Konferences norises laiks un vieta.
2020. gada 30. augustā. plkst.11.00
SDK “Rihtera deju skola”
Daugavpils ielā 62/66
Rīgā
1. Konferences atklāšana.
LSDF Prezidents V.Feldmanis apsveic visus klātesošos ar ierašanos un paziņo, ka
konference ir atklāta. Konferencē ar pilnvaroto pārstāvju starpniecību piedalās 47 (t.sk.3 biedri
attālināti - zoom versijā) federācijas balsstiesīgie biedri no 79 reģistrētajiem biedriem.
Konference, saskaņā ar LSDF Statūtiem, ir lemt tiesīga.
2. Konferences vadītāja un protokolista ievēlēšana.
Par konferences vadītāju vienbalsīgi ievēlēts Juris Arājs . Par konferences sekretāru
(protokolistu) vienbalsīgi ievēlēta Rita Brizga.
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
Vienbalsīgi ievēlēta balsu skaitīšanas komisija:
Komisijas locekļi – Ingrīda Spiridonova,
Jeļena Lavreņuka.
4. Konferences dienaskārtības un reglamenta apstiprināšana.
Konferences dienaskārtība:
1. Konferences atklāšana.
2. Konferences vadītāja un protokolista ievēlēšana.
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
4. Konferences dienaskārtības un reglamenta apstiprināšana.
5. Atskaites.
5.1. Prezidenta atskaite (V.Feldmanis).
5.2. Ģenerālsekretāra atskaite (J.Arājs).
5.3. Prezidija biedru atskaites.
5.4. Revīzijas komisijas ziņojums.
6. 2019.gada pārskata un 2020.gada tāmes apstiprināšana (B.Aizupe).
7. Debates.
8. LSDF biedru priekšlikumi.
9. Dažādi.
Notiek atklāta balsošana.
Balsojuma rezultāti:

„PAR” – 47
„PRET” - nav
„ATTURĀS” – nav
Dienaskārtība apstiprināta vienbalsīgi.
Reglaments:
1. Prezidenta atskaite līdz 10 min.
2. Ģenerālsekretāra atskaite līdz 10 min.
3. Prezidija biedru atskaites līdz 10 min.
4. Uzstāšanās debatēs līdz 3 min. pirmo reizi un līdz 1 min. otro reizi.
Notiek atklāta balsošana.
Balsojuma rezultāti:
„PAR” – 47
„PRET” - nav
„ATTURĀS” – nav
Reglaments apstiprināts vienbalsīgi.

5. Atskaites
5.1.Prezidenta atskaite (V.Feldmanis).
Paldies visiem, kas ieradušies. Šogad Covid-19 situācija ir ietekmējusi visus. Mums nav noticis
Latvijas čempionāts ST, tika atceltas visas sacensības no marta vidus līdz maijam. Tagad LSDF
čempionāts ST tiek plānots 19.09.2020. Valmierā.
Cerams, ka Covid-19 situācija
nepasliktināsies un LSDF darbība notiks kā plānots.
Mūsu saimi ir papildinājuši jauni biedri: Argentīnas Tango, Breika kolektīvi. Paredzamas jaunas
sacensības šajos novirzienos.
Projekta līmenī veidojas Meiteņu solo dueti un Formācijas grupas. Nolikumu prezentācija
iekļauta dienaskārtībā.
Prezidiji notika arī attālinātos apstākļos. Visi prezidija biedri aktīvi piedalījās apspriedēs
(apmeklējumu saraksts pievienots).
Ieviestas izmaiņas semināru norisē, tiesnešu un pedagogu apmeklējuma kārtībā. Sacensību
atcelšanas vai pārcelšanas kārtībā.
Ar cerību, ka rudens periodā varēsim produktīvi turpināt apmācīt dejotājus, varēsim strādāt ar
pāriem, kuri stājas kopā un sacensības notiks atbilstoši MK noteikumiem, bez starpgadījumiem
un saslimušiem audzēkņiem – STRĀDĀJAM!
5.2.Ģenerālsekretāra atskaite (J.Arājs).
1. Par jau notikušajiem 2020. gada Latvijas čempionātiem un priekšāstāvošo Standartdeju
čempionātu, kas tika pārcelts no 14.03.2020 uz 19.09.2020
Iespējams, ka vairāki vai pat visi uzaicinātie tiesneši nevarēs ierasties un tiesāt čempionātu
epidemioloģiskās situācijas dēļ, tādēļ, iespējams, čempionātu tiesās Latvija (varbūt arī Igaunijas
un Lietuvas) tiesneši.
2. Šogad nenotiks WDSF Pasaules čempionāti un Grand Slam turnīri. Notiks Eiropas
čempionāts 10 dejās Dānijā ( 19.09.2020), par pārējiem Eiropas čempionātiem informācijas nav.

Arī WDSF sacensību 2020. gada nogalē būs maz dažādu apstākļu dēļ, arī tādēļ, ka WDSF tagad
prasa nacinālajām federācijām uzņemties pilnu (arī finansiālu) atbildību sacensību atcelšanas
gadījumā, arī, ja sacensības atceļ vietējās autorittātes vai pati WDSF. Tas daudzām federācijām
nav pieņemami, tādēļ vairākas WDSF sacensības šogad tiek atceltas, tajā skaitā arī Latvijā.
3. Aicinu visu Latvijas sporta deju sacensību rīkotājus nodrošināt valsts uzstādītās prasības
masu pasākumu rīkošanas gadījumos. Mēs visi esam ieinteresēti, lai sacensības notiktu. Tāpat
aicinu klubu vadītājus, piesakot deju pārus, būt maksimāli tuvu realitātei. Tā vajadzētu būt
vienmēr, bet šajā situācijā tas ir īpaši būtiski, lai rīkotājiem būtu vieglāk pildīt uzstādītās
prasības.
4. Tiek sniegta nepieciešamā informācija deju pāriem, kuri plāno doties uz sacensībām ārvalstīs,
kā arī LSDF pāriem, kuri pastāvīgi nedzīvo Latvijas Republikā.
5. Tiek skaidroti LSDF Prezidija lēmumi, piem. 2020. gada Valsts Reitinga atcelšana.
Novēlējums visiem būt optimistiskiem, saglabāt možu garu un izrurību!!!
5.3. Prezidija biedru atskaites:
R.Bergs. Latvijas čempionāta ST rīkotājs. Čempionāts notiks 19.09.2020. Sacensību nolikums ir
LSDF mājas lapā. Lūdzu laicīgi veikt reģistrāciju un piedalīties. Lūgums klubu vadītajiem
pārrunāt ar vecākiem noteikumus, kas noteikti sakarā ar Covid-19. Tiksimies čempionātā.
Paldies!
A.Svars. Arī Covid-19 apstākļos notiek deju aktivitātes. Piemēram Eiropas Sporta nedēļa. Tās ir
jaunas iespējas. Lielu popularitāti iegūst breika sacensības. LSDF sacensību kalendārā ir
iekļautas 3 breika sacensības un ir iespējas izveidot breika reitingu. Breiks ir perspektīvs deju
virziens, kas iespējams tiks iekļauts Olimpiskajās spēlēs. Paldies!
L.Rihtere. Līdz gada beigām ir jauns LSDF semināru norises projekts, piesaistot Latvijas deju
pedagogus. Informācija atrodama LSDF mājas lapā.
I.Zāģere. LSDF Izglītības centrs turpina darbu deju pedagogu un tiesnešu izglītošanā atbilstosi
Izglītības ministrijas lēmumiem. Visas kursu programmas ir apstiprinātas Izglītības ministrijā.
Pirmajiem, kas saņēmuši C kategoriju, tā būs jāatjauno, sakārtojiet nepieciešamos dokumentus.
Paldies!
J.Viktorova pārstāv Argentīnas tango. Tas ir vēl viens deju virziens, kas iekļāvies LSDF
sastāvā. J.Viktorova iepazīstina ar Argentīnas tango kluba darbību un sacensībām.
J.Pihtina un J.Samuilova prezentē inovatīvu LSDF masu sporta sacensību formātu –
sinhrono duetu un meiteņu grupu un komandu sacensības (1.pielikums).
Šobrīd tas ir populāri. Tas būtu solo meiteņu sacensību risinājums.
Vai projekts konceptuāli tiek atbalstīts un var veidot LSDF Nolikumu?
Notiek atklāta balsošana par ziņojumiem.

Balsojuma rezultāti:
„PAR” - 47
„PRET” - nav
„ATTURĀS” - nav
Konceptuāli atbalstīts sinhrono duetu un meiteņu grupu un komandu sacensību projekts.
Var veidot LSDF Nolikumu.
5.4. Revīzijas komisijas ziņojums.
Revīzijas komisijas ziņojums tiek rādīts uz ekrāna. Revīzijas komisijas uzdevums ir pārbaudīt
vai gada pārskats ir sastādīts atbilstoši likumdošanai. 2019.gada pārskats atbilst, ir ievēroti visi
likumi un normatīvie akti.
Nav nekādu neatbilstību un viss izmantots, lai gūtu sabiedrisko labumu.
6. 2019. gada pārskata un 2020. gada tāmes apstiprināšana (B.Aizupe)
LSDF grāmatvede B.Aizupe iepazīstina konferences dalībniekus ar 2019. gada pārskatu,
ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājuma pārskatu (2.pielikums).
B.Aizupe aicina balsot par revīzijas komisijas ziņojuma un 2019. gada pārskata apstiprināšanu.
Notiek atklāta balsošana.
Balsojuma rezultāti:
„PAR” - 47
„PRET” - nav
„ATTURĀS” - nav
Apstiprināts revīzijas komisijas ziņojums, 2019.gada pārskats un 2020. gada tāme

7. Debates.
V.Feldmanis iepazīstina ar tiesnešu nozīmēšanu reitingiem un kausiem (3.pielikums).
Dažādi priekšlikumi:
J.Daņiļčenko: Jānosaka, ka no viena kluba var būt viens tiesnesis.
D.Morderers: Klubs deleģē vienu tiesnesi, gadījumā, ja klubā ir vairāki tiesneši.
V.Ivuškāns: Iekļaut visus “S “ klašu tiesnešus.
V.Sidaravičus: Kausu un reitinga tiesnešus apstiprina Konference.
Debates. Visi priekšlikumi tiek apspriesti.
Balsojums par esošo sistēmu. Balsošanā piedalās 44 biedri (3 biedri aizgājuši). Balsu vairākums
23 balsis.
Tiesnešu nozīmēšana reitingiem, kausiem
Mērķis:
1. Panākt lai būtu iespējami neitrālāki tiesneši grupās.
2. Dot iespēju celt tiesnešu kvalifikāciju
Realizācija:
1. Tabula ar grupām un katru sac. grupu tiesnešu apstiprināšana
2. Vērtēta klubu pārstāvniecība

Tiesnešu saraksta veidošana:
1. Atbilstoši sacensību kalendāram tiek noteikts optimālais tiesnešu skaits gadam (piem. 25
reitingam) – balsojums
2. Tiesnešu klase reitingiem, kausiem (piem. «S», «A» reitingiem) - balsojums
3. Izveidots visu attiecīgo tiesnešu saraksts (piem. reitingiem no 52 tiesnešiem sarakstā
jāizvēlas 25)
4. Reputācija – katra prezidija biedra individuāls skatījums (netiek apspriests) - balsojums
Notiek atklāta balsošana.
Balsojuma rezultāti:
Ar 32 ( no 44) balsīm “PAR” ( 73%) apstiprināta esošā kartība tiesnešu nozīmēšana reitingiem
un kausiem.
Dažādi.
J.Daņiļčenko: Jautājums par klubiem, kam nav dejotāju (SDK AM2”). Pēc WDSF norādēm
šādiem klubiem nav jābūt. Tie ir mākslīgi klubi.
V.Feldmanis: SDK “AM2” pastāv jau ļoti sen un sniedz lielu ieguldījumu LSDF darbībā un nav
nekāds mākslīgs klubs.
Jāveic izmaiņas noteikumos par nesarīkotām sacensībām (A.Ļatijeva nesarīkotās sacensības).
J.Arājs: LSDF nav mākslīgi radītu deju klubu. Dažādos laika posmos klubos dejotāju skaits aug
un krītas, bet nekad nav veidoti un uzņemti klubi bez dejotājiem.
V.Feldmanis: Jāsagatavo priekšlikumi un jāiesniedz Prezidijā.
Konferences vadītājs Juris Arājs paziņo par Konferences slēgšanu.
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