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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 

Distanču slēpošanas treneru un sporta skolu pārstāvju sanāksmes 
PROTOKOLS Nr. CTR/2017/1 

 

2017. gada 4. aprīlī plkst. 10:00 

Olimpiskajā sporta centrā (LSFP sanāksmju telpā) 

Grostonas ielā 6b – 409. kab., Rīgā 

 

Piedalās:  Juris Pīpkalējs  LSF valdes loceklis, atbildīgais par distanču slēpošanu 

Ilze Cekule  Cēsu pilsētas Sporta skola 

Inese Šķēle  Cēsu pilsētas Sporta skola 

Dzintars Balodis Cēsu pilsētas Sporta skola 

Toms Praulītis  Cēsu pilsētas Sporta skola 

Ineta Kravale  Sporta skola “Arkādija” 

Pēteris Vancāns Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola 

Ilona Vanaga   Krāslavas Sporta skola 

Raivis Zīmelis  Siguldas Sporta skola 

Sandris Stūris   Aizkraukles novada Sporta skola (no 10:34) 

 

Protokolē, LSF ģenerālsekretārs:  Agris Raugulis 

 

Darba kārtība 

 

1 Par precizējumiem MK noteikumu Nr.1036 “Kārtība, kādā valsts 

finansē profesionālā ievirzes sporta izglītības iestādes” 1.pielikumā 

“Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu 

rezultativitātes kritēriji sportā un nosacījumi attiecībā uz audzēkņu 

skaitu un vecumu” ietvertajā informācijā. 

A.Raugulis 

2 Par kontrolnormatīviem distanču slēpošanā MT-4 - ASM mācību 

grupām 

A.Raugulis 

3 Dažādi  

 

1. Izteicās: A.Raugulis, I.Cekule, I.Šķēle, P.Vancāns, I.Vanaga, I.Kravale, R.Zīmelis 

 

NOLEMJ: 

1.1. SSG sākt apmācību no 6 gadiem. Ja pieļaujams, atstāt grupā ar 5 gadu vecuma 

starpību un ar iespēju atstāt kādu audzēkni atkārtoti uz gadu dēļ vecuma vai 

fiziskās sagatavotības; 

1.2. Pierakstīt piezīmi, ka katrs Latvijas čempionāta starts (katra disciplīna) ir kā 

atsevišķas sacensības; 

1.3. Izteikt MT-3 grupas rezultativitātes kritērijus sekojošā redakcijā: “Dalība 3 

(trijās) oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde.” 

1.4. Izteikt SMP-1 grupas rezultativitātes kritērijus sekojošā redakcijā: “50% grupas 

audzēkņu valsts vai oficiālajās sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 75% un 

kontrolnormatīvu izpilde.” 

1.5. Izteikt SMP-2 grupas rezultativitātes kritērijus sekojošā redakcijā: “50% grupas 

audzēkņu valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu 2/3 vai oficiālajās sacensībās 
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izcīnīto vietu pirmajā pusē un kontrolnormatīvu izpilde, vai grupā ir Latvijas 

jaunatnes izlases dalībnieks vai kandidāts.” 

1.6. Izteikt SMP-3 grupas rezultativitātes kritērijus sekojošā redakcijā: “50% grupas 

audzēkņu valsts vai oficiālajās sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, 

dalība starptautiskās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde, vai grupā ir Latvijas 

jaunatnes izlases dalībnieks vai kandidāts.” 

1.7. Grupu audzēkņu skaitu visās grupās pielīdzināt biatlona audzēkņu skaitam sakarā 

ar papildus slodzi dalības nodrošināšanai klasiskā stila treniņos un sacensībās. 

Sekojoši audzēkņu skaits grupās ir: SSG 9-14, MT-1 8-12, MT-2 8-11, MT-3 7-10, 

MT-4 6-10, MT-5 6-8, MT-6 5-8, MT-7 4-7, SMP-1 3-6, SMP-2 3-6, SMP-3 3-5, 

ASM 2-4. 

1.8. Pierakstīt piezīmi, ka MK noteikumu Nr.1036 1. Pielikuma piezīmi Nr.4 “Izglītības 

iestādes vadītājs apstiprina mācību treniņu grupu, ja vismaz 75 % grupas 

audzēkņu ir izpildījuši noteiktos rezultativitātes kritērijus.” var attiecināt tikai uz 

MT-1 - MT-7 gada grupām, kurām ir nepieciešams tikai noteikts sacensību skaits, 

bet ne SMP un ASM grupām, kurām jau ir noteikti savi kritēriji - izcīnīt noteiktas 

vietas vai ierindoties noteiktos % no dalībnieku skaita. 

Par Pret Atturas 

10 0 0 

 

 

2. Izteicās: I.Cekule, I.Šķēle, P.Vancāns, I.Vanaga, I.Kravale, R.Zīmelis 

 

NOLEMJ: 

2.1. Kontrolnormatīvus veidot katram dzimšanas gadam; 

2.2. R.Zīmelim sazināties ar I.Vanagu un precizēt normatīvus vēderpresei, līdztekām un 

pumpēšanās un nosūtīt tos I.Cekulei; 

2.3. I.Cekule uz Cēsu sporta skolas normatīvu pamata apkopo kopējo distanču 

slēpošanas normatīvu projektu un līdz maijam nosūta uz LSF. 

Par Pret Atturas 

10 0 0 

 

 

3.   

 

Izskatāmo jautājumu nav. 

 

 

Sapulce beidzas plkst. 11.55 

 

 

LSF distanču slēpošanas  

Darba komisijas vadītājs, sapulces vadītājs    Juris Pīpkalējs 

 

 

Protokolēja           Agris Raugulis 

 


