
   

Latvijas Slidošanas asociācijas 
VALDES SĒDE | PROTOKOLS 

Rīgā, 19.04.2022                                                                                                                                                          NR.3 

Norises laiks: 2022.gada 19.aprīlī  | plkst.19:00 |  Vieta: Čiekurkalna 5.šķērslīnija 8-1, Rīga  

Valdes sēdes vadītājs: Marika Nugumanova          
LSA valdes priekšsēdētāja 

Protokolētājs: Inese Jesse                         
LSA ģenerālsekretāre 

Uzaicinātās personas: nav 

  
 

Ar balsošanas tiesībām piedalās:       

       Agita Ābele, valdes locekle 
       Jekaterina Platonova, valdes locekle 
      Aivars Zeltiņš, valdes loceklis 
      Olga Kovaļkova, valdes locekle 
      Tatjana Strautmane, valdes locekle 
      Andrejs Brovenko, valdes loceklis 
      Irina Ozoliņa, valdes locekle 
      Edgars Siliņš, valdes loceklis 
      Marika Nugumanova 

    

 

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI 
 

1. LOV dalībnieku sastāva noteikšana un apstirpināšana: 

1.1. Kritēriji iekļaušanai LOV sastāvā; 

1.2. Sportististu sastāvs iekļaušanai LOV daiļslidošanā un šorttrekā; 

1.3. Finansējuma treniņu darbam un pabalstiem noteikšana un apstiprināšana. 

2. Jauna biedra uzņemšana LSA – SIA “Ice Republik” (daiļslidošana). 

3. Rekomendācija Jēkabam Saulītim atjaunošanai darbā ar bērniem sporta skolā “Spars”. 

4. Latvijas izlases sportistu snieguma izvērtējums 2021./2022.gada sezonā. 

5. Kritēriju apstiprināšana sportistu iekļaušanai Latvijas izlasē junioriem un pieaugušajiem: 

5.1. Daišlidošanā; 

5.2. Šorttrekā. 

6. Kritēriju sagatavošana un apstiprināšana kvalifikācijai Junioru un piegušo: 

6.1. Eiropas un Pasaules čempionātos, Junioru Grand Prix un Grand Prix posmos daiļslidošanā; 

6.2. Eiropas un Pasaules čempionātos, Pasaules kausu posmos šorttrekā. 

7. Dažādi. 
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1. LOV dalībnieku sastāva 2022./2023.gada sezonai noteikšana un apstirpināšana:   

LĒMUMS   

Pamatojoties uz Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) piešķirto finansējumu Latvijas Olimpiskās vienības 
(LOV) kvotu skaitam daiļslidošanas sporta veidā un tam atbilstošo finansējuma apjomu LSA valde nolemj, 
ka daiļslidošanai piešķirtais finansējums tiks pār dalīts, palielinot Zelta sastāva finansējumu uz Bronzas 
sastāva finansējuma samazinājuma rēķina.  
Apstiprināt iekļaušanai Latvijas Olimiskās vienības sastāvā sekojošus daiļslidotājus:  
Deniss Vasiļjevs  – Zelta sastāvs ar finansējumu 50  000 Eur gadā, kur 48%  finansējums tiek novirzīts 
sportista un trenera pabalstiem, un 52% finansējum tiek novirzīts treniņu darba izmaksu segšanai.  
 

Bronzas sastāva dal ībniekiem LSA valde nolemj , ka 1 kvotai tiek piešķirti 2 000 Eur gadā ar līdzekļu 
izlietojuma nosacījumu 50% no 01.05.2022 – 31.10.2022. un 50% finansējuma no 01.11.2022 - 
30.04.2023. Norādītā pirmā perioda beigās LSA valde lemj par piešķirtās kvotas pagarināšanu sportistam 
līdz LOV līguma termiņa beigām, vai par piešķirtās kvotas nodošanu citam sportistam saskaņā ar 
noteiktajiem kritērijiem.  
 

Anete Lāce  – Bronzas sastāvs ar finansējumu 2 000 Eur gadā, kur 100% finansējums tiek novirzīts treniņu 
darba izmaksu segšanai.  
Anastasija Konga – Bronzas sastāvs ar finansējumu 2 000 Eur gadā, kur 100% finansējums tiek novirzīts 
treniņu darba izmaksu segšanai.  
Nikola Fomčenkova  – Bronzas sastāvs ar finansējumu 2 000 Eur gadā, kur 100% finansējums tiek novirzīts 
treniņu darba izmaksu segšanai.  
 

Apstiprināt iekļaušanai Latvijas Olimiskās vienības sastāvā sekojošus šorttrekistus:  
Reinis Bērziņš  – Zelta sastāvs ar finansējumu 46  000 Eur gadā, kur 35% finansējums tiek novirzīts 
sportista un trenera pabalstiem, un 65% finansējum tiek novirzīts treniņu darba izmaksu segšanai.  
Roberts Krūzbergs  – Zelta sastāvs ar finansējumu 46  000 Eur gadā, kur 35% finansējums tiek novirzīts 
sportista un trenera pabalstiem, un 65% finansējum tiek novirzīts treniņu darba izmaksu segšanai.  
Anna Jansone – Sudraba sastāvs ar finansējumu 6 000 Eur gadā, kur 100% finansējums tiek novirzīts 
treniņu darba izmaksu segšanai.  
A līna Usatova  
Jānis Māris Šternmanis  – Bronzas sastāvs ar finansējumu 2 000 Eur gadā, kur 100% finansējums tiek 
novirzīts treniņu darba izmaksu segšanai.  
Reinis Linards Laizāns  – Bronzas sastāvs ar finansējumu 2 000 Eur gadā, kur 100% finansējums tiek 
novirzīts treniņu darba izmaksu segšanai.  
Valters Kānbergs  – Bronzas sastāvs ar finansējumu 2 000 Eur gadā, kur 100% finansējums tiek novirzīts 
treniņu darba izmaksu segšanai.  
Kārlis Pastors –  

    

BALSOJUMS   

PAR  - 8  | ATTURAS - 0  | PRET - 0 

2. Jauna biedra uzņemšana LSA – SIA “Ice Republik” (daiļslidošana).   

LĒMUMS   

Apstiprināt SIA “Ice Republik” iesniegumu, iesniegtos dokumentus un uzņemt LSA biedru 
sarakstā.  

  

BALSOJUMS   

PAR  - 8  | ATTURAS - 0  | PRET - 0 
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3. Rekomendācija Jēkabam Saulītim atjaunošanai darbā ar bērniem sporta skolā “Spars”.   

LĒMUMS   

Izsniegt rekomendāciju Jēkabam Saulītim iesniegšana Izglītības kvalitātes valsts dienestan 
atļaujai strādā ar bērniem stājoties darba attiecībās Venstpils sporta skolā “Spars”.  

  

BALSOJUMS   

PAR  - 8  | ATTURAS -0  | PRET - 0 

4. Latvijas junioru un pieaugušo izlases sportistu snieguma izvērtējums 2021./2022.gada sezonā.   

Marika Nugumanova sniedz savu vērtējumu par LSA sportistu sniegumu 2021./2022. sezonā. Sportistu 
sniegums ir augstvērtīgs, vērtējot gan starptautisko sacensību rezultātus junioru vecumā, gan izlases 
sportistu sniegumu pieaugušo konkurencē, kā arī Ziemas Olimpiskajās spēlēs  Pekinā.  

LĒMUMS 

  

___   
 

5. Kritēriju apstiprināšana sportistu iekļaušanai Latvijas izlasē junioriem un pieaugušajiem:   
5.1. Dailslidošana: Andrejs Brovenko ir sagatavojis un nodevis LSA valdei izskatīšanai kritērijus sportistu  
iekļaušanai Latvijas izlasē junioriem un pieaugušajiem daiļslidošanā. LSA valde diskutē par sniegtajiem kritērijiem.  
5.2. Šorttreks: Aivars Zeltiņš, LSA Šorttreka komisijas vadītjs telefoniski informēja LSA ģenerālsekretāri, ka  s;is   
šis jautājums tiks izlemts tuvākajā Šorttreka komisijas sēdē, un sagatavotais priekšlikums ar kritērijiem  
tiks iesniegts LSA valdei apstiprinšanai. 

LĒMUMS 

 

 

 

 

 

Apstiprināt A.Brovenko sagatavotos kritērijus sportistu iekļaušanai Latvijas izlasē junioriem un 
pieaugušajiem atbilstoši vecuma kategorijām. Uzdots I.Jessei izvietot kritērijus LSA tīmekļa vietnē.  

  

BALSOJUMS   

PAR  - 8  | ATTURAS - 0  | PRET - 0 

6. Kritēriju sagatavošana un apstiprināšana kvalifikācijai Junioru un piegušo Eiropas un pasaules čempionātos   
 

LĒMUMS 
  

Dalībai ISU Junioru Grand Prix sacensībās atlase notks Kontrolstartos. Datums tiks izziņots. Pārējie 
atlases kritēriji atlikti sagatavošanai un izskatīšanai LSA valdes sēdē 2022.gada septembrī.  

  

BALSOJUMS 

PAR  - 0  | ATTURAS -0  | PRET - 0 
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7. Dažādi   

7.1. LSA saņemts Jelgavas Sporta skolas trenera Andreja Brovenko iesniegums ar lūgumu par finansiāla 
atalsta piešķiršanu junioru izlases dalībniecei Anastasijai Kongai inventāra iegādei (slidzābaku un 
slieču iegādei). 

7.2. LSA saņemts Kristal Ice kluba vadītājas Olgas Kovaļkovas iesniegums ar lūgumu par finansiāla 
atalsta piešķiršanu junioru izlases dalībniecei Sofjai Stepčenko inventāra iegādei (slidzābaku un 
slieču iegādei). 

LĒMUMS 

  

Piešķirt Anastasijai Kongai un Sofjai Stepčenko finansiālu atbalstu 500 Eur apmērā katrai 
sportistei slidzābaku un slieču iegādei .  

  

BALSOJUMS   

PAR  - 8 | ATTURAS -0  | PRET - 0 

7.3. 2022.gada Latvijas čempionāts daiļslidošanā tiek plānots organizēt, kā atklātās sacensības, 
iekļaujot tās Starptautiskās Slidošanas apvienības (ISU) kalendārā un, ļaujot piedalīties arī ārvalstu 
sportistiem pieaugušo un junioru kategorijā. Priekšlikums norises datumiem – 16.-18.12.2022. 

LĒMUMS 

Plānot un organizēt 2022.gada Latvijas čempionātu daiļslidošanā 16. -18.12.2022. Sacensibas 
pieaugušo un junioru kategorjās organizēt, kā atklātās ISU kalendāra sacensības “Latvia Trophy 
2022”. 

BALSOJUMS 

PAR  - 8 | ATTURAS -0  | PRET - 0 

 


