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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
PROTOKOLS Nr. ADM/2017/e/1 

 
2017. gada 22. februārī 
Rīgā, Grostonas ielā 6b 
 
1. Par treneru finansēšanas līgumu ar Latvijas Sporta Federāciju Padomi (turpmāk – LSFP) 

2017. gada 20. februārī plkst. 16:03 LSF ģenerālsekretārs A. Raugulis no elektroniskās 
pasta adreses info@infoski.lv LSF valdei izsūtīja e-pastu ar nosaukumu „Līgums 2017 LSFP - 
Treneru darba samaksai”. Elektroniskajā vēstulē A. Raugulis informē, ka 31. janvārī no LSFP 
saņemts līgums treneru darbu samaksai 2017.gadam. Informē, ka līgumā, tāpat kā pagājušā 
gadā, ir iekļauta distanču slēpošana un kalnu slēpošana. Skaidro: “par cik LSF šo naudu jau 
tradicionāli novirza kalnu slēpošanas treneru apmaksai, kāds bija arī šīs naudas izcelsmes 
avots sākumā, tad nepieciešams LSF valdes lēmums arī šim gadam, ka mēs šo naudu 
novirzam kalnu slēpošanas treneru apmaksai un lūdzam LSFP izņemt no līguma distanču 
slēpošanu.” Elektroniskās vēstules pielikumā pievienota pagājušā gada LSFP vēstule, kā arī 
pats līgums.  

Skaidro, ka nākošā valdes sēde oficiāli ir paredzēta 9. martā, bet šis jautājums ir 
jāizlemj ātrāk.  

Lūdz LSF valdes elektronisku balsojumu: kurš ir par to, lai no minētā līguma izņemtu 
vārdus "distanču slēpošana"? 

LSF Statūtu 8.11. nosaka, ka “LSF valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes 
sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu. Rakstveida 
balsojumu valdes locekļi var izdarīt elektroniski nosūtot paziņojumu uz LSF oficiālo e-pasta 
adresi info@infoski.lv”. 

2017. gada 21. februārī plkst. 13:32 elektroniski saņemts G. Čivča balsojums “PAR”. 

2017. gada 21. februārī plkst. 15:29 elektroniski saņemts D. Dorša balsojums “PAR”. 

2017. gada 21. februārī plkst. 15:44 elektroniski saņemts E. Lansmaņa balsojums 
“PAR”. 

2017. gada 22. februārī plkst. 08:27 elektroniski saņemts J. Pīpkalēja balsojums “PRET”. 

2017. gada 22. februārī plkst. 09:13 elektroniski saņemts V. Brīzes balsojums “PAR”. 

Ievērojot augstāk minēto un vadoties no LSF statūtu punkta 8.11., par darba kārtības 
pirmo jautājumu LSF valde ar  četrām balsīm “PAR” un vienu balsi (J. Pīpkalējs) “PRET” 
nolēma: 

1.1. LSF un LSFP Sadarbības līguma Nr. 2.2.3.-17/____ projekta 1.1. punktā svītrot 
vārdus “distanču slēpošanā”; 

1.2. lūgt A. Rauguli par LSF valdes lēmumu informēt Latvijas Sporta Federāciju Padomi. 
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