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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 

PROTOKOLS Nr. ADM/2021/11e 

Rīgā, 2021. gada 27. augustā 
 
1. Par biedrību “Latvijas Rollerslēpošanas federācija”, tās nosaukuma un simbolikas 
izmantošanu starptautiskajās sacensībās 

2021. gada 26. augustā plkst. 20:29 LSF ģenerālsekretārs Agris Raugulis LSF valdei 

izsūtīja e-pastu ar nosaukumu „Par biedrību “Latvijas Rollerslēpošanas federācija”, tās 

nosaukuma un simbolikas izmantošanu starptautiskajās sacensībās”. Elektroniskajā 

vēstulē A. Raugulis informē par sekojošo: “Ir nepieciešams LSF valdes balsojums par 

biedrības “Latvijas Rollerslēpošanas federācija”, tās nosaukuma un simbolikas 

izmantošanu starptautiskajās sacensībās. Pēc LSFP Prezidenta D. Dorša lūguma J. 

Tiesnieks ir sagatavojis pamatojumu un LSF valdes lēmuma projektu, kuru es esmu vēl 

precizējis (iekrāsojot ar dzeltenu), iekļaujot arī LSF rīkotās sacensības.” Tālāk e-pasta 

tekstā iekopēts sagatavotā lēmuma projekta teksts ar izdarītajiem iekrāsojumiem un 

svītrojumiem: 

“Biedrība “Latvijas Slēpošanas federācija”, reģ.nr. 40008023069, (turpmāk – LSF), ir 

vienīgā Latvijas Republikas sporta federācija, kas saskaņā ar Statūtiem, Sporta likumu un 

Starptautiskā Slēpošanas federācijas (FIS) Statūtiem, reglamentējošajiem dokumentiem, ir 

tiesības vadīt un koordinēt darbu slēpošanas sporta veidos Latvijā, t.sk. rollerslēpošanā, kā 

arī pārstāvēt valsti attiecīgajā starptautiskajā sporta organizācijā - Starptautiskās 

Slēpošanas federācijā (FIS), t.sk. pieteikt sportistu dalību FIS sacensību kalendārā 

iekļautajās sacensībās. 

LSF ir vienīgā atzītā Latvijas sporta federācija rollerslēpošanā. 

Sporta likuma 10.panta 5.daļa nosaka, ka “Vienā sporta veidā vai darbības jomā var atzīt 

tikai vienu sporta federāciju.” 

LSF ir konstatējusi, ka 20.07.2020. ir reģistrēta biedrība “Latvijas Rollerslēpošanas 

federācija”, reģ.nr. 50008298851, (turpmāk – LRSF), kuras statūtos norādīts, ka LRSF 

mērķi un uzdevumi ietver: 

- nodrošinot dalību FIS organizētajos Pasaules kausos rollerslēpošanā, Pasaules 

čempionātos rollerslēpošanā un citās sacensībās; 

- nodrošināt LRSF rollerslēpošanas izlases piedalīšanos Pasaules čempionātos un citās 

starptautiska un nacionāla mēroga sacensībās; 

- pārstāvēt LSRF LR izglītības un zinātnes ministrijā, LSFP, FIS, Valsts un pašvaldību 

iestādēs un citās organizācijās; 

- piesaistīt finansējumu no valsts budžeta, starptautiskajām organizācijām, tostarp FIS; 

- lobēt biedru, sportistu un LRSF intereses visās valsts un pašvaldību institūcijās, 

starptautiskās organizācijās, FIS, SOK un citur. 

LSF konstatē, ka LRSF statūti un darbība ir maldinoša un neatbilst Sporta likuma un 

Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS), tās biedru, darbību reglamentējošajiem 

dokumentiem. LRSF nosaukuma un simbolikas lietošana FIS un LSF organizētajos sporta 

pasākumos būtu Sporta likuma un FIS noteikumu pārkāpums. 

http://t.sk/
http://t.sk/
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 LSF Valde nolemj: 

1) Aizliegt lietot LRSF nosaukumu un simboliku piedaloties FIS un 

LSF organizētajos sporta pasākumos. Noteikt, ka aizliegums attiecas gan uz individuāliem 

sportistiem, gan komandām, gan to atbalsta personālu. 

2) Informēt sportistus, kas pieteikti FIS un LSF organizētajos sporta pasākumos, par LRSF 

nosaukuma un simbolikas lietošanas aizliegumu, izskaidrojot, ka šī nosacījuma 

neievērošana var būt par pamatu pieņemt disciplinārus soda mērus, t.sk. atteikt sportistu 

pieteikt vai reģistrēt dalībai turpmākajos sporta pasākumos. 

Lūdz LSF Valdes locekļus nobalsot ar “par” vai “pret” par J. Tiesnieka sagatavoto un A. 

Rauguļa precizēto lēmuma projektu.” E-pasta pielikumā pievienots Word dokuments ar 

nosaukumu “Valde par LRSF”, kura saturs ir identisks tam, kurš iekopēts augstākminētajā 

e-pasta tekstā.  

2021. gada 26. augustā plkst. 20:32 elektroniski saņemts D. Dorša balsojums “PAR”. 
2021. gada 26. augustā plkst. 20:42 elektroniski saņemts J. Puidas balsojums “PAR”. 
2021. gada 26. augustā plkst. 20:44 elektroniski saņemts D. Fogeļa balsojums “PAR”. 
2021. gada 26. augustā plkst. 21:48 elektroniski saņemts E. Lansmaņa balsojums “PAR”. 
2021. gada 26. augustā plkst. 22:17 elektroniski saņemts G. Ikaunieka 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  lēmumu “Par biedrību “Latvijas Rollerslēpošanas federācija”, tās 
nosaukuma un simbolikas izmantošanu starptautiskajās sacensībās”, ar kuru 
LSF valde nolemj sekojošo:  

1.1.1. Aizliegt lietot LRSF nosaukumu un simboliku, piedaloties FIS un LSF 

organizētajos sporta pasākumos rollerslēpošanā. Noteikt, ka 

aizliegums attiecas gan uz individuāliem sportistiem, gan komandām, 

gan to atbalsta personālu. 

1.1.2. Informēt sportistus, kas pieteikti FIS un LSF organizētajos sporta 

pasākumos, par LRSF nosaukuma un simbolikas lietošanas 

aizliegumu, izskaidrojot, ka šī nosacījuma neievērošana var būt par 

pamatu pieņemt disciplinārus soda mērus, t.sk. atteikt sportistu 

pieteikt vai reģistrēt dalībai turpmākajos sporta pasākumos. 

 

 
LSF valdes priekšsēdētājs, prezidents 
Dinārs Doršs 
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