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Klāvs Vasks ievēlēts par Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidentu 

 

Ceturtdien, 7. jūlijā tika sasaukta Latvijas Kamaniņu sporta federācijas (LKSF) ārkārtas 

biedru kopsapulce. 

Ārkārtas biedru kopsapulcē norisinājās LKSF valdes sastāva un prezidenta vēlēšanas. 

Kopsapulcē piedalījās arī Starptautiskās kamaniņu sporta federācijas (FIL) prezidents Einars 

Fogelis, FIL izpilddirektors Kristofs Švaigers (Christoph Schweiger), kā arī Izglītības un 

zinātnes ministrijas Sporta departamenta Valsts sekretāra vietnieks – departamenta direktors 

Edgars Severs. 

Pēc 22 gadu ilgas darbības Kamaniņu sporta federācijas prezidenta amatā Atis Strenga 

neizvirzīja kandidatūru prezidenta amatam.  

A. Strenga: “Pirmkārt, vēlējos pateikt to, ka šo 22 gadu ilgajā darbības laikā pamats 

esat bijuši jūs: treneri, sportisti un LKSF biroja darbinieki. Sākumā federācijā tas bija Edvīns 

Ķimenis, tad Vineta Kesele, bet šī pēdējā posma laikā lielu darbu ieguldījušas ir abas Daces: 

Dace Gods-Romanovska un Dace Ābeltiņa. Protams, lielu lomu spēlē  arī treneri. Šo gadu 

laikā ir nācies strādāt ar ļoti daudziem treneriem un, pateicoties viņiem, sportisti ir spējuši 

sasniegt augstākos rezultātus. Kā jau es esmu minējis, prezidentam ir tikai viena algas diena - 

tad, kad sportsiti saņem medaļas. Tās minūtes, kad tiek ap kaklu liktas medaļas, tā ir tā 

prezedenta alga. Jāsaka, ka es palieku kamaniņu sportā, pavisam prom es neaizeju. Es vienmēr 

esmu atvērts sniegt padomus. Esmu ievēlēts arī uz četriem gadiem Starptautiskās kamaniņu 

sporta federācijas (FIL) Sporta komisijā. Ir tikai loģiski, ka jānāk ir jaunām vēsmām. Tā 

sistēma, kuru esam līdz šim izveidojuši, ir diezgan veiksmīga, un es ceru, ka tā būs vēl 

veiksmīgāka. Panākumu pamatā ir cilvēki, prezidents viens neko nevar izdarīt. Tāpat liels 

paldies Izglītības un zinātnes ministrijai par atbalstu, īpaši Edgaram Severam. Turpināsim 

darboties! Nekas nestāv uz vietas!” 

Par Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidentu vienbalsīgi tika ievēlēts Klāvs 

Vasks.  



 

Klāvs Vasks: “Amats ir atbildīgs, ar lielu atbildību pret visu kamaniņu sporta saimi un 

visiem kamaniņu sporta līdzjutējiem. Latvijas Kamaniņu sporta federācija pēdējos divdesmit 

gadus ir augusi un attīstījusies pareizajā virzienā. Ir izveidota fantastiska sporta piramīda, kas 

palīdz no bērniem un jauniešiem izveidot olimpiskos medaļniekus. Es domāju, ka šis virziens 

turpināsies, lai mēs spētu atrast labākos talantus un ļautu viņiem palikt kamaniņu sportā. 

Mēģināsim daudz strādāt pie tehniskajām inovācijām, kas mums ļautu iegūt  priekšrocības pār 

mūsu konkurentiem. Darba apjoms būs liels. Komanda mums ir spēcīga. Visi ir kamaniņu 

sporta entuziasti. Es domāju, ka, ja mēs šādi turpināsim, tad mūsu panākumi arī neizpaliks.” 

Viceprezidenta amatam tika izvirzīti divi kandidāti -  Dace Gods-Romanovska un Atis 

Strenga -, bet pēc tam, kad Atis Strenga nolika savu mandātu, LKSF viceprezidenta amatā tika 

ievēlēta ilggadējā ģenerālsekretāre Dace Gods-Romanovska. 

Savukārt LKSF ģenrāsekretāra amatam tika izvirzīts līdzšinējais Latvijas Nacionālās 

kamaniņu sporta izlases menedžeris Kristaps Mauriņš, kurš arī vienbalsīgi tika ievēlēts par 

jauno LKSF ģenerālsekretāru. 

LKSF biedri valdē ievēlēja septiņus valdes locekļus: bijušo Latvijas Nacionālās 

kamaniņu sporta izlases menedžeri Kristapu Mauriņu, XXIV Ziemas olimpisko spēļu bronzas 

medaļas ieguvēju Robertu Plūmi, kamaniņu sporta galveno sacensību tiesnesi Normundu 

Gravu, bijušo kamaniņu braucēju un šobrīd veiksmīgo uzņēmēju Ilutu Gaili, bijušo LKSF 

prezidentu Ati Strengu, Latvijas Junioru un jauniešu izlases galveno treneri Zinti Šaicānu un 

Murjāņu Sporta ģimnāzijas struktūrvienības “Bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skola” 

vadītāju Daci Ābeltiņu. 

Četru Ziemas olimpisko spēļu dalībniece Iluta Gaile: “Paldies par šo iespēju. Es biju 

tiešām ļoti pārsteigta, ka saņēmu ziņu par to, ka vēlaties mani virzīt valdē. Paldies jums. Es 

tajā brīdī apraudājos, jo 1996. gadā, kad man piedzima meita, Edvīns Ķimenis piedāvāja nāk 

par ģenerālsekretāri, bet es tajā brīdī atteicos, jo es biju izdomājusi, ka es vēl vēlos trenēties. 

Man paveicās, ka Edvīns piekrita kļūt par manu treneri un man izdevās veiksmīgi atgriezties 

kamaņu sportā. Un tad, kad es pabeidzu sportot, es domāju, ka varētu nākt par 

ģenerālsekretāri, bet vieta jau bija aizņemta. Visu šo laiku es esmu sekojusi līdzi kamaniņu 

sportam. Es esmu komentējusi kamaniņu sporta sacensības piecus gadus, tas man ļoti, ļoti 

patīk. Es esmu izveidojusi divus personāla atlases uzņēmumus un šobrīd veiksmīgi tos vadu. 

Protams, to arī ikdienā turpināšu darīt, jo man ir lieliska komanda, ar kuru strādājam visā 



 

Baltijā. Bet kamaniņu sports ir mana lielā mīlestība, tāpēc es ar visu sirdi esmu gatava palīdzēt 

Klāvam ar idejām un to realizāciju.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


