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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Sanāksme par LSF Latvijas izlasi kalnu slēpošanā 

PROTOKOLS Nr. 1/2020 
 
2020. gada 28. augustā plkst. 12:00 
Tiešsaistes video platformā Microsoft Teams 
  
LSF prezidents: Dinārs Doršs 
LSF valdes loceklis, sapulces vadītājs: Daniels Fogelis 
LSF grāmatvede: Laila Liniņa 
Latvijas izlases kandidāti: Betija Burkovska 

Laura Bišere 
Liene Bondare 
Linda Liepiņa 
Samanta Līcīte 
 
Elvis un Lauris Opmaņi 
Gustavs Harijs Ābele 
Sandis Līcītis 
Žaks Gedra 

Viesi: Laura Šķibuste 
 
D. Doršs atklāj sanāksmi. Informē klātesošos, ka ekonomisku apsvērumu dēļ LSF ir 
atteikusies no biroja telpām Grostonas ielā 6b, Rīgā, skaidro iemeslus. Paskaidro, ka 
šobrīd sanāksmes federācijā notiek šādi – MS Teams tiešsaistes platformā. Informē, 
aicinājumu piedalīties šajā sanāksmē nosūtījis kalnu slēpošanas izlases kandidātiem - 4 
meitenēm (Betijai Burkovskai, Lienei Bondarei, Laurai Bišerei un Samantai Līcītei) un 6 
puišiem (Mikam Zvejniekam, Žakam Gedram, Elvim Opmanim, Laurim Opmanim, 
Kristoferam Gulbim, Gustavam Harijam Ābelem). Informē, ka atsevišķs līgums ar LSF par 
dalību Latvijas izlasē ir Dženiferai Ģērmanei un par to, ka Miks Zvejnieks un Kristofers 
Gulbis ir ziņojuši, ka nevarēs piedalīties sanāksmē šajā laikā un ir bijuši kontaktā ar LSF. 
Atgādina, ka e-pastā izsūtījis arī LSF kalnu slēpošanas izlases atlases kritērijus, līgumu 
sagataves, kā arī kalendāro plānu, skaidro atšķirību starp federācijas izlasi un valsts 
izlasi, atgādina, ka šī sanāksme ir par federācijas veidotu izlasi. Informē, ka uzaicināto 
izlases kandidātu sastāvs 20./21. gada sezonai ir veidots pamatojoties uz iepriekš 
pieņemtajiem kalnu slēpošanas darba komisijas kritērijiem, tomēr, kā izņēmums šajā gadā 
ir LSF valdes lēmums neizslēgt nevienu no 19./20., gada sezonā uzņemtajiem izlases 
dalībniekiem neatkarīgi no viņu rezultātiem, sakarā ar nepilnvērtīgu iespēju sportistiem 
izpildīt kritērijus pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ sezonas beigās. Uz šo brīdi ar LOK 
līgumu parakstījuši Dženifera Ģērmane un Žaks Gedra. Informē par LSF izlases līguma 
nosacījumiem, izlases plāniem, kā arī par iespējamo federācijas atbalstu prezentētā 
izlases plāna ietvaros – apmaksāta pacēlāju maksa sacensībās, izlases sacensību 
dalības maksas, nokļūšana, dzīvošanas izdevumi (izņemot Siguldā), FIS kods, formas. 
Ēšanas izdevumi netiek apmaksāti. Informē par loģistikas plāniem. 

Izlasei paredzētas sporta formas no FANA. Skaidro par atbalstītājiem, to izvietošanu uz 
formām. Personīgajiem atbalstītājiem tiek piedāvātas divas vietas; atbalstītāju logo būs 
jāiesūta LSF attiecīgajā formātā, šos logo LSF uzšūs uz jakām kopā ar pārējiem. 
Personīgā atbalstītāja logo drīkst eksponēt uz cepures, ķiveres, vai citas galvas segas. 

Lūdz izlases kandidātus līdz nākamajai piektdienai, 4. septembrim, apdomāt LSF 
piedāvājumu, un, ja kandidāts piekrīt parakstīt izlases līgumu, līdz 04.09.2020 parakstīt un 
iemest LSF pasta kastē (Grostonas ielā 6b, Rīgā – Olimpiskajā sporta centrā) 2 
parakstītus līguma eksemplārus. Gadījumā, ja rodas kādi jautājumi, neskaidrības – lūdz 
sazināties ar D. Doršu vai D. Fogeli. Pēc piektdienas, 04.09.2020 tiks nosaukts Latvijas 
kalnu slēpošanas izlases sastāvs. Informē par turamāko kārtību izlases dalībniekus - 
tuvojoties katram nākamajam pasākumam izlasei tiks izsūtīti e-pasti ar informāciju par 
konkrēto pasākumu vai nometni, lūgt no izlases dalībnieka apstiprinājumu – piedalīsies 
vai nē. Jautājumu nav. 
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D. Fogelis informē, ka 26.09.2020 Siguldā notiks fiziskās sacensības kalnu slēpotājiem 
jauniešu grupās, taču ir iespēja startēt arī elites sportistiem. Ierosina pēc iespējas 
piedalīties un “atrādīties” jaunajiem sportistiem.  

D. Doršs informē, ka sākot ar š. g. 3. septembri federācija aktīvi sāks uzturēt “Latvian 
Alpine” Instagram kontu. Lūdz arī izlases sportistu palīdzību konta uzturēšanā – liekot 
postus savā kontā, lūdz ietagot “Latvian Alpine”. Ja ir kas īpašs, ko postēt tieši “Latvian 
Alpine” kontā vai interesantas idejas, lūdz to sūtīt uz h.jaunzems.petersons@gmail.com, 
e-pasta adresi ieraksta sapulces sarakstē. 

Informē, ka šodien Madonā notiek PK Rollerslēpošanā, piedalās 6 valstis, no LV ir 38 
dalībnieki – visus aicina sekot līdzi.  

 

Sapulce beidzas plkst. 12:35. 
 
 
 
Sapulces vadītājs        Dinārs Doršs 
 
 
 
 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste 
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