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Rīgā, 2019. gada 20. martā
Biedrības

„Latvijas kamaniņu sporta federācija”
Valdes sēde
Rīgā
LKSF biroja telpās
Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013

PROTOKOLS

2019. gada 20. martā
pulksten 14.00

Piedalās:

Valdes locekļi
Latvijas KSF prezidents
Latvijas KSF viceprezidents
Valdes loceklis
Valdes loceklis
Valdes loceklis
Valdes locekle
Valdes locekle

Pieaicināti:
Nav ieradies:
Sēdes vadītājs:
Protokolē:

K.Mauriņš, Z.Šaicāns, K. Dumpis, S. Bērziņš, M. Rubenis, S.Čevers.
Normunds Grava, Maija Tīruma
A.Strenga
D. Gods – Romanovska

Atis Strenga
Einars Fogelis
Pēteris Cīmanis
Aivars Kalniņš
Juris Šics
Dace Ābeltiņa
Dace GodsRomanovska

Darba kārtībā:
1.

2018./2019. gada sezonas izvērtējums un atskaites Nacionālā izlase:
1.1. Kristaps Mauriņš – Nacionālās izlases menedžeris;
1.2. Mārtiņš Rubenis – Nacionālās izlases mehāniķis;
1.3. Sandris Bērziņš – Nacionālās izlases mehāniķis.
Nacionālās izlases sportisti, menedžeris, treneri, mehāniķi un LOV mediķis Zane Krūze
ir iesūtījuši 2018./2019. gada sezonas izvērtējumu. Katrs sniedz savu skatījumu uz
aizvadīto sezonu, analīzē un iezīmē 2019./2020. gada sezonas plānus un prioritātes.
Kristaps Mauriņš sniedz skatījumu uz aizvadīto sezonu. Mārtiņš Rubenis sadarbībā ar
Sandri Bērziņu prezentē paveikto un ieskicē tendences jaunā inventāra izgatavošanā.
Valdes lēmums - Valde pieņem iesniegtās atskaites un plāno nākamās sezonas
sastāvus.

2.

2018./2019. gada sezonas izvērtējums un atskaites Junioru un Jaunatnes izlases:
Junioru un Jaunatnes izlases vecākais treneris Zintis Šaicāns sniedz savu redzējumu uz
aizvadītās sezonas paveikto. Analizē sportistu sasniegumus, veiksmes un neveiksmes.
Iezīmē nākamās sezonas prioritātes – JZOS St.Moritz (SUI).
Kaspars Dumpis sniedz ieskatu jauniešu (meiteņu) divvietīgo ekipāžu attīstības
tendencēs, iezīmē inventāra nepieciešamību jauniešu izlasē.
Valdes lēmums - Valde pieņem iesniegto Z.Šaicāna atskaiti, lūdz Valdei iesūtīt
sportistu atskaites un plānot nākamās sezonas sastāvus.

3.

BJKSS 2018.gada pārskats
Latvijas Bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skolas vadītājs Sergejs Čevers sniedz
atskaiti par sporta skolas darbību 2018.gada ietvaros. Sportistu skaitu skolā, treneru
likmēm, finansēm un sportiskajiem sasniegumiem. Lielākā problēma BJKSS finanšu
trūkums mācību treniņu darbam un nepietiekams specializētā inventāra (kamanu) skaits.
Valdes lēmums - kopējiem spēkiem, iesaistot arī Latvijas Nacionālās izlases
mehāniķus un sportistus, meklēt risinājumus, lai palīdzētu BJKSS tehnikas
jautājumos.

4.

Latvijas KSF 2018. gada bilances apstiprināšana.
D.Gods-Romanovska ziņo par 2018.gada bilanci, ieņēmumu un izdevumu pārskatu,
ziņojumiem, finansējumu un to izlietojumu. Tiek izskatīts vadības ziņojums un
2018.gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.
Priekšlikums Valdei, apstiprināt 2018. gada bilanci un gada pārskatu..
Balsojuma kopsavilkums.
Balsojums par LKSF 2018. gada pārskatu apstiprināšanu
PAR - 7 balsis
PRET –
ATTURAS –
Ar balsu vairākumu ir apstiprināts LSKF 2018. gada pārskats iesniegšanai VID.

5.

Iesniegts priekšlikumu par jauna biedra uzņemšanu.
Mārtiņš Rubenis lūdz uzņemt LKSF biedu sastāvā Biedrību „Mārtiņa Rubeņa sporta,
profesionālās un personības izaugsmes klubu – „MR.1” „
Iepazīstoties ar kluba statūtiem un vīziju, Valde lemj par jauna LKSF biedra uzņemšanu.
Balsojuma kopsavilkums.
Balsojums par jauna biedra uzņemšanu „MR.1”
PAR - 7 balsis

PRET –
ATTURAS –
Ar balsu vairākumu ir uzņemts jauns LKSF biedrs - Biedrība „Mārtiņa Rubeņa
sporta, profesionālās un personības izaugsmes klubs – „MR.1” „
.
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Dace Gods-Romanovska

