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

Pieaicināti:
Sēdes vadītājs:
Protokolē:
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Valdes locekļi
Latvijas KSF prezidents
Latvijas KSF viceprezidents
Valdes loceklis
Valdes loceklis
Valdes loceklis
Valdes locekle
Valdes locekle
Valdes loceklis
Valdes locekle

Atis Strenga
Klāvs Vasks
Kristaps Mauriņš
Zintis Šaicāns
Normunds Grava
Dace Ābeltiņa
Ingrīda Amantova
Andris Šics
Dace GodsRomanovska

Nav
A.Strenga
D. Gods – Romanovska

Darba kārtībā:
Andris Šics piedalās valdes sēdē attālināti – Zoom platformā.
1. Valdes pienākumu sadale.
Atis Strenga uzsāk pirmo, jaunās valdes, sēdi ar uzrunu. Jauns valdes sastāvs, bet
problēmas gan saglabājušās vecās, kas kopējiem spēkiem būs jārisina.
Valde apstiprina jauno valdes locekļu pienākumu sadali.
Andris Šics – atbaidīgā persona par Siguldas novadā notiekošajiem procesiem gan
jaunatnes sportā, gan izlašu procesos. Jautājumā par sportistu pārstāvī valdes ietvaros,
Andris Šics piedāvā veikt aptauju sportistu vidū.
Zintis Šaicāns – atbildīgs par Junioru un jaunatnes izlasēs notiekošajiem procesiem un
MSĢ interešu pārstāvis.
Kristaps Mauriņš – Nacionālās izlases atbildīgā persona.
Dace Ābeltiņa – Bērnu un jauniešu sporta skolas interešu pārstāve, kā arī sacensību
organizatoriskie jautājumi.
Ingrīda Amantova – atbildīgā persona par treneru padomes darbu, tuvākajā laikā
jāsasauc treneru padomes sēde un jāizveido atlases kritēriji Junioru izlase dalībai
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starptautiskās sacensībās. Papildus, sadarbībā ar LSFP pārkvalifikācijās kritēriji
kamaniņu sporta treneriem, kas ieguvuši citu kvalifikāciju LSPA.
Normunds Grava – tiesnešu pārstāvis valdē.
Klāvs Vasks – sniegs atbalstu finanšu jautājumos
Dace Gods – sacensību organizatoriskie procesi un biroja vadība.
Balsojuma kopsavilkums.
Balsojums par priekšlikumiem un kandidātu apstiprināšana
PAR - 9 balsis
PRET –
ATTURAS –
Ar balsu vairākumu ir apstiprināti priekšlikumi par LKSF valdes locekļu
jaunajiem pienākumiem.
2. BJKSS aktuālie jautājumi – D.Ābeltiņa.
BJKSS vadītāja Dace Ābeltiņa informē valdi par situāciju sporta skolā. Tendences nav
pārāk pozitīvas, trūkst labu jaunatnes treneru, nepieciešams steidzami atjaunināt
inventāra bāzi. Nepieciešamas gan jaunieši kamanas, gan jaunās FIL akceptētās
ķiveres.
A.Šics nāk ar priekšlikumu nākamās vasaras ietvaros treniņos, kā mentorus iesaistīt
nacionālās izlases sportistus, kas pēc aktīvo sportistu gaitām, sevi saskata trenera
pozīcijās.
Valde ierosina papildus piesaistīt arī mehāniķus, kas sniegtu bērniem nepieciešamo
ieskatu kamanu sagatavošanā.
D.Ābeltiņa informē, ka visi treneri strādā ar e-klasi. Labi sevi ir pierādījis jaunākais
BJKSS treneris Kaspars Konrāds. Patreiz tiek apmācīts vēl viens treneris, kas varētu
uzsākt darbu ar Siguldas grupu, bet uz vasaru, komplektēt grupu Rīgā. Darbu BJKSS
arī uzsāks noliktavas pārzinis- sagādnieks. Uz šodienu nepieciešamas 12 jaunas
kamanas, lai nodrošinātu nepieciešamo tehnisko minimumu treniņu procesā.
D.Gods informē, ka sakarā ar saņemtajām izmaiņām no FIL, šosezon Jaunieši A
nevarēs piedalīties starptautiskās sacensībās, COVID-19 ierobežojumu dēl.
Priekšlikums lūgt LOK atļauju programmas “Jaunatnes akadēmija” ietvaros mainīt
finansējuma pieprasījumu un ārvalstu komandējumiem paredzētos līdzekļus novirzīt
BJKSS kamanu iegādei.
Balsojuma kopsavilkums.
Balsojums par priekšlikumiem “LOK jaunatnes akadēmijas” finansējumu
novirzīt BJKSS kamanu iegādei. Atbildīgā persona D.Ābeltiņa
PAR - 9 balsis
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PRET –
ATTURAS –
Ar balsu vairākumu ir apstiprināti priekšlikums. D.Gods-Romanovskai precizēt
iespēju par finansējuma novirzīšanu.
3. Informācija par Junioru izlases sezonu 2020./2021. g. Covid -19 apstākļos.
Zintis Šaicāns informē valdi par izmaiņām Junioru un jauniešu FIL 2002./2021. gada
sezonas kalendārā COVID-19 dēl. Uz šodienu ir atceltas visas Jaunieši A kategorijas
starptautiskās sacensības. Junioru kategorijā ir tikai divi pasaules kausa posmi un
Eiropas čempionāts, kas norisināsies vienas trases ietvaros Vācijā. Noteiktas FIL
kvotas pa kategorijām. Ja Nacionālai izlasei ir iespēja, vēlams pievienot junioru
kategorijas sportistus Gintu Bērziņu, Sigitu Bērziņu un Elīnu Ievu Vītolu, sacensību
periodā pie Nacionālās izlases.
Tiek apspriests jautājums ar trenažieru bāzes uzlabošanu “MSĢ Rūķis”, kā arī
jautājums par starta estakādes pārvietošanu. Nepieciešamais finansējums 80 000,-EUR
apmērā. Jārisina šis jautājums ar MSĢ valdību. Atis Strenga risinās šo jautājumu ar
S.Čeveru.
4. Informācija par Nacionālās izlases sezonu 2020./2021.g. Covid-19 apstākļos.
Kristaps Mauriņš informē, ka Nacionālās izlase ir gatava ziemas sezonai. Protams arī
šeit ir ierobežojumi un kvotas COVID-19 dēļ. Ceram, ka visas sacensības norosināsies
un FIL izveidotās regulas darbosies. Kvotu ierobežojumu dēļ ne visi izlases sportisti
varēs piedalīties sacensībās, attiecināms uz divvietīgajām ekipāžām un sievietēm. Ja būs
iespēja juniori tiks pievienoti, būs atlases treniņi un iekšējā kvalifikācija sacensībām. Ja
nebūs atļautas sacensības “Prezidenta kauss”, “Latvijas Kauss”, tad veiksim iekšējos
kontroltreniņus.
5. Citi
Jautājums par IZM izveidoto prioritāro sporta veidu noteikšanu valstī. Nevienam nav
saprotami kritēriji un rezultātu analīze. A.Šics uzsver, ka tik labi sasniegumi, visās
vecuma grupās kā iepriekšējā sezonā, sen nav bijuši, bet kamaniņu sports sasniegumu
kritērijā ir ļoti zemu.
D.Gods-Romanovskai tiek uzdots sazināties ar IZM, lai saņemtu kritēriju izveides
kartību un varētu iepazīstināt valdi, lai sniegtu komentārus, priekšlikumus un izvērtētu
to ietekmi uz kamaniņu sportu Latvijā.
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