Latvijas Slidošanas asociācija, Reģ.Nr. LV40008022186
Valdes sēdes protokols Nr.6
2018.gada 23.novembrī, pulksten 10:30
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:

LSA Valdes sēdes dienas kārtībā izskatāmie jautājumi:
1. Norēķinu čeku, rēķinu un atskaišu iesniegšanas kārtība un termiņi.
2. Sinhronās slidošanas aktuālie jautājumi:
2.1. Latvijas čempionu titula piešķiršana komandai “Amber”;
2.2. Finansējuma piešķiršana starptautisko sacensību “Riga Amber Cup 2018”
organizēšanai;
3. Junior Grand Prix posma organizēšana Latvijā no 04-07.09.2019.
3.1. Orgkomitejas izveide;
3.2. Atbildīgās darba grupas.
4. Latvijas čempionāts daiļslidošanā - organizatoriskie un tiesnešu jautājumi;
5. Šortteka aktuālie jautājumi:
5.1. Šortreka komisijas izveides virzība;
6. LSA finansiālais atbalsts sportistu un treneru dalībai 29. Pasaules Ziemas universiādē.
7. Citi jautājumi.
Piedalās:
Valdes locekļi: 1. Marika Nugumanova; 2. Anda Medne; 3. Tatjana Strautmane; 4. Olga Kovaļkova;
5. Jekaterina Platonova; 6. Alma Lāce.
Uzaicinatie dalībnieki: 1. Astrīda Cīrule – LSA grāmatvede; 2. Inese Jesse – LSA ģenerālsekretāre,
23.11.2018.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 dod vārdu LSA grāmatvedei A.Cīrulei par čeku, rēķinu un atskaišu
iesniegšanas kārtību un termiņiem. A.Cīrule informē, ka norēķinu čeki par avansa maksājumiem,
rēķini vai citi izdevumu apmaksas dokumenti gramatvedībai ir jāiesniedz par tekošo mēnesi, kad
veikts maksājums. Vēlākais dokumentu iesniegšanas un apstrādes periods, izņēmuma gadījuma var
būt 7 dienas nākošajā kalendārajā mēnesī pēc maksājuma veikšanas.
Lēmums: pieņemt klātesošajiem šo informāciju zināšanai un nodot informāciju klubu treneriem.
2. M.Nugumanova informē un iepazīstina ar Latvijas sinhronās slidošanas aktuālajiem jautājumiem.
Informē, ka Rīgā notiks pirmās ISU kategorijas starptautiskas sinhronās slidošanas sacensības
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Latvijā “Riga Amber Cup 2018” (turpmāk – Amber Cup), ko rīko biedrība “Latvijas Sinhronās
slidošanas attīstībai” (turpmāk – Biedrība). Sacensību norises laiks daļēji sakrīt ar Latvijas
čempionāta daiļslidošanā norises laiku.
2.1. Saņemts Biedrības valdes locekles iesniegums ar priekšlikumu piešķirt komandai “Amber”
Latvijas čempionu titulu par sacensību rezultāta ieskaiti ņemot “Amber Cup” uzrādīto
rezultātu. M.Nugumanova aicina Valdi izteikt viedokļus par minēto priekšlikumu.
O.Kovaļkova informē, ka ir bijušas situācijas, kad vieninieku slidotājiem, ja klasē ir bijis viens
dalībnieks, nacionālā čempiona tituls nav piešķirts. Uzskata, ka ja nav konkurence noteiktā
daiļslidošanas veidā, tad Latvijas čempionāta rezultātu un titula piešķiršanu nevarētu veikt.
M.Nugumanova precizē, ka Latvijas čempiona tituls netiek piešķirts tikai tādos gadījumos, ja
sacensību veidā ir vispārēji tikai viens sacensību dalībnieks.
T.Strautmane precizē un uzskata, ka sacensībās uzrādītā rezultāta ieskaite, kā Latvjas čempionāta
rezultāts ir jāskata kopā ar Latvijas čempiona nosaukuma piešķiršanu.
(Balsojums: par-5, pret-1, atturas-0).
2.2.

Marika Nugumanova aicina Valdes sēdes locekļus izteikt viedokli par finansējuma
piešķiršanu Biedrībai “Amber Cup” organzēšanai Rīgā, ņemot vērā ka LSA saņemts
Biedrības iesniegums par finansiāla atbalsta piešķiršanu sacensību organizēšanā. Papildus
M.Nugumanova informē, ka LSA Sinhronās slidošanas komandai “Amber” netiek piešķirti
līdzekļi dalībai 2019.gada Pasaules čempionātā sinhronajā slidošanā.

I.Čekanauska lūdz vārdu un informē Valdi par paveiktajiem darbiem, plānotajiem izdevumiem un
nepieciešamo finansiālo atbalstu minēto sacensību organizēšanā dažādās pozīcijās. “Amber Cup”
piedalīsies 10 sinhronās slidošanas komandas no 7 valstīm 4 kategorjās. Sacensībās kopā piedalīsies
153 sportisti, un kopskaitā sacensībās plānotas ap 200 akreditētās personas. Kopējā sacensību tāme ir
13 930, 38 Euro. Lūdz LSA piešķirt līdzekļus 3000 Euro apmērā.
M.Nugumanova izsaka viedokli, ka ņemot vērā, komandas “Amber” progresu, kas tiek uzrādīts
sacensībās, kā arī LSA Valdes lēmumu, ka uz Pasaules čempionātu sinhronās slidošanas komanda
brauc par saviem līdzekļiem, aicina Valdi lemt par fnasiāla atbalsta piešķiršanu Biedrībai “Amber Cup”
organizēšanai.
T.Strautmane izsaka viedokli, ka ir ļoti atbalstāmi, ka Rīgā notiks ISU līmeņa sinhronās slidošanas
turnīrs un atbalsta finansiāla atbalsta piešķiršanu Biedrībai sacensību organizēšanai.
Lēmums: Piešķirt Biedrībai “Amber Cup” organizēšanai 2000 Euro.
(Balsojums: par-4, pret-0, atturas-2).
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3. Lēmums: Pārcelt Valdes sēdes dienas kārtības jautājumu par Junior Grand Prix posma
organizēšana Latvijā no 04-07.09.2019. uz citu Valdes sēdi par to iepriekš informējot LSA Valdes
locekļus.
4. M.Nugumanova aicina valdi apstiprināt tiesnešu brigādi un darba samaksas likmi Latvijas
čempionātam daiļslidošanā
Tehniskais panelis: Tehniskais speciālists – Artjoms Kņazevs (UZB), Tehniskā speciālista asistente
Evelīna Lichman (EST), Tehniskais kontrolieris – Vladislavs Vladimirovs (RUS), Datu ievades
speciālisti – Samanta Kovaļkova, Anna Belēviča.
Tiesneši: Agita Ābele (ISU), Irina Komarņicka (LAT), Almila Arikana Sarbangolu (GBR), Tatjana
Strautmane (LAT), Natālija Kalniņa (LAT).
Lēmums: Apstiprināt norādīto tehniskā paneļa un tiesnešu brigādi darbam Latvijas čempionatā
daiļslidošanā 2018. gada 15. un 16. decembrī.
Lēmums: apstiprināt darba samaksu tiesnešiem Latvijas čempionātā daiļslidošanā – vietējiem
tiesnešiem – 120 Euro, iebraucējiem tiesnešiem – 200 Euro.
4.1. M.Nugumanova sniedz priekšlikumu Valdei par Basic Novice meiteņu klases dalīšanu divās
atseviķās grupās, ņemot vērā ka šajā klasē ir 35 dalībnieces ar dzimšanas gadu amplitūdu.
5. M.Nugumanova dod vārdu I.Jessei sniegt informāciju par šorttreka aktualitātēm. I.Jesse informē,
ka:
5.1. LSA nav informēta vai uzaicināts apstiprināt šorttreka komisijas sastāvu, vai jebkādu
izveidotu dokumentu, kas reglamentētu un nodrošinātu plānotās šorttreka komisijas darba
uzsākšanu. Līdz ar Valde tiek informēta, ka šorttreka komisija nav izveidota un darba pie tās
izveides pašlaik nenotiek.
5.2. divi 2018.gada labākie šorttrekisti – R. J. Zvejnieks un R. Puķītis, ir paziņojuši par sportistu
karjeras beigšanu;
5.3. Šorttrekisti R. Krūzbergs un K. Krūzbergs ir pārtaukuši sadarbību ar treneri E. Krievāni un
pārgājuši trenēties uz Ventspili, sporta skolā “Spars” pie trenera S.Kugajevska;
5.4. Sadarbību ar treneri E.Krievāni turpina R.Bērziņš un T.Bakēvics;
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5.5. R.Krūzbergs un K.Krūzbergs startēs Pasaules kausa posmā Almaty, KAZ, pārējie sportisti,
pēc E.Krievānes informācijas veic treniņu procesu.
5.6. Ņemot vērā, ka Latvijas olimpiskās vienības pārstāvji veica treniņprocesa pārbaudes trenerei
E.Krievānei Jelgavas sporta skolā ledus treniņos, tika pieņmets lēmums visiem LOV sastāva
sportistiem noteikt obligātās fiziskās sagatvotības pārbaudes veicot testus LOV laboratorijā.
Testu rezultāti adekvātu trenētības līmeni uzrādīja tikai diviem šorttreka izlases dalībniekiem
Reinim Bērziņam un Robertam Krūzbergam. Pārējo sportistu trenētības līmenis tika atzīts, kā
ļoti vājš, kas ļauj izdarīt secinājumu, ka treniņu process netiek pienācīgi vadītsm, kā arī
sportisti nav ieguldījuši treniņu darbu fiziskās sagatvotības celšanai.
6. M.Nugumanova nodod Valdei apspriešanai jautājumu par LSA iespējām finansiāli atbalstīt
sportistu - studentu dalību 29. Pasaules Universiādē (turpmāk – Universiāde), Krasnojarskā, RUS.
01.03.-12.03.2019.
I.Jesse informē, ka LSA ir saņemts Latvijas Studentu apvienības iesniegums ar lūgumu finansiāli
atbalstīt J.Saulīti, LSPA studentu kā šorttreka treneri E.Vīgantam, un daiļslidotāju A.Kučvaļsku.
M. Nugumanova informē, ka principiāli LSA finansiāli neatbalstīs sportistu dalību Universiādē,
ņemot vērā ierobežotus finasiālos līdzekļus. Izņēmums šajā gadījumā var būt A.Kučvaļskas
gatavošanās process Pasaules čempionātam daiļslidošanā, ja sportiste spēs savākt nepieciešamos
ISU noteiktos tehniskos kvalifikācijas punktus.
Lēmums: Jautājums par A.Kučvaļskas dalību Universiādē paliek atklāts, līdz brīdim, kad sportiste būs
startējusi starptaustikās sacensībās Tallinā un Zagrebā, un parādījusi savu sniegumu.
7. Marika Nugumanova informē Valdi par sekojošiem papildus jautājumiem:
7.1. A.Ābeles daiļslidošanas kluba atbrīvošana no LSA biedru naudas samaksas 2019.gadam,
ņemot vēra, ka A.Ābele vadīja semināru treneriem bez darba samaksas.
M.Nugumanova izsaka viedokli, ka biedra naudas samaksa ir LSA katra biedra pienākums un
tā nevar tikt atcelta. Darba samaksas saņemšana par semināra vadīšanu ir apspriežamas
jautājums, tomēr tam nevar saistības ar LSA biedra naudas samaksu. M.Nugumanova uzskata,
ka LSA valdes loceklis varētu veikt šāda semināra vadīšanu bez maksas, ieguldot savu dabu
LSA sabiedriskā kārtā.
Lēmums: Atteikt A.Ābelei samaksu par semināru LSA kluba treneriem, ņemot vērā, ka nenotika
iepriekšējā vienošanās par noteiktu darba samaksu, kā arī citi LSA klubu speciālisti vada seminārus
LSA biedriem sabiedriskā kārtā.
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7.2. M.Nugumanova informē par aizsaulē aizgājušās treneres J.Kārkliņas finasiālo saistību par
ledus īri Rīgas 55.vidusskolai 400 Euro apmērā, un sniedz Valdei priekšlikumu uz
balsojumuveikt parāda apmaksu no LSA līdzekļiem.
(Balsojums: par-6, pret-0, atturas-0).
8. M.Nugumanova informē par Junioru Grand Prix Riga Cup 2019. organizēšanu, kurā šogad ISU
apstiprinājis trīs sacesību veidu norisi, bet atteikusi pāru sacensības. Pašreizējā organizācijas
procesā problēmas rada viesnīcas nodrošinājuma jautājums, Lai sacensības noritētu korekti,
savlaicīgi un atbilstošā līmēnī, ir nepieciešama organizācijas komitejas izveide.
Lēmums: Atbildīgie par halli, telpām, apbalvošanu nozīmēt Raimo Reinsalu un Olgu Kovaļkovu.
Lēmums: Junioru Grand Prix Riga Cup 2019 sagatavošanās procesā iesaistīt Artu Strautmani uz
savstarpēja līguma pamata.
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