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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 

PROTOKOLS Nr. ADM/2021/9e 

Rīgā, 2021. gada 26. jūlijā 
 
1. Par papildinātu sastāvu FIS ROL PK 2021 Slovākijā 

2021. gada 23. jūlijā plkst. 12:46 LSF valdes loceklis, atbildīgais par distanču slēpošanu 

Jānis Puida LSF valdei izsūtīja e-pastu ar nosaukumu „LSF valdes balsojums par 

papildinātu sastāvu FIS ROL PK 2021 Slovākijā”. Elektroniskajā vēstulē J. Puida aicina 

valdi nobalsot par LSF rollerslēpošanas izlases sastāva papildinājumu FIS Pasaules 

Kausam Rollerslēpošanā Slovākijas posmā, dalībai izlases sastāvā iekļaujot: - Aleksandru 

Artūru Ļūļi, kā izlases rezervistu, pamatojot ar to, ka izlases sportists Niks Saulītis ir atteicies 

no dalības veselības stāvokļa dēl un Aleksandrs ir nākamais stiprākais pēc atlases 

sacensību rezultātiem; - Edgaru Bernānu, kā izlases kapteini Slovākijas posmā, pamatojot 

ar to, ka Edgars ir nākamais stiprākais pēc atlases sacensību rezultātiem un atrodas 

sacensību vietā, uzņemoties izlases kapteiņa pienākumus. Aicina atbildot 

iekļaut info@ski.lv adresātu. Norāda, ka balso PAR. 

E-pastam nav pielikumu. 

 

2021. gada 23. jūlijā plkst. 12:46 augstākminētajā elektroniskajā vēstulē saņemts J. Puidas 
balsojums “PAR”. 
2021. gada 23. jūlijā plkst. 17:29 elektroniski saņemts D. Dorša balsojums “PAR”. 
2021. gada 23. jūlijā plkst. 17:39 elektroniski saņemts G. Ikaunieka balsojums “PAR”. 
2021. gada 23. jūlijā plkst. 22:26 elektroniski saņemts E. Lansmaņa balsojums “PAR”. 
2021. gada 25. jūlijā plkst. 14:35 elektroniski saņemts D. Fogeļa balsojums “PAR”. 
 
 

Ievērojot augstāk minēto un vadoties no LSF statūtu punkta 8.11., par darba kārtības 
pirmo jautājumu LSF valde ar 5 (piecām) balsīm “PAR” nolēma: 

1.1. apstiprināt LSF rollerslēpošanas izlases sastāva papildinājumu FIS Pasaules 
Kausam Rollerslēpošanā Slovākijas posmā, dalībai izlases sastāvā iekļaujot:  

1.1.1. Aleksandru Artūru Ļūļi, kā izlases rezervistu, pamatojot ar to, ka izlases 

sportists Niks Saulītis ir atteicies no dalības veselības stāvokļa dēl un 

Aleksandrs ir nākamais stiprākais pēc atlases sacensību rezultātiem;  

1.1.2. Edgaru Bernānu, kā izlases kapteini Slovākijas posmā, pamatojot ar to, ka 

Edgars ir nākamais stiprākais pēc atlases sacensību rezultātiem un atrodas 

sacensību vietā, uzņemoties izlases kapteiņa pienākumus. 

 
LSF valdes priekšsēdētājs, prezidents 
Dinārs Doršs 


