
             Biedrības “Latvijas Korespondencšaha federācija” 

                      Biedru kopsapulces protokols Nr.1 

Rīgā, Merķeļa ielā 13, 2017.g.04.novembrī, no pl.11.00 līdz 13.00 

Biedru sapulci sasaukusi valde, izmantojot elektronisko pastu. 

Sapulcē pārstāvēti 3 no 3 Biedrības biedriem. Sapulce saskaņā ar statūtu 

noteikumiem ir lemttiesīga. 

Sapulci atklāj LKŠ”F prezidents Vilnis Strautiņš, aicinot godināt mirušo 

korespondencšahistu Laimoņa Ulmaņa un Andra Rozes piemiņu. 

Par sapulces vadītāju ievēl Aivaru Kažoku, par sekretāru Arti Gaujēnu. 

Darba kārtībā:  

1. LKŠF prezidenta ziņojums (V.Strautiņš) 

2.Par ICCF kongresu Bulgārijā (A.Gaujēns) 

3. Revīzijas komisijas ziņojums (I.Mende) 

4.Latvijas komanda pasaules un Eiropas turnīros (A.Gaujēns) 

5. Latvijas turnīri (A.Gaujēns) 

6.Apbalvošana 

7. Debates 

 

1. LKŠF prezidents Vilnis Strautiņš ziņo par sasniegumiem un 

problēmām aizvadītajā periodā, analizējot mūsu 

korespondencšahistu startus starptautiskajās sacensībās., sadarbību 

ar ICCF un LSFP, finanšu līdzekļu izmantošanu, jaunu biedru 

iesaistīšanas perspektīvām, izsaka pateicību LKŠF 

ģenerālsekretāram Artim Gaujēnam par nesavtīgu darbu federācijas 

labā. 

2. LKŠF ģenerālsekretārs Artis Gaujēns ziņo par ICCF kongresu 

Bulgārijā, tur pieņemtajiem lēmumiem, tur notikušajām diskusijām 

par spēles noteikumu iespējamu precizēšanu. 



3. Revidents Ingus Mende iepazīstina ar finanšu līdzekļu izlietojumu 

aizvadītajā periodā un apstiprina atbilstību Biedrības statūtiem. 

4. A.Gaujēns sniedz informāciju par Latvijas komandu startiem ICCF 

olimpiādēs, Eiropas komandčempionātā, Baltijas jūras turnīrā, 

Čempionu līgā un citos starptautiskajos turnīros. 

5. A.Gaujēns informē par 31.Latvijas individuālo čempionātu, kurš 

tuvojas noslēgumam un ierosina turpmākos Latvijas čempionātus 

izvest pēc jaunas sistēmas, kuras būtību izklāsta. 

6. Ingus Mende saņem ICCF starptautiskā meistara (IM) medaļu un 

diplomu. Ar kausiem, medaļām un diplomiem tiek apbalvoti 

Latvijas 30.čempionāta uzvarētāji Nikolajs Limanskis (1.vieta), 

Ingus Mende (2.vieta), Gunārs Bondars (3.vieta), kā arī šī turnīra B 

klases uzvarētāji Jānis Grasis (1.v.), Māris Koops (2.v.), Gunārs 

Beltiņš (3.v.) 

7. A.Kažoks pastāsta par iespējām piesaistīt jaunos šahistus 

korespondencšaham, A.Gaujēns viņu papildina un sola maksimālu 

federācijas atbalstu jauniešu piesaistei. 

Sapulce nolēma: 

1.Pieņemt zināšanai augstāk minētos ziņojumus. 

2.Uzdot A.Gaujēnam izstrādāt Latvijas 32.individuālā čempionāta 

nolikumu, iekļaujot priekšlikumus par jaunu čempionāta norises 

kārtību. 

3.Nākošo kopsapulci sasaukt 2018.gada novembrī. 

 

 

Sapulces vadītājs: (paraksts)                                         A.Kažoks 

 

Protokolists: (paraksts)                                                  A.Gaujēns 

 

 


