LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS
DISTANČU SLĒPOŠANAS DARBA GRUPA
PROTOKOLS NR. CC/2018/02
2018. gada 20. janvārī plkst. 10:00, Grostonas ielā 6b-414, Rīgā (LSF biroja telpās).
Sēdes vadītājs: Juris Pīpkalējs, Protokolē: Agris Raugulis.
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Par distanču slēpošanas darba grupas 2017.gada 21.janvāra sanāksmes protokola
apstirpināšanu. (J.Pīpkalējs)

2.

LSF distanču slēpošanas atskaite par padarīto un finanšu pārskats. (J.Pīpkalējs)

3.

J.Pīpkalēja iesnieguma izskatīšana (J.Pīpkalējs)
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Sponsoru piesaiste (J.Pīpkalējs)

5.

PJČ GOMS 26.01.-03.02.18 (J.Pīpkalējs)

6.

Olimpisko formu sadalījums sportistiem, treneriem (J.Pīpkalējs)

7.

Treneru sertifikācija (I.Cekule, A.Praulīte, A.Brice) (A.Raugulis)

8.

Dažādi.
DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMU APSPRIEŠANAS GAITA UN PIEŅEMTIE LĒMUMI

1.

Par distanču slēpošanas darba grupas 2017.gada 21.janvāra sanāksmes protokola
apstirpināšanu.
Lēmums:

1.1. Apstiprināt LSF distanču slēpošanas darba grupas sanāksmju protokolu Nr. CC/2018/1.
Par
3

Pret
0

Atturas
0

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Pīpkalējs (par), I.Cekule (par), I.Kravale (par).
2.

LSF distanču slēpošanas atskaite par padarīto un finanšu pārskats.
Izteicās: J.Pīpkalējs, L.Liniņa, I.Cekule, L.Kampe, I.Eiduks, I.Kravale.
J.Pīpkalējs informē klātesošos par finansēm. L.Liniņa ir sagatavojusi izdrukātu informāciju
ar pārskatu par ieņēmumiem un izdevumiem un piesaistītiem līdzekļiem.

1

Informē, ka četri sportisti bija Šveicē, Pasaules junioru un U23 čempionātā. Norāda, ka
Latvijas čempionāta pēdējā posmā bija problēmas. Jauniešiem masu starta sacensībām
nebija aprēķināts rangs starta secības noteikšanai. Tika sasaukta sapulce, lai nolemtu
secību. Ranga rēķinātājs informējis, ka rangs vienmēr rēķināts pēc trešā posma.
J.Pīpkalējs atzīst, ka nav sekojis līdzi, un atvainojās par šo kļūdu.
Informē, ka Vietalvā LČ turpmāk nenotikšot.
I.Cekule norāda, ka iepriekš rangs esot rēķināts pēc katra posma. Iesaka sākt domāt par
disciplīnām, cik garas un kādas.
Informē, ka saistībā ar Priekuļiem kopš septembra dzīvo lielā stresā un spiedienā. Viena
slēpošanas/biatlona audzēkņa izmaksas ir sarēķinātas vidēji 20 EUR. Salīdzinoši
volejbolam 18 EUR. Priekuļu bāze tiek pierakstīta pie slēpotājiem. Pēdējā laikā liekās, ka
abām pašvaldībām par bāzi tomēr varētu būt interese. Nav skaidrs kā attīstīsies.
Uz Vietalvas posmu vairāk negribētu braukt. Saņēmusi draudus, ka sacensības nenotiks,
lai brauc mājās, kā arī dažādus citus aizskarošus vārdiskus uzbrukumus. Alūksnē ir
normālas trases. Jauniešu čempionāts tur noteikti var notikt. Jāpazondē iespējas un
jāpadomā. Brīvlaika nedēļā var rīkot arī piektdienā. FIS sacensībām ir problēmas, jo
kādreiz nokūst sniegs.
L.Kampe ierosina, rīkojot sacensības sadarboties ar Lietuviešiem.
J.Pīpkalējs informē, ka runās ar Siguldu, jo viņiem ir interese. Par Priekuļiem nezina, bet
domā, ka vasarā varētu rollerslēpošanas posmu uztaisīt.
Lielām grupām domā varbūt mazliet mainīt formātu. Pāriet uz junioriem un pieaugušiem.
Jo šobrīd katrā grupā ir divi, trīs sportisti.
I.Cekule norāda, ka 18gadīgie ir jāliek pie jauniešiem. Ir daudzi, kas negrib pie FIS grupas
maksāt kodu. Sprintā viņi netiek tālāk par pusfinālu. To dzirdu no daudziem treneriem.
Sevišķi ja ir pirmā gada bērns, tad atšķirība ir liela.
I.Kravale pievienojas I.Cekules viedoklim. Mūs īsti nevar salīdzināt ar pasauli, dēļ sniega
apstākļiem uc.
L.Kampe norāda uz sliktajiem komentāriem portālos. Kādreiz Latvijas čempionātu rādija
Panorāmā. Tas nes līdzi to, ka Priekuļos vairs nav trases utt.
Juris par LNT un izmaksām.
I.Eiduks jautā J.Pīpkalējam, kādā veidā tiek izlemts kam un cik daudz naudu prasīt
sponsoriem un pašvaldībām? Nav saprotami ne kritēriji, ne summas dažādiem sportistiem.
L.Kampe jautā, kā J.Pīpkalējs nosaka prioritātes, kam palīdzēt?
J.Pīpkalējs atbild, ka P.Eidukai vajadzēja naudu nometnes Itālijā. Palīdzēt izlemj tam, kas
viņam prasa.
Lēmums:
2.1. Pieņemt informāciju zināšanai.
Par
3

Pret
0

Atturas
0

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Pīpkalējs (par), I.Cekule (par), I.Kravale (par).
3.

J.Pīpkalēja iesnieguma izskatīšana.
Izteicās: J.Pīpkalējs, I.Cekule, L.Liniņa, A.Raugulis.
A.Raugulis informē, ka ir saņemts J.Pīpkalēja iesniegums par degvielas izdevumu
kompensāciju. Pēc iepriekš darba grupā lemtā, šie izdevumi ir jāizskata darba grupā un tos
var attaisnot un atmaksāt, ja tam ir papildus piesaistīts finansējums.
I.Cekule jautā, kāda ir šobrīd situācija?
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L.Liniņa informē, ka papildus ieņēmumu nav, būs budžetā mīnusi.
Priekš Latvijas čempionāta no pašvaldībām ir iegūts 1000 un 1000 EUR. Bet iztērēta šī
nauda uz junioriem. Prasa J.Pīkalējam no kādas naudas segt šos izdevumus?
Diskusijas.
I.Cekule informē, ka agrāk bija budžets ar rezervi, tagad tiek notērēts. Šogad parāds
iekrājies jau no septembra un FIS nauda ienākusi mazāk, kā iepriekš. Sportistu izdalāmo
naudu varbūt vajadzēja iepriekš tāmē ieplānot mazāk. Tad tagad būtu labāk. Budžets ir
nepareizi saplānots. Nedrīkst nekad tērēt vairāk, nekā mums ir naudas.
Lēmums:
3.1. Atlikt J.Pīpkalēja iesnieguma izskatīšanu par papildus degvielas izdevumiem līdz budžetā
būs piesaistīts finansējums no sponsoriem.
Par
3

Pret
0

Atturas
0

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Pīpkalējs (par), I.Cekule (par), I.Kravale (par).
4.

Sponsoru piesaiste.
Jautājums netika izskatīts.

5.

PJČ GOMS 26.01.-03.02.18.
Jautājums netika izskatīts.
J.Pīpkalējs uz sapulci sagatavojis sarakstu ar Pasaules junioru čempionāta dalībniekiem,
viņu izcīnītajām vietām un personāla sastāvu.

6.

Olimpisko formu sadalījums sportistiem, treneriem.
Izteicās: J.Pīpkalējs, A.Raugulis.
J.Pīpkalējs sagatavojis sarakstu ar izsniegtajām formām. Informē klātesošos, ka atlikušās
formas iedevis A.Muižniecei, R.Vīgantam, I.Briedim un K.Auziņai. A.Muižniecei sacensību
un iesildošais tērps, bet sacensību tērpu viņa atgriezusi, jo ir par mazu. R.Vīgantam iedoti
abi tērpi, I.Briedim iesildošais tērps, K.Auziņai iedots sacensību tērps, kas palicis pāri.
Atlikumā palicis XS sacensību tērps un L iesildošā forma.
A.Raugulis jautā kādēļ tieši K.Auziņai un I.Briedim izsniegti tērpi, ja iepriekš tas sarakstē
nebija plānots?
Lēmums:

6.1. Pieņemt informāciju zināšanai.
Par
3

Pret
0

Atturas
0

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Pīpkalējs (par), I.Cekule (par), I.Kravale (par).
7.

Treneru sertifikācija (I.Cekule, A.Praulīte, A.Brice).
Izteicās: J.Pīpkalējs, L.Liniņa, I.Cekule, L.Kampe, I.Eiduks, I.Kravale.
A.Raugulis informē, ka ir saņemti dokumenti priekš sertifikācijas apliecinājumu
izsniegšanas no I.Cekules, A.Brices un A.Praulītes, kas visiem ir arī izdrukāti, un iepriekš
tika izsūtīti. Sapulcei jāakceptē apliecinājumu izsniegšana šiem treneriem.
Lēmums:

7.1. Apstiprināt I.Cekules, A.Brices un A.Praulītes sertifikācijas atzinumu izsniegšanu.

3

Par
3

Pret
0

Atturas
0

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Pīpkalējs (par), I.Cekule (par), I.Kravale (par).
8.

Dažādi.
Izteicās: I.Cekule, L.Kampe
I.Cekule ierosina nākošā sanāksmē darba kārtības jautājumu par vasaras kalendāru, kā
arī par sezonas noslēgumu.
L.Kampe norāda, ka Siguldas pilsētā esošais noslēguma pasākums nav labs. Pasākums
iepriekš pie ezera bija labs. Domā, ka bērnus var apbalvot kopā ar pēdējo posmu.
Ierosina apspriest, ka 12 gados visiem jāsacenšas tikai klasiskā solī. Vairākiem bērniem
sāp ceļgali.
I.Cekule informē, ka viņai arī neder iepriekšējo gadu datumi pasākumam.
Sapulces noslēgums plkst. 11:50
APSTIPRINĀJUMS
LSF distanču slēpošanas darba grupas protokols Nr. CC/2018/02 apstiprināts Latvijas
Slēpošanas federācijas 2018. gada 5. aprīļa distanču slēpošanas darba grupas sanāksmē.

Sapulces vadītājs, Juris Pīpkalējs

Protokolētājas, Agris Raugulis
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