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LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS 
VALDES SĒDE 

PROTOKOLS NR. ADM/2017/13 

2017.gada 16.novembrī plkst. 11:00, Grostonas ielā 6b-414, Rīgā (LSF biroja telpās). 
Sēdes vadītājs: Vairis Brīze, Protokolē: Mārtiņš Brīze. 

PIEDALĀS 

 Vairis Brīze  Guntis Čivčs  Dinārs Doršs 

 Einārs Lansmanis  Juris Pīpkalējs  Agris Raugulis 

 Laila Liniņa  Mārtiņš Brīze   

VIESI 

 Margarita Sokolova  Modris Krūze   

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par valdes sēdes protokolu Nr. ADM/2017/10, ADM/2017/12 apstiprināšanu. 

2. Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas iesnieguma par iestāšanos LSF izskatīšana. 

3. Par Biedrības “Lidozols” iesniegumu. 

4. Par nākamo valdes sēžu un sporta veidu komisiju darba grupu sapulču norises laikiem 
2018.gadā. 

5. Par distanču slēpošanas nolikumiem un kritērijiem. 

6. Par LSF budžetu 2017/2018 gada sezonas budžetu. 

7. Dažādi. 

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMU APSPRIEŠANAS GAITA UN PIEŅEMTIE LĒMUMI 

1. Par valdes sēdes protokolu Nr. ADM/2017/10, ADM/2017/12 apstiprināšanu. 

Izteicās: J.Pīpkalējs, V.Brīze, M.Brīze 

J.Pīpkalējs lūdz papildināt protokola Nr.ADM/2017/12 dienas kārtības jautājumu Nr.4 “Par 
LSF budžetu 2017/2018 gada sezonā” apspriešanas gaitu ar sekojošo: “J.Pīpkalējs iebilst 
par distanču slēpošanas budžeta sadalījumu.” V.Brīze lūdz papildināt dienas kārtības 
jautājumu Nr.4 “Par LSF budžetu 2017/2018 gada sezonā” un lēmuma 4.2. punktu ar 
sekojošo: “Uzdot J.Pīpkalējam līdz nākošajai valdes sēdei iesniegt viņa piedāvāto distanču 
slēpošanas budžeta sadalījumu.”  

M.Brīze informē par to, ka līdz šim valdē nav apstiprināts 2017.gada 7.septembra valdes 
sēdes protokols Nr. ADM/2017/10. 

Lēmums: 

1.1. Apstiprināt 2017.gada 19.oktobra valdes sēdes protokolu Nr.ADM/2017/12 atbilstoši 
2017.gada 16.novembra valdes sēdē veiktajiem papildinājumiem. Protokolu publicēt 
Latvijas Slēpošanas federācijas mājaslapā www.infoski.lv.  

1.2. Apstiprināt 2017.gada 7.septembra valdes sēdes protokolu Nr. ADM/2017/10. Protokolu 
publicēt Latvijas Slēpošanas federācijas mājaslapā www.infoski.lv.  

http://www.infoski.lv/
http://www.infoski.lv/
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Par Pret Atturas 

3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: V.Brīze, J.Pīpkalējs, E.Lansmanis. 

2. Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas iesnieguma par iestāšanos LSF 
izskatīšana. 

Izteicās: V.Brīze. 

V.Brīze iepazīstina ar Madonas novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra lēmumu 
Nr.552, kurā Madonas novada pašvaldība ir nolēmusi iestāties Latvijas Slēpošanas 
federācijā un kā pārstāvi pilnvarot Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoru 
Voldemāru Šmugo. 

Lēmums: 

2.1. Uzņemt Madonas novada pašvaldību, Reģ.Nr. 90000054572, par LSF biedru. 

Par Pret Atturas 

3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: V.Brīze, J.Pīpkalējs, E.Lansmanis. 

3. Par Biedrības “Lidozols” iesniegumu.  

Izteicās: A.Raugulis, V.Brīze, M.Sokolova 

A.Raugulis iepazīstina ar dokumentiem, kas saņemti no Biedrības “Lidozols” un informē, 
ka biedrība reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā 2017.gada 13.novembrī. 

M.Sokolova vērš valdes uzmanību uz neskaidrībām attiecībā uz Biedrības “Lidozols” 
darbību – treneru esamību, faktisko sportistu skaitu, tramplīna būvniecību un darbību 
kopumā. 

V.Brīze ierosina Biedrībai “Lidozols”, kā arī visiem esošajiem biedriem, kas nodarbojas ar 
tramplīnlēkšu un ziemeļu divcīņu, līdz 2017.gada 7.decembrim iesniegt audzēkņu 
sarakstus norādot vecuma grupu, treneru sarakstus, treneru sertifikācijas dokumentus. 
Lēmumu par Biedrībai “Lidozols” uzņemšanu par biedru atlikt līdz saņemti visi 
iepriekšminētie dokumenti. 

Lēmums: 

3.1. Uzdot Biedrībai “Lidozols”, kā arī visiem esošajiem biedriem, kas nodarbojas ar 
tramplīnlēkšu un ziemeļu divcīņu, līdz 2017.gada 7.decembrim iesniegt audzēkņu 
sarakstus norādot vecuma grupu, treneru sarakstus, treneru sertifikācijas dokumentus. 

3.2. Atlikt jautājumu par Biedrības “Lidozols” uzņemšanu par biedru līdz nākošajai valdes sēdei. 

Par Pret Atturas 

3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: V.Brīze, J.Pīpkalējs, E.Lansmanis. 

4. Par nākamo valdes sēžu un sporta veidu komisiju darba grupu sapulču norises 
laikiem 2018.gadā. 

Izteicās: A.Raugulis, V.Brīze, M.Sokolova, E.Lansmanis 

M.Sokolova informē, ka tramplīnlēkšanas un ziemeļu divcīņas darba grupā 2018.gadā 
darbosies trīs cilvēki – Margarita Sokolova, Modris Krūze, Agris Kumeliņš. Darba grupā 
tiktu iekļauta Agnese Amoliņa, ja Biedrība “Lidozols” tiek uzņemta par LSF biedru. 
M.Sokolova informē, ka darba grupas sapulces plānots sasaukt pēc nepieciešamības. 
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E.Lansmanis informē, ka snovborda un frīstaila slēpošanas darba grupā darbojas Einārs 
Lansmanis, Gerds Sīmanis un Inārs Bīrmanis. 

V.Brīze ierosina tramplīnlēkšanas un ziemeļu divcīņas darba grupu, kā arī snovborda un 
frīstaila slēpošanas darba grupu sasaukt atbilstoši publiski pieejamam grafikam, lai visām 
ieinteresētajām personām būtu iespēja piedalīties darba grupu darbā. V.Brīze lūdz līdz 
2017.gada 7.decembrim iesūtīt darba grupu sapulču grafikus 2018.gadam. 

J.Pīpkalējs informē, ka distanču slēpošanas darba grupā darbojas Juris Pīpkalējs, Ilze 
Cekule, Ineta Kravale, Dainis Vuškāns, Inese Šķēle. J.Pīpkalējs paskaidro, ka darba 
grupas sapulces ir atvērtās un piedalīties aicināti ir visi treneri un ieinteresētās personas. 

V.Brīze ierosina valdes sēdes, distanču slēpošanas un kalnu slēpošanas darba grupas 
sasaukt reizi mēnesī. V.Brīze piedāvā valdes sēdes, distanču slēpošanas darba grupu un 
kalnu slēpošanas darba grupu sasaukt katra mēneša otrajā otrdienā – pl.10:00 distanču 
slēpošanas darba grupa, pl.14:00 kalnu slēpošanas darba grupa, pl.16:00 valdes sēde. 

V.Brīze ierosina sasaukt papildus distanču slēpošanas darba grupu, kalnu slēpošanas 
darba grupu un valdes sēdi 26.septembrī. Minētā sēde nepieciešama galīgā sastāva 
apstiprināšanai, kas dosies uz Olimpiskajām spēlēm Phjončhanā.  

Lēmums: 

4.1. Apstiprināt sekojošu tramplīnlēkšanas un ziemeļu divcīņas darba grupas sastāvu 
2018.gadam - Margarita Sokolova, Modris Krūze, Agris Kumeliņš. Uzdot M.Sokolovai līdz 
2017.gada 7.decembrim iesniegt darba grupas sapulču norises laikus 2018.gadā. 

4.2. Apstiprināt sekojošu snovborda un frīstaila slēpošanas darba grupas sastāvu 2018.gadam 
- Einārs Lansmanis, Gerds Sīmanis, Inārs Bīrmanis. Uzdot E.Lansmanim līdz 2017.gada 
7.decembrim iesniegt darba grupas sapulču norises laikus 2018.gadā. 

4.3. 2018.gadā valdes sēdes, distanču slēpošanas darba grupu un kalnu slēpošanas darba 
grupu sasaukt katra mēneša otrajā otrdienā – 9.septembrī, 6.februārī, 6.martā, 3.aprīlī, 
8.maijā, 5.jūnijā, 3.jūlijā, 7.augustā, 4.septembrī, 9.oktobrī, 6.novembrī, 4.decembrī. 
Minētajos datumos distanču slēpošanas darba grupa pl.10:00, kalnu slēpošanas darba 
grupa pl.14:00, valdes sēde pl.16:00. 

4.4. 2018.gadā sasaukt papildus valdes sēdei, distanču slēpošanas darba grupu un kalnu 
slēpošanas darba grupu galīgā sastāva apstiprināšanai, kas dosies uz Olimpiskajām 
spēlēm Phjončhanā. Darba grupas un valdes sēdi sasaukt 26.janvārī pl.10:00 distanču 
slēpošanas darba grupu, pl.14:00 kalnu slēpošanas darba grupu, pl.16:00 valdes sēdi. 

Par Pret Atturas 

3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās V.Brīze, J.Pīpkalējs, E.Lansmanis. 

5. Par distanču slēpošanas nolikumiem un kritērijiem. 

Izteicās: M.Brīze, J.Pīpkalējs. 

M.Brīze informē, ka pēc 19.oktobra valdes sēdes no J.Pīpkalēja ir saņēmis sekojošus 
nolikumus: LSF jauniešu izlase (C sastāvs) 2017/2018 ziemas sezonā, LSF distanču 
slēpošanas 2017/2018 gada ziemas sezonas ranga nolikums, LSF distanču slēpotāju 
kritēriji dalībai FIS attīstības programmās distanču slēpošanā, LSF distanču slēpotāju 
kritēriji dalībai FIS pasaules kausa posmos distanču slēpošanā, LSF meistaru ranga 
vērtēšanas nolikums distanču slēpošanā 2017/2018 gada sezonai, Latvijas čempionāta 
pieaugušajiem un Latvijas meistarsacīkšu jauniešiem un meistariem 2018.gada nolikums, 
Klubu un sporta skolu ranga nolikums distanču slēpošanā 2017/2018 gada sezonā.  

Pēc 19.oktobra valdes sēdes izmaiņas ir veiktas nolikumā “LSF jauniešu izlase (C sastāvs) 
2017/2018 ziemas sezonā” atbilstoši Latvijas čempionāta sacensību distanču slēpošanā 
kalendāram. 
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M.Brīze informē, ka visi iepriekšminētie nolikumi ir publicēti Latvijas Slēpošanas federācijas 
mājaslapā www.infoski.lv. 

Lēmums: 

5.1. Apstiprināt labojumus nolikumā “LSF jauniešu izlase (C sastāvs) 2017/2018 ziemas 
sezonā”. 

Par Pret Atturas 

3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: V.Brīze, J.Pīpkalējs, E.Lansmanis. 

6. Par LSF budžetu 2017/2018 gada sezonas budžetu. 

Izteicās: L.Liniņa, V.Brīze, E.Lansmanis, M.Sokolova, J.Pīpkalējs. 

L.Liniņa iepazīstina ar kalnu slēpošanas sporta veida plānotajiem izdevumiem 2018.gada 
sezonā, ko sastādījuši D.Doršs un G.Čivčs.  

E.Lansmanis iepazīstina ar snovborda un frīstaila slēpošanas sporta veidu plānotajiem 
izdevumiem 2018.gada sezonā. E.Lansmanis iepazīstina ar plānotajām aktivitātēm 
2018.gada sezonā. 

M.Sokolova iepazīstina ar plānotajiem izdevumiem tramplīnlēkšanas un ziemeļu divcīņas 
sporta veidos un to sadalījumu starp sporta klubiem. Līdzekļus plānots sadalīt starp trīs vai 
četriem sporta klubiem, atkarībā no valdes lēmuma par Biedrības “Lidozols” uzņemšanu 
par LSF biedru. V.Brīze ierosina jautājumu par tramplīnlēkšanas un ziemeļu divcīņas 
līdzekļu sadalījumu atlikt līdz nākošajai valdes sēdei, kad tiks atkārtoti izskatīt jautājums 
par Biedrības “Lidozols” uzņemšanu par LSF biedru. 

Lēmums: 

6.1. Apstiprināt kalnu slēpošanas sporta veida plānotos izdevumus laika periodam no 
2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 1.oktobrim. 

6.2. Apstiprināt snovborda sporta veida plānotos izdevumus laika periodam no 2017.gada 
1.oktobra līdz 2018.gada 1.oktobrim. 

6.3. Apstiprināt frīstaila slēpošanas sporta veida plānotos izdevumus laika periodam no 
2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 1.oktobrim. 

6.4. Atlikt jautājumu par tramplīnlēkšanas un ziemeļu divcīņas sporta veidu līdzekļu sadalījumu 
līdz nākošajai valdes sēdei, kad tiks lemts par Biedrības “Lidozols” uzņemšanu par biedru. 

Par Pret Atturas 

3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: V.Brīze, J.Pīpkalējs, E.Lansmanis. 

7. Dažādi – par Latvijas slēpošanas federācijas kritērijiem dalībai FIS attīstības 
programmās lēkšanā ar slēpēm no tramplīna un ziemeļu divcīņā. 

Izteicās: M.Sokolova, A.Raugulis. 

M.Sokolova iepazīstina ar Latvijas slēpošanas federācijas kritērijiem dalībai FIS attīstības 
programmās lēkšanā ar slēpēm no tramplīna un ziemeļu divcīņā. A.Raugulis paskaidro, ka 
minētie kritēriji apstiprināti 2017.gada 13.novembra tramplīnlēkšanas un ziemeļu divcīņas 
darba grupā. 

Lēmums: 

7.1. Apstiprināt Latvijas slēpošanas federācijas kritērijus dalībai FIS attīstības programmās 
lēkšanā ar slēpēm no tramplīna un ziemeļu divcīņā. Kritērijus publicēt Latvijas Slēpošanas 
federācijas mājaslapā www.infoski.lv. 

http://www.infoski.lv/
http://www.infoski.lv/
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Par Pret Atturas 

3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: V.Brīze, J.Pīpkalējs, E.Lansmanis. 

8. Dažādi – par papildus izdevumiem distanču slēpošanas sporta veidam 2018.gada 
sezonā. 

Izteicās: J.Pīpkalējs, V.Brīze. 

J.Pīpkalējs informē par neplānotiem izdevumiem 2018.gada sezonā, kas saistīti ar 
pulsometra iegādi K.Auziņai un papildus izmaksām C sastāva nometnei 2018.gada 
sezonā. V.Brīze lūdz paskaidrot vai minētie izdevumi bija iekļauti plānotajos izdevumos, 
kas tika apstiprināti 2017.gada 19.oktobra valdes sēdē. J.Pīpkalējs paskaidro, ka šie 
izdevumi iepriekš nebija plānoti. V.Brīze iedod J.Pīpkalējam 2017.gada 19.oktobra valdes 
sēdē apstiprinātos distanču slēpošanas izdevumus un lūdz J.Pīpkalējam paskaidrot uz kā 
rēķina plānots segt šos neplānotos izdevumus. J.Pīpkalējs ierosina minētos izdevumus 
segt no līdzekļiem, kas iepriekš plānoti M.Niklasa darbībai FIS rollerslēpošanas komisijas 
vadītāja amatā. 

V.Brīze ierosina 14.decembrī pl.10:00 sasaukt distanču slēpošanas darba grupu, lai lemtu 
par prioritātēm distanču slēpošanas darba grupā un attiecīgi lemtu par prioritārajiem 
izdevumiem. V.Brīze ierosina 14.decembra valdes sēdi pārcelt uz pl.14:00 neplānotās 
distanču slēpošanas darba grupas sasaukšanas dēļ. V.Brīze lūdz J.Pīpkalējam līdz 
14.decembrim iesniegt visus galīgās izmaiņas distanču slēpošanas plānotajos izdevumos 
2018.gada sezonā.  

J.Pīpkalējs maina domas un paskaidro, ka nevajag neplānotos izdevumus segt no 
M.Niklasa darbībai paredzētās naudas. 

J.Pīpkalēls lūdz 14.decembra distanču slēpošanas darba grupā izskatīt arī jautājumu par 
atlīdzības piešķiršanu personām, kas piesaista finansējumu LSF saskaņā ar 2013.gada 
1.novembra distanču slēpošanas darba grupā pieņemto lēmumu Nr. 5.1. V.Brīze piekrīt un 
lūdz iekļaut jautājumu 14.decembra distanču slēpošanas darba grupas dienas kārtībā. 

Lēmums: 

8.1. Sasaukt distanču slēpošanas darba grupu 14.decembrī pl.10:00, lai lemtu par prioritātēm 
distanču slēpošanā un attiecīgi par prioritārajiem izdevumiem. Pārcelt 14.decembra valdes 
sēdi uz pl.14:00. 

Par Pret Atturas 

3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: V.Brīze, J.Pīpkalējs, E.Lansmanis. 

Sapulces noslēgums plkst. 12:30 

APSTIPRINĀJUMS 

Valdes sēdes protokols Nr. ADM/2017/13 apstiprināts Latvijas Slēpošanas federācijas 
2017.gada 14.decembra valdes sēdē. 

 

  

LSF prezidents, Vairis Brīze  LSF viceprezidents, Guntis Čivčs 

 

 

 



 
 

 6 

LSF valdes loceklis, Dinārs Doršs  LSF valdes loceklis, Einārs Lansmanis 

 

 

 

LSF valdes loceklis, Juris Pīpkalējs  Protokolētājas, Mārtiņš Brīze 

  


