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IZRAKSTS 
 

 
 
 
 

 
Latvijas Slēpošanas savienības (LSS) 

Valdes sēdes 
PROTOKOLS Nr. ADM/2013/8 

 

2013. gada 10. septembrī plkst. 14:10 

Olimpiskajā sporta centrā (LSS biroja telpās) 

Rīgā, Grostonas ielā 6b - 414. kab. 

 

 

Piedalās:     Vairis Brīze     Guntis Čivčs 

 Inga Dauškane    Dinārs Doršs 

 Einārs Lansmanis (ieradās 14:30)  

 

LSS ģenerālsekretārs:  Agris Raugulis 

LSS grāmatvede:  Laila Liniņa 

Sēdes vadītājs:   Vairis Brīze 

Protokolē:    Laura Šķibuste 

 

Darba kārtība 

3 Par LSS biedriem, kuri nav samaksājuši biedra naudu (atkārtoti) V. Brīze 

 

3. Izteicās: L. Liniņa, V. Brīze, D. Doršs, G. Čivčs, A. Raugulis 

NOLEMJ: 

3.1. par biedru naudas nemaksāšanu līdz 2014. gada LSS biedru kopsapulcei izslēgt 

no LSS biedriem distanču slēpošanas biedrību „TALSU BIATLONA SLĒPOŠANAS 

SPORTA KLUBS” (reģ. nr. 40008036754), biedrību „SLĒPOŠANAS-BIATLONA 

KLUBS "CĒSIS"” (reģ. nr. 40008022519), nodibinājumu „Rīgas Slēpošanas klubs” 

(reģ. nr. 40008101715), biedrību „A2” (reģ. nr. 40008099938), biedrību „Aizkraukles 

rajona orientēšanās-slēpošanas sporta klubs „Jaujas”” (reģ. nr. 40008027234), un 

biedrību „Sporta klubs „MADONA”” (reģ. nr. 40008108836). Šo klubu pārstāvjiem 

ir tiesības piedalīties LSS kopsapulcē 2013. gada 12. septembrī bez balsstiesībām; 

3.2. par biedru naudas nemaksāšanu līdz 2014. gada LSS biedru kopsapulcei izslēgt 

no LSS biedriem kalnu slēpošanas biedrību „Latvijas Kalnu slēpošanas skolotāju 

apvienība „Augstiene”” (reģ. nr. 40008033118), biedrību „SPORTA KLUBS 

MERKURS” (reģ. nr. 50008041259), biedrību „SPORTA KLUBS „AISBERGS 06”” 

(reģ. nr. 40008104887), biedrību „Sporta klubs SK Reflex” (reģ. nr. 40008116123). Šo 

klubu pārstāvjiem ir tiesības piedalīties LSS kopsapulcē 2013. gada 12. septembrī bez 

balsstiesībām; 

3.3. par biedru naudas nemaksāšanu līdz 2014. gada LSS biedru kopsapulcei izslēgt 

no LSS biedriem snovborda biedrību „Rīgas Snovborda skola” (reģ. nr. 



 

2 
 

40008105543). Šī klubu pārstāvjiem ir tiesības piedalīties LSS kopsapulcē 2013. gada 

12. septembrī bez balsstiesībām; 

3.4. par biedru naudas nemaksāšanu līdz 2014. gada LSS biedru kopsapulcei izslēgt 

no LSS biedriem tramplīnlēkšanas biedrību „Sporta klubs „Lidojošais slēpotājs”” 

(reģ. nr. 40008108484) un biedrību „Ogres stils” (reģ. nr. 40008114620). Šo klubu 

pārstāvjiem ir tiesības piedalīties LSS kopsapulcē 2013. gada 12. septembrī bez 

balsstiesībām; 

3.5. lūgt A. Rauguli informēt nodibinājumu „Rīgas Slēpošanas klubs par izslēgšanu 

no LSS biedru saraksta par biedru naudas nemaksāšanu, informēt, ka nodibinājuma 

pārstāvjiem ir tiesības piedalīties LSS kopsapulcē bez balsstiesībām. Lūgt 

nodibinājumu „Rīgas Slēpošanas klubs” atsūtīt kopsapulces vai valdes sēdes 

protokolu, kurā pieņemts lēmums par izstāšanos no LSS; 

3.6. noteikt, ka gadījumā, ja klubs, kas līdz 2014. gada LSS biedru kopsapulcei ir 

izslēgts no LSS biedriem, vai kluba sportisti maksā par dalību LSS rīkotās 

sacensībās, šie dalības (starta naudas) maksājumi turpina tikt ieskaitīti kluba biedru 

naudas samaksā.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 

 

 

LSS prezidents, sēdes vadītājs /paraksts/   Vairis Brīze 

 

 

LSS viceprezidents   /paraksts/   Guntis Čivčs 

 

 

LSS valdes loceklis   /paraksts/   Dinārs Doršs 

 

 

LSS valdes locekle   /paraksts/   Inga Dauškane 

 

 

LSS valdes loceklis   /paraksts/   Einārs Lansmanis 

 

 

Protokolēja      /paraksts/   Laura Šķibuste  

 

 

 
IZRAKSTS PAREIZS 
Biedrības „Latvijas Slēpošanas savienība” 
Valdes priekšsēdētājs, prezidents 
Vairis Brīze 
Rīgā, 2013. gada 11. septembrī 
 


