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Nedaudz par izstādi:
 Izstāde “Ikdienas māksla Indijā” no  Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas, Mākslas 
muzejā Rīgas Biržā paredzēta no 2023. gada 13. janvāra līdz 9. aprīlim.

Izstādi veido piecas sadaļas, kas stāsta par Indijas kultūras un sadzīves dažādiem aspektiem
un daudzveidību: pģērbs un aksesuāri, mājoklis, reliģija un rituāli, pārvietošanās un atpūta.
Atpūtas  sadaļa  stāsta  par  dažādiem brīvā  laika  pavadīšanas  veidiem,  arī  spēlēm.  Muzeja
kolekcijā  ir  ziloņkaula  šaha  komplekts, kas  izgatavots  Berhamporē,  Rietumbengālē  20.
gadsimta vidū. Šis filigrāni darinātais šaha komplekts vienmēr piesaistījis skatītāju uzmanību
un ir iemesls, lai runātu par šaha spēles attīstības vēsturi. , lai skatītāji varētu sajust dzīvo
saikni ar šo seno brīvā laika pavadīšanas formu un Rīgas Šaha federācijas darbību, kura ar
dažādām formām dodot iespējas cilvēkiem sevi realizēt šajā sportā.
Vēlot gaišus svētkus,
Ar cieņu,
VITA OZOLIŅA
Mākslas vēsturniece,
izglītības programmu kuratore
Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA
Doma laukums 6, Rīga, LV-1050, Latvija
T+371 67225209 M+371 26517135
E vita.ozolina@lnmm.lv

twitter.com/MuzejsRigaBirza
facebook.com/ ArtMuseumRigaBourse
instagram.com/makslasmuzejsrigasbirza

www.lnmm.lv
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2  7.janvāris, piektdiena, plkst. 16:00
 Doma laukums 6
Simultānspēles seanss ar lielmeistari Danu Reiznieci-Ozolu 27.01.2023. plkst.16.30
Lekcija: Dana Reizniece-Ozola par šaha vēsturi

IEVADS:
Kopā ar Danu Reiznieci - Ozolu izzini šaha vēsturi un esi liecinieks unikālai šaha spēlei.
Šahs.  Karaliskā  spēle  laiku  griežos.  Radusies  Indijā,  spēle  caur  Persiju  ieradusies
Dienvideiropā un izplatījusies visā pasaulē. Mainās spēles stils – no romantiska līdz precīzi
zinātniskam,  no  spēles  ar  ziloņkaula  figūrām  līdz  pasaules  čempionātam  digitālajā  vidē.
Mainās arī šaha loma – no augstmaņu izklaides, militāro stratēģu un lielvaru ģeopolitikai līdz
mūsdienīgam  mācību  priekšmetam  skolā.  Nemainīga  vien  paliek  spēles  popularitāte  cauri
gadsimtiem.

APRAKSTS
Pasākums 2 daļās.

1. daļā šaha lielmeistare Dana Reizniece-Ozola pastāstīs  par  šaha vēsturi,  šaha spēles stila
maiņām un par to, kā tas no Indijas izplatījās pasaulē.Tiks runāts par to kāda bijusi spēles
loma vēstures griežos (t.sk. ASV un Padomju savienības intelektuālajā sacīkstēs auktsā kara
laikā) un mūsdienās.  Nedaudz arī par to, kādēļ joprojām notiek strīdi, vai šahs ir sports,
māksla vai zinātne, un kas mūsdienās ir “šaha dopings”.

1. daļā pēc lekcijas dosimies uz muzeja ātriju, kur notiks Simultānspēles seanss ar lielmeistari
Danu Reiznieci-Ozolu (Dalībnieku skaits ierobežots-12)
Papildu informācija: 

 Muzejāvēlams ierasties aptuveni 15—20 minūtes pirms nodarbības sākuma, lai nesteidzīgi 
varētu izmantot kases un garderobes pakalpojumus.

 Pulcēšanas vieta – 1.stāva vestibilā – ātrijā. 
Mērķauditorija :

 Jaunieši, pieauguši, seniori
Norises valoda

 Latviešu



Nolikums
1.Mērķis.

Popularizēt šaha spēli.Apmeklēt izstādi.
2. Sacensību vadība.

Sacensības organizē : Mākslas muzejs Rīgas Birža sadarbībā ar Rīgas Šaha federācija.
Turnīra direktorse  Vita Ozoliņa Mākslas vēsturniece.

Galvenais tiesnesis: IA Alberts Cimiņš tālr. 28804664; alberts.cimins@inbox.lv
3. Sacensību laiks, vieta, seansaun  turnīra sistēma un reglaments, dalībnieki.

1.Simultānspēles seanss ar lielmeistari Danu Reiznieci-Ozolu 27.01.2023. plkst.16.00
2.Turnīrs notiks 31.03.2023. Mākslas muzejā Rīgas Birža,  Doma laukums 6,reģistrācija no 16.30-17.00.

       
17.15 Atklāšana

1. kārta -17.30.
2. kārta -17.45
3. kārta -18.00
4. kārta.-18.15
5. kārta-18.30
6. kārta-18.45
7. kārta-19.00
8. kārta-19.15.
9. Kārta-19.30

Noslēgums 19.45

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas.
 Šveices sistēma, 9 kārtas laika kontrole: 5 minūtes uz visu partiju + 3 sekundes par katru gājienu sākot no pirmā

(5+3). FIDE rapid reitinga apskaite.
Dalībnieku skaits ierobežots-24,pieaugušie, bērni un jaunieši ar II sporta klasi un augstāk.

Šaha turnīra dalībniekiem  ieeja par brīvu.
Iepriekšējos pieteikumus sūtiet uz epastu:alberts.cimins@inbox.lv

5.Apbalvošana.
I-III vietas, kā arī balvas arī iespējamas pārsteiguma balvas

Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, atbild pats dalībnieks.
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