Latvijas Slidošanas Asociācija, Reģ.Nr. LV40008022186
Valdes sēdes protokols Nr.5
2018.gada 19.septembrī, pulksten 12:00
Rīgā, Čiekurkalna 5.šķērslīnija 8 -1
Bierdības „Latvijas Slidošanas Asociācija” (turpmāk – LSA) valdes locekļiem tika izsūtīta
informācija par LSA valdes lēmumu 2018. gada 19. septembrī sasaukt LSA valdes locekļu sēdi.
LSA Valdes locekļu sēdes dienas kārtībā izskatāmie jautājumi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Latvijas čempionāta daiļslidošanā organizēšana;
Riga Amber Cup 2018 starptautiskās sinhronās slidošanas sacensības;
Latvijas čempionāta šorttrekā organizēšana;
Latvijas sportistu dalība EYOF spēlēs/ Sarajeva;
Latvijas sportistu dalība 29. pasaules ziemas Universiādē/Krsanojarska;
Programmas TOP-50 papildus finansējuma pārdale LOV sastāva A grupas sportistiem;
LOK ģenerālās asamblejas paplašinātā ārkārtas sesija 28.09.2018./ pārstāvju deleģēšana;
Fizioterapeita pakalpojumu piesaiste un apmaksa Latvijas šorttreka izlases komandai;
Baltic Cup Series sacensību daiļslidošanā idejas prezentācija/ Olga Kovaļkova (15 min.);
Šorttreka attīstības plāna prezentācija/ Evita Krievāne (15 min.);
Citi jautājumi.

Piedalās:
Valdes locekļi: 1. Marika Nugumanova; 2. Modris Liepiņš; 3. Agita Ābele; 4. Anda Medne; 5. Tatjana
Strautmane; 6. Olga Kovaļkova; 7. Jekaterina Platonova; 8. Alma Lāce.
Uzaicinatie dalībnieki: 1. Astrīda Cīrule – LSA grāmatvede; 2. Evita Krievāne – Latvijas šorttreka
izlases trenere; 3. Edvīns Silovs – šorrteka pārstāvis; 4. Aleksejs Spasjoņņikovs – Ventspils sporta
skolas “Spars” direktors; 5. Inese Jesse – LSA sporta projektu vadītāja, 19.09.2018.Valdes sēdes
protokoliste.
LSA prezidente Marika Nugumanova ziņo par Valdes locekļu ierašanos. Kvorums ir nodrošināts, līdz
ar to sēde ir lemt spējīga.
1. Marika Nugumanova informē, ka tika izskatīts priekšlikums organizēt Latvijas čempionātu
daiļslidošanā (turpmāk – LČD) kopā ar Sinhronās slidošanas ISU sacensībām Amber Cup Riga
(turpmāk – Amber Cup), ņemot vērā sākotnējo Amber Cup nelielo dalībnieku skaitu (uz 01.09.2018.
bija pieteikušās četras komandas). Tomēr Amber Cup organizatori, izsūtot papildus uzaicinājumus
komandām, dalībnieku skaitu šobrīd palielinājuši līdz 7 komandām. Ņemot vērā, ka Amber Cup
dalībnieku skaits ir lielāks, nekā priekšlikuma izteikšanas brīdī, Valde tiek aicināta balsot par LČD
norisi atsevišķi no Amber Cup.
1.1. LČD norisināsies 2018.gada 15.-16. decembrī, Mārupes ledus hallē. Izvirza un aicina apstirināt
LČD galvenā tiesneša kandidatūru – Irinu Komarņicku.
(Balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
1.2. Marika Nugumanova aicina Valdes sēdes locekļus izteikt priekšlikumus, kuras ISU klases
iekļaut LČD un kādas dalības maksas noteikt sportistu klasēm.
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Lēmums: LČD iekļaut atbilstoši ISU noteiktās sportistu klases: Basic Novice, Intermediate Novice,
Advanced Novice, Juniori, Senior. Dalības maksu noteikt: Basic Novice – 55 Eur; Intermediate novice
– 55 Eur; Advanced Novice – 70 Eur; Juniori – 35 Eur; Seniori – no dalības maksas tiek atbrīvoti.
1.3. Marika Nugumanova informē Valdes locekļus, ka Deniss Vasiļjevs LČD nepiedalīsies, sakarā
ar to, ka sportistam decembra mēnesī ir individuālie starptautisko sacensību plāni.
Lēmums: Ņemot vērā, ka Deniss Vasiļjevs ir vienīgais vīriešu Senioru klases pārstāvis, viņa rezultāti
ieskaitei LČ var tikt vērtēti pēc uzrādītajiem rezultātiem Grand Prix posmos un citām starptautiskajām
sacensībām.
2. Marika Nugumanova informē LSA Valdes locekļus par Sinhronās slidošanas ISU kalendārā
iekļautā turnīra Aber Cup 2018 norisi Rīgā, 2018.gada decembrī, ko organizē biedrība “Latvijas
Sinhronās slidošanas attīstībai” (turpmāk – Biedrība). Uz 2018.gada 1.spetembri bija pieteikušās 4
ārvalstu komandas. Pēc Biedrības iniciatīvas, tika izsūtīti uzaicinājumi sporta klubiem ārvalstīs, un
komandu pieteikumu skaits šobrīd ir 7 komandas, ieskaitot Latvijas sinhronās slidošanas komandu,
kur 3 komandas pieteikušās Senioru kategorijā, un pa vienai komandai citās klasēs.
Turnīra oganizēšanā esošās problēmas: 1. nav sacensību galvenais tiesnesis; 2. vietēji nav pieejama
sacensību tiesāšanas sistēma, jo turnīra norises laiks pārklājas ar LČD; 3. sacensībās pieteiktās
komandas, ja netiek iepriekš informētas, var būt neapmierinātas ar “vienīgās komandas” statusu
sacensību dalībnieku klasēs.
Lēmums: LSA var iejaukties sacenību norises plānošanā, ņemot vērā, ka sacensības ir iekļautas ISU
kalendārā un LSA, kā oficiālā organzācija ir līdzatbildīga par sacensību norisi.
3. Marika Nugumanova uzdod jautājumu par Latvijas čempionāta šorrtrekā (turpmāk – LČŠ)
organzēšanu, kurš uzņemsies galvenos organizēšanas pienākumus un kurš var tikt nominēts par
sacensību galveno tiesnesi.
Evita Krievāne informē, ka LČŠ plānotais norises laiks un vieta ir 2018.gada 28.-29. decembris,
Venspils.
Marika Nugumanova lūdz šorrteka klātesošos pārstāvjus vienoties par atbildīgās personas, par LČŠ
norisi iecelšanu. Valde iesaka par sacensību direktoru apstiprināt Edvīnu Silovu un sacensību
organizācijā, iesaistīt pārstāvjus no Venspils sporta skolas "Spars”, Ventspils Olimpiskā Centra,
Ventspils ledus halles, Ventspils sporta pārvaldes.
(Balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
4. Marika Nugumanova informē, ka no 2019.gada 9.-16. februārim, Sarajevā (Bosnija un
Hercogivina) notiek Eiropas Jaunatnes olimpiskais festivāls (turpmāk – EYOF). Dalībai EYOF var
pieteikt sportistus ar dzimšanas datumu no 2002.gada 1.janvāra līdz 2004.gada 30.jūnija. Uz
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šodienu dalībai EYOF var tikt izvirzīti 3 sportisti: 1. Anna Jansone – šorrterks; 2. Kims Georgs
Pavlovs – daiļslidošana 3. meitene – daiļslidošana.
Lēmums: Veikt atlasi daiļslidotājai uz EYOF, par kritērijiem izvirzot: 1uzrādītais rezultāts LČD; 2.
uzrādītais rezultāts ne mazāk kā 2 ISU sacensībās.
5. Marika Nugumanova informē, ka no 2019.gada 2.-12.martam, Krasnojarskā (Krievija) notiek 29.
Pasaules Ziemas Universiāde (turpmāk – Universiāde). Informē, ka Deniss Vasiļjevs ir atsaucis
dalību Universiādē, sakarā ar individuāliem sacensību plāniem. Šobrīd Angelīna Kučvaļska studē
klātienē Rīgas Starptautiskajā Ekonomikas un Biznesa augstskolā un sasniedzot atbilstošu fizisko
formu varētu pārstāvēt Latviju Universiādē. Jautā vai ir citi studējoši sportisti, kuri var tikt nominēti
dalībai Universiādē?
Evita Krievāne informē, ka Endijs Vīgants varētu tikt nominēts dalībai Universiādē, ja tiks
atrisināts pasākuma finanšu jautājums.
Lēmums: Pašreiz iesniegt skaitlisko sastāvu ( 1 daiļslidotāja un 1 šorrterkisksts) sportistu dalībai
Universiādē un to paturēt līdz 2018.gada decembrim, pēc tam nosakot konkrētus uzvārdus dalībai
pasākumā.
6. Marika Nugumanova informē Valdi, ka LSA ir piešķirts papildus finansējums Biedrības “Latvijas
Olimpiskā komiteja” (turpmāk - LOK) programmas “TOP – 50” ietvaros. Finasējuma apmērs 7568 Eur un tas ir paredzēts SIA “Latvijas Olimpiskā vienība” (turpmāk – LOV) “A” sastāva
sportistiem. Sniedz priekšlikumu valdei piešķirto finansējumu dalīt līdzīgi starp LSA trīs LOV “A”
sastāva sportistiem: 1. Haraldu Silovu; 2. Denisu Vasiļjevu; 3. Roberto Puķīti.
(Balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
7. Marika Nugumanova informē, ka 2018.gada 28. septembrī, plkst. 11:00 notiek LOK Ģenerālās
asamblejas paplašinātā ārkārtas sesija. LSA, kā LOK locekļiem ir jāizvirza divi pilnvarotie pārstāvji
dalībai šajā sanāksmē.
Agita Ābele informē, ka ir saņēmusi ielūgumu uz šo sanāksmi, un to apmeklēs jebkurā gadījumā.
Lēmums: LSA pilnvaro Tatjanu Strautmani un Edvīnu Silovu piedalīties LOK Ģenerālās asamblejas
paplašinātā ārkārtas sesijā.
(Balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
8. M. Nugumanova informē, ka kopīgas tikšanās laikā ar Evitu Krievāni, tika iesniegts lūgums no
LSA līdzekļiem apmaksāt fizioterapeita pakalpojumus šorttreka izlases dalībniekiem ar ikmēneša
samaksu 450 eur apmērā. Informē, ka LOV sastāvā esošiem sportistiem fizioterapeita pakalpojumi
tiek nodrošināti par brīvu. Informē, ka LSA pašlaik nav pieejami brīvi finanšu līdzekļi individuāla
fizioterapeita pakalpojumu apmaksai šorttrekistiem.
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8.1. Notiek diskusija, par nepieciešamību atsevisķi no LOV finansēta fizioterapeita pakalpojumiem,
algot individuālu fizioterapeitu šorttreka izlases dalībniekiem par LSA līdzekļiem.
Diskusijā piedalās: 1. Agita Ābele; 2. Alma Lāce; 3. Marika Nugumanova; 4. Evita Krievāne;
5. Modris Liepiņš; 6. Edvīns Silovs; 7. Astrīda Cīrule.
Lēmums: atlikt jautājuma izskatīšanu par individuāla fizioterapeita algošanu no LSA līdzekļiem
šorttreka izlases dalībniekiem līdz papildus finanšu līdzekļu atrašanai.
Balsojums: ( par –8, pret – 0, atturas -0).
9. Marika Nugumanova dod vārdu Olgai Kovaļkovai starptautisku sacensību sērijas Baltic Cup Series
idejas prezentācijai.
9.1. Olga Kovaļkova informē, ka sacensību organizēšanas idejas pamatā ir iespēja noskaidrot
spēcīgākos daiļslidotājus ”A” grupā. Sacensību sērijā plānoti 10 sacensību posmi, kur piedalās
Lietuvas, Latvijas un Igaunijas klubi ar saviem dalībniekiem un noslēdzošu fināla posmu
pavasarī, kurā uzvarētājiem tiek paredzēta naudas balva 1.-3. vietas ieguvējiem. Sacensību
nolikuma projekts ir izsūtīts visiem LSA biedriem un citiem Baltijas daiļslidošnas klubiem,
kas varētu būt ieinteresēti sacensību sēriju organizēšanā un dalībā.
9.2. Notiek diskusija par sacensību sērijas organizēšanas un nolikuma projekta niansēm,
iespējamām problēmām un jautājumiem, kam jāpievērš uzmanība. Jārada korekts sacensību
nolikums un jāinformē sacensību dalībnieku un organizatoru daiļslidošanas klubi.
Lēmums: sacensību organizēšanas ideja ir atbalstāma, jāturpina izstrādāt korekts sacensību nolikums
un jautājums tiek pieņemts zināšanai.
10. Marika Nugumanova dod vārdu Evitai Krievānei šorttreka attīstības plāna prezentācijai.
10.1. Evita Krievāne prezentē priekšlikumu par neatkarīgas šorttreka un ātrslidošanas komisijas
izveidi LSA sastāvā. Komisija strādātu patstāvīgi un izstrādātu dažāda veida dokumentus.
Komisijas mērķis: sadarbojoties Ventspils sporta skolai, gan Jelgavas sporta skolai, gan
Evitas Krievānes Slidošanas skolai, gan Edvīna Silova sporta klubam “Bont” tiek radīta
vīzija par šorttreka un ātrslidošanas vispārēju attīstību, gan iekšējās sistēmas izveidi sporta
skolās un izlašu darbībā, gan treneru izglītībā, gan sporta veidu budžeta plānošanā. Komisija
iesaistītos sporta skolu un klubu darbības izvērtēšanā, gan treneru kompetences izvērtēšanā.
Komisija veicinātu šorttreka un ātrslidošanas profila paaugstināšanu Latvijā saistībā ar masu
medijiem, nodrošinātu vispārēju darbības koordinēšanu šorttrekā un ātrslidošanā. Izstrādātu
valstī nolikumu par inventāra prasībām, kas atbilst ISU noteiktajiem standartiem, ko rīko
vietējie klubi. Komisijas atbildība: informēt LSA par izstrādātajiem dokumentiem un to
atbilstību vajadzībām. (Sīkāka informācija izsniegtajā izdales materiālā, Valdes sēdes
protokola Nr.5 pielikumā). Darbības modelis: izvirza aktuālos jautājumus un izstrādā
dokumentus apstiprināšanai LSA valdē.
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10.2. No Evitas Krievānes un Alekseja Spasjoņņikova puses tiek izvirzīts priekšlikums, ka
komisijā darbojas 2 Ventspils pārstāvji, 2 Jelgavas pārstāvji un viens neatkarīgs komisijas
loceklis, kas būtu no LOK vai LOV puses.
10.3. Agita Ābele uzsver, ka ja komisijā tiek pārstāvēta viena Latvijas sporta pārvaldības
organizācija no LOK vai LOV puses, tad komisijas sastāvs būtu jāpapildina komisijas ar
Latvijas Sporta federāciju padomes pārstāvi, pārstāvot otru svarīgāko Latvijas sporta
pārvaldības organizāciju un Modri Liepiņu, kā neatkarīgu komisijas locekli.
Lēmums: apstiprināt šorttreka un ātrslidošanas komisijas izveidi. Par komisijas locekļu skaitlisko un
vārdisko sastāvu tiks lemts nākošajā LSA Valdes sēdē.
Balsojums: ( par –8, pret – 0, atturas -0).
11. Marika Nugumanova informē Valdi par sekojošiem papildus jautājumiem:
11.1. Ņemot vērā, ka Denisam Vasiļjevam radušās problēmas ar kāju veselību, tika pieņemts
lēmums, ka viņam jāierodas Latvijā LOV uz ārstēšanu. Marika Nugumanova aicina Valdi
lemt par lidojuma izmaksu Šveice – Latvija – Šveice Denisam Vasiļjevam segšanu no LSA
līdzekļiem.
Balsojums: ( par –8, pret – 0, atturas -0).
11.2. Marika Nugumanova aicina Valdi lemt par sacensību tērpu iegādi un apmaksu Denisam
Vasiļjevam, kas speciāli sportistam tiek dizainēts un uzšūts Japānā. Īsās un izvēles
programmu tērpu iegādes kopsumma 4000 Eur.
Balsojums: ( par –8, pret – 0, atturas -0).
11.3. LSA saņemts rakstisks pieteikums no biedrības “Latvijas Sinhronās slidošanas attīstībai” par
Rēzijas Stepkas dalību sinhronās slidošanas tiesnešu seminārā no 2018.gada 26. 28.oktobrim Dubendorfā, Šveicē. Marika Nugumanova aicina Valdi lemt par izmaksu
segšanu Rēzijai Stepkai dalībai tiesnešu seminārā no LSA finanšu līdzekļiem.
Balsojums: ( par –0, pret – 8, atturas -0).
11.4. Marika Nugumanova aicina šorttreka pāsrtāvjus izteikt viedokli par jauna Latvijas šorttreka
izlases tērpa šūšanu Annijai Jansonei dalībai EYOF un Artūram Pīlāgam. Informē, ka
Edvīnam Silovam no LSA tiks pāsrūtīti sportistu izmēri kombinezonu pasūtīšanai.
Lēmums: pasūtīt un segt izdevumus no LSA finanšu līdzekļiem jauna Latvijas izlases tērpa šūšanai
Annijai Jansonei, ņemot vērā jaunos ISU noteiktos standartus. Atlikt jauna Latvijas izlases tērpa
pasūtīšanu Artūram Pīlāgam no LSA finanšu līdzekļiem.
11.5. Danubia kausa posma organizēšana Latvijā. Marika Nugumanova informē, ka ir
sazinājusies ar Ventspils Olimpiskā centra basketbola un ledus halles pārvaldnieku Aināru
Zablovski un sacensības var tikt organizētas Ventspilī. Ir savlaicīgi jāraksta sacensību
pieteikums Latvijas Sporta federāciju padomei valsts finanšu līdzekļu saņemšanai, sacensību
organizēšanai. Nepieciešams akceptēt Danubia kausa sacensību direktoru.
Lēmums: Par Danubia kausa sacensību direktoru tiek apstirināts Edvīns Silovs.
Balsojums: ( par –8, pret – 0, atturas -0).
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11.6. Marika Nugumanova informē, ka esošās LSA tiesāšanas sistēmas tehniskais nodrošinājums
nevar veikt video atkārtojumu, kas ir būtisks korektas tiešāšanas sistēmas elements. Aicina
Valdi izteikt viedokli vai iegādāties jaunu tehnisko nodrošinājumu tiesāšanas sistēmas
darbības nodrošināšanai, vai iegādāties lietotu tehniku. Nepieciešami 6 datori, kas jauni
izmaksā ap 500 Eur (viena tehnikas vienība), lietoti – ap 250 – 300 Eur (viena tehnikas
vienība).
Lēmums: LSA ir jābūt savai pilnīgai tiesāšanas sistēmai, kas ir tehniskā kārtībā atbilstoši ISU
noteikumiem. Jāveic pareizākā risinājuma izpēte un jāsagatavo konkrēti priekšlikumi, lai Valde
pieņemtu lēmumu.
Sēdi vadīja: Marika Nugumanova
Protokoliste: Inese Jesse
Sēde beidzās: 14:10
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