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LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS 
DISTANČU SLĒPOŠANAS DARBA GRUPA 

PROTOKOLS NR. CC/2018/03 
2018. gada 5. aprīlī plkst. 15:00, Smeceres sila sporta bāzē, Madonā. 
Sēdes vadītājs: Vairis Brīze, Protokolē: Agris Raugulis. 

PIEDALĀS 

 Juris Pīpkalējs  Ilze Cekule  Dainis Vuškāns 
 Inese Šķēle  Ineta Kravale   

LSF PĀRSTĀVJI 

 Vairis Brīze  Agris Raugulis  Laila Liniņa  

VIESI   

 Mārtiņš Niklass  Gunārs Ikaunieks (no 15:35) 

DARBA KĀRTĪBA 
1. Par distanču slēpošanas darba grupas 2018. gada 20. marta sanāksmes protokola 

apstiprināšanu. (J.Pīpkalējs) 
2. 2018. gada vasaras sezonas kalendārs. (J.Pīpkalējs) 
3. Par 2017./2018.gada sezonas rangu. (J.Pīpkalējs) 
4. Par J.Pīpkalēja iesniegumu LSF valdei par atkāpšanos no valdes. (J.Pīpkalējs) 
5. Dažādi. 

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMU APSPRIEŠANAS GAITA UN PIEŅEMTIE LĒMUMI 

1. Par distanču slēpošanas darba grupas 2018. gada 20. marta sanāksmes protokola 
apstiprināšanu. 
A.Raugulis informē, ka jāapstiprina iepriekšējās sapulces protokols. Jautā vai ir kādi 
komentāri. 
Lēmums: 

1.1. Apstiprināt LSF distanču slēpošanas darba grupas sanāksmju protokolu Nr. CC/2018/2 

Par Pret Atturas 
3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: D.Vuškāns (par), I.Cekule (par), I.Kravale (par). 

2. 2018. gada vasaras sezonas kalendārs. 
Izteicās: I.Cekule, V.Brīze, M.Niklass, G.Ikaunieks, D.Vuškāns 
I.Cekule aicina izrunāt par 2018. gada vasaras kalendāru. Iepriekš nav bijis nekas 
saplānots un J.Pīpkalējs šobrīd nav vairs. 
V.Brīze norāda, ka J.Pīpkalēja veidotajā budžetā šie pasākumi nav plānoti. Ja notiek 
Pasaules kauss, tad vismaz vienu distanci arī jauniešiem var sarīkot tajā pašā laikā. 
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Informē par tikšanos un panākto vienošanos ar Madonas domi saistībā ar 2018. gada 
pasaules kausa un 2019. gada Pasaules čempionāta rīkošanu. Jautā, cik posmus vēlas 
rīkot Latvijas čempionātam? Jādomā par cilvēku, kas darīs, jo cilvēks sacensībās ir 
nepieciešams. Kaut ko var pieslēgties pats un skatīties, kā sakārtot finanses. Arī nolikums 
vajadzīgs vasaras sacensībām. 
I.Cekule norāda, ka vienu vajadzētu Madonā, vienu Priekuļos. Trešais būtu labi Siguldā. 
Madonā jauniešiem grūti startēt, jo viss pakārtots Pasaules kausam. Sprintu pilsētā var 
apvienot, bet Smecersilā grūti. Priekuļos labi būtu divas dienas. Ierosina saplānot cik 
maksā tiesneši, medaļas priekš LČ posma. Redz, ka to var sarīkot no C sastāva rudens 
nometnes naudas. Septembrī, pēc nākošā finansējuma, skatīties, ko var vai nevar atļauties 
nometnei. Uzņemas saplānot Priekuļu sacensību izmaksas, tiesnešus utt. Arī sagatavot 
nolikuma projektu. 
M.Niklass ierosina Siguldā runāt ar pašvaldību, varbūt kaut ko nosedz. Iespējams arī 
Priekuļos. Siguldā iespējamie cilvēki, kas uz vietas būtu organizatori, ir Kaspars Kārkliņš, 
Ivo Deičmanis, Raivis Zīmelis. 
G.Ikaunieks uzņemas sprinta sacensības jauniešiem Madonā.  
D.Vuškāns informē, ka Pasaules kausa laikā viņam ar bērniem ir nometne Otepē. Datumi 
nav maināmi, jo tādi piedāvāti kā vienīgie. 
I.Cekule ierosina, ja D.Vuškāns ar bērniem nevar, taisīt Madonā nedēļu vēlāk un divas 
dienas. Pēdējo posmu, ja nevar Siguldā, tad kaut kur citur, piem, Madonā. Priekuļu posma 
datumi 25.-26. augusts klasiku un slidsolis. Tikai jauniešiem, bez FIS. Lielajiem ir PK 
Madonā. 
G.Ikaunieks ierosina ielikt LČ grupu 21 vai elites. 
Lēmums: 

2.1. Uzdot I.Cekulei līdz nākamajai sanāksmei sagatavot 2018. gada Latvijas čempionāta 
rollerslēpošanā nolikuma projektu un iesūtīt LSF un darba grupai; 

2.2. Uzdot I.Cekulei līdz nākamajai sanāksmei noskaidrot 2018. gada Latvijas čempionāta 
rollerslēpošanā Priekuļu posma iespējamo sarīkošanu un sagatavot iespējamās izmaksas. 

Par Pret Atturas 
3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: D.Vuškāns (par), I.Cekule (par), I.Kravale (par). 

3. Par 2017./2018.gada sezonas rangu. 
Izteicās: V.Brīze, I.Cekule 
V.Brīze informē, ka uzņemas pārbaudīt, kas izdarīts saistībā ar distanču slēpošanas rangu, 
un nosūtīt I.Cekulei pārbaudīt. 
I.Cekule uzņemas aprēķināt komandu rangu. 
Lēmums: 

3.1. Uzdot V.Brīzem noskaidrot 2017./2018.gada sezonas individuālā ranga aprēķināšanas 
gaitu un informēt darba grupu; 

3.2. Uzdot I.Cekulei veikt 2017./2018.gada sezonas komandu ranga aprēķināšanu un iesūtīt 
LSF gatavo variantu. 

Par Pret Atturas 
3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: D.Vuškāns (par), I.Cekule (par), I.Kravale (par). 

4. Par J.Pīpkalēja iesniegumu LSF valdei par atkāpšanos no valdes. 
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Izteicās: V.Brīze, A.Raugulis, I.Cekule, G.Ikaunieks, M.Niklass 
V.Brīze informē, ka J.Pīpkalējs iesniedzis LSF valdē iesniegumu ar ka atstāj valdes locekļa 
amatu. Norāda, ka vairāk nekādas sīkākas informācijas no viņa nav, jo iesniegums atsūtīts 
elektroniski pirms valdes sēdes un uz valdes sēdi nav ieradies. LSF ir sagatavojusi vēstuli 
J.Pīpkalējam ar jautājumiem, taču šobrīd atbilde nav saņemta. 
A.Raugulis informē, ka LSF šogad Latvijā ir jārīko Skandināvijas valstu sanāksme. Ir jautāts 
J.Pīpkalējam vai kaut kas ir jau darīt un rezervēts, taču atbildes un informācijas nekādas 
nav. 
G.Ikaunieks informē, ka J.Pīpkalējs ir teicis, ka Rīgā kaut kāda viesnīca ir rezervēta. Mēs 
varētu kandidēt uz 2020. gadu par Skandināvijas kausu, bet 2019. gadā neņemt. 
Lēmums: 

4.1. Uzdot A.Raugulim sarīkot Skandināvijas valstu sanāksmi un pārstāvēt tajā Latviju, kopā ar 
G.Ikaunieku un M.Niklasu; 

Par Pret Atturas 
3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: D.Vuškāns (par), I.Cekule (par), I.Kravale (par). 

5. Dažādi. 
Izteicās: A.Raugulis, V.Brīze, M.Niklass, I.Cekule  
A.Raugulis informē, ka ir aktuāls jautājums par 2019. gada Pasaules čempionāta 
kritērijiem. Nav uz šo brīdi apstiprinātu kritēriju. Iepriekš ir spriests, bet nav skaidrs, kur 
apstājies. 
V.Brīze norāda, ka iepriekš ir spriests par šiem kritērijiem. 
M.Niklass ierosina apskatīties uz distancēm, un tad domāt par konkrētākiem cilvēkiem, kas 
tur startēs. 
I.Cekule informē, ka jādomā arī par sezonas noslēguma pasākumu. Distanču slēpotāji grib 
atsevišķi. Nauda budžeta plānā nav ietāmēta. Ierosina rīkot svētdienā, 27.maijā Madonā, 
Smeceres sila bāzē. 
Lēmums: 

5.1. Nākamās sapulces darba kārtībā iekļaut jautājumu par 2019. gada Pasaules čempionāta 
atlases kritērijiem; 

5.2. Uzdot D.Vuškānam sagatavot noslēguma apbalvošanas pasākuma programmu un 
iespējamās izmaksas. 

Par Pret Atturas 
3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: D.Vuškāns (par), I.Cekule (par), I.Kravale (par). 
Sapulces noslēgums plkst. 16:50 

APSTIPRINĀJUMS 
LSF distanču slēpošanas darba grupas protokols Nr. CC/2018/03 apstiprināts Latvijas 
Slēpošanas federācijas 2018. gada 16. maija distanču slēpošanas darba grupas 
sanāksmē. 

 

  

Sapulces vadītājs, Vairis Brīze  Protokolētājas, Agris Raugulis 


