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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 

Distanču slēpošanas darba grupas sanāksmes 
PROTOKOLS Nr. CC/2017/6 

 

2017. gada 4. oktobrī plkst. 10:00 

Grostonas ielā 6b-414, Rīgā (LSFP sanāksmju telpās) 

 

Piedalās:     Juris Pīpkalējs   Ilze Cekule    

 Dainis Vuškāns   Agnese Caune 

 Ineta Kravale 

   

LSF Prezidents:    Vairis Brīze (10:10 - 10:20; 10:30 - 10:50) 

LSF grāmatvede:    Laila Liniņa 

Protokolē, LSF ģenerālsekretārs:  Agris Raugulis 

Viesi: Inese Šķēle 

 

Darba kārtība 

 

1 05.09.2017. darba komisijas protokola apstiprināšana J. Pīpkalējs 

2 C sastāva apstiprināšana 2017/2018 gada sezonā J. Pīpkalējs 

3 LSF distanču slēpošanas 2017/2018 gada ziemas sezonas ranga 

nolikums 

J. Pīpkalējs 

4 Konkursa nolikums LSF 2017. gada Latvijas čempionāta distanču 

slēpošanā 2. posma sarīkošanai 

J. Pīpkalējs 

5 Dažādi  

 

Sapulce sākas 10:00 

 

1. Izteicās: I.Šķēle, J.Pīpkalējs, I.Cekule 

J.Pīpkalējs jautā, vai kādam ir komentāri par iepriekšējo protokolu. Ja nav, tad iesaka to 

apstiprināt. 

I.Šķēle ierosina sarīkot sanāksmes par kādu mazsvarīgāku jautājumu ar skype palīdzību. 

Norāda, ka iepriekšējā reizē ir bijis maz dalībnieku. 

 

NOLEMJ: 

1.1. apstiprināt LSF distanču slēpošanas darba grupas sanāksmju protokolu Nr. 

CC/2017/5 

Par Pret Atturas 

3 0 0 

 

 

2. Izteicās: J.Pīpkalējs, I.Cekule, V.Brīze, I.Kravale 

 

J.Pīpkalējs informē, kāda ir situācija ar C sastāvu pēc apstiprinātajiem kritērijiem. Ir 

sagatavots projekts ar tiem, kas iekļūst, un kandidātiem. O.Vanags bija, bet viņa trenere 

informēja, ka atsakās no iekļaušanas sastāvā. Stabiņā nākamie ir kandidāti, kas var kandidēt. 
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D.Vuškāns elektroniski atsūtījis savu priekšlikumu. Ierosina apstiprināt šos piecus. Un izvērtēt 

no kandidātiem, kurus liekam klāt. Jautā kas ar V.Pētersoni? Piedāvā skatīties no jaunākiem uz 

vecākiem. Šobrīd ir pieci un vienmēr ir bijuši vismaz 8. Norāda, ka puiši no Madonas ir ar 

labāku kvalitāti par meitenēm. 

I.Cekule ierosina pie kandidātiem noteikti likt klāt R.M.Upenu. Bija trešais rangā, bet nopietni 

trenējas un gatavojas. Nākošgad ir vecākais savā grupā. Vasarā ir nostartējis visas sacensības. 

Salīdzinot ar A.K.Krīgeru ir vienāds.  Cik zina, tad S.Buliņa gatavojas Pasaules jauniešu 

čempionātam biatlonā. Biatlonam arī decembra sākumā ir nometne, lai gatavotos. Jārunā ar 

S.Sverčkovu. V.Pētersone būs beigusi riteņbraukšanu un slēpos. Piekrīt, ka puiši ir labāki. 

Jautā vai P.Eiduka brauc uz nometni Somijā? Kad notiek un kādi plāni ar Ziemeļvalstu 

čempionātu? 

I.Kravale apstiprina, ka puiši ir stiprāki par meitenēm, un tiem vajadzētu dot priekšroku. 

J.Pīpkalējs informē, ka ar I.Eiduku bija saruna, ka P.Eiduka uz nometni nebrauc, bet vēlas 

atsevišķi viņas summu, jo brauc ātrāk. Ar D.Vuškānu runāts, ka 16.-17.12. ir sacensības, kas 

iekļautos nometnē. Ziemeļvalstu čempionāts notiek janvāra beigās, bet jāskatās, kā ar budžetu, 

vai varēs vispār finansēt. 

V.Brīze jautā, kas ir plānots ar C sastāvu? Cik cilvēki un cik uz cilvēku plānots budžets? Ko 

mēs tiem cilvēkiem iedosim? 

J.Pīpkalējs informē, ka C sastāvā plānoti maksimums 8 sportisti, par ko šobrīd grupa lemj, un 

plus treneris. Madonas sporta skola ir rezervējusi dzīvošanu nometnei, un vedīs arī paši dažus 

savus labākos audzēkņus. Rezervējot 30% Madonas sporta skola ir iemaksājusi. 3000 EUR 

izmaksās dzīvošana. 

I.Cekule informē, ka 9 vietas nometnei Somijā jau ir pasūtītas. Šoreiz ir lētāk, jo ir Somija un 

prāmis ir lētāk, tuvāk jābrauc, un arī dzīvot lētāk. 

 

NOLEMJ: 

2.1. apstiprināt distanču slēpošanas C sastāvā sekojošus sportistus: R.Vīgantu, N.Saulīti, 

P.Bergfeldi, P.Eiduku, A.K.Krīgeru, U.Akmentiņu un R.M.Upenu; 

2.2. uzdot J.Pīpkalējam sazināties ar K.Bruneri un pēc viņas piekrišanas apstiprināt viņu 

C sastāvā; 

2.3. pieņemt informāciju par nometni Somijā un Ziemeļvalstu čempionātu zināšanai. 

Par Pret Atturas 

3 0 0 

 

 

3. Izteicās: J.Pīpkalējs, I.Cekule, I.Kravale 

  

J.Pīpkalējs informē, ka sazinājās ar U.Brīzi, kurš rēķina visus rangus. Izlaboja kļūdas, kuras 

vajadzēja labot. Pielikti faktori, kas runāti par grupām. 2. posms nav FIS sacensības, bet 

atsaucoties uz 3.2 punktu punktus rēķinās pēc FIS. 

I.Cekule ierosina apvienot 3.4.2 un 3.4.4. Vienā vietā ir visas grupas. 3.4.punkts paliek kā ir. 

Lūdz sameklēt kādu suvenīru 4., 5., 6. vietām, kas ir noderīgs, ko var izmantot, kaut vai 

apdrukātu blociņu. 

I.Kravale jautā, vai komandas neapbalvos? 

J.Pīpkalējs informē, ka nē, naudas balvas nebūs. Ir atsevišķi komandu nolikums, kausi un 

diplomi būs kā vienmēr. Balvas mēģinās piesaistīt.  

 

NOLEMJ: 

3.1. apstiprināt LSF distanču slēpošanas 2017./2018. gada ziemas sezonas ranga nolikumu 

ar sapulcē izrunātajiem precizējumiem; 

3.2. uzdot J.Pīpkalējam veikt nolikumā nepieciešamos labojumus un iesūtīt LSF gatavo 

variantu; 
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Par  Pret Atturas 

3  0 0 

 

 

4. Izteicās: V.Brīze, I.Cekule, J.Pīpkalējs, I.Kravale 

 

V.Brīze norāda, ka pēc sagatavotā projekta un tādām attiecībām process būs dārgāks nekā 

rezultāts. 

I.Cekule informē, ka Biatlona federācija prezentējusi savu sacensību kalendāru. Tas sastādīts 

izejot no Pasaules jauniešu čempionāta, kas notiks Otepē februāra beigās. Otrais posms ir 

atlase šīm sacensībām. Šajā laikā ir biatlona mači un būs līdzīgi kā iepriekšējā gadā, kad 

labākie startēs biatlonā. Brīdina, ka tādēļ daļēji iznāks samazināt dalībnieku skaitu. 

V.Brīze norāda, ka projekts rīkot bija par tādēļ, ka ir vajadzīgas vēl kādas sacensības. Skatoties 

uz budžetu, ir reāli nobažījies par lieku rīkošanu. Skaidrs arī, ka jāmaina turpmāk dalības 

maksas. Ja rīkojam, tad skaidrs, ka 5000 ir kaut kur atņemti. Varbūt kāds pats var uzrīkot kādu 

jaunatnes maču, bez federācijas?! LSF tad kādu tūkstoti var piemaksāt klubam, kas ir gatavs 

rīkot. Un arī brīva kalendāra izvēlē, skatoties, lai nepārklājas pāri.  

J.Pīpkalējs jautā, kā ir Ērgļos jauniešu olimpiādē? 

I.Cekule ierosina apdomāt pārlikt datumus. Informē, ka Ērgļos agrāk bija divas dienas, 

pagājušā gadā tikai viena diena. Iesaka nedēļu iepriekš, vai nedēļu vēlāk. Sigulda izdevīga, jo 

tuvāk. Piekrīt, ka rīko kāds klubs un LSF piemaksā. Uzrakstītais J.Pīpkalēja projekts ir pārāk 

nopietns, kas atbaida. 

I.Šķēle ierosina rīkot tikai vienu dienu. 

I.Kravale atbalsta ierosinājumu par vienu dienu. Jautā, kādas distances plānotas? 

I.Cekule sezonas apbalvošanā visās esmu bijusi, kalnu slēpošanā apbalvo visas maziņās grupas 

smuki. Varbūt tajā vietā rīkot maču maziem iesācējiem. Varētu arī distancēs rīkot kaut ko 

līdzīgu. Man vēl sapnis rīkot skikrosu. Ineta atbalsta skikross būtu labi. 

V.Brīze informē, ka Vilciņa kausā kalnu slēpošanā federācija neiegulda naudu nemaz, tas ir 

klubu, vecāku finansēts. Informē, kā notiek jauniešu sacensības kalnu slēpošanā, klubi piesakās 

kas un kad rīkos. Lūdz izņemt ārā šo konkursu un sacensības rīko kāds cits ar atrunu, ka 

atbalstam paliek 1000-1500 finansējums tam, kas rīko šādas sacensības. 

 

NOLEMJ: 

4.1. nerīkot konkursu par LSF 2017. gada Latvijas čempionāta distanču slēpošanā 2. 

posma sarīkošanu; 

4.2. aicināt pieteikties klubus un sporta skolas sarīkot sacensības jauniešiem šā posma 

vietā. 

Par Pret Atturas 

3 0 0 

 

 

5. Izteicās: I.Cekule, J.Pīpkalējs, A.Raugulis 

 

I.Cekule informē, ka interesē FIS treniņu dienas priekš V.Pētersones, jo pagājušā gadā viņa arī 

esot interesējusies, bet nokavējusi un jau bijis nokomplektēts sastāvs. Informē, ka distanču 

slēpošanas stafešu sacensību laikā ir biatlona čempionāts lielajiem. 

J.Pīpkalējs informē, ka aizsūtīs informāciju I. Cekulei. 

A.Raugulis jautā I.Cekulei, vai biatlona federācija skatās un ņem vērā slēpotāju kalendāru?  

I.Cekule atbild, ka jā, skatās un mēģina nelikt, bet šogad ir sanācis, ka nebija citu variantu. 

Uzskata, ka kross Pļaviņās nav labi pārcelts dēļ Carnikavas skrējiena. Pļaviņās kross tomēr 

tradicionāli ir jau 50 gadus. 

J.Pīpkalējs jautā, cik Cēsīs sporta skolā ir bērni? 

I.Cekule informē, ka kopā ar Vecpiebalgu Cēsīs skolā ir kādi 120-140 bērni. 
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NOLEMJ: 

5.1. pieņemt informāciju zināšanai; 

Par Pret Atturas 

3 0 0 

 

 

 

Sapulce beidzas plkst. 11.00 

 

 

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 

 


