
Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 
Valdes sēdes protokols Nr. 16/6-pro 

2016.gada 11.oktobrī 

Rīgā, Grostonas 6b  
Valdes sēdes sākums: plkst. 17:30 
Valdes sēdē piedalās: Jānis Liepiņš, Andris Kalniņš, Andris Feldmanis, 

Valērijs Cvetkovs, Kaspars Garkanis, Juris 
Zvirbulis, Andrejs Gaidis Zeibots, Deniss 
Čerkovskis 

Nav ieradies:  Sandris Šika, M.Jefremenko 
  
Valdes sēdes vadītājs:  J.Liepiņš 
Valdes sēdes protokolists: I.Kaņepa 

Darba kārtība: 
1. Koncepta  par jauniešu sporta attīstības iespējām prezentācija. 

(S.Judkins). 

2. Dažādi: 

1. J.Liepiņš atklāj valdes sēdi.   
Tiek apstiprināts iepriekšējās valdes sēdes protokols. 
S.Judkins raksturo faktisko situāciju treniņu bāzes jomā. Uzsver, ka 
ideja jāuzraksta. Virsmērķis – kā izaudzināt pieccīņnieku , 2.mērķis – 
izveidot junioru, jauniešu klasi, startēt ne tikai pieccīņā, bet arī 3-cīņā. 
J.Liepiņš uzsver, cik svarīgi piesaistīt jaunus trenerus. 
A.Kalniņš lūdz izskaidrot aktuālo stāvokli ar treneriem un slodzēm. 
J.Liepiņš un V.Cvetkovs skaidro un pamato.  
A.Feldmanis – iepazīstina ar savu vīziju par modernās pieccīņas 
pastāvēšanu nākotnē. Uzskata, ka akreditācija kādai no programmām ir 
vienīgā iespēja pastāvēt ilgtermiņā un saņemt finansējumu. 
Nepieciešama sava treniņu bāze. Jāpiedalās jauniešu divcīņā vai trīscīņā 
Eiropas līmeņa sacensībās. Uzsver, ka LMPF ir vienīgā federācija, kura 
piedalījusies 7 olimpiskajās spēlēs pēc kārtas. Jāpiesaista Deniss 
Čerkovskis kā treneris. Jāstrādā “uzbrukumā”, bet ne “aizsardzībā”. 
Jāveido “piramīdai” pamats, lai būtu daudz jaunie audzēkņi, no kuriem  
attīstīt talantīgākos. 
A.G.Zeibots – ārpus Rīgas jāveido grupas, jo pašvaldības ir ļoti 
atsaucīgas jauniešu sportam, piemēram Ogre. 
J.Zvirbulis – iesaka veidot 2 vecuma grupas, uz kurām orientēties, no 
kurām atlasīt labākos. 



K.Garkanis – Rīgā nav vietas, ir dārgi, ir daudz pulciņu, daudz iespēju -
jāskatās uz laukiem, kur ir lētāk un mazāk izvēles iespēju. 
A.Kalniņš – uzsver, cik nozīmīgi, lai būtu internāts, Ogrē būtu iespēja, 
kur S.Šika būtu potenciāls treneris. 
V.Cvetkovs – piedāvā iesaistīt 2 peldēšanas trenerus, var strādāt 
tandēmā – V.Cvetkovs, D.Čerkovskis, A.Dorošenko un 2 peldēšanas 
treneri. Brigāde, kas trenēs vispusīgu fizisko sagatavotību. 

J.Liepiņš secina, ka izkristalizējušies 3 virzieni. 
J.Liepiņš uzsver, ka nepieciešams izvirzīt personu, kura katru dienu 
nodarbosies ar šo jautājumu par jauniešu sporta attīstību. Ir uzrunāts 
Deniss Čerkovskis, kurš konceptuāli piekrīt. 
D.Čerkovskis pateicas par piedāvāto iespēju. Izklāsta savu viedokli. 
Uzskata, ka jāizvēlas daži no visiem piedāvājumiem, jāsaplāno 
finansējums, jāizveido konkrēts produkts, ko piedāvājam un jāreklamē. 
Jābūt sacensību un pasākumu plānam uz gadu. Jāsadarbojas ar 
peldēšanas treneriem. 
J.Liepiņš ierosina apstiprināt D.Čerkovska kandidatūru darbam ar 
jauniešu sporta attīstību. 
Valdes locekļi atbalsta D.Čerkovska kandidatūtu un iniciatīvu. 
A.Feldmanis – ierosina attīstīt paralēli vairākus projektu veidus, lai 
saprastu, kurš ir visefektīvākais. Valmiera arī varētu kalpot par labu 
sporta bāzi, ir sadarbības iespējas. 
D.Čerkovskis – gala produktam būtu jābūtr saistītam ar personas 
tālākizglītību (Murjāņi, armija), lai sportisti augtu ne tikai sportā, bet arī 
dzīvē pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas. 
J.Liepiņš – ierosina nākamajā valdes sēdē precizēt vīzijas un runāt 
konkrēti, lai viss varētu darboties jau 2017.gada septembrī. 

2. Dažādi. 
2.1. J.Liepiņš izklāsta situāciju ar Latvijas Peldēšanas federācijas 

juridisko statusu un vēlēšanām, informē par Latvijas Modernās 
pieccīņas federācijas (LMPF) statusu šajā situācijā. 

J.Liepiņš jautā, vai valde piekrīt, ka LMPF turpinās būt par juridisko 
biedru Latvijas Peldēšanas federācijā.  
A.Feldmanis – atbalsta J.Liepiņa priekšikumu; aicina valdes locekļus 
balsot par priekšlikumu – atkārtoti LMPF kļūt par juridisko biedru 
Latvijas Peldēšanas federācijā. 
Balsojums:  PAR – 5 
          PRET – 0 
          ATTURĀS – 0 



Lēmums: Latvijas Modernās pieccīņas federācija (LMPF) atkārtoti 
nolemj kļūt par juridisko biedru Latvijas Peldēšanas federācijā. 

2.2. J.Liepiņš informē par situāciju ar zirgiem. Jāmaina viens zirgs. 
Visi akceptē šo lēmumu. 

2.3. J.Liepiņš informē par UIPM kongresu, kurā pieteikti 3 valdes 
locekļi – Jānis Liepiņš, Kaspars Garkanis un Andris Feldmanis. 

2.4. J.Liepiņš rekomendē katru nākamo valdes sēdi sākt ar jautājumu 
par jaunatnes sporta attīstību. Visi akceptē šo priekšlikumu. 

2.5. A.Feldmanis ierosina izstrādāt 4 gadu plānu par jaunatnes sporta 
attīstību; gan arī M.Jefremenko izstrādāt 4 gadu cikla plānu, kā 
sagatavoties Olimpiskajām spēlēm Tokijā. 

J.Liepiņš slēdz valdes sēdi. 
Valdes sēdes beigas: plkst. 19:10. 

Valdes sēdes vadītājs:        J.Liepiņš 
        

Protokolists:         I.Kaņepa 


