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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 

Distanču slēpošanas darba grupas sanāksmes 
PROTOKOLS Nr. CC/2017/7 

 

2017. gada 7. novembrī 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 (līdz 10:40) 

LSF grāmatvede:    Laila Liniņa 

Protokolē, LSF ģenerālsekretārs:  Agris Raugulis 

Viesi: Andžela Brice 

 

Darba kārtība 

 

1 04.10.2017. darba komisijas protokola apstiprināšana J. Pīpkalējs 

2 Dalībnieku sastāvs FIS attīstības nometnei Itālijā, Valdifieme 11.-

20.12.2017. 

J. Pīpkalējs 

3 Dažādi  

   

Sapulce sākas 10:00 

 

1. Izteicās: J.Pīpkalējs 

 

A.Raugulis informē, ka iepriekšējais protokols tiks izsūtīts pa e-pastu. 

J.Pīpkalējs ierosina apstiprināt protokolu pēc izsūtīšanas. 

 

NOLEMJ: 

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

CC/2017/6 pēc tā izsūtīšanas grupas locekļiem. 

Par Pret Atturas 

3 0 0 

 

 

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

 

J.Pīpkalējs informē, ka pieteikta uz FIS nometni decembrī ir Vineta Pētersone no Cēsīm. Ir 

runājis ar pārējiem, bet vairāk neviens nav gatavs braukt sakarā ar citiem plāniem un 

nometnēm Skandināvijā. P.Eiduka atsūtījusi iesniegumu par dalību nometnē Vuokatti. I.Briedis 

arī nav gatavs braukt. 

Klātesošie diskutē par iespējamajiem sportistiem, kas varētu braukt. 

J.Pīpkalējs informē, ka vēl līdz pieteikšanas termiņam mēģinās runāt ar citiem sportistiem, kā 

arī treneri, kas varētu braukt. 
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NOLEMJ: 

2.1. apstiprināt dalībai FIS nometnē distanču slēpošanā Itālijā, Valdifieme 11.-20.12.2017. 

V.Pētersoni; 

Par Pret Atturas 

3 0 0 

 

 

3.1. Par distanču slēpošanas darba grupas sastāvu 

Izteicās: J.Pīpkalējs, A.Raugulis, V.Brīze, I.Cekule, I.Kravale 

  

J.Pīpkalējs informē, ka ir nepieciešamas precizēt sastāvu darba grupai, lai nākošajā LSF 

valdes sēdē to varētu apstiprināt. A.Caune ir uzrakstījusi iesniegumu e-pastā, ka atsakās no 

dalības darba grupā, jo nevar izbraukāt. D.Vuškāns mutiski paudis, ka nevēlas piedalīties.  

A.Raugulis informē, ka no D.Vuškāna nav saņemts rakstisks viedoklis. 

V.Brīze ierosina ierakstīt, ka sacensības jārīko ekonomiskāk. Nolaidības dēļ ir radušās 

problēmas ar autotransportu. 

Diskusija par sacensību dalības maksām. 

V.Brīze informē, ka reāli dalības maksai būtu jābūt 10 EUR. Ierosina runāt par to laicīgi. Gads 

ir laiks, lai iesniegtu priekšlikumus. 

I.Cekule norāda, ka mazie bērni sāks izvērtēt, kur braukt, un piedalīsies tikai kādos 2 startos. 

Ja tiek celta dalības maksa, kaut kam vēl jābūt klāt. Jāpavērtē, kāpēc daudzi brauc uz Stirnu 

buku. 

Diskusija par Cēsu Olimpisko centru Priekuļos, par tā daļu turētāju tikšanos un nespēju rast 

risinājumu par centra tālāko darbību. 

Par darba grupu Agnesi izņemt.  

Vienojas, ka darba grupas sanāksmēs pārējiem kas grib, tas nāk. Labāk ja nāk vairāk cilvēku 

un zina, kas notiek, iesaistās dokumentu tapšanā. 

 

NOLEMJ: 

3.1.1. atbrīvot no darba grupas pēc pašas vēlēšanās A.Cauni; 

3.1.2. apstiprināt arī turpmāk distanču slēpošanas darba grupā tās esošos locekļus 

J.Pīpkalēju, I.Cekuli, D.Vuškānu, I.Kravali; 

3.1.3 atgādināt, ka darba grupas sanāksmes ir atklātas visiem interesentiem, aicināt citus 

interesentus piedalīties tās sanāksmēs, un ņemt dalību tās darbā, viedokļu paušanā un 

dokumentu tapšanā; 

Par  Pret Atturas 

3  0 0 

 

 

3.2. Par distanču slēpošanas darba grupas sanāksmēm 

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

 

A.Raugulis jautā par distanču slēpošanas darba grupas sanāksmju grafiku nākamajam gadam. 

J.Pīpkalējs ierosina decembrī sanāksmi nerīkot, jo nav aktuālu jautājumu. Atgādina, ka I.Šķēle 

ieteica par vieglākiem jautājumiem sarīkot skype diskusijas. Pārējos datumus sastādīs pēc 

iepriekš esošā grafika. 

I.Cekule piekrīt, ka decembrī varētu nerīkot sanāksmi.  
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NOLEMJ: 

3.2.1. nerīkot distanču slēpošanas darba grupas sanāksmi decembrī; 

3.2.2. uzdot J.Pīpkalējam sastādīt pārējo distanču slēpošanas darba grupu sanāksmju 

grafiku atbilstoši iepriekšējai praksei; 

 

Par Pret Atturas 

3 0 0 

 

 

3.3. Dažādi  

Izteicās: I.Kravale J.Pīpkalējs 

 

I.Kravale jautā, cik brauc uz nometni Somijā, Vuokatti?  

J.Pīpkalējs informē, ka uz Somiju, Vuokatti brauc visi C sastāva sportisti, izņemot K.Bruneri 

no Siguldas. Nometnē piedalīsies R.Vīgants, N.Saulītis, P.Bergfelde, P.Eiduka, A.K.Krīgers, 

U.Akmentiņš, R.M.Upens. Siguldas sportisti brauc atsevišķi uz nometni Slovākijā, vai Čehijā. 

 

I.Kravale jautā, kur J.Pīpkalējs bija Pļaviņu slēpošanas krosa laikā.  

J.Pīpkalējs informē, ka krosa laikā bija TD seminārā Oslo, Norvēģijā. Tajā tika skatīti 

jauninājumi, tika arī runāts par jauno apmācību. Katram dalībniekam bija kāds uzdevums, 

vēlāk pārējie analizē, un komentē. M.Niklass informēja par rollerslēpošanu.  

 

I.Kravale jautā par Latvijas čempionāta 2. posmu.  

J.Pīpkalējs informē, ka LSF to nerīkos. Bet ir vienošanās, ka to sarīkos Madona un tās arī būs 

FIS sacensības. 

 

NOLEMJ: 

3.3.1. pieņemt informāciju par nometni Vuokatti zināšanai; 

3.3.2. pieņemt informāciju TD semināru Oslo, Norvēģijā zināšanai; 

3.3.3. pieņemt informāciju par LČ 2.posmu zināšanai; 

Par Pret Atturas 

3 0 0 

 

 

Sapulce beidzas plkst. 11:10 

 

 

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 

 


