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Biedrības
“Latvijas Kamaniņu sporta federācija”
Valdes sēde
PROTOKOLS
Rīgā
Attālināti
Izmantojot konferenču platformu failiem.lv
Piedalās:

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

2021. gada 25. martā
pulksten 15.00

Atis Strenga
Klāvs Vasks
Zintis Šaicāns
Normunds Grava
Andris Šics
Dace Ābeltiņa
Ingrīda Amantova
Dace Gods-Romanovska

Nepiedalās: Kristaps Mauriņš
Sēdes vadītājs: A. Strenga
Protokolē: D. Gods-Romanovska
Darba kārtība:
1. 2019./2020. 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 veikumu, veiksmes un neveiksmes,
iezīmē nākamās sezonas prioritātes. Covid -19 iespaidu uz komandu, tiek prognozēts,
ka sacensību trūkums varētu atstāt iespaidu uz nākamo sezonu. Sieviešu divvietīgo
ekipāžu nākotnes perspektīvas, junioru vienvietīgo kamanu problemātiku vīriešu
kategorijā. Pielikumā pievienota sezonas atskaite un nākamās sezonas provizoriskā
tāme.
Valdes lēmums – Valde pieņem iesniegto Z.Šaicāna atskaiti. Lūdz sagatavot
Kamanu akadēmijas programmu iesniegšanai Latvijas Olimpiskajā komitejā.
2. 2019./2020. gada sezonas izvērtējums un atskaites Nacionālā izlase:
Kristaps Mauriņš ir iesūtījis sezonas izvērtējumu, nākamas sezonas plānu un
provizorisko finansējuma tāmi. Dace Gods-Romanovska prezentē Nacionālās izlases
sezonas atskaiti, analizē sportistu sasniegtos rezultātus un izskata trūkumus, kurus
nepieciešams novērt nākotnē. Ieskicēts nākamās sezonas plāns un nepieciešamais
finanšu apjoms treniņu darbam un sacensību sezonai. Valde iepazīstināta ar sportistu
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sezonas invertējumiem. Pielikumā sezonas atskaite, nākamās sezonas plāns un
provizoriskā tāme.
Valdes lēmums – Valde pieņem iesniegto K. Mauriņa atskaiti. Pēc LOV sastāvu
apstiprināšanas, jāveido finanšu plāns - treniņu procesiem, inventāra iegādei un
izgatavošanai, sacensību sezonai.
3. BJKSS 2019./2020. gada sezonas pārskats
Latvijas Bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skolas vadītāja Dace Ābeltiņa sniedz
atskaiti par sporta skolas darbību 2020./2021. gada ietvaros. Sportistu skaitu skolā,
finansēm, sportiskajiem sasniegumiem un Covid-19 ietekmi uz mācību treniņu darbu.
Iezīme aktuālos jautājumus – jaunu treneru un mehāniķu trūkumu. Nepieciešams
transporta atbalsts no federācijas puses. Pielikumā BJKSS pārskats.
Valdes lēmums – Valde pieņem iesniegto D.Ābeltiņas atskaiti. Lūgts palīdzēt
risināt profesionāla mehāniķa problēmu un jaunu treneru piesaisti BJKSS.
4. Latvijas KSF 2020. gada pārskata apstiprināšana.
D. Gods-Romanovska ziņo par 2020. gada pārskatu – bilanci, ieņēmumu un izdevumu
pārskatu, ziņojumiem, finansējumu un to izlietojumu. Tiek izskatīts vadības ziņojums
un 2020.gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns. Informē valdi par
veiktajām izmaiņām, brīvprātīgā darba uzskaites iekļaušanu pārskatā. Iepazīstina ar
auditora atzinumu.
Priekšlikums valdei, apstiprināt 2020.gada bilanci un gada pārskatu.
Balsojuma kopsavilkums.
Balsojums par LKSF 2020.gada pārskata apstiprināšanu
Par – 8 balsis
Pret –
Atturas –
Ar balsu vairākumu ir apstiprināts LKSF 2020. gada pārskats iesniegšanai VID

5. Latvijas Sporta federācijas padomes finanšu tāmes apstiprināšana:
D.Gods-Romanovska informē valdi par LSFP 2021. gada piešķirto finansējumu un
izveidoto sadalījumu. Tāme pielikumā.
Priekšlikums valdei, apstiprināt 2021.gada LSFP finansējuma sadalījumu pēc
tāmes.
Balsojuma kopsavilkums.
Balsojums par LSFP 2021.gada budžeta sadalījumu
Par – 8 balsis
Pret –
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Atturas –
Ar balsu vairākumu ir apstiprināts LSFP finansējuma tāme, paredzēta
iesniegšanai LSFP
6. Citi jautājumi:
6.1. D.Gods-Romanovska lūdz valdi iekļaut 2020. gada 6.marta kontroltreniņa
rezultātus Latvijas čempionāta un Latvijas Junioru un jaunatnes meistarsacīkšu
ieskaitē. Kā arī BJKSS 27.02.2021 veiktos un LKSF iesūtītos kontroltreniņus.
Nepieciešamību, lai varētu veikt BJKSS sportistu pārcelšanu nākamajā treniņu
grupā un reitinga izveidei 2020./2021. gada sezonai, jo 2020./2021. gada sezonā
nav norisinājušās nevienas sacensības Covid-19 ierobežojumu dēļ. A.Šics informē
valdi, ka sportisti ir gatavojušies šim kontroltreniņam kā Latvijas čempionātam.
Priekšlikums valdei, apstiprināt augstāk minētos kontroltreniņus, kā 2021.gada
Latvijas čempionāta, Junioru un jauniešu meistarsacīkšu rezultātus.
Balsojuma kopsavilkums.
Balsojums par rezultātu apstiprināšanu.
Par – 8 balsis
Pret –
Atturas –
Ar balsu vairākumu ir apstiprināti kontroltreniņu rezultāti, kā Latvijas
čempionāta un Junioru un jauniešu meistarsacīkšu rezultātus.
6.2. Priekšlikums par atbalstītāja “GoodYear” izlietojumu. Priekšlikums šogad
izlietot LKSF transporta nodrošināšanai.
Priekšlikums valdei, apstiprināt augstāk minēto priekšlikumu
Balsojuma kopsavilkums.
Balsojums par rezultātu apstiprināšanu.
Par – 6 balsis
Pret –
Atturas – 2
Ar balsu vairākumu ir apstiprināts priekšlikums.
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