
 

 
 

Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Valdes sēdes 

PROTOKOLS Nr. ADM/2022/10 
 
 
2022. gada 29. augustā plkst. 10:00 
Tiešsaistes video platformā Microsoft Teams 
 

    
Darba kārtība 

 
1. LSF kopsapulces darba kārtība. D. Doršs 
2. Dažādi 

 
1. Izteicās: D. Doršs, L. Liniņa, A. Raugulis, E. Lansmanis, J. Puida, D. Fogelis, G. 
Ikaunieks 

D. Drošs informē, ka nepieciešams apspriest jautājumus, kas saistīti ar LSF ikgadējo 
biedru sapulci. Tā plānota 14.09.2022, šoreiz par norises vietu izraudzīts E. Lansmaņa 
pārvaldītais alternatīvo un ekstrēmo sporta veidu centrs “The Spot” Rīgā, Ūnijas ielā 14. 
Informē, ka ielūgumu biedriem jāizsūta trešdien, 31. augustā. Būs nepieciešams 
apstiprināt arī biedru sarakstu kopsapulcei.  

L. Liniņa informē, ka rēķini biedriem ir nosūtīti, lielākajai daļai nebija jāsūta, jo biedru 
naudas maksājums tika nosegts no dalības maksām sacensībās. Apmaksu vēl gaidām no 
biedrības “Sporta klubs WHITE RUSH” un abiem tramplīnlēkšanas klubiem, no kuriem 
viens lūgt šo rēķinu segt no tam piešķirtajiem līdzekļiem no FIS. Visiem izsūtītajiem 
rēķiniem apmaksas termiņš bija norādīts 10 dienas, kas šobrīd jau iztecējis.  

D. Doršs lūdz L. Liniņai nosūtīt informatīvus rēķinus arī tiem biedriem, kuru LSF biedra 
naudas maksājums tiek nosegts ar dalības maksu maksājumiem sacensībās, lai biedri ir 
informēti, ka šāds biedra naudas maksājums pastāv. L. Liniņa informē, ka šodienas vai 
rītdienas laikā izsūtīs šādus informatīvus rēķinus.  

A. Raugulis informē, ka sagatavojis provizorisku LSF biedru sapulces darba kārtību, 
kopīgo ekrānu un uz tā demonstrē darba kārtības projektu.  

E. Lansmanis informē, ka “The Spot” centra sapulču zāle ir 2. stāvā, 1. stāvā darbojas 
centra administrācija, kas novirzīs sanāksmes dalībniekus uz sapulču zāli. Informē par 
automašīnu novietošanas iespējām.  

D. Doršs ierosina e-pastā biedriem, kā arī mājas lapā minēt informāciju par auto 
novietošanas iespējām. Jautā, vai klātesošajiem der, ja sapulci sāktu 15:00, visi 
klātesošie atbild apstiprinoši. Precizē jautājumus par projektora nepieciešamību un kafijas 
pauzi. Informē, ka nākamajā gadā, kad ir plānotas arī LSF valdes vēlēšanas, biedru 
sapulci būtu jārīko vasaras pirmajā pusē, lai jaunā valde var paspēt sagatavoties sezonai. 
Aktualizēs šo jautājumu biedru sapulcē.  

Piedalās:  Dinārs Doršs  Gunārs Ikaunieks 
  Daniels Fogelis  Jānis Puida 
  Einārs Lansmanis   

   

LSF ģenerālsekretārs: Agris Raugulis 
LSF Grāmatvede: Laila Liniņa 
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Klātesošie pārrunā biedru sapulcē izskatāmos jautājumus, biedru saistības, t.sk. par 
sportistu deklarēšanu, jautājumus, kas saistīti ar sportistu reģistru, darba komisijām un to 
sastāvu u.c.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
1.1. apstiprināt LSF kopsapulces darba kārtību, to publicēt mājas lapā www.ski.lv, 
kā arī nosūtīt elektroniski LSF biedriem.   

 

2. 

2.1. Izteicās: D. Doršs, J. Puida, L. Liniņa, A. Raugulis,  

D. Doršs informē J. Puidu, ka ir saņemta un pieejama bankas karte distanču slēpošanai. 
Informē, ka pirms rēķinu apmaksas nepieciešams konsultēties ar L. Liniņu par to, no kura 
finansējuma kuru rēķinu jāapmaksā – daļa rēķinu apmaksājami no Valsts kases konta.  

L. Liniņa precizē informāciju, lielus maksājumus būtu jāmaksā ar pārskaitījumu (rēķinu), 
ne ar karti.  

 

2.2. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, J. Puida, G. Ikaunieks, L. Liniņa,  

D. Doršs informē, ka nepieciešams vienoties par nākamās valdes sēdes laiku, kam būtu 
jānotiek īsi pirms kopsapulces, lai varētu apstiprināt balsstiesīgo biedru sarakstu.  

J. Puida ierosina valdes sēdi rīkot kopsapulces dienā stundu pirms kopsapulces vai arī 
iepriekšējā dienā online.  

G. Ikaunieks informē, ka otrdien, 13.09.2022 nevarēs pievienoties sapulcei. Valdes sēdi 
būtu jārīko kopsapulces dienā, lai varētu konstatēt, kurš samaksājis biedra naudu.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
2.1.1.  nākamo valdes sēdi rīkot 2022. gada 14. septembrī plkst. 13:00 ekstrēmo 
sporta veidu centrā “The Spot” Rīgā, Ūnijas ielā 14.  

 
Sapulce beidzas plkst. 11:33. 
  
LSF Valdes priekšsēdētājs 
Dinārs Doršs 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste 


