Latvijas Slidošanas Asociācijas Reģ. Nr. LV 40008022186 Valdes sēdes,
Protokols Nr.4.2018. gada 06.jūlijā pulksten 10:30
Rīgā, Čiekurkalna 5.šķērslīnija 8 -1
„Latvijas Slidošanas Asociācijas” valdes locekļiem tika izsūtīta informācija par
Latvijas Slidošanas Asociācijas valdes lēmumu 06.jūlijā 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. Latvijas šorttreka treneres E. Krievānes iesniegtie priekšlikumi LSA statūtu grozījumiem.
4. Par Eiropas kausa finālsacensību šorttrekā (Ventspils ) atskaiti ISU sekretariātam un
Danubia kausa organizēšanu 2019 .gada februārī.
5.Par slidotāju apdrošināšanu treniņnometnei šorttrekā Itālijā 08.07.-15.07.2018.
6.Par junioru un senioru kontrolslidojumu organizēšanu 2018.g. augustā.
7.Sinhronās slidošanas komandu sacensību organizēšanu 2018. decembrī.
8.Par Ineses Jesses pieņemšanu darbā uz ½ slodzi.
9. Citi jautājumi.
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,
9. Agita Ābele. Astrīda Cīrule – LSA grāmatvede
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-9, pret-0, atturas-0).
3. Marika Nugumanova informē LSA Valdes locekļus par Evitas Krievānes iesniegtajiem
priekšlikumiem LSA statūtu grozījumiem. Grozījumu projekts tika izsūtīts visiem Valdes
locekļiem elekroniski. Jautājuma apsriedē piedalās A. Ābele M. Liepiņš, T. Strautmane O.
Kovaļkova . Valdes locekļi nonāk pie secinājuma, ka problēmas pārsvarā ir pašu šorttreka
klubu biedru vidū, līdz ar to pirmkārt būtu jāvienojas šiem klubu biedriem un tad var arī
pilnveidot statūtus. Bet, lai kā mēs arī pilnveidotu statūtus, no tā naudas nekļūs vairāk.
Lēmums: līdz 15. jūlijam, kā tika iepriekš norunāts, šorttreka klubiem jāiesniedz konsolidēti
priekšlikumi, lai tālāk varētu vienoties par turpmāko rīcību.
Balsojums: (par -9, pret -0, atturas-0).
4.Marika Nugumanova informē Valdi par to, ka Edvīns Silovs bija atbildīgs par atskaites
sagatavošanu un nosūtīšanu ISU līdz 23.06.18. par Eiropas kausa finālsacensību šorttrekā
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norisi Ventspilī. Atskaite tika sagatavota tikai 05. 07. 18. Līdz ar to, iespējams, ka ISU
neizmaksās pienākošos 18 tūkstošus Eiro.
Lēmums: Ja ISU nepārskaitīs pienākošos LSA naudu, tad ir nepieciešams atteikt Danubia
kausa organizēšanu Ventspilī 2019. g. lai LSA neciestu zaudējumus, kurus organizātori rada
nepildot ISU prasības naudas atskaišu sagatavošanā.
(Balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
5. M. Nugumanova informē , ka E. Krievāne lūdz apdrošināt šorttreka slidotājus
treniņnometnei Itālijā. Olimpiskā vienība apdrošina slidotājus tikai Latvijā.
LĒMUMS: apdrošināt.
Balsojums :( par 9, pret -0,atturas -0).
6. M. Nugumanova informē Valdi par kontrolstartu organizēšanu daiļslidotājiem kā
junioriem, tā senioriem. Problēmas radušās sakarā ar to , ka treneris Stefans Lambjēls
pieprasa 2 JGP etapus Diānai Ņikitinai šajā sezonā. Latvijai šogad pienākas tikai 3 etapi, pēc
pagājuša gada rezultātiem, līdz ar to ir radusies problēma –kā sadalīt šos etapus.
Diskusijā piedalījās: O. Kovaļkova, A. Ābele, J. Rižik, T. Strautmane, M. Nugumanova.
Lēmums: piedāvāt Diānai Ņikitinai startēt senioros, jo jau arī pagājušā sezonā viņa startēja
tikai senioros. Bez tam, pagājušajā Valdes sēdē tika nolemts, ka seniorēm tiks piešķirta nauda
treniņu nometnēm tikai tad, ja viņas piedalīsies šajos kontrolstartos. Kontrolstartus organizēt
kopā ar Lietuvas slidotājiem 2018.g. 8. augustā, Rīgā. Pēc to rezultātiem noteikt slidotājus
JGP etapiem.
Balsojums: (par -9, pret-0, atturas -0).
7. M. Nugumanova informē par Sinhronās slidošanas komandu sacensību organizēšanu.
Rīgā. To ir uzņēmusies organizēt Sinhronās slidošanas atbalsta biedrība, bet šai organizācijai
nav pieredzes šādu starptautisku sacensību organizēšanā, bet galvenais, ka nav pietiekami
līdzekļu tiesnešu brigādes uzaicināšanai no ārzemēm, jo Latvijā nav attiecīgo speciālistu. Bez
tam, Kurbada hallē , kur paredzēts organizēt šīs sacensības nav treniņlaukumu un sporta
zāles.
Lēmums: ja līdz 1. septembrim, kad ir pēdējais pieteikumu iesniegšanas datums, nebūs
pietiekami daudz komandu , atcelt šīs sacensības , nosūtot uz ISU atbilstošu vēstuli.
Balsojums: ( par –98,pret – 0, atturas -0).
8.M. Nugumanova informē Valdi par Ineses Jesses pieņemšanu darbā par projektu vadītāju
uz līdz gada beigām.
Lēmums: pieņemt darbā Inesi Jessi no 01.07.18.
Balsojums : (par -9, pret -0, atturas -0).
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9.M. Nugumanova informē, ka Haralds Silovs trenējas Diānas Stupeles vadībā un lūdz sūtīt
viņa treneri uz treneru semināru , kura izmaksas ir 150 Euro.
Lēmums: piešķirt līdzekļus D. Stupelei treneru semināram.
Balsojums(par-9, pret -0, atturas -0).
10. M. Nugumanova iesaka visiem klubiem atsūtīt pieteikumus sacensību organizēšanai
daiļslidošanā Latvijā , lai varētu sastādīt sacensību kalendāru šai sezonai.
Sēdi vadīja: Marika Nugumanova ____________________
Sekretāre: Tatjana Strautmane ____________________
Sēde beidzās 11.30.
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