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1.Mandātu komisijas ziņojums.

Mandātu komisijas pārstāvis sniedz informāciju, ka no 27 piešķirtajiem mandātiem ir
ieradušies 18 balsstiesīgo klubu pārstāvji. Līdz ar to Kongresam ir kvorums un tas var
sākties.

2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un
protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.
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LOF prezidents Jānis Lazdāns paziņo Kongresu par atklātu. LOF prezidents par Kongresa
vadītāju lūdz nozīmēt Juri Cebuli. Tā kā citu priekšlikumu nav, tad par Kongresa
vadītāju tiek nozīmēts Juris Cebulis.
Juris Cebulis uzdod jautājumu Kongresa delegātiem, vai ir iebildumi pret darba kārtību.
Nevienam nav iebildumu.
Juris Cebulis izvirza Kongresa sekretāra amatam Ģirtu Mami, ko Kongress vienbalsīgi
apstiprina. J. Cebulis aicina izvirzīt kandidātus balsu skatīšanas komisijai un kandidātus
protokola pareizības apliecināšanai. Balsu skaitīšanas komisijai tiek izvirzīti Edgars
Sparāns un Mārcis Lukšēvics. Protokola pareizības apliecināšanai tiek izvirzīti Ilze
Ārniece un Oskars Zērnis. Kongress vienbalsīgi piekrīt šīm kandidatūrām.

3. Jaunu biedru uzņemšana.

Ģ. Mamis informē, ka ir saņemti divi pieteikumi uzņemšanai Latvijas Orientēšanās
federācijā.
1. No biedrības „Jaunatne smaidam” par biedrības struktūrvienības tūrisma un
orientēšanās kluba „EKO O” uzņemšanu LOF. Iesniegti visi LOF statūtos paredzētie
dokumenti, kā arī samaksāta iestāšanās nauda.
2. No sporta biedrības "Savējie M", bet orientēšanās komandas nosaukums būs
"Mežmalas / Madonas novads". Iesniegti visi LOF statūtos paredzētie dokumenti.
Kongresam ir jānosaka, kādā grupā būs jaunie biedri un ar kādu biedru naudu, kā arī
jābalso par katru jauno biedru atsevišķi.
Ģ. Mamis informē, ka ir apvienojušies Mežaparks, Viga un RSP, izveidojot OK Ozons,
kā arī jaunais Madonas BJSS nosaukums būs OK Arona/Madonas BJSS.
Balsojums:
EKO O
Par 18
Pret 0
Atturas 0
Mežmalas/Madonas novads
Par
16
Pret
0
Atturas 1
Attiecībā par biedru naudu lēmums jāpieņem valdei, ņemot vērā Kongresa ieteikumus
attiecībā uz klubu EKO O.

4. Valdes atskaite par 2010.gadā paveikto. J. Lazdāns.

Jānis Lazdāns sāk valdes atskaiti ar informāciju par lielāko veikumu- EST-O-LAT līgas
projektu, kurš ir veiksmīgi sācies, sacensības ir starptautiskas, ir daudz dalībnieku.
Attiecībā uz Latvijas kausu- bija vairākas inovācijas, piemēram, piekabe ar noderīgām
lietām, līderu krekli, reklāmas brošūras utt.
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Šajā gadā tiks turpināts iesāktais.
LOF piedalījās izstādē „Atpūta un sports” Ķīpsalā.
LOF Ārkārtas Kongress uzdeva sagatavot LOF Stratēģiju, tāpēc tika izveidota darba
grupa, projekts ir sagatavots.
Par to, ka veiksmīgi izdevās sagatavot sacensību grafiku, kalendāru, īpašs paldies
Renāram Rozem.
Pagājušajā gadā bija lūzuma punkts izlasēs, atteicās no izlases vadības Gunārs Ikaunieks,
problēmas bija un ir arī citās izlasēs.
Rudenī tika noorganizēta treneru sanāksme, kurā tika apstiprināti izlašu treneri.
2011. gadā esam piešķīruši papildus līdzekļus izlašu darba nodrošināšanai, tātad,
treneriem.
Tomēr atkal jau jauniešu izlase ir bez vadības, šo problēmu jau šodien vajadzētu atrisināt.
LOF ir jauna mājas lapa, tiek slēgti līgumi ar citiem sacensību rīkotājiem.
Esam nosūtījuši pieteikumus 2013. gadā Madonā rīkot EČ, EČ jauniešiem, PČ junioriem,
PČ veterāniem ziemas orientēšanās sportā.
Ir panākta vienošanās ar Madona novada domi.
Arī šogad nosūtījām pieteikumu PČ veterāniem rīkošanai Liepājā 2014. gadā.
J. Lazdāns ir ticies ar Alūksnes un Madonas pašvaldību vadītājiem, pasniedzis balvas par
OS atbalstīšanu.
Tika sagatavotas12 vēstules potenciālajiem atbalstītājiem. Lielākie atbalstītāji 2011. gadā
būs Latvijas Valsts meži un Latvijas Gāze.
Jāturpina iesāktais darbs pie mārketinga.
Valmierā sarīkojām orientieristu sezonas noslēguma pasākumu. Balvu par mūža
ieguldījumu saņēma Aldis Lapiņš, par Gada cilvēku orientēšanās sportā tika nominēta
Aija Skrastiņa.
Par 90% izdevās realizēt pagājušā gada budžetu attiecībā uz jaunajiem nolikumiem, kurus
pieņēma LOF Ārkārtas Kongress
Diemžēl „Magnēts” ignorē Kongresā pieņemtos nolikumus un atteicies maksāt sacensību
rīkošanas maksu par tautas sacensībām „Magnēts”.
Rodas jautājums, kā strādāt tālāk, ja nepildām pašu pieņemtos lēmumus.
Par šo jautājumu būs jālemj Kongresam.

5. LOF komisiju atskaites par 2010. gadā paveikto.

Izlašu komisija
Gunārs Ikaunieks informē, ka laika trūkums bijis pārāk liels, tāpēc attālinājies no darba ar
izlasēm, diemžēl, treneru resurss ir neliels.
Ir labi, ka iesākts darbs ar līgumiem, ja būs iespējams materiāli stimulēt trenerus, tad tas
dos rezultātus.
Par rezultātiem informē Iveta Holcmane.
Decembrī sākusi darbu ar junioru izlasi, jo nebija neviens, kurš uzņemtos, protams, izlasē
bija arī pašas audzēkņi.
Janvārī notikusi nometne Ogrē.
Pavasarī bija atlases sacensības, kurās tika noteikta izlase.
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Diemžēl, Pasaules čempionāta laikā Henrijs Freimanis iejaucās treneru darbā, līdz ar to
veidojās konflikts. Ivetas Holcmanes pārliecība ir, ka treneru darbā PČ laikā nedrīkst
iejaukties neviens, arī vecāki ne.
Pagājušajā gadā junioru izlases sastāvs bijis ļoti vājš, trūka fiziskā un tehniskā
sagatavotība.
Šogad jau būs labāk, tāpēc varam cerēt uz labiem rezultātiem Polijā, kur izlase startēs
Henrija Freimaņa vadībā.
Ziemas komisija
Par ziemas komisijas darbu informē Jānis Lazdāns.
Rumānijā startējām spēju robežās, 3. vieta EČ jauniešiem bija ļoti labs sasniegums.
Veiksmīgi startēja veterāni, 1. un 3.vieta.
IOF strādā pie tā, lai būtu 2018. gadā ziemas orientēšanās sports Olimpiskajās spēlēs.
Šogad martā PČ Zviedrijā būs kā paraugdemonstrējums.
Rogaininga komisija
Par rogaininga komisijas darbu informē Guntars Mankus. Pagājušā gadā ir beidzot
parādījušies cilvēki, kuri gatavi kaut ko vairāk darīt šajā komisijā.
Latvijas klubi ir saņēmuši tiesības rīkot šogad Eiropas čempionātu rogainingā, jo
Zviedrija no tā atteicās.
Galvenie organizatori ir Ziemeļkurzeme un Meridiāns, jau pieteikušies 600 dalībnieki.
Ir arī interneta mājas lapa, jādomā, kā to aktivizēt.
Latvijas pārstāvji piedalījās EČ un PČ, bija vairākas godalgotās vietas.
Ir sagatavotas izmaiņas rogaininga noteikumos.
Tiek uzdots jautājums, kāpēc nevar pieteikt vairāk dalībnieku EČ.
Guntars neredz iemeslu, bet vēsturiski ir šis ierobežojums, bet, iespējams, ka vēl var
pieteikties un pieteikums tiks pieņemts.
Taku-o komisija
Par komisijas darbu informē Jānis Gaidelis. Komisijā darbojas 5 cilvēki. Komisija strādā
ļoti aktīvi.
Taku- o sacensībās piedalās invalīdi, tāpēc arī ir zināma specifika.
Pagājušajā gadā tika noorganizēts LK ar 17 sacensībām.
Piedalījās arī citu valstu sportisti.
Tika organizēts arī Baltijas kauss, Latvija uzvarēja, piedalījās arī Krievijas pārstāvji.
Latvijas kausā piedalījās 73 dalībnieku.
Piedalījāmies EČ Zviedrijā, gan atklātā, gan invalīdu grupā.
Labi rezultāti atklātā grupā-7. vieta.
PČ 10. vieta.
Ņemot vērā, ka LOF ir ierobežoti līdzekļi, meklējam līdzekļus Paralimpiskajā komitejā,
viņi ir ar mieru palīdzēt, ja LOF iestājas kā biedrs.
Velo-o komisija
Par velo komisijas darbu informē Pauls Bričonoks. Pašlaik šī komisija praktiski
nedarbojas, bet kaut kas jau notiek, sevišķi jau šogad, īpaši EST-O-LAT līgas ietvaros.
Šogad būs LČ.
Šogad paredzēts piedalīties PČ junioriem Itālijā, EČ Krievijā. Paredzēta treniņnometne
aprīlī Ungārijā, protams, arī Baltijas sacensības.
Jauniešiem un treneriem vajadzētu padomāt par iespējām nodarboties ar velo-o, jo ne visi
var sasniegt augstus rezultātus vasaras orientēšanās.
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2013.gadā Igaunijā būs PČ, vajadzētu to ņemt vērā.
G. Mankus ierosina, ka vajadzētu plašāku informāciju internetā par sacensībām.
Karšu komisija
Par karšu komisijas darbu informē Edmunds Zvaigzne, kurš vada komisiju jau daudz
gadu. Jaunā lieta ir, ka karšu reģistrācija ir par naudu, ar to vajadzētu vairāk nodarboties
federācijai.
Klubi jau maksā par organizēšanu, kāpēc vēl par kartēm?
Ir cilvēki, kas tāpēc negrib reģistrēt kartes un tāpēc zaudēsim labas kartes. Vajadzētu šo
maksu savādāku.
Kopā reģistrētas 33 kartes, no tām 13 Magnēta kartes.
23 atjaunotas uz veco bāzi, tikai 9 jaunos apvidos.
Gribējām ievietot kartes internetā, bet sākās problēmas ar īpašniekiem un lēni arī strādā
„kur tu esi”.
Notika semināri EST-O-LAT līgas ietvaros.
EST-O-LAT līgas ietvaros tiek zīmētas skolu kartes, bet jāvienojas par vienādiem
apzīmējumiem.
Problēma ir Magnēta kartes un pārējās kartes, kas atšķiras mēroga(7500) un apzīmējumu
ziņā. Pārāk daudz sīku objektu, bet tas ir saprotams kāpēc.
Mūsu problēma, ka digitālais reljefs tiek pārzīmēts pārāk detalizēti.
Janeta Turka bija pasaules karšu zīmētāju seminārā Norvēģijā, secinājums, ka mūsu
kartes ir pārāk smalkas.
Nākotnē-vajadzētu vienoties par karšu reģistrācijas kārtību.
Nākošajā gadā varētu komisija sākt strādāt nopietnāk.
Tehniskā komisija
Par komisijas darbu ziņo Juris Cebulis.
Darbs diezgan neapmierinošs.
Bēdīgi, ka Renārs Roze atteicies no darbības LK komisijā.
Visaktuālākā lieta ir sacensību inspekcija. Vajadzētu cilvēku, kas to koordinētu.
Sacensību noteikumu uzraudzības apakškomisija ir sagatavojusi izmaiņas noteikumos.
Par jauno tehnoloģiju apakškomisijas darbu pastāsta Guntars Mankus. Notiek sportident
tehnoloģiju ieviešana, vajadzētu kādu semināru.
No šī gada būs radio iekārtas, lai varētu ierīkot radiopunktus jebkurā vietā.
Ir saņemta arī visjaunākā programmatūra.
Pagājušajā gadā bija velo sacensības ar jaunām atzīmēšanās tehnoloģijām. Tās gan neder
lieliem pasākumiem virs 500 dalībnieku.
Sabiedriskās attiecības
Par savu darbību informē Anda Bīriņa.
Anda darbojusies jau gadu, viss gan bijis vairāk testa formā.
Trūkst pamatnostādnes, ko vēlamies, kā vēlamies izstāstīt par orientēšanās sportu. Vai
vairāk pievērst uzmanību lielajiem mēdijiem, vai vairāk par notikumiem klubos.
Vajadzētu vērst vairāk uzmanības uz mazajiem mēdijiem novados.
Nākošajam gadam jau ir plāns, par ko rakstīt 3 prioritāšu kategorijās.
Sākas diskusijas.
Jurģis Krastiņš domā, ka noteikti jārunā par sacensību rīkošanas maksu. Kāpēc ir kāds,
kas var nemaksāt?
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Oskars Zērnis- vajadzētu sagatavot procedūru karšu reģistrācijai. Ja nav motivācijas, tad
varbūt atsakāmies no šīs maksas.
J. Cebulis atgādina, ka šie nolikumi tika radīti, lai palielinātu savus, LOF, līdzekļus, lai
vieglāk būtu piesaistīt finansu līdzekļus no malas.
Jurģis Krastiņs piedāvā tos, kas nav samaksājuši, svītrot no LK rīkotāju saraksta.
G. Mankus arī atzīst, ka jābūt visiem vienādiem noteikumiem.
J. Cebulis lūdz Henriju Freimani un Induli Peilānu sniegt savus argumentus.
H. Freimanis atsakās sniegt atbildi.
Jurģis Skrastiņš - ja maksa par lielu, varam kaut ko mainīt, bet jāmaksā visiem.
Ilmārs Limbēns lūdz skaidrojumu no Henrija Freimaņa.
Indulis Peilāns informē par Kāpas 3 dienām, kāpēc Latvijas kauss ir tikai vienā dienā.
Kāpas 3-dienas atšķiras no citām sacensībām, pirmkārt, jau tiek meklēti citi apvidi pa
visu Latviju, tiek nodrošināti dažādi bonusi dalībniekiem, neejam uz dalības maksas
celšanu, bet uz kvalitāti. Jau tagad ir dārgi ģimenei nostartēt šajās sacensībās, Baltijā jau
vairākas lielas sacensības ir pazudušas.
J. Cebulis domā, ka no Kāpas puses nolikums nav pārkāpts, bet tā gars gan. Attiecībā par
maksām-tā to dara visās Eiropas valstīs, Federācijām tiek maksāti nodokļi no sacensībām
un, jo lielākas sacensības, jo lielāki maksājumi. Daudzās valstīs maksājumi ir ievērojami
lielāki.
J. Cebulis vaicā Kongresam, vai konstatējam, ka ir pārkāpums no Magnēta.
Varbūt Magnētam iestāties LOF?
Henrijs Freimanis saka, ka esot balstījis izlases sportistus savādāk un arī turpmāk
neatsakās to darīt, bet nav ar mieru ieskaitīt līdzekļus LOF budžetā.
Juris Knēts- ja visi sāks uzstādīt noteikumus, kur jānonāk kluba iemaksām, tad būs
bezizeja.
Oskars Zērnis- sacensību rīkošanas maksa ir viena lieta, bet mecenātisms un atbalsts
sportistiem galīgi cits un nevajag to visu jaukt kopā.
Mārtiņš Vimba- mazajiem klubiem ir grūti saprotams, kāpēc lielie klubi nevar ievērot
nolikumus.
Indulis Peilāns informē Kongresu, ka Kāpa apņemas LK vērtēt visas 3 dienas, attiecīgi
maksāt sacensību rīkošanas maksu par visām 3 dienām.
LOF Kongress nolemj:
1. Konstatēt, ka ir pārkāpums –„Magnēts” nav samaksājis sacensību rīkošanas
maksu par tautas sacensībām 2010. gadā. Kongress aicina Magnētu pārkāpumu
novērst un norēķināties ar LOF par 2010. gadu.
Par
Pret
Atturās

13
0
5

2. Aicināt Magnētu iestāties LOF.

Par

11

7

Pret
Atturās

1
5

Nākošajā LOF Kongresā būs jāatskaitās par rezultātiem
J. Gaigals uzskata, ka bija neētiski aicināt organizāciju, kura atklāti nepilda saistības,
iestāties LOF.
Jurģis Krastiņš uzskata, ka vajag kontroli, lai LK notiek pēc noteikumiem.
G. Mankus- vajadzētu metodiku, kā to izvērtēt, nokontrolēt.
J. Lazdāns- varbūt varam iesaistīt veterānus šo sacensību novērtēšanā?
LOF valdei būs jādomā, ka šo jautājumu tālāk risināt.

6. Finansu atskaite par 2010. gadu. Ģ. Mamis.

Ģirts Mamis informē par LOF 2010. gada budžeta izpildi. Neskatoties uz to, ka vairākās
budžeta ieņēmumu pozīcijās neizdevās iegūt plānoto, kopumā ir izdevies nofinansēt visus
paredzētos izdevumu posteņus paredzētajā apjomā.
Tas pateicoties LOF atbalstītājiem.
Nav izdevies iegūt plānoto no karšu reģistrācijas. Ņemot vērā, ka Magnēts ir atteicies
maksāt sacensību rīkošanas maksu un Kāpas 3 dienās LK bija tikai vienas dienas
vērtējumā, neizdevās arī plānotie ieņēmumi no sacensību rīkošanas.
Ģ.Mamis informē, ka ievērojamus līdzekļus, tāpat kā katru gadu, LOF sportistu atbalstam
sniegušas pašvaldības.
Pašvaldību atbalstu iespējams iegūt arī pasākumu organizēšanai.
LOF gada pārskats ir sagatavots un pēc revīzijas komisijas ziņojuma saņemšanas tas tiks
iesniegts VID EDS formā.

7. Revīzijas komisijas ziņojums.

Juris Cebulis sniedz revīzijas komisijas ziņojumu.
Nav saņemtas sūdzības, iesniegumi, pieprasījumi.
Ir veikta revīzija finansu dokumentos.
Dokumenti ir sakārtoti, visas finansiālās darbības ir veiktas atbilstoši LOF mērķiem un
uzdevumiem.
LOF izpilddirektors Gada pārskata melnrakstu turpmāk sola pirms Kongresa LOF
biedriem izplatīt, pēc Jurģa Krastiņa ierosinājuma.
Kongresam jāapstiprina revīzijas komisijas ziņojums:
Par
Pret
Atturās

15
0
2
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8. LOF stratēģija. M. Gaigals.

Mārtiņš Gaigals sagatavojis LOF stratēģijas prezentāciju.
Ir veikts darbs gada garumā, kura laikā darba grupa ir sagatavojusi LOF Stratēģijas
projektu.
LOF stratēģiskie mērķi
 mērķtiecīgi palielināt orientēšanās sporta atpazīstamību Latvijas sabiedrībā,
orientēšanās pasākumu un sacensību dalībnieku, īpaši bērnu un jauniešu, skaitu
 būt aktīvam Latvijas sabiedrības loceklim veselīga un videi draudzīga dzīves
veida popularizēšanā, būt iniciatoram un atbildēt par atbilstošām sabiedriskām
akcijām. Orientēšanās sporta vidi Latvijas sabiedrībai veidot atvērtu, saprotamu,
pieejamu un pat nepieciešamu
 veicināt orientēšanās sporta klubu nostiprināšanos un attīstību
 nodrošināt savu interešu tiešu pārstāvniecību IOF un kļūt par Latvijas, Igaunijas
un Lietuvas līderi orientēšanās sporta sadarbībā
 cienīt orientēšanās sporta vēsturi un tradīcijas un atbildēt par to saglabāšanu un
attīstību nākotnei
LOF darbības pamatprincipi
PLĀNOŠANA UN KONTROLE






LOF attīstība ir balstīta uz iekšēji izdiskutētu un akceptētu stratēģiju, kas tiek
īstenota atbilstoši attiecīgiem ilgtermiņa un īstermiņa plāniem un prioritātēm.
LOF pārvalde darbojas skaidri definēta pilnvarojuma ietvaros, līdztekus dodot
iespēju LOF biedriem sniegt priekšlikumus, kā arī regulāri un biežāk kā kongresā
sniedzot atskaites. LOF pārvalde nodrošina pieņemto lēmumu pietiekamu un
savlaicīgu komunikāciju.
LOF valde (un komisijas) ir pilnvarota un nodrošina stratēģijas īstenošanai
atbilstošas orientēšanās sporta (treniņu un sacensību) kvalitātes vadības sistēmu.
KOMUNIKĀCIJA



LOF iekšējā komunikācija ir atklāta, savlaicīga, daudzveidīga, saprotama un
iecietīga.
TEHNOLOĢIJAS



Orientēšanās sportā modernas tehnoloģijas ievieš, pielieto un popularizē ne tikai
orientēšanās, bet arī citiem sporta veidiem
ORGANIZĀCIJA
LOF ir izveidota stratēģijas īstenošanu atbalstoša, efektīvi funkcionējoša un
pietiekami motivēta komisiju sistēma.
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Latvijas orientēšanās sporta izlases ir mērķtiecīgi veidotas, finansētas un vadītas.
Izlašu darbības un startu saimniecisko jautājumu risināšana ir atdalīta no treniņu
procesa.
Orientēšanās sporta paveidiem vienlīdzīgi ir iespējas īstenot savu darbību, brīvi
izmantojot LOF administratīvo virsbūvi. Tiek attīstīti tie paveidi, kur tiek
organizēti komerciāli daudzsološi projekti paveidu iekšienē, vai atbalstīta LOF
pamatdarbība.

Kā secinājumi būtu pasākumi, kuri jāveic LOF vadības institūcijām:
1.
2.
3.
4.

Mērķu vērtēšanas kritēriju un mērķa vērtību projekts.
Stratēģijas īstenošanas prioritāšu projekts.
Vidējas termiņa darbības plāna projekts.
Attīstības fonda izveide.

Henrijs Freimanis informē par iespēju izveidot OS vēstures muzeju.
Jurģis Krastiņš uzdod jautājumu, vai visi ir izlasījuši un vai visiem Projekts ir saprotams.
Par projekta akceptēšanu:
Par
Pret
Atturās

16
0
2

9. 2011. gada budžeta projekts. Ģ. Mamis.

Ģ.Mamis informē par budžeta projektu 2011.gadam.
Ņemot vērā šī gada ieņēmumu rezultātus, samazināta ieņēmumu prognoze no pašu LOF
biedru maksājumiem. Neskatoties uz to, LOF budžets palielināts par 8000 LVL. Ņemot
vērā, ka administrācijas izdevumi samazināti par 2400,-LVL, ir izdevies palielināt
finansējumu izlasēm par 10000,-LVL.
Ir paredzēts finansējums treneriem, taku-o, velo-o, ievērojami pieaudzis finansējums
Baltijas čempionātam.
Diemžēl ir samazinājies valsts budžeta finansējums. Pamatā tas noticis tāpēc, ka nav
bijuši pietiekoši labi sasniegumi izlasēm, lai par rezultātiem varētu iesniegt atskaites
LSFP. Attiecībā uz LOF aktivitātēm, finansējuma samazinājums ir neliels.
Jurģis Krastiņs interesējas, vai budžets ir virzīts uz stratēģijas īstenošanu.
Budžets plānots, pirmkārt, ar pieaugumu izlašu vajadzībām, jo tās rada atpazīstamību
sporta veidam. Protams, ir jābūt balansam starp tautas sportu un izlasēm.
Mārīte Knēta iesaka nākotnē padomāt par LK apbalvošanas finansējuma palielināšanu.
Tiek veiktas izmaiņas 2011.gada budžetā, palielinot izdevumus LK apbalvošanai par
350,-LVL
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Balsojums:
Par
15
Pret
2
Atturās
1
Tiek veiktas izmaiņas LOF budžetā neparedzēto stratēģisko mērķu realizācijai 1000,LVL
Balsojums:
Par
13
Pret
0
Atturās
5
Šīs izmaiņas stāsies spēkā tikai tad, ja būs atbilstoši ieņēmumi.
Kongress balso par LOF 2011. gada budžetu:
Par
Pret
Atturās

17
0
0

10. Prezidenta, viceprezidenta un valdes vēlēšanas.

Kongresa vadītājs aicina izvirzīt kandidātus LOF Prezidenta amatam.
Mārtiņš Gaigals ierosina Jāni Lazdānu.
Balsojums:
Par Jāni Lazdānu 17
Līdz ar to par LOF Prezidentu tiek ievēlēts Jānis Lazdāns.
Kongresa vadītājs aicina izvirzīt kandidātus LOF Viceprezidenta amatam.
Tiek izvirzīti Mārtiņš Gaigals- noņem savu kandidatūru, Juris Cebulis- noņem savu
kandidatūru, Indulis Peilāns- noņem savu kandidatūru, jo bieži esot ārpus Latvijas,
problēmas ar valodām.
Tiek izvirzīti Mārtiņš Vimba un Ilze Ārniece.
Balsojums:
Par Mārtiņu Vimbu 9
Par Ilzi Ārnieci
8
Līdz ar to par LOF viceprezidentu tiek ievēlēts Mārtiņš Vimba.
Kongress tiek aicināts izvirzīt kandidātus LOF valdei 7 cilvēku sastāvā. Tiek izvirzīti:
Ilze Ārniece, Ģirts Mamis, Ivars Valtass, Indulis Peilāns, Iveta Holcmane, Jurģis
Krastiņš, Jānis Tamužs, Mārtiņš Gaigals, Anda Bīriņa.
Kandidāti īsumā informē par savām iespējām darboties kā valdes locekļiem.
Jānis Lazdāns aicina ņemt vērā vairākus aspektus- vai kandidāts ir gatavs strādāt valdē, jo
jāņem vērā laiks, attālums, vēlme aktīvi darboties.
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Balsu skaitītāji ziņo par balsošanas rezultātiem: kopumā piedalījās 18 balsstiesīgie
klubi.
Balsojuma rezultāti: Ilze Ārniece 18 balsis, Mārtiņš Gaigals 17 balsis, Ģirts Mamis 16
balsis, Ivars Valtass 15 balsis, Indulis Peilans 14 balsis, Anda Bīriņa 13 balsis, Jurģis
Krastiņs 11 balsis, Iveta Holcmane 10 balsis, Jānis Tamužs 10 balsis.
Līdz ar to LOF valdē tiek ievēlēti: Ilze Ārniece, Mārtiņš Gaigals, Ģirts Mamis, Ivars
Valtass, Indulis Peilāns, Anda Bīriņa, Jurģis Krastiņš.
J.Cebulis informē, ka, atbilstoši LOF Statūtiem, tiesības atsevišķi pārstāvēt LOF ir
Prezidentam, Viceprezidentam un vienam valdes loceklim.
LOF Kongress balso par tiesībām LOF valdes loceklim Ģirtam Mamim atsevišķi
pārstāvēt LOF:
Par
Pret
Atturas

16
0
0

11. Revīzijas komisijas vēlēšanas.

Revīzijas komisijai tiek izvirzīti:
Juris Cebulis, Iveta Veļķere, Ilze Laure
Balsojuma rezultāti:
Par Juri Cebuli 17
Par Ivetu Veļķeri 17
Par Ilzi Lauri
16

12. Izmaiņas LOF sacensību noteikumos un LOF nolikumos.

Guntars Mankus informē par jaunajiem rogaininga noteikumiem.
LOF Kongresa balsojums:
Par
17
Pret
0
Atturās 0
J. Cebulis informē par izmaiņām LOF o-skrējiena noteikumos.
Izmaiņas veiktas šādu iemeslu dēļ:
1. Sakarā ar IOF noteikuma izmaiņām,
2. Sakarā ar grupu apvienošanu
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LOF Kongress balso par jauno redakciju:
Par
18
Pret
0
Atturās 0
J.Cebulis informē par izmaiņām nolikumā par sacensību rīkošanas maksa.
Indulis Peilāns piedāvā izņemt ziemas sacensības no aplikšanas ar sacensību rīkošanas
maksu.
Jānis Gaidelis lūdz atbrīvot taku-o no sacensību rīkošanas maksas.
Guntars Mankus lūdz atbrīvot arī rogainingu no sacensību rīkošanas maksas.
LOF Kongress nolemj neizdarīt izņēmumus nolikumā, bet katrs sacensību rīkotājs var
griezties pie valdes ar lūgumu subsidēt sacensības, kuras nav rentablas.
LOF Valdei jānosaka taku-o rīkošanas maksas 2011. gadam sakarā ar šo sacensību
specifiku.
Kongress balso par sagatavoto nolikumu:
Par
16
Pret
0
Atturās 2
LOF Kongresā notiek diskusija par nolikumu par karšu reģistrācijas maksu.
Tiek iesniegts priekšlikums, ka varētu būt 5,- LVL par to karšu reģistrāciju, kuras netiek
lietotas LOF sacensībām.
Balsojums:
Par
15
Pret
1
Atturās 2

13.Citi.



EST- O-LAT līgas projekts

Ilze Ārniece informē par projektu. Projekta ilgums ir 24 mēneši.
Galvenais mērķis- attīstīt orientēšanās sportu teritorijās, kur ir bīstamība, ka tas var
izzust, piemēram, Ziemeļlatvijā. LOF mājas lapā ir izveidota atsevišķa sadaļa par
projektu.
Budžets projektam, apmēram, 80000,- EUR.
Līdzmaksājums ir 15%, bet mums 5% no tā segs valsts.
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Jau notikušas ziemas sacensības.
Bijušas publikācijas presē, 8 skolu dienas, sarīkoti 4 semināri karšu zīmētājiem.
Iegādātas sportident stacijas, uzzīmētas kartes, noslēgts līgums arī ar Metrum.
Būs orientēšanās dienas skolās, sacensības, no kurām 8 dienas velo-o un 16 orientēšanās
kārtas, semināri karšu zīmētājiem.
Tiks organizēts Taku–o seminārs igauņiem.
Paredzēts vēl zīmēt kartes, O-cad programmu iepirkums, inventārs skolām.


Taku-o komisijas iesniegums

Taku-o komisija iesniegumā lūdz LOF iestāties Latvijas Paralimpiskajā komitejā, jo tā
būšot iespēja piesaistīt papildus līdzekļus taku-o sportistiem.
Kongress pilnvaro valdi izanalizēt situāciju un izlemt jautājumu par iestāšanos Latvijas
Paralimpiskajā komitejā.
Balsojums par pilnvarojumu valdei:
Par
Pret
Atturās

17
0
0

Tā kā vairāk jautājumu nav, Kongresa vadītājs pasludina LOF 2011. gada Kongresu par
slēgtu.

Kongresa sekretārs

Ģirts Mamis

Protokola lieciniece

Ilze Ārniece

Protokola liecinieks

Oskars Zērnis

Kongresa vadītājs

Juris Cebulis
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