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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Valdes elektroniskā balsojuma 
PROTOKOLS Nr. ADM/2019/e/1 

 
 
2019. gada 12. decembrī 
 
2019. gada 12. decembrī plkst. 14:27 LSF ģenerālsekretārs A. Raugulis no elektroniskās 
pasta adreses info@infoski.lv LSF valdei izsūtīja e-pastu ar nosaukumu „LSF valdes 
elektroniskais balsojums Par LSF sastāvu Pasaules III Jaunatnes Ziemas Olimpiskajās 
spēlēs 2020 Lozanna (Šveice)”. Elektroniskajā vēstulē A. Raugulis informē, ka saņemtajā 
LOK vēstulē tiek lūgts nosūtīt apstiprinātu kandidātu sarakstu pievienojot atbilstošu 
organizācijas valdes lēmumu. Informē, ka D.Fogelis 9.decembrī LSF iesūtījis kalnu 
slēpošanas atlases rezultātus un pats sagatavojis informāciju uz 9.decembri par ziemeļu 
divcīņas kvotām un kandidātiem. Attiecīgi 9.decembrī uz LOK nosūtīta vēstule ar 
informāciju par atlases sacensībām distanču slēpošanā 11.-12.decembrī, un pieteikumu 
ar kandidātu sarakstu kalnu slēpošanā un ziemeļu divcīņā. Informē, ka šobrīd ir saņemta 
informācija no J.Puidas par  distanču slēpošanas atlases rezultātiem un informācija par 
ziemeļu divcīņas sportistes E.Stankevičas atteikumu piedalīties spēlēs. Norāda, ka 
teorētiski vēl ir iespēja līdz 15.decembrim saņemt kvotu ziemeļu divcīņas puišiem, kā arī 
otru kvotu puišiem distanču slēpošanā, kurus attiecīgi lūdz iekļaut sarakstā. 
Lūdz LSF valdi balsot, iesūtot elektroniski savu balsojumu, par LSF sastāvu dalībai 
Pasaules III Jaunatnes Ziemas Olimpiskajās spēlēs 2020 Lozanna (Šveice), pēc 
pievienotā saraksta. 
 
Elektroniskās vēstules pielikumā pievienota LOK vēstule, LOK pieteikuma forma, LSF 
kalnu slēpošanas atlases rezultāti, A.Rauguļa sagatavotā informācija par kandidātiem 
ziemeļu divcīņā un LSF kandidātu sastāva saraksts balsošanai. 
 
LSF Statūtu 8.11. nosaka, ka “LSF valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes 
sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu. 
Rakstveida balsojumu valdes locekļi var izdarīt elektroniski nosūtot paziņojumu uz LSF 
oficiālo e-pasta adresi info@infoski.lv”. 

 
 

1. Par LSF sastāvu Pasaules III Jaunatnes Ziemas Olimpiskajās spēlēs 2020 
Lozanna (Šveice)”. 
 
2019.gada 12.decembrī plkst. 14:39 elektroniski saņemts D.Fogeļa balsojums “Par”. 
2019.gada 12.decembrī plkst. 17:16 elektroniski saņemts E.Lansmaņa balsojums “Par”. 
2019.gada 12.decembrī plkst. 17:34 elektroniski saņemts J.Puidas precizējums distanču 
slēpošanas sastāvam un balsojums “Par”. 
2019.gada 12.decembrī plkst. 17:38 elektroniski saņemts D.Dorša precizējums Dž. 
Ģērmanes apkalpojošā personāla papildinājumam un balsojums “Par”. 
2019.gada 12.decembrī plkst. 19:32 elektroniski saņemts G.Ikaunieka balsojums “Par”. 
 
 
Ievērojot augstāk minēto un vadoties no LSF statūtu punkta 8.11., par darba 
kārtības pirmo jautājumu LSF valde ar piecām balsīm “PAR” nolēma: 

1.1. Apstiprināt kandidātu sarakstu pieteikšanai Pasaules III Jaunatnes Ziemas 
Olimpiskajās spēlēs 2020 Lozanna (Šveice)” kalnu slēpošanā. 
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Kalnu slēpošanas sportisti: 
Dženifera Ģērmane 
Kristofers Gulbis 
 
Kalnu slēpošanas sportistu rezerve: 
Laura Bišere 
Aksels Bergmanis 
Marks Truhins 
 
Kalnu slēpošanas treneri, tehniskais un apkalpojošais personāls: 
Stefan Schild 
Renārs Doršs 
Ulla Ģērmane 
Kalnu slēpošanas treneru, tehniskā un apkalpojošā personāla rezerve: 
Jānis Korde 
Daniels Fogelis 
 

1.2. Apstiprināt kandidātu sarakstu pieteikšanai Pasaules III Jaunatnes Ziemas 
Olimpiskajās spēlēs 2020 Lozanna (Šveice)” distanču slēpošanā. 

Distanču slēpošanas sportisti: 
Samanta Krampe 
Kristīne Brunere 
Lauris Kaparkalējs 
Aleksandrs Artūrs Ļūļe 
 
Distanču slēpošanas sportistu rezerve: 
Kima Krūmiņa 
Katrīna Bērziņa 
Bruno Krampe 
Uvis Akmentiņš 
 
Distanču slēpošanas treneri, tehniskais un apkalpojošais personāls: 
Dainis Vuškāns 
Guntars Namsons 
Inese Šķēle 
 
Distanču slēpošanas treneru, tehniskā un apkalpojošā personāla rezerve: 
Ineta Kravale 
 

1.3. Apstiprināt kandidātu sarakstu pieteikšanai Pasaules III Jaunatnes Ziemas 
Olimpiskajās spēlēs 2020 Lozanna (Šveice)” ziemeļu divcīņā. 

Ziemeļu divcīņas sportisti: 
Markuss Vinogradovs 
 
Ziemeļu divcīņas treneri, tehniskais un apkalpojošais personāls: 
Agris Kumeliņš 
 
Ziemeļu divcīņas treneru, tehniskā un apkalpojošā personāla rezerve: 
Agnese Amoliņa 
 
 
Protokolu sastādīja           
LSF Ģenerālsekretārs 
Agris Raugulis 


