Latvijas Slēpošanas savienības (LSS)
Distanču slēpošanas darba grupas sanāksmes
PROTOKOLS Nr. CC/2013/10
2013. gada 1. oktobrī plkst. 15:00
Olimpiskajā sporta centrā (LSS biroja telpās)
Grostonas ielā 6b - 414. kab., Rīgā
Piedalās:

 Inga Dauškane
 Dainis Vuškāns (ieradās 16:20)
 Jēkabs Nākums

LSS ģenerālsekretārs:

Agris Raugulis

LSS grāmatvede:

Laila Liniņa

Sēdes vadītājs:

Vairis Brīze

Viesi:

Arvīds Pīpkalējs, Pāvels Ribakovs

Protokolē:

Laura Šķibuste

 Ilze Cekule
 Andis Puida

Darba kārtība
1

Par LSS Distanču slēpošanas darba grupas sanāksmes protokola
Nr. CC/2013/9 apstiprināšanu

V. Brīze

2

Distanču slēpošanas mērķi un uzdevumi 2013./2014. gada sezonā

I. Dauškane

3

Pieaugušo izlases MTN, sacensības - novembris, decembris

J. Nākums

4

Junioru, jauniešu izlases MTN, sacensības - novembris,
decembris

D. Vuškāns

5

Par distanču slēpošanas pieaugušo un junioru/jauniešu izlašu
atlases kritērijiem 2014./2015. gada sezonā

I. Dauškane

6

Plānotais budžeta izlietojums 2013./2014. g. sezonā

I. Dauškane, I. Cekule

7

Par 2014. gada Latvijas Čempionāta nolikumu (t.sk. par LČ
dalības maksām LSS biedriem un tiem, kas nav LSS biedri)

I. Cekule

8

Par komandu ranga sezonas naudas balvu izteikšanu EUR

V. Brīze

9

Dažādi

1. Izteicās: V. Brīze, L. Šķibuste
NOLEMJ:
1.1. atlikt distanču slēpošanas darba grupas sanāksmes protokola Nr. CC/2013/9
apstiprināšanu uz nākamo darba grupas sanāksmi.
Par
4

Pret
0

Atturas
0
1

2. Izteicās: I. Dauškane, J. Nākums, I. Cekule, A. Puida, V. Brīze, P. Ribakovs, A.
Raugulis
NOLEMJ:
2.1. lūgt J. Nākumu izdarīt labojumus dokumentā „Latvijas izlases distanču
slēpošanā izvirzītie mērķi un prioritātes 2013.-2014. gada sezonā” saskaņā ar šajā
sapulcē nolemto, izsūtīt laboto redakciju elektroniski visiem darba grupas locekļiem;
2.2. svītrot no dokumenta „Latvijas izlases distanču slēpošanā izvirzītie mērķi un
prioritātes 2013.-2014. gada sezonā” sekojošu punktu: „1. Katram izlases
dalībniekam LOV fiziskās sagatavotības testos uzrādīt savus līdz šim labākos
rezultātus, kas būtu primārais rādītājs, ka treniņu process attīstās pareizajā
virzienā.”;
2.3. papildināt dokumentu „Latvijas izlases distanču slēpošanā izvirzītie mērķi un
prioritātes 2013.-2014. gada sezonā” ar sekojošu punktu: „Izcīnīt Soču Olimpiskajās
Spēlēs augstāku vietu, kādu konkrētajā distancē līdz šim spējis izcīnīt kāds no
Latvijas pārstāvjiem”;
2.4. lūgt J. Nākumu dokumenta „Latvijas izlases distanču slēpošanā izvirzītie mērķi
un prioritātes 2013.-2014. gada sezonā” pirmās daļas 3. punktā minētās vietas
pasaules rangā (punktus sezonas pēdējā FIS listē) saskaņot ar katru sportistu
individuāli”;
2.5. papildināt dokumentu „Latvijas izlases distanču slēpošanā izvirzītie mērķi un
prioritātes 2013.-2014. gada sezonā” ar sekojošu punktu: „Izlases sportistu mērķu un
izvirzīto uzdevumu analīze sezonas beigās”;
2.6. apstiprināt dokumentu „Latvijas izlases distanču slēpošanā izvirzītie mērķi un
prioritātes 2013.-2014. gada sezonā” ar labojumiem, kad izdarīti šajā sapulcē.
Par
4

Pret
0

Atturas
0

Tā kā par darba kārtības 3. jautājumu „Pieaugušo izlases MTN, sacensības - novembris,
decembris” atskaitās J. Nākums, kurš uz doto brīdi ir izgājis, darba grupa nolēma skatīt 7.
jautājumu „Par 2014. gada Latvijas Čempionāta nolikumu (t.sk. par LČ dalības maksām
LSS biedriem un tiem, kas nav LSS biedri)”.
7. Izteicās: I. Cekule, A. Pīpkalējs, V. Brīze, P. Ribakovs, J. Nākums, A. Puida
NOLEMJ:
7.1. lūgt I. Cekulei izdarīt labojumus dokumentā „LSS Nolikums 2014.g. Latvijas
Čempionātam pieaugušajiem un Latvijas meistarsacīkstēm jauniešiem un senioriem
distanču slēpošanā” saskaņā ar šajā sapulcē nolemto;
7.2. Latvijas Čempionāta nolikumā iekļaut 4. posmu - maratonu 2014. gada 23. martā
Vietalvā „Mailēs” vīriešiem 50km, sievietēm 30km brīvā soļa distancē;
7.3. noteikt, ka Latvijas Čempionāta 4. posms (maratons) netiek iekļauts kopējā
ranga ieskaitē;
7.4. noteikt, ka Latvijas Čempionāta 4. posmā (maratonā) var piedalīties dalībnieki
sākot ar V18, S18 vecuma grupām (1995./1996. dz.g. un vecāki);
7.5. noteikt, ka Latvijas Čempionāta 4. posmā (maratonā) ar medaļām un diplomiem
tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji;
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7.6. papildināt Latvijas Čempionāta nolikuma 4. punktu „Sacensību vadība” ar
teikumu „LSS uz katru LČ posmu nozīmē tehnisko delegātu”;
7.7. apstiprināt dokumentu „LSS Nolikums 2014.g. Latvijas Čempionātam
pieaugušajiem un Latvijas meistarsacīkstēm jauniešiem un senioriem distanču
slēpošanā” ar izmaiņām, kas izdarītas šajā sapulcē;
7.8. noteikt, ka LSS biedri un tie, kas nav LSS biedri Latvijas Čempionāta sacensībās
maksā vienādu dalības maksu - vecuma grupās S12, V12, S14, V14, S16, V16, S18,
V18 dalības maksa ir EUR 3; vecuma grupās SE, S20, VE, V20 un veterānu grupās –
EUR 5 par katru disciplīnu.
Par
5

Pret
0

Atturas
0

3. Izteicās: J. Nākums, V. Brīze, I. Cekule, I. Dauškane, A. Pīpkalējs, P. Ribakovs
NOLEMJ:
3.1. pieņemt zināšanai J. Nākuma sagatavoto tāmi par kalnu treniņnometni Ramsau
(Austrijā) 03.-23.10.2013.
Par
5

Pret
0

Atturas
0

4. Izteicās: D. Vuškāns, I. Cekule, I. Dauškane
NOLEMJ:
4.1. noteikt, ka uz pirmā sniega nometni un sacensībām Zviedrijā 15.11. - 02.12.2013.
brauc visi deviņi izlases C sastāva sportisti, divi B sastāva sportisti (I. Dauškane un P.
Ribakovs), divi treneri un divi busi;
4.2. noteikt, ka pirmā sniega nometnes un sacensību Zviedrijā 15.11. - 02.12.2013.
izmaksas nepārsniedz Ls 3 600;
4.3. noteikt, ka izlases C sastāva sportistiem 2013. gada oktobrī būtu vēlams apmeklēt
sporta ārstu vai sporta laboratoriju, kā arī par LSS līdzekļiem apmaksāt FIS kodus;
4.4. noteikt, ka izlases C sastāva kopējās izmaksas līdz 2013. gada beigām
nepārsniedz Ls 5 500.
Par
5

Pret
0

Atturas
0

5. Izteicās: I. Dauškane,
NOLEMJ:
5.1. pieņemt zināšanai sagatavoto dokumenta projektu „LSS distanču slēpošanas
pieaugušo un junioru/jauniešu izlases komandu komplektēšanas noteikumi
2014./15.gada sezonai”;
5.2. noteikt, ka dokumenta „LSS distanču slēpošanas pieaugušo un junioru/jauniešu
izlases komandu komplektēšanas noteikumi 2014./15.gada sezonai” 4. punktā
minētajiem izcīnāmajiem punktiem sprintā un distancē jābūt atsevišķi nodalītiem;
5.3. noteikt, ka dokumenta „LSS distanču slēpošanas pieaugušo un junioru/jauniešu
izlases komandu komplektēšanas noteikumi 2014./15.gada sezonai” 4. punktā
minētajiem izcīnāmajiem punktiem jābūt saskaņotiem izlases mērķos minētajiem
punktiem;
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5.4. lūgt I. Dauškanei izdarīt labojumus dokumentā „LSS distanču slēpošanas
pieaugušo un junioru/jauniešu izlases komandu komplektēšanas noteikumi
2014./15.gada sezonai” saskaņā ar šajā sapulcē nolemto, izsūtīt laboto redakciju
elektroniski visiem darba grupas locekļiem;
5.5. atlikt jautājuma „Par distanču slēpošanas pieaugušo un junioru/jauniešu izlašu
atlases kritērijiem 2014./2015. gada sezonā” izskatīšanu uz nākamo darba grupas
sanāksmi.
Par
5

Pret
0

Atturas
0

6. Izteicās: L. Liniņa, I. Cekule, V. Brīze, A. Raugulis, J. Nākums, D. Vuškāns
NOLEMJ:
6.1. snovbordam un frīstaila slēpošanai no distanču slēpošanas 2013./2014. gada
sezonas budžeta līdzekļus nepiešķirt;
6.2. lūgt I. Cekulei labot distanču slēpošanas budžetu saskaņā ar šajā sapulcē
nolemto, iekļaujot tajā ienākušo FIS, LOV naudu;
6.3. līdz nākamajai darba grupas sanāksmei rūpīgi pārskatīt sagatavoto budžeta
projektu, elektroniski iesūtīt ierosinājumus, papildinājumus;
6.4. nākamajā darba grupas sanāksmē iecelt par Skandināvijas Kausa Madonas
posma rīkošanu atbildīgo personu, kas risinās jautājumus ar Madonas Novada Domi
u.c iesaistītajām pusēm;
6.5. nākamajā darba grupas sanāksmē iecelt atbildīgās personas par katru Latvijas
Čempionāta posmu rīkošanu;
6.6. līdz nākamajai sanāksmei pārdomāt nosacījumus un atlīdzību personām, kas
piesaistītu sponsorus un naudas līdzekļus distanču slēpošanā LSS.
Par
5

Pret
0

Atturas
0

8. Izteicās: V. Brīze, I. Cekule
NOLEMJ:
8.1. labot dokumentu „LSS klubu, sporta skolu ranga nolikums distanču slēpošanā
2013./2014.g.sezonā”, izsakot tā punktu „Apbalvošana” sekojošā redakcijā: Sezonas
noslēguma pasākumā tiek apbalvoti: 1. vieta ar kausu un 400EUR naudas balvu
(dāvanu karti); 2.vieta ar kausu un 300EUR naudas balvu (dāvanu karti); 3.vieta ar
kausu un 140EUR naudas balvu (dāvanu karti). Laureātu pienākums ir piedalīties
sezonas noslēguma pasākuma Apbalvošanas ceremonijā.
Par
5
LSS distanču slēpošanas
Darba grupas locekle

Pret
0

Atturas
0

Inga Dauškane

4

LSS distanču slēpošanas
Darba grupas locekle

Ilze Cekule

LSS distanču slēpošanas
Darba grupas loceklis

Dainis Vuškāns

LSS distanču slēpošanas
Darba grupas loceklis

Andis Puida

LSS distanču slēpošanas
Izlases treneris

Jēkabs Nākums

LSS Prezidents, sapulces vadītājs

Vairis Brīze

Protokolēja

Laura Šķibuste
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