Latvijas Slidošanas Asociācija, Reģ.Nr. LV40008022186
Valdes sēdes protokols Nr.1
2019.gada 7.janvārī, pulksten 10:30
Rīgā, Čiekurkalna 5.šķērslīnija 8 -1
Biedrības „Latvijas Slidošanas Asociācija” (turpmāk – LSA) valdes locekļiem tika izsūtīta
informācija par LSA valdes lēmumu 2019. gada 7. janvārī sasaukt LSA valdes locekļu sēdi.
LSA Valdes locekļu sēdes dienas kārtībā izskatāmie jautājumi:

1. Šorttreka komandas apstiprināšana (dalībnieki un administratīvais personāls) dalībai:
1.1.Eiropas čempionātā, Dordrehtā, NED 11.02.-13.02.2019;
1.2.Pasaules junioru čempionātā, Monreāla, CAN 25.02.-27.02.2019;
1.3.Pasaules kausa posmos Drēzdenē, GER 01.02.-03.02.2019. un Turīnā, ITA no
08.02.-10.02.2019.
2. Latvijas čempionāta šorttrekā organizēšanas rezumējums.
3. ISU Danubia Series 6 sacensību organizēšana Ventspilī, LAT 22.02.-24.02.2019.
4. Daiļslidošanas komandas apstiprināšana (dalībnieki un administratīvais personāls) dalībai:
4.1. Eiropas čempionātā Minskā, BLR 21.01.-27.01.2019;
4.2. Pasaules junioru čempionātā Zagrebā, CRO 04.03.-10.03.2019;
4.3. EYOWF Eiropas Jaunatnes olimpiskajā ziemas festivālā Sarajeva, BIH 09.16.02.2019.
5. Valsts piešķirtās prēmijas LSA “Par augstiem sasniegumiem sportā” sporta veidu attīstībai.
6. Agitas Ābeles slidošanas skolas atbrīvošana no LSA ikgadējās biedra naudas maksājuma
2019.gadam.
7. Agitas Ābeles vadītā izglītojošā semināra daiļslidošanas treneriem samaksa.
Piedalās:
Valde priekšsēdētaja: Marika Nugumanova
Valdes locekļi: 1. Modris Liepiņš; 2. Agita Ābele; 3. Anda Medne; 4. Tatjana Strautmane; 5. Olga
Kovaļkova; 6. Jekaterina Platonova; 7. Alma Lāce; 8. Jeļena Rižika.
Uzaicinātie dalībnieki: 1. Astrīda Cīrule – LSA grāmatvede; 2. Evita Krievāne – Latvijas šorttreka izlases
trenere (pārstāvi aizvietoja Jēkabs Saulītis); 3. Edvīns Silovs – šorrteka pārstāvis (neieradās|); 4. Aleksejs
Spasjoņņikovs – Ventspils sporta skolas “Spars” direktors (neieradās); 5. Andrejs Brovenko – Jelgavas
ledus sporta skolas daiļslidošanas treneris; 6. Inese Jesse – LSA ģenerālsekretāre, 07.01.2019.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 I.Jessei, lai informētu par šorttreka komandas dalībniekiem un
administratīvo personālu dalībai starptautiskajās sacensībā 2019.gada sezonā. I.Jesse informē:
1.1. Eiropas čempionātā piedalīsies 4 sportisti - Reinis Bērziņš, Kārlis Krūzbergs, Roberts Krūzbergs,
Endijs Vīgants. Komandas vadītāja būs Evita Krievāne, treneris Sergejs Kugajevskis.
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1.2. Pasaules Junioru čempionātā Latviju pārstāvēs 3 sportisti – Anna Jansone, Reinis Bērziņš un Roberts
Krūzbergs. Komandas vadītājs un treneris būs Jēkabs Saulītis.
1.3. Pasaules kausu posmos Drēzdenē un Turīnā piedalīsies 4 sportisti – Reinis Bērziņš, Kārlis
Krūzbergs, Roberts Krūzbergs, Endijs Vīgants. Drezdenē komandas vadītājs un treneris būs Sergejs
Kugajevsksi, savukārt Turīnas posmā komandas vadītājs un treneris būs Jēkabs Saulītis.
T.Strautmane jautā vai J.Saulītis oficiāli ir apstiprināts, kā treneris? J.Saulītis informē, ka ir mācību
procesā un ir reģsitrēts Latvijas Sporta Federāciju padomē, kā topošais treneris, tomēr oficiālā trenera
darbā neskaitās.
M.Nugumanova informē Valdi, ka šorttrekists Tomass Bakēvics, kurš ir Latvijas Olimpiskās vienības
(turpmāk – LOV) sastāva sportists, šajā sezonā nav startējis nevienās sacensībās, tai skaitā Latvijas
čempionātā. Tajā pat laikā viņš saņem ikmēneša stipendiju no LOV. M.Nugumanova informē, ka
2019.gada sezonas sacensībās T.Bakēvics nav un nebūs iekļauts, ņemot vērā sportista attieksmi un
sportisko nesagatavotību, ko apstiprina LOV fiziskās sagatavotības testu rezultāti. Informē, ka šajā
gadījumā sportists var tikt izslēgts no LOV sastāva, organizācijai par to nolemjot.
M.Liepiņš jautā par nominēto Latvijas komandas sportistu sagatavotību dalībai augstāk minētajās
sacensībās. I.Jesse informē, ka sportisti atlasīti atbilstoši Latvijas čempionāta rezultātiem, kur diemžēl
Endija Vīganta rezultāti atpaliek no labākajiem sportistiem. Vēl viens šorttrekists Artūrs Pīlāgs tika
izskatīts, kā rezerves variants dalībai Latvijas komandas sastāvā, tomēr viņa rezultāti krietni atpaliek
un izlemts šo sportistu nesūtīt uz minētajām sacensībām, arī kā rezervistu.
(Balsojums: par-9, pret-0, atturas-0)
2. M.Nugumanova informē, ka kopā ar LSA ģenerālsekretāri Inese Jessi 2018. gada 29.decembrī
apmeklēja Latvijas čempionātu šorttrekā, kas norisinājās Ventspilī. Septembrī LSA Valdes sēdē
Edvīns Silovs tika iecelts par sacensību direktoru. M.Nugumanova informē, kas sacensību
organizācijā tika pieļautas vairākas kļūdas un daļa sagatavošanās darbu netika paveiktas savlaicīgi.
Diemžēl sacensības nesākās savlaicīgi, tāpat nebija pieejams sacensību grafiks, netika nodrošināti visi
nepieciešamie tiesneši, kā arī bija jārisina mediķa klātbūtne sacensībās, ņemot vērā to, ka savlaicīgi
nav bijusi korekta sacensību organizēšana. Uzskata, ka sacensību direktoram bija jāuzņemas atbildība
par nekvalitatīvi un nekorekti organizētām sacensībām. Ņemot vērā, ka sacensības tika iekļautas ISU
kalendārā un tajās piedalījās sportisti no Lietuvas, tad šādā līmenī sacensības nevar tik organizētas.
M.Nugumanova ierosina, ka nākošajos Latvijas čempionātos būtu vēlams sadarboties ar ārvalstu
kolēģiem, nomājot sacensību tiesāšanas sistēmu.
3. M.Nugumanova informē, ka 2019.gada 22.-24. februārim Ventspilī notiks ISU Danubia Series
sacensības šorttrekā Ņemot vērā piedzīvoto Latvijas čempionāta šorttrekā organizēšanā, tad ir
pamatots jautājums, kā nodrošināt atbilstoša līmeņa sacensību organizāciju.
M.Liepiņš ierosina, ka sacensību organizēšana varētu tikt uzticēta Ventspils Sporta pārvaldei, attiecīgi
iedalot naudu sacensību organizēšanai. Viens galvenais organizators var nodrošināt atbildību
sacensību atbilstošai organizēšanai.
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M.Nugumanova uzdod Valdes loceklei J.Rižika pārstāvēt LSA Danubia Series sacensību pirmo
organizācijas komitejas sēdi, kas notiks 08.01.2019., plkst.13:00, Ventspilī, Olimpiskā sporta centra
konferenču zālē un paust LSA viedokli, kur tas būs nepieciešams.
M.Nugumanova lūdz Valdi balsot par sacensību organizatora noteikšanu, nosakot ka E.Silovam ir
konkrēti darba uzdevumi, par kuriem viņš uzņemas atbildību, savukārt Ventspils Sporta pārvalde
risina visus organizatoriskos jautājumus attiecībā uz sacensību organizēšanu un norisi.
(Balsojums: par-9, pret-0, atturas-0)
4. M.Nugumanova informē par daiļslidošanas komandas dalībniekiem un administratīvo personālu
dalībai starptautiskajās sacensībā 2019.gada sezonā.
4.1. Eiropas čempionātā Latviju pārstāvēs 2 sportisti Elizabete Jubkāne un Deniss Vasiļjevs. Treneri
– Stefans Lambjels, Raimo Reinsalu. komandas vadītāja – Inese Jesse. M.Nugumanova un
O.Kovaļkova sacensībās piedalās, kā LSA oficiālie pārstāvji, savukārt kā prezidenta viesis
sacensībās piedalās R.Vasiļejva. O.Kovaļkovas un R.Vasiļjevas dalību Eiropas čempionātā LSA
nefinansē.
(Balsojums: par-9, pret-0, atturas-0)
4.2. M.Nugumanova aicina izskatīt jautājumu par komandas sastāvu uz Pasaules Junioru čempionātu
daiļslidošanā (turpmāk – JPČ), kas norisināsies 2019.gada 04.-10.martā un EYOWF, kas
norisināsies 2019.gada 9.-16. februārī skatīt kopā.
Pēc Latvijas čempionāta daiļslidošanā, kas norisinājās 2018,gada 15.-16. decembrī rezultātiem
Junioru zēnu konkurencē uzvarēja Kims Georgs Pavlovs, viņš arī piedalās abās augstāk
norādītajās sacensībās. Junioru meiteņu konkurencē Latvijas čempiones titulu otro gadu pēc kārtas
ieguva Anete Lāce.
M.Nugumanova informē, ka LSA ir saņēmusi Jelgavas Ledus Sporta skolas vēstuli, ar lūgumu
iekļaut Arinu Somovu dalībai JPČ un EYOWF, līdz ar ko tas rada strīdus situāciju par kandidātu
noteikšanu dalībai minētajās sacensībās. M.Nugumanova dod vārdu A.Brovenko, Jelgavas Ledus
sporta skolas trenerim un vēstules autoram.
A.Brovenko informē, ka ņemot vērā LSA septembra Valdes sēdē nolemto, Anetei Lācei un Arinai
Somovai bija jāvērtē starti un rezultāti divās starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionāta
rezultāti, un atbilstoši jāsadala dalība JPČ un EYOWF sacensībās starp abām sportistēm. Ņemot
vērā sacensību nozīmību, A.Brovenko izsaka priekšlikumu uz JPČ sūtīt Aneti Lāci, bet uz
EYOWF – Arinu Somovu. Sportistēm jāveicina konkurence, lai veidotos veselīga izaugsme
sportistu rezultātiem.
M.Nugumanova informē Valdi par abu sportistu rezultātiem un salīdzina tos, uzsverot, ka abām
sportistēm tie ir līdzīgi tomēr īsajā programmā, pēc kuras tālāk notiek atlase finālsacensībām, A.
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Lāce konsekventi uzrāda labākus rezultātus, tai skaitā arī sezonas galvenajās sacensībās – Latvijas
čempionātā uzvarētāja ir tieši A.Lāce.
M.Nugumanova uzsver, ka EYOWF ir laba iespēja gatavošanās procesam dalībai JPČ. Lai
sagatavotos JPČ ir vajadzīgi starptautiskie starti. Papildus tam M.Nugumanova norāda uz
argumentu, ja abas sportistes tiek uzskatītas par līdzvērtīgām konkurentēm, tad kāpēc Latvijas
čempionei būtu jāliedz iespēja piedalīties EYOWS, kas ir ne vien sacensības, bet arī nozīmīgi
sporta svētki, kā arī tiek nodrošināts pilns sporta ekipējums.
M.Liepiņš uzsver, ka ir jādomā plašāk, un jādomā par jaunajiem slidotājiem, ņemot vērā, ka viņu
daiļslidošanā ir maz. Ja konkurences atšķirība un tehniskā sagatavotība starp abām sportistēm ir
neliela, tad izsaka viedokli, ka atbalstāmas ir abas sportistes.
M.Nugumanova izsaka priekšlikumu uz JPČ sūtīt A. Somovu, bet uz EYOWF sūtīt A. Lāci. Lūdz
sportistu treneriem izteikt viedokli par izteikto priekšlikumu.
A.Lāce informē, ka ņemot vērā sportistes A.Lāces vecumu un to, ka EYOWF sacensības nenotiek
katru gadu, tad atbalsta, ka sportiste piedalās EYOWF. Kas attiecas uz JPČ, tad uzskata, ka jābrauc
sportistei, kura izcīnījusi Latvijas čempiones titulu, un šajā jautājumā nebūtu jāveicina diskusija.
A.Ābele izsaka viedokli, ka jāskatās uz sportistu izaugsmi, un konkurences iespēju saglabāšanu
nākotnē.
Lēmums: 1. Latvijas čempione brauc gan uz JPČ, gan uz EYOWF.
(Balsojums: par-2, pret-0, atturas-7)
Lēmums: 2. Dalība divās sacensībās tiek sadalīta starp abām sportistēm. A.Lāce piedalās EYOWF,
A.Somova piedalās JPČ.
(Balsojums: par-7, pret-1, atturas-1)
5. M.Nugumanova informē Valdi, ka LSA Valdes locekļiem un šorttreka un ātrslidošanas pārstāvjiem
tika izsūtīta informācija, ar lūgumu izteikt priekšlikumus par valsts piešķirtās prēmijas LSA “Par
augstiem sasniegumiem sportā” sporta veidu attīstībai izlietojumu.
M.Nugumanova informē, ka šorttreka sabiedrībai pašreiz vēl nav vienota viedokļa par līdzekļu
izlietojumu. Vienots priekšlikums tiek sagaidīts līdz 2019.gada 15.janvārim.
M.Nugumanova informē, ka ātrslidošanas attīstībai paredzēto valsts piešķirto prēmijas izlietojumu
E.Silovs mutiski ir ierosinājis novirzīt ātrslidotājam H.Silovam.
Valdes locekļu starpā notiek diskusijas par iespējām un priekšlikumiem veidot pasākumus
ātrslidošanas attīstībai.
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M.Liepiņš informē, ka jāuzrunā ātrslidotājs H,Silovs un ātrslidošanas pārstāvis E.Silovs, lai iesniedz
rakstisku priekšlikumu par piešķirtā finansēju izlietojumu ātrslidošanas attīstībai.
Lēmums: Gadījumā, ja šorttreka pārstāvji savā starpā nespēs vienoties par valsts piešķirtās prēmijas
sporta veida attīstībai vienotu izlietojumu, tad LSA sadalīs naudu divām valsts sporta skolām –
Ventspils sporta skolai “Spars” un Jelgavas Ledus sporta skolai.
Lēmums: Uzrunāt E.Silovu un uzdot priekšlikuma sagatavošanu ātrslidošanas attīstībai. Uzdot
M.Liepiņam paralēli izstrādāt ideju par skolu pasākumu organizēšanu vispārējai slidošanas sporta
veidu popularizēšanai, tai skaitā ātrslidošanas popularizēšana.
6. M.Nugumanova informē, ka 6. un 7. Valdes sēdes jautājumi ir jāizskata vienlaicīgi, jo tie ir saistīti,
ņemot vērā A. Ābeles lūgumu daļēji atbrīvot A.Ābeles daiļsidošanas klubu no biedra naudas samaksas
atbilstoši darba samaksas apmēram par semināru, kas tika vadīts LSA biedriem vasarā.
A.Ābele informē, ka vadīja semināru treneriem bez samaksas, bet vēlas, ka par ieguldīto laiku un
darbu semināra materiālu un sertifikātu sagatavošanai, saņemtu samaksu 50 Eur apmērā. Šī summa
varētu tik atskaitīta no biedra naudas iemaksas apmēra.
M.Nugumanova atzīst, ka diemžēl pirms semināra norises neveica vienošanos ar A.Ābeli par
samaksas veikšanu, līdz ar to uzskatot, ka Valdes locekle veiks uzdevumu pēc brīvprātības principa,
nesaņemot par to atalgojumu.
M.Liepiņš uzskata, ka biedra naudas samaksa nevar tikt izmantota, kā avots samaksas saņemšanai, vai
izmantošanai, vai arī veids, ar kā palīdzību tiek kārtotas finanšu attiecības. Biedra nauda ir ikgadējs
vienreizējs maksājums, un šim maksājuma nevar tikt piemērotas atlaides.
A.Cīrule arī uzskata, ka biedra nauda nevar tik novirzīta citu maksājumu segšanai, vai saņemt atlaides
bez pamata.
Lēmums: Neatbrīvot A.Ābeli no biedra naudas samaksas pilnā apmērā. Neveikt samaksu par semināru,
ņemot vērā, ka nav bijusi iepriekšēja vienošanās, kā arī uzskatot, ka Valdes locekļiem ir jāveic pienākumi
asociācijas darbā arī brīvprātīgi un bez atlīdzības, un tas ir darāms iepriekš savstarpēji vienojoties.

Sēdi vadīja: Marika Nugumanova ____________________
Protokoliste: Inese Jesse ____________________
Sēde beidzās: 12:00
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