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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 

Distanču slēpošanas darba grupas sanāksmes 
PROTOKOLS Nr. CC/2016/8 

 

2016. gada 1. novembrī plkst. 15:00 
Olimpiskajā sporta centrā (LSF biroja telpās) 
Grostonas ielā 6b - 414. kab., Rīgā 
 
Piedalās:     Juris Pīpkalējs   Ilze Cekule    

 Dainis Vuškāns   Agnese Caune 
 Ineta Kravale 
   

LSF Prezidents:    Vairis Brīze 

Protokolē, LSF ģenerālsekretārs:  Agris Raugulis 
 

Darba kārtība 
1 Par LSF Distanču slēpošanas darba komisijas sanāksmes protokola Nr. 

CC/2016/7 apstiprināšanu. 
J.Pīpkalējs 

2 Meistaru ranga nolikums 2016/2017 gada sezonā J.Pīpkalējs 
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Latvijas čempionāta distanču slēpošanā 2016/2017 nolikuma grozījumi 
LSF distanču slēpošanas treneru darba apmaksas un darbā pieņemšanas 

kārtība 
Atskaite par FIS TD semināru Lahti 2017 

EYOF 2017 Turcijā 
2017. gada LSF rollerslēpošanas sacensību kalendārs 

Dažādi 

J.Pīpkalējs 
J.Pīpkalējs 
 
J.Pīpkalējs 

A.Raugulis 
J.Pīpkalējs 

 

1. Izteicās: J.Pīpkalējs, I.Cekule 
J.Pīpkalējs atklāj sapulci. Jautā vai kādam ir komentāri par iepriekšējiem protokoliem.  
I.Cekule informē, ka mājās ir izskatījusi un viss ir kārtībā. 
Pieņem abus protokolus. 
 
NOLEMJ: 
1.1. apstiprināt LSF distanču slēpošanas darba grupas sanāksmju protokolu Nr. 

CC/2016/7  
Par Pret Atturas 
3 0 0 

 
2. Izteicās: J.Pīpkalējs, I.Cekule, I.Kravale 
 
J.Pīpkalējs informē, ka ir sazinājies ar U.Brīzi par ranga rēķināšanu un noskaidrojis, ka 
nav problēmu veikt aprēķinus. Līdz ar to ir ieliktas izmaiņas nolikumos, kas iepriekš 

apspriestas. 
I.Cekule informē, ka nepatika meistaru ranga nolikumā kritēriji un apbalvošana. Lai 

saprastu, kas ir teikts, teikumu vajadzētu uzrakstīt savādāk. M1 un M2 aizstāt ar MS - 
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sievietes un MV - vīrieši. Cilvēki pieraduši, ka katrā grupā bija sava distance. Tagad, kad ir 
vienāda distance, nav jāraksta “vecumā grupās”, bet “saskaņā ar vecuma koeficientu”. 

Grupas un vecumi vairāk nav, ir tikai viena grupa katram. 4.punktu iesaka likt kā otro. Jo 

ar medaļām apbalvo katrā posmā. Tad rakstīt, ka apbalvo kopvērtējumā. 
J.Pīpkalējs norāda, ka vēl pielikts klāt masu starts, lai ir vairāk sacensības, kas iepriekš 

nebija. 
Pieņem pēc ieteiktajiem labojumiem. 
I.Kravale jautā, vai veterāni tagad ir jau no 30 gadiem? 
J.Pīpkalējs norāda, ka tagad nav veterāni, bet meistari. Ja vēlas, attiecīgā vecuma meistari 

var startēt arī elitē. 
I.Cekule paskaidro, ka tā ir bijis agrāk un ir arī starptautiski. 
 
NOLEMJ: 
2.1. apstiprināt meistaru ranga nolikumu 2016./2017. ar sapulcē izrunātajiem 

papildinājumiem; 

2.2 uzdot J.Pīpkalējam veikt dokumentā nepieciešamos labojumus un iesūtīt LSF 
gatavo variantu 

Par Pret Atturas 
3 0 0 

 
3. Izteicās: J.Pīpkalējs, I.Cekule, V.Brīze 
 
J.Pīpkalējs jautā vai nolikumā distances meistariem (veterāniem) likt kā iepriekš? 
I.Cekule iesaka samazināt distances. Kundzēm pietiktu ar 2km, vīriem var palikt 5km. Ja 
kāds grib vairāk, var startēt elites grupā.  
Izsaka priekšlikumu papildināt 9.2. punktu - pielikt V18 un S18, lai viņi arī var pretendēt 

uz medaļu. Elitē ir vairākas grupas, kas startē kopējā konkurencē. Iznāk, ka 18 grupa nevar 
pretendēt uz medaļu. 
V.Brīze viennozīmīgi atbalsta un piekrīt I.Cekules priekšlikumiem. Lūdz J.Pīpkalējam, lai 
uzreiz izlabo un nopublicē. 
Pieņem ar labojumiem. 
 
NOLEMJ: 
3.1. apstiprināt Latvijas čempionāta distanču slēpošanā nolikuma 2016./2017. 
izmaiņas ar sapulcē izrunātajiem papildinājumiem; 
3.2 uzdot J.Pīpkalējam veikt nolikumā nepieciešamos labojumus un iesūtīt LSF 

gatavo variantu 
Par Pret Atturas 
3 0 0 

 
4. Izteicās: J.Pīpkalējs, V.Brīze, I.Kravale, I.Cekule 
 
J.Pīpkalējs informē, ka šis ir vairāk informatīvs jautājums. 
V.Brīze papildina, ka tas ir kā viedokļu apmaiņa. Informē, ka kalnu slēpošanā ir valsts 
budžeta nauda, ko izdala pēc ranga un sasniegumiem. Izstāsta principus un aptuveno 
budžetu, kas sadalās uz 10 cilvēkiem. Domā, ka distancēs tik daudz diez vai salasīsies. Tas 
dod konkurenci starp klubiem, treneri skaita kāds katram ieguvums, kādi sasniegumi, cik 

audzēkņi. Tas būtu darāms no distanču budžeta. Summa nebūtu tik liela, jāpaskatās. 

Piemērs A.Puida, kam pazūd interese darboties, kolīdz beidzās kaut kādas finansiālas 

labumu iespējas. Otrs aspekts, radītu iespēju piesaistīt vēl kādus papildus trenerus. Jaunus 

cilvēkus pa šiem gadiem nav manījis. 
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I.Kravale informē, ka sporta skolā Arkādija ir divi jauni treneri.  
I.Cekule iesaka, ka rangā katram sportistam jāpieliek klāt treneris. 
V.Brīze apstiprina, ka pilnīgi noteikti rangā jāliek klāt treneri. Pagājušā gadā no IZM 

saņēma informāciju, ka distanču slēpošanā ir 27 treneri, bet dabā sacensībās tos nav 
redzējis. 
I.Cekule norāda, ka viņas pagājušā gadā šajā tabulā redzamā grupa ir nepareiza. Tā ir 

kļūda. Tie ir A.Brices grupas audzēkņi, bet A.Bricei ir citi. Un mani audzēkņi vispār 

neparādās. 
V.Brīze piemin, ka to šogad varētu uzreiz nepublicēt, bet vispirms nosūtīt pārbaudīt 

treneriem. Šīs veido iekšējo konkurenci un sakārtojās sportistu pārstāvniecība. Kalnu 
slēpošanā gan ir savādāk, un viņiem nav sporta skolas. Sākās tas, kad likvidēja kalnu 
slēpošanas aģentūru. LSF izcīnīja IZM, ka šo algu budžetu saglabā, un atdot mums. Tad 

izveidojām savu sistēmu kā vērtēt. Skolām maksā par nostrādāto stundu skaitu, bet šeit tas 

nav atkarīgs no nostrādātā stundu skaita. 
I.Cekule jautā, kā domā to veidot? No pieredzes ir bijis tā, ka treneri negrib strādāt ar 

maziem bērniem. Bet ar maziem ir visgrūtāk, visu laiku ņemties, un izdarīt visus sīkumus. 

8, 9, 10 gadu veciem bērniem galvenais ir vispusīgā fiziskā sagatavotība. Bērni dara visu 

kaut ko un tad pēc trīs gadiem viņš jau ir sagatavots. Kad var visu izdarīt, tad pārņem citi 

sporta veidi par ko sāp sirds. Par kādām summām varētu būt runa? Šobrīd rangā no Cēsīm 

vien būs kādi 5 treneri. 
V.Brīze atbild, ka tas ir tāds atvērtais temats. Iesaka J.Pīpkalējam izsūtīt kalnu slēpošanas 

aprēķināšanas variantu. Summas varētu būt līdzīgas kā kalnu slēpošanā, bet treneru skaits 
mazāks. Kalnu slēpošanā maksā 10 treneriem, bet vispār viņu ir vairāk. Vajadzētu izveidot 

simulāciju, lai var saprast, kā izskatās. Līdz šim neesam pievērsuši informāciju treneriem, 

kam tagad gribētos pievērsties. Treneri nekad nav īpaši vēlējušies kaut kur iesaistīties. Un 
kādreiz nav ko ieteikt, ja kāds vecāks jautā par treneriem. Svarīgākais ir nepazaudēt 

cilvēkus, trenerus. Varbūt tas ir arī veids sakustināt un attīstīt klubu sistēmu. 
I.Cekule pārjautā, ka saprot, ka tas būs tāds papildus stimuls treneriem? Stāsta, ka kādreiz 
Cēsu klubā bija abas Ingas. Visu ziemu visus posmos startēja no Cēsu kluba, arī stafetē. 

Klubu vērtējumā bija priekšā visiem. Klubā ir kādi 15 cilvēki, kas varbūt nav baigi aktīvi. 

Bet šīm sportistēm pašvaldībā nevar dabūt līdzekļus, tāpēc ka viņas nav Cēsu iedzīvotājas. 
Līdz ar to kluba atbalsts un nozīmība krītas. Ir žēl, jo audzēkņiem, ko sporta skolā 

izaudzināju, nevaru dabūt atbalstu no pašvaldības. 
V.Brīze informē, ka par šo problēmu, iespējams, varētu runāt ar pašvaldību. Bija tikšanās 

ar pašvaldību saistībā ar olimpisko centru. Tajā bija vienošanās, ka centra vadītājai 

jāizstrādā plāns, koncepts uz attīstību, tīri praktiskas lietas ko un kā darīt sportam. Un ka 
slēpošanai un biatlonam tā trase ir vajadzīga. 
I.Cekule jautā, kur dabūs šo naudu ko maksāt?  
V.Brīze atbild, ka faktiski meklēsim iespēju pārvirzīt no tā, ko mēs iegūstam, neesot šobrīd 

izlasei. 
I.Cekule izsaka priekšlikumu varbūt ieguldīt kaut kādu naudu sniega sagatavošanai, un tad 

bērniem kas ir rangā piešķirt kaut kādas kartītes, talonus par ko izmantot šeit treniņus par 

velti. Lai nav jābrauc uz sniegu uz Somiju. Domā, ka no tā ļoti iegūtu. 
V.Brīze atbild, ka sniegu pūtīs tik un tā. Tā vairāk ir pašvaldības politika un vēlēšanās.  

Tas pats stāsts par Priekuļiem, lai saglabātu to trasi, kādēļ mēs no federācijām braucām 

runāt par trases attīstību un iespējām. 
Izsaka galīgo diskusijas apkopojumu - padomāt par priekšlikumu un J.Pīpkalējam izsūtīt 

kalnu aprēķināšanas variantu 
 
NOLEMJ: 
4.1. Pieņemt informāciju zināšanai 
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4.2. J.Pīpkalējam izsūtīt darba grupas locekļiem kalnu slēpošanas treneru apmaksas 

aprēķināšanas kārtību 
Par Pret Atturas 
3 0 0 

 
5. Izteicās: J.Pīpkalējs, V.Brīze, I.Cekule 
 
J.Pīpkalējs informē par FIS TD semināru Somijā. Piedalījās J.Pīpkalējs, G.Ikaunieks un 

J.Puida. G.Ikaunieks nokārtojis eksāmenu. Informē, ka aprunājies ar citām federācijām, kā 

viņi risina jautājumu par jaunajiem noteikumiem nūjām. Viņi neaiztiek jauniešus, bet FIS 

sacensībās būs spēkā. Izsūtīs vēl informāciju un, iespējams, uztaisīs rakstu par šo lietu. 
Pastāsta sīkāk par tehniskām detaļām, kas tiks ieviestas, lai izskaustu “double poling”. 
V.Brīze norāda, ka šis ir temats daudz vairāk cilvēkiem, kam būtu jāpastāsta. Jautā vai 
nevajadzētu semināru? Iesaka stāstīt visu to kas attiecās uz sezonu, uz rollerslēpošanu. Par 

M1, M2, par izmaiņām noteikumos, nolikumu izmaiņas. 
I.Cekule norāda, ka gribēja prasīt par semināru, kas paredzēts 12. novembrī. 
J.Pīpkalējs informē, ka runājis ar G.Ikaunieku, kad varētu sarīkot. Ierosina to pašu 

12.novembri, kad rīkot semināru. 
Vienojas. Juris izsūtīt un ieliks mājas lapā info. 
 
NOLEMJ: 
5.1. pieņemt informāciju par FIS TD semināru zināšanai; 
5.2 sarīkot 12. novembrī semināru un izsūtīt informāciju par noteikumu izmaiņām. 

Par Pret Atturas 
3 0 0 

 
6. Izteicās: A.Raugulis, V.Brīze 
 
A.Raugulis izstāsta informāciju par EJOF, kas pastāstīta LOK sanāksmē. Ir lūgums 

federācijām apsvērt dalībnieku daudzumu sakarā ar lielo kopējo Latvijas komandu, jo 

piedalīsies arī hokejs un kērlings, kā arī ņemot vērā lielos augstkalnes apstākļus Erzurumā, 

īpaši patstāvīgajā dzīvošanas vietā. Informē par svarīgajiem datumiem, kad uz LOK 

jāiesūta anketas, sastāvi un cita informācija. 
V.Brīze informē par nosūtīto vēstuli uz LOK, lai informē par skaitu, kādu sūtīs uz EJOF. 
Lūdz A.Rauguli atgādināt D.Doršam par kalnu kritērijiem. 
 
NOLEMJ: 
6.1. Pieņemt informāciju zināšanai 

Par Pret Atturas 
3 0 0 

 
7. Izteicās: J.Pīpkalējs  
 
J.Pīpkalējs informē par sastādīto kalendāra projektu rollerslēpošanas sacensībām. 

D.Vuškāns ir lūdzis ņemt vērā viņa jau saplānotās nometnes. Norāda, ka visam nevar 
pielāgoties, taču ir ņēmis to vērā. 
NOLEMJ: 
7.1. Apstiprināt J.Pīpkalēja sagatavoto rollerslēpošanas sacensību kalendāru. 

Par Pret Atturas 
3 0 0 
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8. Izteicās: J.Pīpkalējs, I.Cekule, V.Brīze, A.Raugulis 
 
J.Pīpkalējs lūdz I.Cekulei iespēju aizvest smēru kastes, lai pārbaudītu, kas trūkst, kas vēl 

būtu jāpiepērk. 
I.Cekule iesaka atbraukt uz Cēsīm, un tad visu izskatīs un sarakstīs. 
 
V.Brīze ierosina laicīgi domāt un runāt par PČ, kas brauks, ar ko brauks un ko darīs 
J.Pīpkalējs. Kāds J.Pīpkalēja plānotais sastāvs, kas vada, kādi mērķi cilvēkiem uz to 

doties? Nepieciešams jau laicīgi sportistu saraksts kādās disciplīnās un ar kādu mērķi. 
Jautā, kas ir izpildījuši šobrīd? Tagad viss mainījies un nav jāved. Jāceļ līdz ar to ir prestižs 

piedalīties PČ. 
J.Pīpkalējs informē, ka pagājušā nedēļā izsūtījis e-pastu sportistiem un treneriem ar 
lūgumu informēt kādās disciplīnās vēlas startēt, ja izpilda kvalifikāciju un ar kādu mērķi. 
Informē par visu kas saistās ar organizēšanu. Ir sācis kontaktēties ar organizatoriem, risinot 
dažādus jautājumus. Kas oficiāli izpildīs kvalifikāciju, tos vedīsim. 
A.Raugulis informē, kādi ir FIS kritēriji un ko organizatori uzņem. 
I.Cekule jautā, cik mēs vedam? 
J.Pīpkalējs norāda, ka plāno vest tik, cik ir atlasē. Ar smērēšanām ir problēmas. Ir 

interesējies vienā, otrā, trešajā vietā. Ja ar sportistiem netiek braukts iepriekš uz 

sacensībām, tad tas ir risks. Līdz ar to plāno, ka treneri, kas brauc, uzņemas arī smērētāju 

lomu. 
V.Brīze norāda, ka jāpieturas pie principa, ka ir viena komanda un visi dzīvo vienā vietā, 
un izmanto vienu transportu. Šobrīd jau laicīgi ir jābūt skaidrai visai loģistikai. 
 
NOLEMJ: 
8.1. J.Pīpkalējam komunicēt un plānot laicīgi dalībnieku sastāvu un loģistiku 

Pasaules čempionātam Lahti. Lūgt sportistiem iesūtīt iesniegumus par piedalīšanos 

PČ un norādīt disciplīnas, kurās vēlas startēt. 
Par Pret  Atturas 
3 0  0 

 
Sapulce beidzas plkst. 16.50 
 
LSF distanču slēpošanas  
Darba grupas vadītājs, sapulces vadītājs     Juris Pīpkalējs 
 
LSF distanču slēpošanas  
Darba grupas locekle        Ilze Cekule 
 
LSF distanču slēpošanas  
Darba grupas locekle        Ineta Kravale 
 
 
Protokolēja           Agris Raugulis 


