LATVIJAS NOVUSA FEDERĀCIJA
NOVUS FEDERATION OF LATVIA
REĢ. NR. 40008022523
LV-1013, Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Grostonas Str. 6b, Rīga, LV-1013, Latvia.

PROTOKOLS
LNF prezidija sēde
Rīgā
2014.gada 04. jūlijā

Nr. __
Sēdes sākums:

plkst. 14.00 Grostonas Str. 6b, Rīga

Sēdes dalībnieki:

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

Nepiedalās:

Ilmārs Strakšs

Sēdes vadītājs:

Guntars Roga

Protokolē:

Dace Balaka

Darba kārtībā:
1. Sēdes protokalētāja apstiprināšana.
2. Viceprezidenta ievēlēšana.
3. Ģenerālsekretāra ievēlēšana.
4. Pienākumu sadalījums LNF prezidija locekļiem.
5. Starptautiskais novusa turnīrs Jūlijā Igaunijā.
6. Dažādi jautājumi.

1. Sēdes protokolētāja apstiprināšana
Iesaku par sēdes protokolētāju apstiprināt Daci Balaku.
G.Roga
Balsojums Par – 7, pret – 0, atturas – 1
2. Viceprezidenta ievēlēšana
/Tiek atvērtas debates par iespējamiem viceprezidenta amata
kandidātiem./
Apkopojot debatēs izteiktos viedokļus iesaku veikt balsojumu par
G. Roga
diviem kandidātiem uz LNF viceprezidenta amatu.
Par Alda Medņa kandidatūru LNF viceprezidenta amatam.
Balsojums
Par – 3, pret – 0, atturas – 5
Par Imanta Ločmeļa kandidatūru LNF viceprezidenta amatam.
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Par – 4, pret – 0, atturas – 4
G.Roga

Par LNF viceprezidentu tiek apstiprināts Imants Ločemels

3.Ģenerālsekretāra ievēlēšana
/Tiek atvērtas debates par iespējamiem ģenerālsekretāra amata
kandidātiem./
Apkopojot debatēs izteiktos viedokļus iesaku veikt balsojumu par LNF
G. Roga
ģenerālsekretāra amata kandidātu.
Par Valda Čunkas kandidatūru LNF ģenerālsekretāra amatam.
Balsojums
Par – 7, pret – 0, atturas – 1
Par LNF ģenerālsekretāru tiek apstiprināts Valdis Čunka
G.Roga
4. Pienākumu sadalījums LNF prezidija locekļiem
/Tiek atvērtas debates par valdes locekļu vēlamajām un prioritārajām
darbības sfērām un virzieniem/
Apkopojot debatēs izteiktos viedokļus un izvērtējot LNF darbībai
G.Roga
nepieciešamo jautājumu risināšanas intensitāti iesaku veikt balsojumu
par sekojošu atbildības sfēru sadali. Pieņemtie lēmumi spēkā līdz
atkārtotam valdes balsojumam, bet ne ilgāk kā līdz 04.07.2015.
Balsojums
 Darbam ar sportistu klasifāciju, reitingu un individuālajiem koeficientiem par
atbildīgo personu apstiprināt Gunti Bucenieku.
Par asistentu darbā ar minētajiem jautājumiem apstiprināt Ilmāru Strakšu.
Par – 7, pret – 0, atturas – 1

Komentārs [B1]: Nezinu, vai šitas ir
vajadzīgs. Ierakstīju tāpēc, ka šie pienākumi
neatbilst statūtos noteiktajam sadalījumam

/Sportistu klasifikācijas, reitingu un individuālo koeficientu aprēķināšana un
apkopošana, kā arī ar attiecīgo nolikumu rediģēšana, aprēķinu sistēmu un
informācijas aprites sistēmas pilnveidošana/
 Par w-lapas darbu atbildīgo personu noteikt Daci Balaku.
Par interneta resursu izmantošanas iespēju paplašināšanu atbildīgo personu
apstiprināt Ilmāru Štrakšu
Par – 7, pret – 0, atturas – 1
/Veikt LNF darbības, LNF biedru, spēlētāju un sacensību raksturojošo
informāciju atspoguļošanu LNF w-lapā un sociālajos tīklos. Veicināt
informācijas aprites sistēmas izveidošanu un attīstīšanu. Vairot LNF
atpazīstamību sabiedrībā./
 Par spēlētāju licenzēšanu atbildīgo personu apstiprināt Ivaru Puidu.
Par – 7, pret – 0, atturas – 1
/Veikt spēlētājiem izsniegto licenču reģistrāciju un uzskaiti, apkopot
informāciju par licencētajiem spēlētājiem. Veidot spēlētāju licencēšanas
jautājumā nepieciešamās informācijas aprites kārtību./
 Sporta inventāra un sacensību bāžu jautājumos par atbildīgo personu apstiprināt
Aldi Medni.
Par – 7, pret – 0, atturas – 1
/Attīstīt sadarbību ar sporta inventāra ražotājiem, izvērtēt esošo situāciju un
iespējamos attīstības virzienus novusa ripu jautājumā. Apzināt un izvērtēt
sacensību bāžu kvalitāti un perspektīvas./
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 Par finansu piesaisti LNF atbildīgo personu apstiprināt Imantu Ločmeli.
Par – 8, pret – 0, atturas – 0
/Meklēt un risināt finansu piesaistīšanas jautājumus. Palīdzība LNF biedriem
finansu līdzekļu piesaistīšanā un apguvē./
 Darbā ar tiesnešiem par atbildīgo personu apstiprināt Ivaru Puidu.
Par – 8, pret – 0, atturas – 0
/Tiesnešu informēšana, apmācība, atestācija un kvalifikāciju piešķiršana, kā arī
informācijas apkopošana par tiesnešiem./
 Novusa sacensību noteikumu jautājumos par atbildīgo personu apstiprināt Aldi
Medni.
Par – 7, pret – 0, atturas – 1
/Apkopot un izvērtēt nepieciešamās izmaiņas noteikumos. Strādāt pie neskaidru
un strīdīgu jautājumu kvalitatīvu un viennozīmīgu skaidrojumu izveidošanas./
 Darbam ar LNF statūtiem par atbildīgo personu apstiprināt Imantu Ločmeli.
Par – 8, pret – 0, atturas – 0
/Apkopot, izvērtēt un sagatavot nepieciešamās izmaiņas LNF statūtos. Sekot
līdzi esošo statūtu prasību ievērošanai./
 Par LNF biedru datu bāzes izveidošanu atbildīgo personu apstiprināt Liānu
Krastiņu.
Par – 8, pret – 0, atturas – 0
/Atjaunot LNF biedru datu bāzi, aktualizēt LNF biedrus un spēlētājus
raksturojošo informāciju, to apkopot. Darbs ar informācijas apriti ar LNF
biedriem./
 Sadarbībā ar FINSO par atbildīgo personu apstiprināt Valdi Čunku.
Par – 7, pret – 0, atturas – 1
/Nodrošināt informācijas apmaiņu ar FINSO un citām federācijām. Koordinēt
LNF delegāciju piedalīšanos FINSO turnīros un Latvijā notiekošo FINSO
sacensību plānošanu, sagatavošanu un norisi./
 Par sacensību kalendāra izstrādi atbildīgo personu apstiprināt Valdi Čunku.
Par – 8, pret – 0, atturas – 0
/Plānot LNF sacensību kalendāru saskaņā ar FINSO kalendāru. Apkopot un
izvērtēt ieteikumus par turnīru rīkošanas laiku korekciju./
 Par LNF lietvedības darba nodrošināšanas atbildīgajām personām noteikt Liānu
Krastiņu un Daci Balaku.
Par – 7, pret – 0, atturas – 1
/Veikt LNF nepieciešamo dokumentu izstrādi un/ vai noformēšanu. Noformēt
lietu nomenklatūru./
 Darbam ar LNF finansu jautājumiem un sadarbību ar LNF grāmatvedi par
atbildīgo personu apstiprināt Guntaru Rogu.
Par – 8, pret – 0, atturas – 0
/Norēķinu dokumentu aprites sistēmas uzturēšana./
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G. Roga

Izvērtējot esošo situāciju kā prioritāros uzdevumus nosaku:
 gatavoties FINSO turnīram Novembrī Priekulē,
 apkopot informāciju par LNF biedriem un sportistiem,
 veicināt LNF biedru reģistrēšanos UR kā novusa klubiem un
biedrībām,
 w-lapas formāta pārveidošana,
 finansu piesaiste.

Par LR 2014.gada individuālā čempionāta galveno tiesnesi iesaku
apstiprināt Gunti Bucenieku.
Par – 7, pret – 0, atturas – 1
Balsojums
Par 2015.gada individuālā čempionāta galveno tiesnesi tiek apstiprināts
G.Roga
Guntis Bucenieks.
5. Starptautiskais novusa turnīrs Jūlijā Igaunijā.
G. Roga

Uz doto brīdi pieņemtie pieteikumi vīriešu turnīram pārsniedz nolikumā
noteiktās 30 vietas. Ar sacensību organizētājiem tiks precizēts par
iespējamām papildus vietām. Pēc esošās prakses delegācijas sastāvs
tiks noteikts ar FINSO un LR reitingu palīdzību.
Veidojot delegācijas sastāvu jāņem vērā ne tikai individuāla sportista
G.Roga
esošo reitingu, bet arī to pārstāvēto klubu un reģionu kvalitatīvās un
kvantitatīvās attīstības perspektīvas.
6. Dažādi jautājumi
V. Čunka

G.Bucenieks Novembrī plānotais J.Piebalga kauss ir paredzēts rīkot Priekulē. Valdes
pārstāvjiem ir jātiekas ar atbilstošajām pašvaldības personām. Ir jārod
iespēja veikt nolikuma tulkošanu vajadzīgajās svešvalodās.

G.Roga

Vēlos pievērst uzmanību sekojošiem jautājumiem:
 izskatīt iespēju atjaunot vinnēto/zaudēto setu reģistrāciju, it
īpaši spēlējot riņķa sistēmā,
 veicināt rezultātu iesūtīšanu reitingu un IK aprēķināšanai,
 ar nākamo gadu atjaunot IK noteikšanu reitingu turnīriem,
 risināt jautājumu par sporta meistara nozīmīšu izgatavošanu
 izskatīt iespēju vīriešu otrās līgas komandu turnīra laureātus
apbalvot ar medaļām,
 veikt vīriešu otrās līgas komandu turnīra struktūras maiņu
 izskatīt iespējamās izmaiņas vīriešu individuālā turnīra
pusfinālu un finālu izspēles kārtībā. Iespējamās izmaiņas var
piedāvāt publiskai apspriešanai w-lapā
Pēc īslaicīgām debatēm paziņoju sapulci par slēgtu.

Nākamā sēde tiek plānota augusta beigās vai 9.septembrī Jēkabpilī. Precizēts laiks un vieta
tiks paziņoti.
Sēde beidzas plkst. 18.00.
Sēdes vadītājs

__________________________ Guntars Roga

Protokolēja Dace Balaka
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