF prezidents Guntars Roga, prezidija locekļi: Valdis Čunka, Imants
Ločmels, Guntis Bucenieks, Dace Balaka
Aldis Mednis, Ivars Puida, Ilmārs Strakšs, Liāna Krastiņa.

Sēdes vadītājs:

Guntars Roga

Protokoliste:
Dace Balaka
Darba kārtībā:
1. Sēdes protokolētāja apstiprināšana
2. Finansu atskaite (G.Roga)
3. Par w-lapas darbību (D.Balaka)
4. Starptautiskie turnīri (V.Čunka)
5. Veterānu čempionāts (L.Krastiņa)
6. Individuālais čempionāts (G.Bucenieks)
7. Jauniešu komandu čempionāts (G.Roga)
8. Komandu čempionāts (G.Bucenieks)
9. Kausa izcīņas
10. Turnīri cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
11. 2016. gada kalendārs
12. Novusa programmas izveide
13. Par sporta ētiku
14. Par noteikumu izmaiņām
15. Par inventāru
16. Par tiesnešu apmācību
17. Par novusa bāzi Rīgā
18. Par LNF valdes turpmāko darbību
1. Sēdes protokolētāja apstiprināšana
Lūdzu balsot par sēdes protokolētāju - Daci Balaku.
G.Roga
Balsojums Par – 4, pret – 1, atturas – 0
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2. G.Rogas atskaite par finansu jautājumiem
Saskaņā ar grāmatvedības datiem mums ir līdzekļi, ar kuru palīdzību
varam veikt gada noslēgumam paredzētos pasākumus. 2015.gada
lielākā izmaksu pozīcija bija kauliņu iegāde.
G. Roga
Ir būtisks jautājums kā nodrošināt savlaicīgu tienešu darba apmaksu. Šī
brīža situācija ir neapmierinoša. Gaidu jūsu ieteikumus.
3. Par w-lapas darbību
Pirmā mēneša laikā atklājas vairākas nepilnības, kuras pakāpeniski
D.Balaka
labojam. Ir sākušas strādāt Galeriju un Statistikas daļas. Automātiskā
informācijas nosūtīšana uz twiteri darbojas daļēji, vēl neapdeitojas
rezultātu modulis. Nākamais solis nodrošināt apdeitu LSFP lapā. Šobrīd
primārais uzdevums pārveidot nolikumu sadaļu no moduļu principa uz
sarakstu. Otrs aktuālākais uzdevums atjaunot iepriekšējo gadu rezultātu
bāzi. Gribu lūgt jūs iesaistīties jaunas informācijas sagatavošanā, bez
kopējas līdzdalības tā būs pārāk lēna.
Līdz šim neesmu dzirdējis nevienu pozitīvu atsauksmi. Jaunā lapa nav
I.Ločmels
pārskatāma, tajā nevar atrast un atvērt informācijas.
Kā vizuālais elements var tikt izmantotas ne tikai bildes, bet arī
G. Roga
emblēmas un logo.
4. Starptautiskie turnīri.
Ķekavas FINSO turnīrs notika pietiekoši labā līmenī. Bija liels
V.Čunka
dalībnieku skaits. Pārstāvētas sešas valstis.
Latvijas komandas labi nostartēja Olimpiādē.
Ir notikušas izmaiņas FINSO kalendārā un ar septembri kā reitinga
G. Roga
turnīrs ir paziņots eksperimentālais turnīrs Vācijā 31.oktobrī.
Par nākamā gada FINSO kalendāru vēl nav noteiktas atbildes.
Mums jāsāk gatavoties J.Piebalga kausa izcīņai. Vienošanās vēl nav
noslēgta, bet praktiski par sacensību vietu ir izvēlēta Jēkabpils. Sakarā
ar FINSO gada reitinga turnīra norises kārtību lūdzu V.Čunku saskaņot
ar FINSO vadību balvu fonda saņemšanas kārtību.
Lūdzu balsot par tiesnešu komandu G.Bucenieka, I.Puidas un
D.Balakas sastāvā. Ja kāds no minētajiem tiesnešiem nevarēs
piedalīties izmaiņas tiks veiktas, vadoties pēc esošās situācijas.
Par – 4, pret – 0, atturas – 1
Balsojums
5. Veterānu čempionāts.
Veterānu čempionāts notika pietiekoši labā kvalitātē. Dalībnieku skaits
G.Roga
ir saglabājies iepriekšējo sezonu līmenī. Galvenā tiesnese Liāna
Krastiņa veiksmīgi novadīja sacensību procesu un guva lielu pieredzi
turpmāko uzdevumu veikšanai.
6. Individuālais čempionāts.
G.Bucenieks Individuālais čempionāts ir sācies ar atlases kārtām. Vēlreiz
pārliecināmies, ka Rīgā tiesnešiem akūti nepieciešams paaugstināt
kvalifikāciju. Uz 19.09. situācija ir daļēji atrisināta, bet šī problēma
jārisina ilgtermiņā.
Pirms čempionāta uzsākšanas tika izskatīts protests. Pamatojoties uz
G.Roga
jūsu balsojumu tika sagatavots LNF protokols Nr. 6.
Vīriešu turnīra ½ fināla vieta būs Ķekava, fināls vīriešiem un sievietēm
kopā notiks Tukumā. Tā kā šis ir jubilejas čempionāts jādomā kā var
atbilstoši to novadīt.
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7. Jauniešu komandu čempionāts.
Janvārī notika jauniešu individuālais čempionāts. Šogad kalendārajā
G.Roga
plānā esam iekļāvuši jauniešu komandu čempionātu. Sacensību datums
17.oktobris, vieta - Bauska. Dalībnieku vecums līdz 18.gadiem.
Komandā 4 jaunieši. Spēlē individuāli četrās vecuma grupas un
sasniegtie rezultāti tiek apkopoti komandu vērtējumam. Spēļu kārtības
galējo variantu izstrādā nolikumā galvenais tiesnesis.
Uzskatu, ka komandu čempionātā jāspēlē komandām. Tas vairāk
I.Ločemels
saliedē komandu un ir interesantāk.
Spēlējot individuālajās grupās ir vairāk iespēju startēt visiem
G. Roga
interesentiem. Plānotais dalībnieku skaits aptuveni 50 bērni.
Par galveno tiesnesi iesaku apstiprināt Aldi Pavilonu.
Par – 5, pret – 0, atturas – 0
Balsojums
8. Komandu čempionāts
G.Bucenieks Sagatavots projekta variants komandu čempionāta atlases kārtas
nolikumam. Ir atklāts jautājums par dalības maksu.
Apkopojot diskusiju rezultātus šajā jautājumā varam noteikt dalības
G. Roga
maksu par atlases turnīru 20 eiro. Ja komanda izcīnīs tiesības startēt
2016.gada čempionātā būs papildus jāpiemaksā 40 eiro. Dalībnieki,
kuri startē atlases turnīrā komandā, kura netiek uz 2016.gada
pamatturnīru var tikt iekļauti jebkuras pamatturnīra komandas sastāvā.
Savukārt, ja komanda izcīna tiesības startēt 2.līgā neviens šīs komandas
dalībnieks 2016.gadā nedrīkst pārstāvēt kādu citu komandu. Lūdzu
veikt balsojumu.
Balsojums Par – 5, pret – 0, atturas – 0
9. Kausa izcīņa
Gada beigās notiek kausa izcīņas. Ir saņemti ieteikumi uzlabot kausu
G.Roga
izcīņas sacensību norisi. Tuvāko nedēļu laikā gaidu ieteikumus par
iespējamiem uzlabojumiem.
10. Turnīri cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Ir saņemts iesnieguma no Nadeždas Čaiko un Liānas Krastiņas ar
G.Roga
lūgumu iekļaut LNF kalendārā plānā 2016.gadā divus turnīrus
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Janvārī ir iecerēts novadīt Latvijas
čempionātu, iespējamā sacensību vieta – Cēsis. Maijā Ozolniekos
paredzēts novadīt starptautisku turnīru.
Lūdzu balsot vai LNF atbalstīs šos turnīrus.
Par – 5, pret – 0, atturas – 0
Balsojums
11. 2016.gada kalendārs
Pēc būtības čempionātu secība tiek saglabāta. Kalendārā plāna projektu
G.Roga
ar konkrētiem datumiem tuvākajā periodā izsūtīs uz e-pastiem.
Lūdzu izvērtēt iespēju rīkot jaukta sastāva komandu turnīru. Komandas
veidojas pēc klubu principa. Iespējamais sastāvs 2 vai 3 vīrieši un 2
sievietes, un 1 jaunietis līdz 18.gadiem. Sacensības organizēt vienā
sabraukumā kā divu dienu turnīru. Iespējamais sacensību laiks vasaras
sākums. Sacensību norises kārtība vēl ir jāpārrunā. Šobrīd lūdzu balsot
par turnīra izveidošanu.
Par – 5, pret – 0, atturas – 0
Balsojums
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12. Novusa programmas izveide.
G.Roga

Pavasarī bija panākta mutiska vienošanās par novusa tiesāšanas
programmas pirmā moduļa izstrādāšanu. Šobrīd izstrādātājs nevar
piedāvāt nekādu testa versiju. Uzskatu par lietderīgu atsākt citu
programmētāju izvērtēšanu šī darba veikšanai.

13. Par sporta ētiku
Ir dažādas uzvedības, kuras ir sarežģīti fiksējamas, bet kuras būtiski
G.Roga
ietekmē sacensību atmosfēru un nelabvēlīgi atsaucas uz LNF tēlu.
Situācijās ar nesportisku rīcību, savstarpējas necieņas izrādīšanu,
nepamatotu sacensību pārtraukšanu un alkohola lietošanu bieži vien
aizskartās personas savu neapmierinātību izsaka tikai sacensībās uz
vietas un pēc tam tas vairs neliekas aktuāli. Ir jāpārdomā varianti kā
saņemt informāciju par šīm situācijām. Tās var būt iesniegumu formas
ko aizpilda spēlētājs vai tiesnesis sacensību vietā. Gaidu jūsu
ieteikumus šajā jautājumā līdz 05.10.15.
14. Par noteikumu izmaiņām.
Šobrīd A.Mednis nevarēja ierasties un informēt par darba gaitu.
G.Roga
Ieteikumi no spēlētājiem ir saņemti un tiek izvērtēti.
Turpmākā darbība varētu būt sekojoša. Izveidojam komisiju piecu
cilvēku sastāvā, kura veiks noteikumu un ieteikto labojumu
izanalizēšanu. Komisijas sastāvā iesaku izvirzīt G.Bucenieku, A.Medni
un I.Puidu no valdes sastāva un pieaicināt vēl divus kompetentus un
pieredzējušus novusistus. Komisijas diskusiju laikā konkrētām
pielaistām personām ir iespējams piedalīties novērotāja statusā.
Komisija izstrādā jauno noteikumu versiju un iesniedz to valdei
apstiprināšanai. Komisijai vajadzētu beigt darbu līdz 2016.gadam.
Lūdzu balsot par piedāvāto darba kārtību.
Par – 4, pret – 0, atturas - 1
Balsojums
Lūdzu balsot par valdes pārstāvjiem komisijā sekojošā sastāvā:
G.Roga
A.Mednis, G.Bucenieks, I.Puida.
Par – 4, pret – 0, atturas - 1
Balsojums
15. Par inventāru
Lai čempionāti notiktu labā kvalitāte LNF nodrošina ar sacensību ripām
G.Roga
un kauliņiem. Tas, ko šobrīd nevaram ietekmēt, ir sacensību galdi.
Galdu kopējo kvalitāti var vērtēt kā viduvēju. Ir konkrētas prasības,
kuras ievērojot iespējams uzlabot sacensību kvalitāti ar esošo galdu
bāzi. 1) galdu sagatavotība spēlēm – iztīrīti un veseli maisiņi, atbilstošs
augstums, stabilitāte; 2) nodrošināta borskābe; 3) pieejamas otiņas
borskābes notīrīšanai; 4) līmeņrāža pieejamība; 5) sacensību vietā
pieejami noteikumi, attiecīgie nolikumi un to pielikumi. Ir jāizvērtē
kādā veidā varam pievērst bāžu atbildīgo personu uzmanību minēto
punktu izpildei.
16. Par tiesnešu apmācību
Situācija ar tiesnešiem ir neapmierinoša. Ir tieneši, kuri godprātīgi pilda
G.Roga
savus pienākumus, bet kuriem trūkts nepieciešamās informācijas vai
pieredzes. Ir cilvēki, kuri gatavi uzsākt tieneša darbību, viņiem jādod
iespēja mācīties. Mums šogad ir jāsagatavo vismaz viena apmācība.
Orientējoši tā varētu notikt novembrī vai decembrī. Par apmācību
atbildīgo personu iesaku apstiprināt Ivaru Puidu. Lūdzu veikt
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Balsojums

balsojumu.
Par – 5, pret – 0, atturas - 0

17. Par novusa bāzi
Rīgā ar proporcionāli lielu sportistu skaitu ir nelabvēlīga situācija ar
G.Roga
sacensību un treniņu bāzēm. Šobrīd intensīvi tiek izmantota Rīgas
Satiksmes bāze, bet Rīgai ar vienu aktīvi strādājošu bāzi ir par maz.
Lūdzu veikt balsojumu vai LNF var uzņemties iniciatīvu jaunas bāzes
meklēšanas un izveidošanas procesā.
Par – 5, pret – 0, atturas - 0
Balsojums
18. Par LNF valdes turpmāko darba kārtību
Nākamo sēdi ir nepieciešams sasaukt novembrī. Tas būs ļoti saspringts
G.Roga
mēnesis un varbūt sapulce jāsasauc Jēkabpilī 27. novembrī pirms
J.Piebalga kausa izcīņas.
Jautājumos, kuros šodien nevarējām pieņemt saistošus lēmumus un
kurus nepaspējām izanalizēt ir nepieciešams veikt papildus diskusijas.
Iesaku
aktuālu
jautājumu
risināšanai
izmantot
interneta
videokonferences iespējas. Lūdzu valdei balsot par videokonferenču
formā veiktas sapulces lemttiesīgumu.
Par – 5, pret – 0, atturas - 0
Balsojums
Sēde beidzas pulkst. 18:15.
Sēdes vadītājs

__________________________ Guntars Roga

Protokolētāja Dace Balaka

5

