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Latvijas Slēpošanas savienības 
Snovborda un Frīstaila slēpošanas darba grupas darbības nolikums 
 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā darbojas Latvijas Slēpošanas savienības (turpmāk 

tekstā – LSS) Snovborda un Frīstaila slēpošanas darba grupa, kā arī kārtību kādā tiek 

izvēlēti darba grupas biedri. 

2. Kārtība kādā tiek izvēlēti un apstiprināti darba grupas biedri:  

2.1. Par Snovborda un Frīstaila slēpošanas darba grupas biedru var kļūt jebkurš 

interesents, kurš darbojās snovborda vai frīstaila slēpošanas sfērā, vēlās un ir 

gatavs darboties grupā, piesakot savu dalību ar iesniegumu LSS birojā; 

2.2. Par jauno biedru pievienošanu darba grupai lemj pārējie darba grupas biedri, darba 

grupas sapulcē un tālāk iesniedz apstiprināšanai vai noraidīšanai LSS valdē. 

2.3. Darba grupā pieņemto biedru saraksts 2. pielikumā.  

3. Darba grupas kompetencē ir sekojošas LSS darbības sfēras un procesi: 

3.1. Snovborda un Frīstaila slēpošanas attīstības veicināšana, sportistu un pārstāvju 

deleģēšana Latvijā un starptautiskā vidē; 

3.2. Snovborda un Frīstaila slēpošanas problēmsituāciju risināšana un lēmumu 

pieņemšana; 

3.3. Snovborda un Frīstaila slēpošanas dokumentācijas izstrāde, apstiprināšana un 

virzīšana valdē, daļā, kas tieši attiecas uz minētajiem sporta veidiem un neskar 

citu LSS sporta veidu intereses.  

4. Darba grupas sanākšanas periodiskums, kā arī sasaukšanas un norises kārtība. 

4.1. Snovborda un Frīstaila slēpošanas darba grupas sanāksmes notiek LSS birojā 

Rīgā, Grostonas ielā 6b (Olimpiskajā sporta centrā) saskaņā ar grafiku, kas 

norādīts Pielikumā Nr. 1. 

4.2. LSS Snovborda un Frīstaila slēpošanas darba grupa ir tiesīga pieņemt lēmumus 

bez sapulces sasaukšanas, ja visi darba grupas locekļi rakstveidā nobalso par 

lēmuma pieņemšanu. Rakstveida balsojumu darba grupas locekļi var izdarīt 

elektroniski nosūtot paziņojumu uz LSS oficiālo e-pasta adresi info@infoski.lv. 

5. Darba grupas lēmumu attiecināmība un piemērojamība. 

5.1. Darba grupas lēmumi kalpo par pamatu tālākai jautājumu izskatīšanai LSS valdē, 

vai kā informatīvais materiāls tālākai darbībai, ja tā nolemj darba grupa. 

6. Šo nolikumu pieņem un izmaiņas tajā apstiprina LSS Valde. Nolikums un tā izmaiņas 

stājas spēkā to pieņemšanas dienā. 

7. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. 
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Pielikums Nr. 1 

 
 

Latvijas Slēpošanas savienības 

Snovborda un Frīstaila slēpošanas darba grupas sanāksmju datumi un laiki 

 
  

1. 2013. gada 29. jūlijs plkst. 10:00 

2. 2013. gada 30. septembris plkst. 10:00 

3. 2013. gada 28. oktobris plkst. 10:00 

4. 2013. gada 25. novembrī plkst. 10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Pielikums Nr. 2 

Latvijas Slēpošanas savienības 

Snovborda un Frīstaila slēpošanas darba grupas biedru saraksts 

 

1. Einārs Lansmanis (atbildīgais par frīstaila slēpošanu) 

2. Jānis Mellups (atbildīgais par snovborda frīstailu) 

3. Inārs Bīrmanis (atbildīgais par snovborda frīstailu) 

4. Gerds Sīmanis (atbildīgais par snovborda slalomu) 

5. Toms Vasins (atbildīgais par snovbordkrosu) 


