Latvijas Slidošanas Asociācijas Reģ. Nr. LV 40008022186 Valdes sēdes,
Protokols Nr.2.2018. gada 27.martā pulksten 10:00
Rīgā, Čiekurkalna 5.šķērslīnija 8 -1
„Latvijas Slidošanas Asociācijas” valdes locekļiem tika izsūtīta informācija par
Latvijas Slidošanas Asociācijas valdes lēmumu 27.martā sasaukt Latvijas Slidošanas
Asociācijas valdes locekļu sēdi.
LSA Valdes locekļu sēdes dienas kārtībā izskatāmie jautājumi:
1. LSA sēdes atklāšana.
2. LSA sēdes sekretāra apstiprināšana.
3. LSA revidenta atzinuma apstiprināšana.
4. LSA 2017.gada pārskata apstiprināšana.
5.LSA kopsapulces datuma noteikšana.
6.LSA olimpiskās sezonas analīze.
7.Sinhronās slidošanas komandas iesniegums par finansējumu komandai.
8.Par Annas Jermolajevas pieņemšanu darbā uz ½ slodzi uz A. Strautmanes slimības laiku.
9. LSA biedru skaits un izmaiņas.
10. Aleksandra Ņiķitina iesniegums par Diānas Ņiķitinas finansējumu.
11.Treneres K. Platonovas lūgums finansēt A. Kučvaļsku.
12. Dažādi.
Piedalās: Valdes locekļi :1. Modris Liepiņš 2. Jekaterina Platonova 3. Tatjana Strautmane
4. Jeļena Rižika 5. Marika Nugumanova 6. Alma Lāce 7. Anda Medne 8. Olga Kovaļkova
Astrīda Cīrule – LSA grāmatvede, Agita Ābele (darba dēl nevarēja ierasties).
1. LSA prezidente Marika Nugumanova ziņo par Valdes locekļu ierašanos. Kvorums ir
nodrošināts, līdz ar to sēde ir lemt spējīga.
2. Marika Nugumanova piedāvā par LSA sēdes sekretāri apstiprināt Tatjanu Strautmani
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
3. Marika Nugumanova nolasa LSA revidenta atzinumu. Valde apstiprina revidenta atzinumu
Balsojums: (par -8, pret -0, atturas-0).
4. LSA grāmatvede Astrīda Cīrule iepazīstina Valdes locekļus ar
2017.gada bilanci, atbild uz jautājumiem. Priekšlikums apstiprināt 2017.gada LSA bilanci.
(Balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
5. M. Nugumanova ierosina LSA kopsapulci sasaukt sezonas beigās, kad būs beigušās visas
sacensības, vēlamais laiks 25. maijs pl. 11.00 ( laiks un vieta vēl tiks precizēta) . Sapulci rīkot
Rīgā.
Balsojums :( par 8, pret -0,atturas -0).
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6. M. Nugumanova atskatās uz Olimpiskās sezonas sasniegumiem, kuri ir vispār zināmi
visiem, bet, galvenokārt, pakavējas pie cēloņiem, kuri kavēja sasniegt plānotos rezultātus.
Runājot par daiļslidošanu, M. Nugumanova norādīja, ka jaunais treneris Stefans Lambjēls,
kurš gatavoja abus mūsu slidotājus, pieļāva vairākas kļūdas sezonas plānošanā, kā arī
programmu veidošanā, uz ko viņam tika norādīts jau Latvijas čempionāta laikā , bet tas tika
ignorēts, kā rezultātā plānotie sasniegumi OS netika uzrādīti.
Runājot par šorttreku, M. Nugumanova norādīja, ka problēmas tiek skaļi apspriestas publiski.
Šorttreka speciālistiem būtu pašiem jānonāk pie konkrētiem lēmumiem, kā organizēt darbu
šajā sporta veidā.
Runājot par junioriem abos sporta veidos, jāsecina, ka starti PJČ bija neapmierinoši.
Nopietnāk jāstrādā ar bērniem un jauniešiem, lai nākotnē varētu būt arī labi slidotāji.
7. M. Nugumanova informē par Sinhronās komandas iesniegumu par finansējuma piešķiršanu
dalībai PČ Zviedrijā un treneru semināram. Ņēmot vērā to, ka abas vadošas daiļslidotājas D.
Ņiķitina un A Kučvaļska šogad būs jāfinansē no LSA līdzekļiem, samazinās finansējums
citiem sportistiem.
Lēmums: piešķirt naudu trenerim biļetei 160 Eur, viesnīcai 7500 SEK, kā arī dienas naudu.
LSA pārskaitīto naudu par viesnīcas rezervāciju segt no slidotāju pašu iemaksām un atgriezt
naudu LSA līdz 29.03.18. Treneru semināram naudu nepiešķirt.
Balsojums: (par -7, pret-0, atturas -1).
8.M. Nugumanova informē Valdi par ģenerālsekretāres Artas Strautmanes slimošanu un
piedāvā uz Artas slimības laiku pieņemt darbā Annu Jermolajevu uz ½ slodzi no 1. aprīļa.
Lēmums: pieņemt darbā Annu Jermolajevu uz ½ slodzi no 01.04.18.
Balsojums: ( par – 8,pret – 0, atturas -0).
9.M. Nugumanova informē, ka LSA klubi pārsvarā visi ir nomaksājuši biedru naudas,
tiem, kuri nav nomaksājuši, jāizsūta brīdinājuma vēstules. Jāatgriežas pie jautājuma pēc
mēneša.
10. M. Nugumanova informē Valdi par Diānas Ņiķitinas tēva iesniegumu par finansējuma
piešķiršanu sportistei 18/19. gada sezonai, vasaras 3. mēnešiem 6150 Eur. apmērā.
Jāņem vērā, ka Diāna pēdējo 2 gadu laikā nav uzrādījusi rezultātus , kuri dotu iespējas
saņemt finansējumu no LOV, līdz ar to iespēju robežās LSA jāatbalsta Diāna .
Katram vasaras sagatavošanās mēnesim tiek lūgts piešķirt 2050 Eur.
Lēmums: piešķirt 2050 Eur. ar nosacījumu, ka Diāna piedalās vasarā kontrolstartos, kurus
organizēs LSA, un pēc uzrādītajiem rezultātiem turpināt finansiāli atbalstīt slidotāju.
Balsojums : (par -8, pret -0, atturas -0).
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11. M. Nugumanova informē par K. Platonovas lūgumu piešķirt finansējumu Angelinai
Kučvaļskai treniņu nometnei - 2400 Eur. apmērā, un visai sezonai vēl 4800Eur. Jāņem vērā
,ka arī A. Kučvaļska nav uzrādījusi rezultātus, kuri dotu iespēju viņai saņemt finansējumu no
LOV.
Lēmums: piešķirt līdzekļus treniņu nometnei 2400 Eur, ar nosacījumu, ka viņa vasarā
piedalās LSA rīkotajos kontrolstartos, un pēc uzrādītajiem rezultātiem LSA iespēju robežās
turpinās atbalstīt slidotāju vai arī vairs neatbalstīs.
Balsojums(par-8, pret -0, atturas -0).
12. Dažādi.
1). M. Nugumanova iesaka vasarā rīkot kontrolstartus kā senioriem( meitenēm) , tā arī
junioriem, lai varētu noteikt , kurus sūtīt uz JGP un , kuras seniores atbalstīt finansiāli
nākošajā sezonā.
Lēmums: pieteikumus kontrolstartiem atsūtīt līdz 25.05.18., dalības maksa 35 Eur.
Balsojums : (par -8, pret -0, atturas -0).
2). M. Nugumanova informē Valdi, ka ātrslidotājs Haralds Silovs lūdz piešķirt 1452 Eur.
protesta iesniegšanai Sporta arbitrāžas tiesā par Masu startā Eiropas Čempionātā pieļautajām
nelikumībām, kā rezultātā Haralds Silovs zaudēja 1. vietu Masu startā.
Lēmums: Piešķirt H. Silovam 1452 Eur. protesta iesniegšanai Sporta arbitrāžas tiesā.
Balsojums: (par -8, pret -0, atturas -0).
3). M. Nugumanova informē Valdi par dažādām problēmām bērnu sacensību organizēšanā.
Ierosina sasaukt treneru sapulci pēc Kopsapulces maijā , lai varētu izstrādāt kopīgu
Nolikumu nākošā gada sacensībām.
Lēmums: Olgai Kovaļkovai izstrādāt Nolikuma paraugu, kuru varētu apspriest treneru
sapulcē.
Balsojums: (Par-8, pret-0, atturas -0).
4). M. Nugumanova informē Valdi par Artas Strautmanes lūgumu piešķirt slimības pabalstu.
Lēmums: piešķirt 1500 Eur.
Balsojums: (par -8, pret -0, atturas -0) .

Sēde slēgta plks.12:35
Sēdes vadītāja: Marika Nugumanova ____________________
Sekretāre: Tatjana Strautmane ____________________
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