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LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS 
VALDES SĒDE 

PROTOKOLS NR. ADM/2018/03 
2018. gada 3. aprīlī plkst. 16:00, 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   

LSF DARBINIEKI 

 Laila Liniņa  Agris Raugulis   

DARBA KĀRTĪBA 
1. Par 2018. gada 6. marta valdes sēdes protokola Nr. ADM/2018/02 apstiprināšanu. 
2. Informācija par 2018. gada 23. marta Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālo asambleju un 

tajā pieņemtajiem lēmumiem.  
3. Par Latvijas Slēpošanas federācijas ētikas kodeksu. 
4. Informācija par padarīto un finanšu pārskatu distanču slēpošanā. 
5. Par distanču slēpošanas 2018. gada sezonas rangu. 
6. Informācija par gatavošanos 2018. gada pasaules kausam un 2019. gada pasaules 

čempionātam rollerslēpošanā. 
7. Dažādi. 

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMU APSPRIEŠANAS GAITA UN PIEŅEMTIE LĒMUMI 

1. Par 2018. gada 6. marta valdes sēdes protokola Nr. ADM/2018/02 apstiprināšanu. 
Izteicās: V.Brīze 
V.Brīze aicina sēdes dalībniekus apstiprināt 2018. gada 6. marta valdes sēdes protokolu 
Nr. ADM/2018/02. 
Lēmums: 

1.1. Apstiprināt 2018. gada 6. marta valdes sēdes protokolu Nr. ADM/2018/02. Protokolu 
publicēt Latvijas Slēpošanas federācijas mājaslapā www.infoski.lv.  

Par Pret Atturas 
3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: V.Brīze (par), G.Čivčs (par), E.Lansmanis (par). 

2. Informācija par 2018. gada 23. marta Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālo 
asambleju un tajā pieņemtajiem lēmumiem.  
Izteicās: A.Raugulis 
A.Raugulis informē par 2018. gada 23. marta Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālās 
asamblejas norisi un tajā pieņemtajiem lēmumiem. 
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Lēmums: 
2.1. Pieņemt zināšanai A.Rauguļa ziņojumu par 2018. gada 23. marta Latvijas Olimpiskās 

komitejas ģenerālo asambleju un tajā pieņemtajiem lēmumiem. 

Par Pret Atturas 
3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: V.Brīze (par), G.Čivčs (par), E.Lansmanis (par). 

3. Informācija par padarīto un finanšu pārskatu distanču slēpošanā, par distanču 
slēpošanas 2018. gada sezonas rangu, informācija par gatavošanos 2018. gada 
pasaules kausam un 2019. gada pasaules čempionātam rollerslēpošanā. 
Izteicās: A.Raugulis, V.Brīze, L.Liniņa 
A.Raugulis informē, ka 2018. gada 3. aprīlī no J.Pīpkalēja ir saņemts e-pasts par 
atkāpšanos no Latvijas Slēpošanas federācijas valdes locekļa amata ar 2018. gada 5. 
aprīli. Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka J.Pīpkalējs pats uz valdes sēdi nav ieradies, dienas 
kārtības jautājumus kas attiecas uz distanču slēpošanu šodien skatīt nav iespējams. 
A.Raugulis paskaidro, ka līdz valdes sēdei nav saņemts iesnieguma par atkāpšanos 
oriģināls.  A.Raugulis un L.Liniņa informē par J.Pīpkalēja nepadarītajiem darbiem, kā arī 
par Latvijas Slēpošanas federācijas mantu, kas joprojām ir pie J.Pīpkalēja. 
V.Brīze lūdz A.Raugulim sagatavot vēstuli J.Pīpkalējam lai saņemtu atbildes uz 
jautājumiem par J.Pīpkalēja nepadarītajiem darbiem, kā arī uzskaitīt visu Latvijas 
Slēpošanas federācijas mantu, kas šobrīd ir J.Pīpkalēja pārraudzībā lai precizētu tās 
attrašanās vietu un nodošanas kārtību. V.Brīze lūdz minēto noformēt rakstiski un nosūtīt 
J.Pīpkalējam. 
Lēmums: 

3.1. Uzdot A.Raugulim sagatavot vēstuli J.Pīpkalējam ar lūgumu sniegt atbildes uz jautājumiem 
par J.Pīpkalēja nepadarītajiem darbiem, par Latvijas Slēpošanas federācijas inventāru, tā 
atrašanās vietu un nodošanas kārtību. 

Par Pret Atturas 
3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: V.Brīze (par), G.Čivčs (par), E.Lansmanis (par). 

4. Par Latvijas Slēpošanas federācijas ētikas kodeksu. 
Izteicās: V.Brīze, G.Čivčs, A.Raugulis, E.Lansmanis 
V.Brīze informē par pašreizējo Latvijas Slēpošanas federācijas pārvaldes kārtību. V.Brīze 
paskaidro kā Latvijas Slēpošanas federācija tika veidota un kā tā ir attīstījusies līdz šim. 
V.Brīze uzskata ka pie esošās situācijas nepieciešams pārdomāt izmaiņas Latvijas 
Slēpošanas federācijas pārvaldes modelī. V.Brīze uzskata, ka par paraugu ņemams 
Latvijas Olimpiskās komitejas pārvaldes modelis un 2018. gada 23. marta Latvijas 
Olimpiskās komitejas ģenerālās asamblejas rezolūcija attiecībā uz komisiju izveidi. 
Sapulces dalībnieki izsaka savus viedokļus un diskutē par V.Brīzes teikto.  
Lēmums: 

4.1. Pieņemt zināšanai V.Brīzes teikto Latvijas Slēpošanas pārvaldes kārtību. 

Par Pret Atturas 
3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: V.Brīze (par), G.Čivčs (par), E.Lansmanis (par). 

5. Dažādi – par Latvijas Slēpošanas federācijas sezonas noslēguma pasākumu. 
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Izteicās: G.Čivčs, A.Raugulis, E.Lansmanis 
G.Čivčs paskaidro, ka 2018. gada sezonas noslēguma pasākumu ir plānots rīkot Siguldā, 
Pilsētas trasē. A.Raugulis informē, ka distanču slēpošanas sezonas kopvērtējuma 
apbalvošana tiek plānota Madonā un to organizēs D.Vuškāns. E.Lansmanis informē, ka 
snovbordā un frīstaila slēpošanā sezonas kopvērtējuma apbalvošana nav paredzēta. 
V.Brīze lūdz līdz nākošajai valdes sēdei precizēt noslēguma pasākuma programmu, 
norises laiku un norises vietu. 
Lēmums: 

5.1. Līdz nākošajai valdes sēdei precizēt Latvijas Slēpošanas federācijas pasākuma norises 
vietu, norises laiku un pasākuma programmu. 

Par Pret Atturas 
3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: V.Brīze (par), G.Čivčs (par), E.Lansmanis (par). 

6. Dažādi – par Vilciņa kausa kalnu slēpošanā 2018. gada sezonas kopvērtējumu. 
Izteicās: A.Raugulis, D.Doršs (telefoniski) 
A.Raugulis informē par Vilciņa kausa kopvērtējuma aprēķināšanas kārtību. A.Raugulis 
paskaidro, ka sezonas laikā, pēc Vilciņa kausa kopvērtējuma nolikuma apstiprināšanas, ir 
pieņemts lēmums rīkot vēl vienu sacensību posmu sezonas beigās. Ņemot vērā minēto ir 
radušās domstarpības par papildus sacensību norisi un to iekļaušanu Vilciņa kausa 
kopvērtējumā. 
D.Doršs uzskata, ka jautājums par sacensību iekļaušanu Vilciņa kausa kopvērtējumā 
jāizskata kalnu slēpošanas darba grupā pirms kopvērtējuma apstiprināšanas valdē. 
Lēmums: 

6.1. Jautājumu par Vilciņa kausa 2018. gada sezonas kopvērtējuma aprēķināšanas kārtību 
izskatīt kalnu slēpošanas darba grupā. 

Par Pret Atturas 
3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: V.Brīze (par), G.Čivčs (par), E.Lansmanis (par). 

7. Dažādi – par nākošās valdes sēdes norises laiku. 
Izteicās: V.Brīze 
Ņemot vērā J.Pīpkalēja atkāpšanos no Latvijas Slēpošanas federācijas valdes locekļa 
amata, V.Brīze ierosina nākošo valdes sēdi organizēt ātrāk. Minētā sapulce nepieciešama 
lai izskatītu J.Pīpkalēja atbildes uz viņam uzdotajiem jautājumiem. 
Lēmums: 

7.1. Nākošo Latvijas Slēpošanas federācijas valdes sēdi organizēt 2018. gada 17. aprīlī pl. 
11:00. 

Par Pret Atturas 
3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: V.Brīze (par), G.Čivčs (par), E.Lansmanis (par). 

APSTIPRINĀJUMS 
Valdes sēdes protokols Nr. ADM/2018/03 apstiprināts Latvijas Slēpošanas federācijas 
2018.gada 17.aprīļa valdes sēdē. 
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LSF prezidents, Vairis Brīze  LSF viceprezidents, Guntis Čivčs 

 
 

 

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

 
 

 

LSF valdes loceklis, Juris Pīpkalējs  Protokolētājs, Mārtiņš Brīze 

 
 


