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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 

Kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmes 
PROTOKOLS Nr. ALP/2018/2 

 
2018. gada 29. maijā plkst. 10:00 
Elektrum Olimpiskajā centrā (LSF telpās) 
Grostonas ielā 6b - 414. kab., Rīgā 
 

Piedalās:  
 Klubs (LSS biedrs): Pārstāvis: 
¨ SK Apex Kristīne Cera 
¨ SK ASI Dainis Krauja 
ý SK International Ski Team Kaspars Loss 
ý SK Kore Jānis Korde (no 10:14) 
ý SK Pantera Sandra Meldere  
¨ KSK Rīga Jeļena Brokāne 
ý SK Rīgas Favorīts Elvis Opmanis 
¨ SK Snowfeel Renārs Doršs 
¨ SKF Traverss-V Uldis Volgemuts 
ý SK Virsotne Jana Trapāne (līdz 10:40) 
¨ SK Virsotne Žaklīna Frickausa  
ý SK Virsotne Jana Zvejniece (no 10:14) 
¨ SK Ziemeļpols Gunta Gasūna  
ý SK Rīgas Favorīts Elvis Opmanis 

  
LSF Viceprezidents:  Guntis Čivčs 

LSF ģenerālsekretārs:  Agris Raugulis 
LSF grāmatvede:  Laila Liniņa 

Sēdes vadītājs:   Dinārs Doršs 
Protokolē:   Agris Raugulis 

 
 

Darba kārtība 
1.  27.04.2018. darba komisijas protokola apstiprināšana. A.Raugulis  

2.  Baltijas kausa, Latvijas kausa kalendārs 2018./2019.  D.Doršs  

3.  Vilciņa kausa kalendārs, tā projekts 2018./2019. J. Trapāne 

4.  Baltijas kausa 3. posma nosacījumi, atlaides LSF klubiem. D.Doršs 

5. Informācija par plānotiem semināriem kalnu slēpošanas treneriem.  D. Doršs 

6. FIS kvotu sadales principi LSF elites grupas sportistiem 
starptautiskajās FIS sacensībās. 

D.Doršs, 
E.Opmanis 

7. Jautājumi nakošajām sanāksmēm. D.Doršs 

8. Dažādi  
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1. Izteicās: D.Doršs 
D.Doršs atklāj sanāksmi. Jautā vai klātesošie ir iepazinušies ar iepriekšējo protokolu. Vai 
var apstiprināt? 

 
NOLEMJ: 
1.1.  Apstiprināt kalnu slēpošanas darba grupas 2018. gada 27. aprīļa sanāksmes 
protokolu Nr. ALP/2018/1 Protokolu publicēt Latvijas Slēpošanas federācijas 
mājaslapā www.infoski.lv.   

Par Pret Atturas 
5 0 0 

 
2. Izteicās: D.Doršs, J.Trapāne, J.Korde, J.Zvejniece, A.Raugulis 
D.Doršs informē par kalendāru un tā detaļām. Pirmais Baltijas kausa posms notiek nedēļu 
vēlāk – 7.-11.11. Arī Levi Pasaules kauss notiks nedēļu vēlāk, kas sakrīt ar BK plānu hallē. 
Šobrīd notiek sarunas ar arēnu par ledus gatavošanu un treniņu dienām. Izmaiņas, ka FIS 
sacensības būs 2 dienas, nevis trīs, bet jauniešiem divu dienu vietā trīs dienas. Decembris 
tukšs.  
Latvijas kausa 1.posms 25.-27. janvārī ar programmu kā iepriekšējā sezonā. Izmaiņa no 
iepriekšējiem gadiem, ka 2.posms uzreiz nedēļu vēlāk. Saistās ar to, ka ir Pasaules 
čempionāts. Veiksmes gadījumā pirmajam posmam sagatavotu kalns būs gatavs jau uzreiz 
arī nākamam. Formāts tāds pats kā iepriekš.  
Baltijas kausa 2.posms 28.02.-03.03., kas atkal droši vien būs kopā ar Siguldas kausu. 
Pagājušā gada formāts strādāja labi. Komentārs par lielajiem, ka NJR neiet rangā.  
Somijas Baltijas kauss sākas ar sanāksmi svētdien 10.03. un oficiālo treniņu 11.03. Sākumā 
aktuāli, vai būs iespēja trenēties SG. Treniņiem ir norezervēta piektdiena, sestdiena un 
svētdiena. Tos dalīs sanāksmēs. Un lēmums vai organizēt SG. Programma tāda, kā bija 
šajā gadā. Igauņi apstiprina, ka vēlas arī Igaunijas čempionātu. Viņiem gan ir izmaiņas 
federācijā, bet tam kā bija iepriekš piekrīt.  
J.Korde jautā, vai varēs dabūt no somiem vairāk treniņu dienas? 
D.Doršs atbild, ka 9. un 10. nedēļa somiem ir svētku nedēļas. Tad būs pilns un droši vien 
nevar rēķināties. Var mēģināt runāt par 7 datumu.  
Informē, ka aprīlī ir ātruma disciplīnas elitei. Nav vēl gatavas disciplīnas, notiek diskusija. 
Kombinācija Pasaulē paliek līdz 2020. gadam ieskaitot. Vairs nebūs PČ un Olimpiskajās 
spēlēs, klāt nāk individuālais paralēlais. ENL līmenī nav problēmas, bet lielām nācijām 
nepatīk, ka ar vienu braucienu var izbraukt 9 punktus. FIS rudenī darba grupā domās, kas 
notiks ar paralēlo. Kombinācija ar gadiem pazudīs. Atsevišķas valstis tad nerīkos to, citas 
uzskata, ka, lai jaunie sportisti attīstītos, disciplīna vajadzīga, attīstās pareizāk, neizdara 
savas prioritātes pārāk ātri. Nākošgad somiem kombinācija paliek un tas arī saistās ar 
mums. Mēs paši varam domāt, kā mums vajag, un FIS to neierobežo.  

J.Zvejniece jautājums, kad varētu būt Ērgļu olimpiāde? Vienmēr ir 2.-4.februārī.  
A.Raugulis informē, ka nākošā sezonā būs arī lielā Latvijas olimpiāde, bet vēl nav 
informācijas.  
D.Doršs norāda, ka saprotu par Ērgļu un lielo olimpiādi, bet nevaram neko pārcelt. Varam 
bilst komitejai, ka 8.-9.02. ir optimālais variants Ērgļu olimpiādei. Piedāvā apstiprināt šādu 
kalendāru.  
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NOLEMJ: 
2.1. apstiprināt 2018./2019.gada Baltijas kausa un Latvijas kausa sacensību 
kalendāru sagatavotajā redakcijā; 

2.2. kalendāru publicēt Latvijas Slēpošanas federācijas mājaslapā www.infoski.lv.   
Par Pret Atturas 
6 0 0 

 
3. Izteicās: D.Doršs, J.Trapāne, G.Čivčs, J.Zveniece 
D.Doršs informē par J.Trapānes sagatavoto kalendāru.  Pirmais posms ir ieplānots 19.01. 
Oficiāli sniega diena ir 20. janvārī. Sākumā salikt un apstiprināt datumus un tad runāt par 
organizatoru un kalnu. Par vilciņa kausu bija komentārs par tehniskā delegāta 
nepieciešamību. To risināsim nākotnē, pieaicinot tos, kas ieteica. Nākošie vilciņa posmi 
9.februārī un trešais posms 23.februārī. 
J.Trapāne norāda, ka parasti liek janvāra trešajā nedēļas nogalē. Četri posmi kopā strādā 
labi un to nevajag mainīt. Un nolikums jo vienkāršāk, jo saprotamāk. Mazāk ierobežot.  

Dinārs šobrīd apstiprinām 4 kalendāra datumus.  
J.Zvejniece jautā vai šobrīd vajag ierakstīt nolikumā konkrētas sacensības un datumu? Ja, 
piemēram, janvārī nevar sarīkot dēļ sniega trūkuma, bet martā varam tos sarīkot.  
G.Čivčs norāda, ka visas situācijas nevar nolikumā paredzēt. Nolikumā jāieraksta par 
pēdējo datumu, kad paziņot, vai sacensības būs vai nē. Tāda varētu būt ceturtdiena. 
D.Doršs informē, ka lielajiem, ja nav sniega, sacensības atceļas. Vilciņam varētu pārcelt uz 
citiem datumiem. Tam jānotiek, izsludinot caur federāciju.  
J.Trapāne iesaka apstiprināt četrus posmus bez datumiem. Datumi pat nav nolikumā, viņi 
ir kalendārā. 
D.Doršs lūdz uz nākamo sanāksmi sagatavot nolikumu Vilciņa kausam. Sanāksme nākošo 
ceturtdien. Pieaicinās tās personas, kas izteicas VK sakarā.  
J.Trapāne norāda, ka noteikti ieliks jautājumus par personu datu drošību. Lūdz ātri ielikt 
infoski, lai vecāki jau zina.  
 
NOLEMJ: 
3.1. apstiprināt 2018./2019.gada Vilciņa kausa sacensību kalendāru sagatavotajā 
redakcijā; 
3.2. kalendāru publicēt Latvijas Slēpošanas federācijas mājaslapā www.infoski.lv.   

Par Pret Atturas 
6 0 0 

 
4. Izteicās: D.Doršs, J.Zvejniece 
D.Doršs informē par iespējām Pihē. Somi prasa lielāku dalību saviem dalībniekiem, viņi 
piekārto tam savus kalendārus. Grib Audi kausa dalībniekus. Šobrīd ir doma ierobežot 30 
meitenes, 30 puišus no nācijām, kas nav organizators. Bet somi var atbraukt ar 250. To 
mums nav iespējams izvest. Šobrīd jauniešiem nav nekādas kvotas ierobežojumi. 
Iespējas trenēties bez maksas noteikti būs izlašu sastāviem. Klubiem vienmēr vienojamies 
ar somiem, ka mūsu biedriem nepieciešami izdevīgāki noteikumi. Tas atkarīgs no tā, kur 
rezervējat. Viņi var piedāvāt 20 % atlaidi, ja tā tiek veikta līdz 4.novembrim. Kārtība ir, ka 
sūta pa norādīto e-pastu ar kodu: LAT NSF. Ja rezervē privātās mājas, tā ir pašu 
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vienošanās. Pacēlājiem, pie zināma skaita sportistu, ir trenera karte. Laicīgi nopublicēsim 
informāciju par sezonas kartēm, lai variet izvērtēt kas jums ir izdevīgi. Janvārī Pīhē 
plānojas ātruma nometne. Arī Audi kauss. Nākamā reizē mēģinās painformēt plašāk. 
J.Zvejniece jautā, vai uzreiz būs arī jāsamaksā? Vai turpmāk varētu būt ierobežojumi 
jauniešiem? Lūdz informāciju par rezervēšanu izsūtīt arī e-pastā.  
D.Doršs informē, ka precizēs kas un kā būs ar maksām. Par jauniešiem šobrīd tiek domāts 
un risināts.  Izsūtīs e-pastu caur federāciju, kur būs informācija, kā jārezervē.   
K.Loss norāda, ka bija jāmaksā uzreiz, vismaz kaut kas.   
 
NOLEMJ: 
4.1. pieņemt informāciju zināšanai. 

Par Pret Atturas 
6 0 0 

 
5. Izteicās: D.Doršs, J.Zvejniece, G.Čivčs 
D.Doršs informē, ka iepriekšējā sapulcē treneri aktualizēja jautājumu par kursiem. Tiek 
plānota viena diena 5.septembrī Rīgā, Skimaster telpās, Imantā. K.Zvejnieks atsaucās un 
nolasīs savu maģistra darbu. Programmā būs vēl par kaut ko. Dopings kā obligātā tēma. 
Domāts rīkot kopā ar instruktoriem un tad kaut kādu tēmu no viņiem. Pats pastāstītu par 
noteikumiem, izlasi. Varbūt arī tēma ar partneriem par jaunākiem smēriem. Tiks saskaņots 
ar LSFP, lai treneri iegūtu punktus sertifikācijai.  
J.Zvejniece ierosina kaut ko no fizioterapijas. Aktuāli šobrīd ir teipošana. Ir lietas, ko var 
darīt ar izpratni par anatomiju, kādu pirmās palīdzības sniegšanu. Bet nevis tādu kā šur tur 
semināros.  
D.Doršs informē, ka otra diena varētu būt kaut kad oktobrī otrā pusē. Ir runāts ar Verneru 
Margreiteru FIS kongresa laikā. Viss atkarīgs no kalendāra, kad var, un budžeta, cik tas 
maksā. Verners var starp diviem LK posmiem, piemēram trīs dienas, vai trīs dienas pirmās 
puses. Par budžetu cik maksā un vai varam spriedīsim oktobrī. 
G.Čivčs ierosina pieaicināt arī Lietuvas un Igaunijas trenerus.  
D.Doršs norāda, ka šobrīd nav aktuāli saistībā ar programmām un vairāk dalībvalstīm 
piesaistīt finansējumu. Aktuāli, vai viņi mums netraucē.  

 
NOLEMJ: 
5.1. pieņemt informāciju zināšanai 

Par Pret Atturas 
6 0 0 

 

6. Izteicās: D.Doršs, E.Opmanis, A.Raugulis 
D.Doršs informē, ka jautājumu aktualizēja E.Opmanis. Viņš ir sagatavojis projektu. 
Iepriekš bija lemts sanāksmēs kā lēmums, ar nosacījumu, ka atlēti piesakās divas nedēļas 
iepriekš un brauc tie, kas augstāk rangā. Ja visi ir aizbraukuši, tad rodas domstarpības. Tam 
vajadzētu atteikties uz visiem līmeņiem.  
E.Opmanis norāda, ka citām sacensībām ir vēl kaut kādi noteikumi par laikiem, kad 
jāpiesakās. Projektā ir rakstīts tas, ko var es iedomāties. Jāpatur prātā, ka situācija ir uz tām 
sacensībām, kur vietas varētu būt par maz. Ja nav problēma, tad notiek tā, kā notiek. Ja ir 
strīdi, tad ir kārtība, kurā aprakstīts, lai ir viss uzreiz skaidri atrodams.  
A.Raugulis informē, kā bija iepriekš, un ko var, nevar izdarīt. Kādas ir bijušas un var būt 
situācijas. 
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D.Doršs informē, ka ja meitenēm nav 140 dalībnieces, tad var pielaist pie sacensībām 
vairāk. Tā ir TD atbildība un sekošana līdzi. Ierosina apstiprināt ar precizējumiem pieliekot 
klāt par augstākiem mačiem. Ja kāds paradās PK listē, tad tā ir prioritāte. Otro punktu ņem 
ārā, jo tas nav dēļ FIS noteikumiem.  
 
NOLEMJ: 
6.1. apstiprināt nolikumu par FIS kvotu sadales principiem LSF elites grupas 
sportistiem starptautiskajās FIS sacensībās; 
6.2. uzdot E.Opmanim veikt sapulcē izrunātos precizējumus un iesūtīt gatavo versiju 
LSF.   

Par Pret Atturas 
6 0 0 

 
 
7. Izteicās: D.Doršs 
 
D.Doršs informē, ka vēlas izskatīt nākošā sapulcē nolikumus. Sezonā bija aktuāls temats 
par pieteikšanos LK uz vietas. Nevēlas, lai tas ir iespējams. Uz vietas manipulēt ar starta 
listēm ir problemātiski. Precīzāk jādefinē daži punkti. Vis notiek elektroniski un tas ir 
visiem. Ja ir aktuāli kādi jautājumi, tad aicināti iesūtīt.  
J.Zvejniece informē, ka SK Virsotne nebūs uz nākamo sanāksmi.  
D.Doršs iesaka, tiem kas netiek, iesūtīt savu viedokli elektroniski.  
 
 
8. Izteicās: A.Raugulis, D.Doršs, 
 
A.Raugulis iesaka D.Doršu painformēt par aktualitātēm no FIS kongresa. 
D.Doršs informē, ka mainās FIS punktu sistēma. Tiks pieregulēts balanss starp PK un 
kontinentālo kausu. Mainīsies minimālās konstantes. Punkti kāps augšā, bet vieta pasaulē 
nemainīsies. Tiks aizsargāts kontinentālais kauss pret FIS līmeni. Tas var mainīt stratēģijas 
sportistiem, kur braukt un kur startēt. Domā, ka lielāka nozīme būs nacionāliem 
čempionātiem. 
Francija vēlējās ierobežot startu pirmajiem FIS gadiem. Komiteja bija pret. Bija epizodes, 
ka jaunieši brauc 50-60 startus sezona.  
Priekšlikums samazināt nobrauciena augstumus. Pīhē attiecīgi varētu braukt ar diviem 
braucieniem. Bet nepieņēma.  
Komiteja rosina vairāk organizēt SG jauniešu sacensībās. Problēma ir, ka krītas dalībnieku 
skaits ātruma disciplīnas vispār. 
J.Zvejniece ierosina un jautā, abus SG, kas notiek Siguldā, likt ieskaitē. Lai ir divas 
sacensības. Runājot ar trasi par kalendāru, ieteikt vēlreiz par treniņiem pirmdienās. 
D.Doršs norāda, ka vienā dienā ir divi braucieni. Trešo braucienu nevaram izvest. 
Jautājums, ka saorganizēt klubus treniņiem, kas atbildēs par katru. Ja līdz tam varam tikt, 
tad to var organizēt. Daži ir, kas atbrauc no klubiem bez treneriem. Tad nav atbildīgā par 
šiem sportistiem. Varētu aktualizēt šo rudens sanāksmē. 
 
Sapulce beidzas plkst. 11.50 
 
Sapulces vadītājs        D.Doršs 
 
 
Protokolēja           A.Raugulis 


