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Par distanču slēpošanas darba grupas 2017.gada 7.novembra sanāksmes protokola
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LSF distanču slēpošanas budžets un prioritātes 2017/2018 gada sezonā. (J.Pīpkalējs)
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Par atlīdzības izmaksāšanu personām, kas piesaistījuši finansējumu LSF 2016./2017.
gada sezonā saistībā ar 2013.gada 1.novembrī distanču slēpošanas darba grupā
apstiprināto lēmumu 5.1.punktā. (J.Pīpkalējs)

4.

Pasaules čempionāta rollerslēpošanā 2019 organizatoriskās komitejas apstiprināšana.
(J.Pīpkalējs)
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Dažādi.
DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMU APSPRIEŠANAS GAITA UN PIEŅEMTIE LĒMUMI

1.

Par distanču slēpošanas darba grupas 2017.gada 7.novembra sanāksmes protokola
apstiprināšanu.
Izteicās: J.Pīpkalējs.
J.Pīpkalējs aicina dalībniekus apstiprināt 2017.gada 7.novembra distanču slēpošanas
darba grupas protokolu Nr. CC/2017/07.
Lēmums:

1.1. Apstiprināt 2017.gada 7.novembra distanču slēpošanas darba grupas protokolu Nr.
CC/2017/07. Protokolu publicēt Latvijas Slēpošanas federācijas mājaslapā www.infoski.lv.
Par
3

Pret
0

Atturas
0

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Pīpkalējs, Ilze Cekule, Ineta Kravale.
2.

LSF distanču slēpošanas budžets un prioritātes 2017/2018 gada sezonā.
Izteicās: J.Pīpkalējs, I.Cekule, V.Brīze.
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J.Pīpkalējs informē par distanču slēpošanas budžetu un par tā sastādīšanas principiem.
J.Pīpkalējs paskaidro, ka 2018.gada sezonā distanču slēpošanas budžets ir ievērojami
mazāks kā iepriekšējos gados. Tas saistīts ar kritumu līdzekļos, ko Latvijas Slēpošanas
federācija saņem distanču slēpošanas aktivitātēm no Starptautiskās Slēpošanas
federācijas. Ņemot vērā minēto, V.Brīze ir ierosinājis budžetu izskatīt distanču slēpošanas
darba grupā lai lemtu par prioritātēm līdzekļu sadalījumā.
Sanāksmes dalībnieki pārskata 2017.gada 19.oktobrī Latvijas Slēpošanas federācijas
valdē apstiprināto distanču slēpošanas budžetu un administratīvo budžetu. Sanāksmes
dalībnieki analizē plānotos izdevumus un uzdod jautājumus J.Pīpkalējam. Pēc J.Pīpkalēja
paskaidrojumiem sanāksmes dalībnieki vienojas, ka iepriekš Latvijas Slēpošanas
federācijas valdē apstiprinātais budžets ir apstiprināms distanču slēpošanas darba grupā
bez izmaiņām.
Lēmums:
2.1. Apstiprināt 2018.gada sezonas distanču slēpošanas budžetu.
Par
3

Pret
0

Atturas
0

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Pīpkalējs, Ilze Cekule, Ineta Kravale.
3.

Par atlīdzības izmaksāšanu personām, kas piesaistījuši finansējumu LSF 2016./2017.
gada sezonā saistībā ar 2013.gada 1.novembrī distanču slēpošanas darba grupā
apstiprināto lēmumu 5.1.punktā.
Izteicās: J.Pīpkalējs, V.Brīze, I.Cekule, I.Kravale.
J.Pīpkalējs paskaidro, ka 2017.gada sezonā ir veltījis daudz laika un līdzekļu pildot LSF
valdes locekļa pienākumus, nodarbojoties ar distanču slēpošanas organizatorisko darbu
un sponsoru piesaisti. Par savu darbu atlīdzību saņēmis tikai daļēji. J.Pīpkalējs lūdz
izmaksāt viņam atlīdzību par piesaistītajiem sponsoriem atbilstoši 2013.gada 1.novembra
distanču slēpošanas darba grupas lēmumam.
I.Cekule un I.Šķēle uzskata, ka par padarīto darbu J.Pīpkalējam atlīdzība ir jāsaņem.
Ņemot vērā to, ka 2018.gada sezonā budžetā nav plānots izmaksāt atlīdzību par darbu,
kas saistīts ar iepriekš piesaistītiem privātajiem sponsoriem, I.Šķēle piedāvā atlīdzību
izmaksāt no privātajiem sponsoru līdzekļiem, ko J.Pīpkalējs piesaistīs nākotnē. Atlīdzību
par padarīto darbu, kas saistīts ar sacensību organizēšanu un citām Latvijas Slēpošanas
federācijas aktivitātēm, izmaksāt tikai ja šāda atlīdzība iepriekš plānota Latvijas
Slēpošanas federācijas budžetā un apstiprināta valdē. Atlīdzību par darbu, kas nav iepriekš
plānots Latvijas Slēpošanas federācijas budžetā izmaksāt tikai ja to apstiprina valde.
Lēmums:

3.1. Atlīdzību par J.Pīpkalēja darbu, kas saistīts ar privāto sponsoru piesaisti 2017.gadā,
izmaksāt no nākotnē piesaistītajiem privātajiem līdzekļiem atbilstoši I.Šķēles piedāvātajiem
aprēķiniem.
3.2. Atlīdzību par J.Pīpkalēja darbu, kas saistīts ar sacensību organizēšanu un citām Latvijas
Slēpošanas federācijas aktivitātēm, izmaksāt tikai atbilstoši budžetam un izdevumu
tāmēm, kas iepriekš apstiprinātas Latvijas Slēpošanas federācijas valdē.
3.3. Atlīdzību par J.Pīpkalēja darbu, kas nav ietverts Latvijas Slēpošanas federācijas budžetā
un izdevumu tāmēs, izmaksāt tikai ja šādus izdevumus apstiprina Latvijas Slēpošanas
federācijas valde.
Par
3

Pret
0

Atturas
0

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Pīpkalējs, Ilze Cekule, Ineta Kravale.
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4.

Pasaules
čempionāta
apstiprināšana.

rollerslēpošanā

2019

organizatoriskās

komitejas

Izteicās: J.Pīpkalējs, V.Brīze.
J.Pīpkalējs aicina sapulces dalībniekus apstiprināt 2019.gada Pasaules čempionāta
rollerslēpošanā, kas notiks Madonā, organizatoriskās komitejas sastāvu.
V.Brīze aicina atlikt jautājumu par 2019.gada Pasaules čempionāta rollerslēpošanā
organizatoriskās komitejas apstiprināšanu. Jautājumu par komitejas sastāvu atkārtoti skatīt
kad sagatavots komitejas locekļu atbildības sadalījums un darāmo darbu saraksts.
Lēmums:
4.1. Atlikt jautājumu par 2019.gada Pasaules čempionāta rollerslēpošanā organizatoriskās
komitejas apstiprināšanu.
Par
3

Pret
0

Atturas
0

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Pīpkalējs, Ilze Cekule, Ineta Kravale.
5.

Dažādi – Par VW Crafter automašīnas tehnisko stāvokli un atbildīgo personu.
Izteicās: V.Brīze, J.Pīpkalējs.
V.Brīze piedāvā sanāksmes dalībniekus vienoties par personu, kura būtu atbildīga par VW
Crafter automašīnu. V.Brīze paskaidro, ka atbildīgās personas pienākums būtu parūpēties
par to lai automašīna tiktu uzturēta tehniskā un vizuālā kārtībā. Atbildīgās personas
pienākums būtu veikt visas ražotāja noteiktās regulārās apkopes, uzturēt automašīnu tīru
un sakoptu, veikt ikgadējo tehnisko apskati, pārliecināties lai automašīnai vienmēr būtu
spēkā esoša OCTA un KASKO, pārliecināties lai automašīnai būtu dalībai satiksmē derīgas
riepas, kā arī nekavējoties nogādāt automašīnu servisā, ja tai radušies kādi bojājumi.
Gadījumā ja atbildīgā persona nav izpildījusi iepriekšminētos pienākumus kā rezultātā
automašīnai radušies kādi bojājumi, atbildīgā persona bojājumus novērš par saviem
personīgajiem līdzekļiem. Atbildīgā persona par jebkādiem bojājumiem nekavējoties
informē Latvijas Slēpošanas federācijas valdi.
Sanāksmes dalībnieki ierosina par atbildīgo personu iecelt J.Pīpkalēju un J.Pīpkalējs
piekrīt.
Lēmums:

5.1. Iecelt J.Pīpkalēju par atbildīgo personu automašīnai VW Crafter (Valsts Reģ.Nr. KF-738).
Par
3

Pret
0

Atturas
0

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Pīpkalējs, Ilze Cekule, Ineta Kravale.
6.

Dažādi – Par nākošo distanču slēpošanas darba grupas sanāksmi.
Izteicās: V.Brīze, I.Cekule.
V.Brīze informē, ka nākošā distanču slēpošanas darba grupas sanāksme paredzēta
2018.gada 26.janvārī. Sanāksmē plānots apstiprināt distanču slēpotāju sastāvu dalībai
Ziemas Olimpiskajās spēlēs Korejā. V.Brīze lūdz J.Pīpkalējam uz nākošo darba grupas
sanāksmi sagatavot finanšu atskaiti, atskaiti par padarīto, kā arī atskaiti par VW Crafter
automašīnas tehnisko stāvokli.
I.Cekule ierosina atcelt 2018.gada 6.februārī plānoto distanču slēpošanas darba grupas
sanāksmi un pēc janvāra sanāksmes tikties 2018.gada 6.martā.
Lēmums:

3

6.1. Uzdot J.Pīpkalējam uz nākošo distanču slēpošanas darba grupas sanāksmi sagatavot
finanšu atskaiti, atskaiti par padarīto, kā arī atskaiti par VW Crafter automašīnas tehnisko
stāvokli.
6.2. Atcelt 2018.gada 6.februārī plānoto distanču slēpošanas darba grupas sanāksmi.
Par
3

Pret
0

Atturas
0

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Pīpkalējs, Ilze Cekule, Ineta Kravale.
7.

Dažādi – Par Biedrības “Dinaburg Team” iesniegumu.
Izteicās: A.Raugulis, J.Pīpkalējs, V.Brīze, I.Cekule.
A.Raugulis iepazīstina ar Biedrības “Dinaburg Team” iesniegumu par iestāšanos Latvijas
Slēpošanas federācijā, kā arī ar Biedrības “Dinaburg Team” amatpersonu un sportistu
sarakstu. J.Pīpkalējs un I.Cekule apliecina, ka nosauktās personas ir zināmas distanču
slēpošanas sabiedrībā un biedrība ir uzņemama par Latvijas Slēpošanas federācijas
biedru.
Lēmums:

7.1. Pieņemt zināšanai informāciju par Biedrības “Dinaburg Team” iesniegumu. Jautājumu par
biedrības uzņemšanu Latvijas Slēpošanas federācijas biedros skatīt valdē pēc biedrības
pārstāvju uzklausīšanas.
Par
3

Pret
0

Atturas
0

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Pīpkalējs, Ilze Cekule, Ineta Kravale.
Sapulces noslēgums plkst. 12:20
APSTIPRINĀJUMS
LSF distanču slēpošanas darba grupas protokols Nr. CC/2017/08 apstiprināts Latvijas
Slēpošanas federācijas 2018.gada 21.janvāra distanču slēpošanas darba grupas
sanāksmē.

Darba grupas locekle, Ilze Cekule

Darba grupas locekle, Ineta Kravale

Sapulces vadītājs, Juris Pīpkalējs

Protokolētājs, Mārtiņš Brīze
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