Latvijas Slidošanas asociācija, Reģ.Nr. LV40008022186
Valdes sēdes protokols Nr.4
2019.gada 24.septembrī, pulksten 10:00
Rīgā, Čiekurkalna 5.šķērslīnija 8 -1
Biedrības „Latvijas Slidošanas asociācija” (turpmāk – LSA) valdes locekļiem tika
izsūtīta informācija par LSA valdes lēmumu 2019. gada 24. septembrī sasaukt LSA valdes
locekļu sēdi.
LSA Valdes sēdes dienas kārtībā izskatāmie jautājumi:
1. Latvijas čempionāta daiļslidošanā organizācija un norise;
2. Atlases kritēriji dalībai 2020.gada Eiropas un Pasaules čempionātiem daiļslidošanā;
3. Skaitliskie pieteikumi 2020. gada Eiropas un Pasaules čempionātiem daiļslidošanā un
Sinhronajā slidošanā;
4. Grand Prix daiļsidošanā Rostelecom Cup, Maskava, Krievija (13.11.-17.11.2019);
5. Sinhronās slidošanas ISU projekts – viestrenera dalība darbā ar sinhronās slidošanas
komandu “Amber”;
6. Ātrslidošanas komisijas izveide, tās uzdevumi un pienākumi – iesniegtā Nolikuma
izvērtēšana;
7. Latvijas čempionāta šorttrekā organizēšana un norise;
8. Šorttreka komandu apstiprināšana dalībai Pasaules kausa posmos Salt Lake City (ASV) un
Montreālā (Kanāda);
9. Šorttreka sacensību kombinezonu iegāde;
10. Pasaules jaunatnes ziemas olimpiāde 2020 Lozannā (09.01. – 21.01.2019.) sportistu un
treneru sastāvs;
11. Dažādi.
Piedalās:
Valdes priekšsēdētāja: 1. Marika Nugumanova; Valdes locekļi: 2. Olga Kovaļkova; 3. Tatjana
Strautmane; 4. Anda Medne; 5. Jeļena Rižika; 6. Jekaterina Platonova; 7. Alma Lāce.
Uzaicinātie dalībnieki: 1. Astrīda Cīrule – LSA grāmatvede; 2. Inese Jesse – LSA
ģenerālsekretāre, 24.09.2019.Valdes sēdes protokoliste.
LSA prezidente Marika Nugumanova ziņo par Valdes locekļu ierašanos. Kvorums ir
nodrošināts, līdz ar to sēde ir lemt spējīga.

1.

M.Nugumanova informē, ka Latvijas čempionāts daiļslidošanā notiks 2019. gada 14.– 15.
decembrī Mārupes Ledus hallē. Sacensību galvenais tiesnesis Irina Komarņicka ir
izstrādājusi sacensību nolikumu. Aicina Valdes locekļus sniegt priekšlikumus par dalības
maksu sacensībās, kā arī lemt par to, vai noteikt klubiem ierobežojumu sportistu
pieteikšanai Basic Novice klasē.

Lēmums: Noteikt sekojošas dalības maksas sportistiem 2019. gada Latvijas čempionātā
daiļslidošanā:
 Basic Novice (viena programma) – 55.00 Eur
 Intermediate Novice (viena programma) – 55 Eur
 Advanced Novice (divas programmas) – 65.00 Eur
 Juniori (divas programmas) – 65.00 Eur
 Seniori (divas programmas) – 00.00 Eur
 Sinhronās slidošanas komanda – 300.00 Eur
Lēmums: No katra kluba tiek pieņemti ne vairāk, kā 5 dalībnieku pieteikumi Basic Novice
klasē dalībai 2019. gada Latvijas čempionātā daiļaslidošanā.
(Balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
2.

M.Nugumanova informē, ka ir jālemj par atlases kritērijiem sportistiem, dalībai Eiropas
čempionatā, Pasaules Junioru čempionātā un Pasaules čempionātā daiļslidošanā.
Pamatkritērijs - ISU čempionātos var piedalīties sportisti, kuri izpilda ISU noteikto
tehnisko punktu summu. M.Nugumanova izsaka priekšlikumu, ka gadījumā, ja vairāki
sportisti var pretendēt uz dalību ISU čempionātā, atlasi var veikt pēc Pasaules reitinga
tabulas. Junioru sieviešu kategorijā ir vairākas dalībnieces, kuras ir pasaules reitingā –
Anete Lāce – 61.vieta; Marija Boļševa – 77. vieta; Arina Somova – 88. vieta; Anastasija
Konga – 113. vieta.
A.Medne izsaka priekšlikumu, ka atlasei būtu jāiekļauj vairāki kritēriji.
O.Kovaļkova ierosina, ka dalībnieki jāvērtē pēc Latvijas čempionāta, Junioru Grand Prix un
vēl vienu sacensību rezultāta.
I.Jesse ierosina, ka atlasi var veikt pēc 3 sacensību rezultātu kopvērtējuma, kur Latvijas
čempionātam ir izšķirošais rezultāts un papildus tiek ņemti vērā 2 sezonas labākie rezultāti
ISU kategorijas sacensībās.

Lēmums: Atlase sportistu dalībai ISU čempionātos notiek pēc: 1. tehnisko punktu izpildes, ko
nosaka ISU; 2. Labākais rezultāts pēc iegūto punktu kopsummas, divās ISU sacensībās; 3.
2019. gada Latvijas čempionāta rezultāta.
3.

M.Nugumanova informē, ka uz ISU čempionātiem daiļslidošanā skaitliskajos pieteikumos
tiks iekļauti sportisti un viņu individuālie treneri, komandas vadītāja – Inese Jesse, LSA
oficiālais pārstāvis – Marika Nugumanova. 2020. gada ISU čempionāti daiļaidošanā notiks:
 Eiropas čempionāts – 20.-26.01.2020 Grāca, Austrija;
 Pasaules Junioru čempionāts - 02.-08.03.2020 Tallina, Igaunija;
 Pasaules čempionāts – 16.-22.03.2020 Monreāla, Kanāda.
I.Jesse informē, ka par Latvijas sinhronās slidošanas komandas “Amber” dalību pasaules
čempionātā vēl tiks pieņemts komandas iekšējais lēmums, ņemot vērā, ka 2020. gada
Pasaules čempionāts sinhronajā slidošanā notiks no 03.-05.04.2020. Soltleiksitijā, ASV.

4.

M.Nugumanova informē, ka daiļslidošanas sacensībās Grand Prix Rostelecom Cup 2019,
Maskavā, Krievijā no 13.-17.11. 2019 piedalīsies Deniss Vasiļjevs, treneris Stefans
Lambjels un komandas vadītāja Inese Jesse.

5.

M.Nugumanova informē, ka ISU ir apstiprinājis sinhronās slidošanas komandas “Amber”
iesniegto projektu viestrenera dalībai darbā ar komandu. Viestreneris vadīs treniņu darba
sesijas trīs dienu garumā vairākos etapos. Projekta nosacījumos ietilpst, ka vietējās
dzīvošanas un transporta izmaksas uzņemas projekta iniciators. M.Nugumanova lūdz
Valdei pieņemt lēmumu, vai sniegt finansiālu atbalstu un segt minētos izdevumus.
T.Strautmane uzskata, ka starptautiska projekta ietvaros LSA ir jāveic izdevumu apmaksa.

Lēmums: Apmaksāt ISU sinhronās slidošanas projekta viestreneres dzīvošanas un transporta
izdevumus.
(Balsojums: par-1, pret-6, atturas-0).
Lēmums: Apmaksāt ISU sinhronās slidošanas projekta viestrenerei tikai dzīvošanas
izdevumus. Transporta izmaksas sedz kluba “Amber” dalībnieki, kooperējoties transporta
nodrošināšanā viestrenerei.
(Balsojums: par-6, pret-0, atturas-1).
6.

M.Nugumanova informē, ka šorttreka trenere E.Krievāne LSA ir iesniegusi elektroniski
Ātrslidošanas komisijas (turpmāk – Komisija) nolikumu (turpmāk – Nolikums). Jautā vai
Ventspils ir sniegusi kādus komentārus par Komisijas izveidi un Nolikuma saturu?
I.Jesse inormē, ka neviens no e-pasta adresātiem, kam Nolikums tika izsūtīts nav sniedzis
komentārus. LSA Valdes locekļi nosūtīto Nolikumu komentē, kā juridiski neprecīzu un
nekorektu attiecībā uz norādītajām Komisijas pilnvarām, darbības amplitūdu un iesaistīto
pušu skaitlisko sastāvu.
T.Strautmane ierosina, ka Komisiju vēlams veidot, iespējams, mainot LSA statūtus pie
2020. gada LSA Biedru sapulces norises.
A.Medne uzskata, ka Komisijai pēc būtības ir jāļauj tik izveidotai un tai ir tiesības pastāvēt.

Lēmums: Atlikt Komisijas izveides diskusiju un apsvērt iespēju veikt LSA Statūtu grozījumus
par atsevišķu komisiju izvedi LSA sastāvā līdz 2020. gada LSA Biedru sapulces norisei.
(Balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
7. M.Nugumanova infromē, ka 2019. gada Latvijas čempionātu šorttrekā plānots aizvadīt
Ventspilī, un tā norisei piesaistīt sertificētu ISU šorttreka tiesnešu komandu, kā arī
sacensību rezultātu mērīšanai būtu nodrošināta elektroniska laika mērīšanas sistēma,
tādējādi sacensību norise notiktu pēc ISU sacensību standartiem un ar precīziem rezultātu
mērījumiem.
Lēmums: Piesaistīt starptautisku ISU kategorijas tiesnešu komandu no Polijas un veikt laika
mērīšanas sistēmas un apkalpojošā personāla īri 2019. gada Latvijas čempionāta šorttrekā
nodrošināšanā.
(Balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).

8. M.Nugumanova informē, ka šorttrekistiem novembrī sākas Pasaules kausu sērija ar
sacesnībām, Soltleiksitijā un Monreālā. E. Krievānes sportisti R.Bērziņš un E.Vīgants plāno
braukt uz abiem pirmajiem Pasaules kausa posmiem. Ņemot vērā, ka E.Krievāne ir dekrēta
atvaļinājumā, viņa līdzi uz sacensībām nebrauc un deleģē S.Kugajevski, kā treneri arī
saviem sportistiem. S.Kugajevska audzēkņi R.Krūzbergs un K.Krūzbergs teorētiski varētu
doties uz abiem pasaules kausu posmiem, bet viņiem ir iztērēti LOV līdzekļi jau vasaras
treniņprocesa periodā, līdz ar ko Ventspilij ir jārisina jautājums, kā sportistus aizsūtīt uz
sacensībām, jo iztrūkst finansējums. Papildus problēma ir S.Kugajevskim iegūt Kanādas
vīzu, jo viņš ir Ukrainas pilsonis un viņam nav izsniegta pase ar biometrisko datu
informāciju. Lai sagatavotu šādu vīzu S.Kugajevskim ir jādodas uz Poliju, bet uzsākot
sezonu šādam procesam nav laika resursa, kā arī ir jāstrādā un jādodas uz sacensībām ar
sportistiem. M.Nugumanova uzskata, ka S.Kugajevsksis un Ventspils sportistiem jāpiedalās
tikai Amerikas Pasaules kausa posmā.
(Balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
9. M.Nugumanova informē, ka ir risināms jautājums par sacensību tērpu iegādi šorttrekistiem.
No šorttreka pārstāvju puses ir vēlme, ka LSA centralizēti iegādājas 10 sacensību tērpus,
kas būtu paredzēti 4 vīriešu izlases sportistiem, 3 Jaunatnes olimpiādes (turpmāk – YOG)
kandidātiem un 3 Ventspils sporta skolas audzēknēm. M.Nugumanova uzskata, ka nevar tik
veikti kopēgi pasūtījumi, jo LSA uzreiz ir jāveic maksājums un jāiegulda LSA līdzekļi.
I.Jesse ierosina, ka 4 vīriešu izlases tērpi varētu tikt apmaksāti no LSA šorttrekam paredzētā
budžeta. Par sporta skolu audzēkņu tērpiem būtu jārūpējas pašām sporta skolām, savukārt
YOG dalībniekiem vispirms ir jāiziet atlases kritērijs, lai varētu domāt par tērpu iegādi.
Lēmums: Sacensību tērpi šorttrekistiem tiek iegādāti 4 vīriešu izlases dalībniekiem no LSA
noteiktā šorttreka budžeta.
(Balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
10. M.Nugumanova informē, ka Latvijai ir kvotas šorttrekā Pasaules jaunatnes ziemas
olimpiādē, kas notiks Lozannā 2020. gada 9.-21. janvārī. Kvotas iegūtas startējot labā
līmenī 2019. gada Pasaules Junioru čempionātā šorttrekā. Kvotu daiļslidošanā šoreiz
neesam izcīnījuši.
I.Jesse informē par pieteiktajiem kandidātiem. Jaunietēm – A. Jansone (rezervē
M.Borodovska) ar treneri S. Kugajevski. Puišiem ir 2 kandidāti – Māris Jānis Šternmanis
un Kārlis Pastors, kuriem vispirms jāizpilda noteiktais kritērijs – 500m – 0.47s, izpildot to
2 starptautiskās sacensībās līdz 18.11.2019. Kā treneris nominēts J.Moiseičenko.
11. M. Nugumanova informē par septembra sākumā aizvadīto ISU Junioru Grand Prix Riga
Cup 2019 posmu. Sacensības kopumā aizvadītas sekmīgi, tomēr nav izdevies tās organizēt,
kā sākotnēji plānots. Diemžēl ISU nepiekrita vietēji veiktajam transporta plānam, uzskatot,
ka nedrīkst būt atkāpes no ISU reglamenta. Tāpat Volvo sporta centrā bija jāveic divu ledus
laukumu īre sacensību drošībai un sportistu netraucētam sagatavošanās procesam. Diemžēl
ISU standarta nodrošinājums dzīvošanas, ēdināšanas, transporta un drošības jautājumos
neļaujot to veikt optimālā līmenī un pielāgojot to vietējām iespējām, radīja papildus augstas
sacensību organizēšanas izmaksas.
Sēdi vadīja: Marika Nugumanova
Protokoliste: Inese Jesse
Sēde beidzās: 11:35

