Datums

09.04.2019

Sēdes auditorija

Valde

Latvijas karsēju sporta federācija
SĒDES DALĪBNIEKI
KD – Katrīna Dimitre
LK – Lauris Kūms

IESAISTĪTĀS PERSONAS
AP – Agris Prelgausksis
AK – Agnese Klints
DG – Didzis Grieznis
ES – Eleonora Sušinska
AKr – Anta Krūmiņa
AN – Artjoms Nazarovs
KH – Kitija Harmsone
AZ – Agate Zepa
KF – Kārlis Frīdenbergs
PZ – Paula Žaunere

SĒDES TEMATIKA
Sēdē tiek plānota tālākā stratēģija dokumentu pārvaldībā, izlases attīstības pasākumi,
treneru piesaiste, Latvijas čempionāta organizēšana un Eiropas čempionāta apmeklēšanas
jautājumi.

APSPRIEDES PUNKTI
N.p.k
1.

2.
2.1.

Apspriestie punkti
Grāmatvedības
piesaiste

Atbild Rezultāts
pakalpojumu KD
KD organizēs tikšanās 18.04.2019
ar
AP
par
grāmatvedības
pakalpojumu nodrošināšanu LKSF
un revidenta nepieciešamības
analīzi
Latvijas Karsēju sporta čempionāts KD
2019
Lokācija
KD
Tiks organizēta aptauja labākās
vietas
noskaidrošanai.
Kā
potenciālākais variants šobrīd ir
R49Vsk

2.2.

Sacensību nolikums

AK

2.3.

Žūrija

LK

2.4.

Balvas

DG

2.5.

Pasākumu vadītājs

DG

2.6.

Grafiks

LK

2.7.

Preses relīze

ES

3.

Treneru piesaiste

KD

4.
4.1.

Izlases attīstība – sporta nometne
Treniņu vieta

AKr
AKr

4.2.

Ēdināšana

KD

4.3.

Viestreneri

KD

4.4.

Apskaņošana

LK

4.5.

Nakšņošana

KD

4.6.

Grafiks

AKr

4.7.

Līdzi ņemamo mantu saraksts

AKr

5.
5.1.

Eiropas Karsēju sporta čempionāts
Vīzas

KD
KD

AK kopā ar KD izlems par
atbistošākajām kategorijām un
tām
atbilstošajām
grūtības
pakāpēm ar minimālo triku līmeni
LK organizēs starptautisku žūriju
vismaz trīs cilvēku sastāvā
DG organizēs sponsoru balvas,
medaļas un kausus (atkarībā no
kategoriju
tipa
un
skaita)
labākajiem sportistiem. KD saņems
papildus info par DHL kā sponsoru
un kopā ar DG organizēs šo resursu
sadali
DG organizēs pagājušā gada
čempionāta vadītāja piesaisti šī
gada čempionātām
Pēc informācijas saņemšanas no
AK par kateogrijām un DG par
sponsoriem, LK izveidos pasākuma
grafiku
ES organizēs mediju piesaisti
pasākumam un izveidos preses
relīzes sociālajiem tīkliem, LKSF
mājaslapai un ziņu portāliem
KD
izveidos
sarakstu
ar
potenciālajiem karsēju sporta
treneriem, noskaidros optimālāko
datumu sapulcei ar kandidātiem
un organizēs telpu sapulces norisei
AKr atradīs vietu “Ronīšu” tuvumā,
kur veikt treniņus neatkarīgi no
laika apstākļiem
KD izrunās ar RTU SP par
potenciālajiem
ēdinātājiem
teritorijas ietvaros. Papildus tiks
izskatīti ārpusteritorijas ēdinātāji
KD organizēs akrobātikas treneri
kādā no plānotajiem treniņiem
LK
organizēs
apskaņošanas
tehnikas nodrošināšanu
KD organizēs ar RTU SP visu izlases
biedru nakšņošanu teritorijā
AKr sastādīs nometnes grafiku
treniņiem, aktivitātēm un to
vadītājiem, ēdināšanai un atpūtai
AKr izveidos līdzi ņemamo lietu
sarakstu sportistiem
KD
pieprasīs
nepieciešamo
informāciju no sportistiem vīzu

5.2.

Gulēšana

KD

5.3.

Transports

KD

5.4.

Treniņtērpi un somas

KH

5.5.

Šova atribūtika

AK

5.6.

Izlases alternatīvie tērpi

KD

6.

Statūtu izmaiņas

LK

sagatavošanai un organizēs to
izveidi
KD organizēs nakšņošanu ar ES un
AN palīdzību
KD veiks cenu aptauju izdevīgākā
transportlīdzekļa noteikšanai un
pieteikšanai
KH organizēs esošo somu apdruku
ar LKSF un “Team Latvia” apdruku,
kopā ar AZ un AKr organizēs
sieviešu šortu izvēli. KH organizēs
“Team Latvia”, LKSF un RTU logo
izveidi atbilstošā formātā jaku
apdrukai no KF. KD veiks
pasūtījumu
pēc
informācijas
saņemšanas no KH.
AK izveidos sarakstu ar rutīnai
nepieciešamajiem atribūtiem. AK
kopā ar KD organizēs atribūtu
pasūtīšanu/izveidi pēc saraksta
izveides
KD organizēs PZ tērpu dizaina
izstrādi un to realizāciju caur RTU
SP
LK organizēs statūtu iesniegšanu
pēc KD veiktajām izmaiņām

