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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 

Tramplīnlēkšanas un ziemeļu divcīņas darba grupas sanāksmes 
PROTOKOLS Nr. JUMP/2016/1 

 
2016. gada 22. novembrī plkst. 9:00 
Olimpiskajā sporta centrā (LSF biroja telpās) 
Grostonas ielā 6b - 414. kab., Rīgā 
 
Piedalās:     Modris Krūze   Agris Kumeliņš 

 Margarita Sokolova 
 

   
LSF Prezidents:    Vairis Brīze 
LSF grāmatvede:   Laila Liniņa 
Protokolē, LSF ģenerālsekretārs: Agris Raugulis 

 

 
Darba kārtība 

 
1 LSF Tramplīnlēkšanas uz Ziemeļu divcīņas darba grupas vadītāja 

apstiprināšana 
M.Sokolova 

2 Tramplīnlēcēju atlases kritēriji dalībai Eiropas Jaunatnes Ziemas 
Olimpiskajam Festivālam 2017, Erzurumā, Turcijā 

M.Sokolova 
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Tramplīnlēkšanas un Ziemeļu divcīņas pasākumu kalendārs 

2016/2017. sezonā  

Tramplīnlēkšanas un Ziemeļu divcīņas darba grupas sanāksmju 

datumu apstiprināšana 2016/2017. gadam  

Tramplīnlēkšanas uz Ziemeļu divcīņas finansējuma sadale 2016/2017. 

gada sezonā  

Latvijas rekordu tramplīnlēkšanā fiksēšanas procedūra  

Dažādi 

M. Sokolova  

 
M.Sokolova 
 

M. Sokolova  

 
M. Sokolova 

 

 
1. Izteicās: M.Sokolova, M.Krūze, A.Kumeliņš, V.Brīze 
M.Sokolova atklāj sanāksmi. Iesaka par darba grupas vadītāju sevi, jo gatavo visus 

dokumentus, darbojas un organizē. 
M.Krūze jautā, vai varbūt ir vēl kāds kandidāts kas grib? 
A.Kumeliņš norāda, ka nav nekas pret, bet iesaka, lai vadītājs aizstāv visu klubu intereses. 
V.Brīze piekrīt un apstiprina, ka nav pretenziju. Norāda, ka iepriekš ir izrunāts, ka visiem 
jābūt vienādiem noteikumiem. 
 
NOLEMJ: 
1.1. apstiprināt par LSF tramplīnlēkšanas un ziemeļu divcīņas darba grupas vadītāju 

M.Sokolovu.  
Par Pret Atturas 
3 0 0 

 
 
 



 

2 
 

2. Izteicās: M.Sokolova, A.Kumeliņš, M.Krūze, V.Brīze, A.Raugulis 
 
M.Sokolova informē par sagatavotiem atlases kritērijiem un ka tie ir iedoti arī 
A.Kumeliņam. 
A.Kumeliņš norāda, ka viņa skatījums metrāžu skaitīt no sešdesmit metriem. Ja ir vairāk, 

tad plus, ja mazāk, tad mīnus.  
M.Krūze norāda, ka metrāža jāskaita no K punkta, no 90 metriem 90 metru tramplīnam. 
Informē, ka viņam ir kauns, ja sportists nespēj sasniegt rezultātu. 
M.Sokolova informē, ka šobrīd svarīgais ir konstrukcijas punkts, no kura tiek skaitīti punkti. 
70 metri ir noteikti jālido. 
A.Raugulis norāda, ka kritērijos ir jābūt noteiktam, kādām sacensībām tie ir, kur var izpildīt, 

kādi ir termiņi. 
V.Brīze precizē, ka dokuments jānosauc par atlases kritērijiem un jāmaina virsraksts. 
Informē, ka, lai brauktu uz lieliem mačiem, atlasē kaut kādam rezultātam ir jābūt. Ir skaidri 
jānorāda kas tās par sacensībām, kāda līmeņa, vai treniņiem, kuros var izpildīt šos 
kritērijus un līdz kādam termiņam. 
A.Kumeliņš norāda, ka nebūtu pareizi noteikt atlasē tikai vienas sacensības. Polijā būs 
Lotos kauss, decembra beigās arī ir iespējamas sacensības. 
M.Sokolova izsaka priekšlikumu kritērijus izpildīt FIS sacensībās un iesniegt apstiprinātus 

oficiālus sacensību protokolus, kad notikušas sacensības.  
 
Vienojas: līdz 23. janvārim iesniegt oficiālu sacensību protokolu. Galvenais noteikums, lai ir 
oficiāli apstiprināts FIS vai nacionālo federāciju rīkoto sacensību protokols. Uz K90 
tramplīna ar sniega segumu. Var iekļaut arī FIS nometnē notikušās. 
 
NOLEMJ: 
2.1. apstiprināt tramplīnlēcēju atlases kritērijus dalībai Eiropas Jaunatnes Ziemas 
Olimpiskajam Festivālam 2017, Erzurumā, Turcijā ar sapulcē izrunātajiem 
papildinājumiem; 
2.2 uzdot M.Sokolovai veikt dokumentā nepieciešamos labojumus un iesūtīt LSF 
gatavo variantu 

Par Pret Atturas 
3 0 0 

 
 
3. Izteicās: M.Sokolova, V.Brīze, M.Krūze, A.Kumeliņš, A.Raugulis 
 
M.Sokolova informē par sagatavoto Ogres un Ikšķiles klubu kalendāru.  
V.Brīze jautā, cik no šīm sacensībām rīko paši? Vai tās ir tramplīnlēkšanas, vai divcīņas 

sacensības? 
M.Sokolova atbild, ka piecas sacensības, plus Sniega dienas sacensības. Sacensības ir 
gan tramplīnlēkšanā, gan divcīņā. Jautā vai citas sacensības neievieto LSF kalendārā?  
V.Brīze informē par kalendāru sadaļām LSF lapā, kārtību, kā tas ir citos sporta veidos. 
Diskusija par sacensībām FIS lapā un LSF lapā.  
 
V.Brīze jautā, kas trenējas divcīņā? Norāda, ka būtu labi, ja jūsu sportisti piestartētu 

distanču slēpošanas sacensībās, samērītos ar distanču slēpotājiem. Ne visos, bet kādās 
sacensībās piedalītos. 
M.Krūze informē, ka divcīņā trenējas visi. Tikai uzskata, ka visi nav tādā līmenī, lai 

piedalītos sacensībās. Lielāko akcentu Ogrē neliek uz slēpošanu. 
M.Sokolova norāda, ka A.Kumeliņam Siguldā ir lielāks uzsvars uz slēpošanu un krosiņiem. 
A.Kumeliņš informē, ka ir pieejama bāze tiem veidiem, ko viņi izmanto. Siguldas klubam ir 
divas sacensības, ko rīkos - Siguldas kauss un mazā tramplīna atklāšana. Šobrīd nav 
skaidri citu sacensību datumi, lai varētu salikt savus. 
A.Raugulis iesaka ielikt kalendārā tikai tās sacensības, ko paši rīko un kas nav citur, 
nedublēt ar FIS.  
V.Brīze norāda, ka, lai ir viss, kas tramplīnlēcējiem sagatavots uz šo brīdi. Kalendārā 

datumus un sacensības var vēlāk iesūtīt un papildināt. 
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NOLEMJ: 
3.1. apstiprināt Tramplīnlēkšanas un Ziemeļu divcīņas pasākumu kalendāru 
2016/2017. sezonā 

Par Pret Atturas 
3 0 0 

 
 
4. Izteicās: M.Sokolova, V.Brīze, A.Kumeliņš 
 
M.Sokolova izsaka priekšlikumu rīkot sanāksmes mēneša pēdējā otrdienā. 
V.Brīze jautā, vai ziemas periodā tās dienas būs iespējamas pašiem? Informē par kārtību 

ar sanāksmēm citos sporta veidos un valdei. Saraksti sapulcēm vienmēr ir publicēti un 
zināmi. Dienas kārtības jautājumus arī sūta uz LSF. 
A.Kumeliņš izsaka šaubas vai vienmēr vajag sapulces.  
M.Sokolova informē, ka ziemas periodā, janvārī, februārī būs grūtāk. Iesaka nolikt katru 

mēnesi un tad skatīties arī pēc situācijas. 
 
 
NOLEMJ: 
4.1. Rīkot tramplīnlēkšanas un ziemeļu divcīņas darba komisijas sanāksmes nākamā 
gadu laikā katra mēneša pēdējās otrdienās plkst. 10.00. 
4.2. M.Sokolovai salikt un iesūtīt LSF precīzus sanāksmju datumus 

Par Pret Atturas 
3 0 0 

 
 
5. Izteicās: M.Sokolova, V.Brīze, A.Kumeliņš, M.Krūze 
 
M.Sokolova izsaka prieku, ka šogad nauda ir iedota vairāk, kā pagājušā gadā. Mums ir 
8177 eiro, pagājušā gadā bija 5000 eiro. Piedāvā pēc kopīgas apspriešanās šoreiz 
mehāniski šo naudu sadalīt uz 3 klubiem, neizdalot nekādas citas pozīcijas kā sacensību 
rīkošana, vai pārējās. Informē, ka viņiem klubam vajag nodrošināt materiālo tehnisko bāzi. 
V.Brīze norāda, ka vispār uz klubiem LSF nevienā sporta veidā nedala. Apmēram viena 

trešdaļa ir sacensību rīkošanai un tad distanču slēpošanā liela daļa jaunajiem un lielajiem 
lielā izlase. Ap to arī visas diskusijas sākas. Jautā A.Kumeliņa viedokli. 
A.Kumeliņš norāda, ka klubus var dibināt daudz. Tas nav pareizi dalīt pa klubiem. 
Pareizāk ir dalīt no sportistu līmeņa ieguldījuma. Ja šogad uz Pasaules čempionātu brauc 
Š.Šķēle, K.Nežborts, vēl ir kaut kādas FIS sacensības un, ņemot pēc tā, kāds sportistu 
līmenis ir katrā tajā. Iesaka dalīt par FIS punktiem, par FIS sacensībām. 
V.Brīze jautā, kā ar dalību Pasaules čempionātā? Kāds redzējums, kas brauks uz Lahti? Ja 
Pasaules čempionāts ir prioritāte, tad jāskatās kā dalīt. Jautā vai abi var atbildēt, par kādu 
naudu brauks uz PČ? Norāda, ka nevēlas, lai pēc tam ir situācija, ka kāds saka, ka nav 
naudas, lai piedalītos PČ. Par šo naudu jāizdara arī tas. 
M.Krūze atbild, ka par tādu pašu naudu, kā vispār darbojas, kaut ko dara. Ir kauns par to 
kas iepriekš piedalījies PČ. 
A.Kumeliņš informē, ka šogad ir doma PČ piedalīties uz abiem tramplīniem, arī 120m. 
Sanāk, ka kādas 4-5 dienas klāt. 
M.Sokolova informē, ka uz PČ doma ir divi sportisti un trīs pārstāvji. PČ nav prioritāte 
viņai. Jauniešu un bērnu attīstība sportā ir prioritāte. Jautā, kā var izaudzināt sportistu? Uz 
ko mēs strādājam, lai sporta veids attīstītos, vai lai klubā ienāktu nauda? Norāda, ka 
strādā, lai attīstītu un piesaistītu sportistus, bet A.Kumeliņš teiks, ka viņš pelna visiem 
naudu. 
A.Kumeliņš norāda, ka neuzsver par pelnīšanu, bet ja nebūtu bijis ar K.Nežbortu uz PČ, 
nebūtu ko dalīt. 
M.Sokolova jautā, kāpēc Ikšķiles klubs nevar pretendēt uz finansējumu? Viņa strādā, bērni 

uzrāda rezultātu, piedaloties sacensībās. Ja mehāniski dalām, katram pienākas 2725 EUR. 
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Tas ir maz, ja grib nodrošināt materiāli tehnisko bāzi. Par šo naudu neko nenopelna. Ir vēl 
katram arī citi finansējumi no pašvaldībām piemēram. 
A.Kumeliņš iesaka nejaukt finansējumus, kas ir no pašvaldības. Negrib nogriezt Ikšķiles 
klubam, bet uzskata, ka tā būtu pareiza dalīšana. 
M.Krūze norāda, ka priekš PČ nauda jau tika sadalīta. Uzskata, ka jāsadala pa klubiem, jo 

ir klubs, kas attīstās, kam vajag. 
M.Sokolova norāda, ka nevar jaunu meiteni sūtīt uz FIS ranga sacensībām. Nauda 
vajadzīga sporta veida attīstībai un izaugsmei, nevis dalībai PČ. Iesaka sadalīt 8177 EUR 
jaunajai sezonai līdz sezonas beigām, uz visiem trīs klubiem pa 2725 EUR katram klubam 
sporta veida attīstībai. 
V.Brīze informē, ka federācija garantē šo kopējo summu sezonai un tajā skaitā PČ. 
A.Raugulim lūdz painformēt cik izmaksās PČ, lai nav pārsteigumi un lai visi var rēķināt 
savus iekšējos budžetus. Ja būs divi dalībnieki PČ, nākotnē par katru varētu būt kādi 2500-
5000, kas ir pieaugums pie šā gada klāt ap 2500. FIS šis skaitlis mainās ap 20-30%. 
  
 
NOLEMJ: 
5.1. sadalīt tramplīnlēkšanai un ziemeļu divcīņai LSF piešķirto naudu 8177 EUR uz 
trīs klubiem, katram klubam pa 2725 EUR sporta veida attīstībai; 
5.2 došanos uz Pasaules čempionātu Lahti klubi finansē no šiem, vai saviem 
līdzekļiem 

Par Pret Atturas 
2 1 0 

 
 
6. Izteicās: M.Sokolova, M.Krūze, V.Brīze 
 
M.Sokolova informē, ka vēlējās apspriest un pieņemt rekordu fiksēšanas procedūru. 
Piedāvā LSF mājas lapā atsevišķu sadaļu, kur ir rekordi izveidoti. Rekords tiek fiksēts ar 
FIS vai nacionālās federācijas sacensību rezultātā fiksētu rezultātu. 
M.Krūze precizē, ka tas ir attāluma rekords. 
V.Brīze izsaka priekšlikumu, lai rekordus reģistrē pēc FIS ranga sacensībām, lai nav 

nekādas debates. 
 
 
NOLEMJ: 
6.1. Pieņemt informāciju zināšanai 

Par Pret Atturas 
3 0 0 

 
 
7. Izteicās: M.Sokolova, V.Brīze 
 
M.Sokolova jautā, kas vēl pie dažādiem jautājumiem? 
V.Brīze iesaka izrunāt par tiem rakstiem mājas lapā. 
M.Sokolova informē, ka aizsūtīja A.Raugulim rakstu par ziemeļu divcīņas nākotni 

sievietēm un Latvijas meitenēm, kas trenējas un piedalās divcīņā. A.Raugulis lūdza vienīgi 
pievienot info par Siguldas meitenēm, kas startējušas divcīņā FIS kausā. 
Informē, ka var rakstīt par Ogres un Ikšķiles apvienoto klubu, bet Siguldas klubs lai raksta 
par sevi, ja viņiem ir vajadzīga publicitāte. Ir ar mieru tulkot tādus rakstus, kas interesanti 
tramplīnlēkšanas interesentiem. 
 
 
NOLEMJ: 
7.1. Pieņemt informāciju zināšanai 

Par Pret Atturas 
3 0 0 
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Sapulce beidzas plkst. 10.40 
 
 
LSF Tramplīnlēkšanas un ziemeļu divcīņas  
Darba grupas vadītāja, sapulces vadītāja     Margarita  
          Sokolova 
 
LSF Tramplīnlēkšanas un ziemeļu divcīņas  
Darba grupas loceklis        Modris Krūze 
 
LSF Tramplīnlēkšanas un ziemeļu divcīņas  
Darba grupas loceklis        Agris Kumeliņš 
 
 
Protokolēja           Agris Raugulis 


