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LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS 
KALNU SLĒPOŠANAS DARBA GRUPA 

PROTOKOLS NR. ALP/2018/01 
2018. gada 27. aprīlī plkst. 10:00, Grostonas ielā 6b-414, Rīgā (LSF biroja telpās). 
Sēdes vadītājs: Dinārs Doršs, Protokolē: Agris Raugulis. 

PIEDALĀS LSF BIEDRI 

 KSK Rīga  
 Siguldas Novada dome  
 SK Apex  
 SK ASI   
 SK International Ski Team  
 SK Kore Pārstāvis: J.Korde 
 SK Pantera Pārstāvis: S.Meldere 
 SK Rīgas Favorīts Pārstāvis: E.Opmanis 
 SK Snowfeel  
 SK Virsotne Pārstāvis: J.Trapāne (līdz 11:40) 
 SK Traverss-V  
 SK Ziemeļpols Pārstāvis: G.Gasūna 

PIEDALĀS LSF VALDE UN DARBINIEKI 

 Vairis Brīze  Guntis Čivčs  Dinārs Doršs 
 Einārs Lansmanis  Juris Pīpkalējs  Agris Raugulis 
 Laila Liniņa     

VIESI 

 Elvis Opmanis  Daniels Fogelis (līdz 11:20)  

DARBA KĀRTĪBA 
1. Par kalu slēpošanas darba grupas 2017. gada 29. novembra sanāksmes protokola Nr. 

ALP/2017/05 apstiprināšanu. (A.Raugulis) 
2. Atskats uz 2018. gada sacensību sezonu – Latvijas kauss, Baltijas kauss. (D.Doršs) 
3. Atskats uz 2018. gada sacensību sezonu – Vilciņa kauss. (J.Trapāne) 
4. Sezonas gala rangu apstiprināšanas kārtība un termiņi. (D.Doršs, J.Trapāne) 
5. Informācija par sanāksmēm jautājumos par Latvijas izlasēm. (D.Doršs) 
6. Informācija par sezonas noslēguma pasākumu. (G.Čivčs) 
7. Nākošo darba grupas sanāksmju grafiks. (D.Doršs) 
8. Dažādi. 
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DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMU APSPRIEŠANAS GAITA UN PIEŅEMTIE LĒMUMI 

1. Par kalu slēpošanas darba grupas 2017. gada 29. novembra sanāksmes protokola 
Nr. ALP/2017/05 apstiprināšanu. 
Izteicās: D.Doršs 
D.Doršs aicina apstiprināt kalu slēpošanas darba grupas 2017. gada 29. novembra 
sanāksmes protokolu Nr. ALP/2017/5. 
Lēmums: 

1.1. Apstiprināt kalu slēpošanas darba grupas 2017. gada 29. novembra sanāksmes protokolu 
Nr. ALP/2017/5 Protokolu publicēt Latvijas Slēpošanas federācijas mājaslapā 
www.infoski.lv.  

Par Pret Atturas 
5 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Trapāne (par), G.Gasūna (par), J.Korde (par), 
E.Opmanis (par), S.Meldere (par). 

2. Atskats uz 2018. gada sacensību sezonu – Latvijas kauss, Baltijas kauss. 
Izteicās: D.Doršs, D.Fogelis, V.Brīze, J.Trapāne, S.Meldere, G.Gasūna 
D.Doršs atskatās uz aizvadīto sacensību sezonu jauniešiem un pieaugušajiem. D.Doršs 
informē par aizvadītās sezonas Latvijas kausa, Baltijas kausa un nacionālā čempionāta 
ātruma disciplīnās norisi. 
D.Doršs vērš sapulces dalībnieku uzmanību uz Latvijā aizvadītajām FIS sacensībām kalnu 
slēpošanā, kur vairākās sacensībās nepiedalījās vairāki vadošie Latvijas kalnu slēpotāji. 
D.Doršs jautā sapulces dalībnieku domas par FIS sacensību nepieciešamību Latvijā. 
Sapulces dalībnieki izsaka atbalstu FIS sacensību rīkošanai Latvijas kausa ietvaros. 
D.Doršs iepazīstina sapulces dalībniekus 2019. gada sezonas Baltijas kausa un Latvijas 
kausa kalnu slēpošanas sacensību kalendāra uzmetumu. 
D.Doršs jautā sapulces dalībnieku viedokļus par supergiganta sacensību nepieciešamību 
jauniešiem un par supergiganta sacensībām Latvijas kausa ietvaros. J.Korde uzskata, ka 
U12 grupu dalībnieki ir pārāk jauni dalībai supergiganta sacensībās, īpaši Baltijas kausa 3. 
posmā Somijā. S.Meldere un G.Gasūna uzskata, ka tas ir treneru un vecāku pienākums 
izvērtēt vai katrs dalībnieks ir gatavs dalībai supergiganta sacensībām. Sapulces dalībnieki 
uzskata, ka supergigantam jābūt arī Latvijas kausa jauniešiem ietvaros. 
D.Doršs vaicā vai supergigantu vajadzētu iekļaut rangā. Sapulces dalībnieki uzskata, ka 
supergigantam ir jābūt ieskaitītam rangā. 
Lēmums: 

2.1. Pieņemt zināšanai D.Dorša ziņojumu par 2018. gada sacensību sezonu – Latvijas kausu 
un Baltijas kausu kalnu slēpošanā. 

2.2. 2019. gada sezonā Latvijas kausa ietvaros iekļaut arī FIS statusa sacensības 
pieaugušajiem. 

2.3. 2019. gada sezonā Baltijas kausa un Latvijas kausa kalendārā saglabāt supergiganta 
sacensības jauniešu grupām un ieskaitīt tās rangā visām jauniešu grupām. 

Par Pret Atturas 
5 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Trapāne (par), G.Gasūna (par), J.Korde (par), 
E.Opmanis (par), S.Meldere (par). 
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3. Atskats uz 2018. gada sacensību sezonu – Vilciņa kauss. 
Izteicās: J.Trapāne, D.Doršs, V.Brīze, G.Gasūna, S.Meldere  
J.Trapāne informē par Vilciņa kausa norisi 2018. gada sezonā. 2018. gada sezonā notika 
četri Vilciņa kausa posmi. J.Trapānē informē par domstarpībām, kas radušās sakarā ar 
ceturtā posma iekļaušanu Vilciņa kausa rangā. 
S.Meldere paskaidro, ka ceturtajā posmā no SK Pantera nepiedalījās vairāki dalībnieki jo 
jau pirms ceturtā posma norises apstiprināšanas bija ieplānojuši braucienu ārpus Latvijas. 
S.Meldere uzskata, ka ceturto posmu nevajadzētu vērtēt Vilciņa kausa rangā. J.Trapāne 
paskaidro, ka Vilciņa kausa rangā tiek ieskaitīti divi posmi. G.Gasūna atgādina, ka tiek 
ieskaitīti divi posmi jo jau sākotnēji tika paredzēts, ka ne visi dalībnieki varēs piedalīties 
visos posmos – kāds būs saslimis, kāds netiks utt. 
D.Doršs aicina sapulces dalībniekus balsot par visu četru Vilciņa kausa posmu iekļaušanu 
rangā. 
J.Trapāne informē par I.Ciaguna elektronisko pastu, kur ierosina iecelt Vilciņa kausa 
tehnisko delegātu lai nodrošinātu augstu Vilciņa kausa sacensību kvalitāti un drošību. 
Lēmums:  

3.1. 2018. gada sezonas Vilciņa kausa rangā iekļaut četrus posmus. 

Par Pret Atturas 
4 1 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Trapāne (par), G.Gasūna (par), J.Korde (par), 
E.Opmanis (par), S.Meldere (pret). 

3.2. Ņemt vērā I.Ciaguna ierosinājumu par tehniskā delegāta iecelšanu un nākotnē turpināt 
uzlabot sacensību kvalitāti un drošību. 

Par Pret Atturas 
5 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Trapāne (par), G.Gasūna (par), J.Korde (par), 
E.Opmanis (par), S.Meldere (par). 

4. Sezonas gala rangu apstiprināšanas kārtība un termiņi. 
Izteicās: D.Doršs 
D.Doršs informē sapulces dalībniekus ka, šobrīd www.infoski.lv ir publicēts pieaugušo 
rangs un jauniešu rangs. D.Doršs informē par to ka 1. maijā tiek publicēta noslēdzošā 14. 
FIS punktu liste. Rangs tiks atjaunots tiklīdz būs pieejama sezonas noslēdzošā FIS liste. 
Pēc ranga atjaunošanas tas būs gatavs apstiprināšanai LSF valdē. 
D.Doršs paskaidro, ka Vilciņa kausa rangs pēc šajā sapulcē pieņemtajiem lēmumiem arī 
tiks apstiprināts nākošajā LSF valdes sēdē. 
Lēmums: 

4.1. Pieņemt zināšanai D.Dorša ziņojumu par sezonas gala rangu apstiprināšanas kārtību un 
termiņiem. 

Par Pret Atturas 
5 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Trapāne (par), G.Gasūna (par), J.Korde (par), 
E.Opmanis (par), S.Meldere (par). 

5. Informācija par sanāksmēm jautājumos par Latvijas izlasēm. 
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Izteicās: D.Doršs 
D.Doršs informē ka tiek plānota sapulce starp izlases sportistiem un potenciālajiem 
kandidātiem. Sapulce plānota jūnija pirmajā nedēļā lai apspriestu nākošās sezonas izlases 
sastāvu un plānus. 
D.Doršs informē par izlases plānotajām aktivitātēm 2019. gada sezonā. 
Lēmums: 

5.1. Pieņemt zināšanai D.Dorša ziņojumu par sanāksmēm jautājumos par Latvijas izlasēm. 

Par Pret Atturas 
5 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Trapāne (par), G.Gasūna (par), J.Korde (par), 
E.Opmanis (par), S.Meldere (par). 

6. Informācija par sezonas noslēguma pasākumu. 
Izteicās: G.Čivčs 
G.Čivčs informē par sezonas noslēguma pasākumu kalna slēpošanā, kas 2018. gada 26. 
maijā notiks Pilsētas trasē, Siguldā. 
Lēmums: 

6.1. Pieņemt zināšanai G.Čivča ziņojumu par kalnu slēpošanas sezonas noslēguma 
pasākumu. 

Par Pret Atturas 
5 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Trapāne (par), G.Gasūna (par), J.Korde (par), 
E.Opmanis (par), S.Meldere (par). 

7. Nākošo darba grupas sanāksmju grafiks. 
Izteicās: D.Doršs 
D.Doršs ierosina organizēt trīs darba grupas sanāksmes pēc sezonas noslēguma 
pasākuma lai izskatītu visus aktuālos jautājumus attiecībā uz 2019. gada sezonu – 31. 
maijā, 7. jūnijā, 14. jūnijā. 
Lēmums: 

7.1. Nākošās kalnu slēpošanas darba grupas sanāksmes organizēt 2018. gada 31. maijā, 7. 
jūnijā un 14. jūnijā. 

Par Pret Atturas 
5 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Trapāne (par), G.Gasūna (par), J.Korde (par), 
E.Opmanis (par), S.Meldere (par). 

8. Dažādi – Par pietikšanos FIS sacensībām. 
Izteicās: E.Opmanis 
E.Opmanis ierosina izveidot nolikumu par pietikšanos FIS sacensībām kalnu slēpošanā. 
Nolikums nepieciešams lai neatkārtotos situācija kad uz sacensībām aizbraukuši vairāk 
sportisti kā to pieļauj kvota.  
D.Doršs informē par esošo pieteikšanās kārtību FIS sacensībām. Sapulces dalībnieki 
diskutē par esošo pieteikšanās kārtību. 
Lēmums: 
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8.1. Jautājumu par nolikumu attiecībā uz pieteikšanās kārtību FIS sacensībām kalnu slēpošanā 
skatīt nākošajā kalnu slēpošanas darba grupas sanāksmē. 

Par Pret Atturas 
4 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: G.Gasūna (par), J.Korde (par), E.Opmanis (par), 
S.Meldere (par). 
Sapulces noslēgums plkst. 12:08 

APSTIPRINĀJUMS 
LSF kalnu slēpošanas darba grupas protokols Nr. ALP/2018/01 apstiprināts Latvijas 
Slēpošanas federācijas 2018. gada 29. maija kalnu slēpošanas darba grupas sanāksmē. 

 

  

Sapulces vadītājs, Dinārs Doršs  Protokolētājas, Agris Raugulis 
 


