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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 

PROTOKOLS Nr. ADM/2021/1e 

 

Rīgā, 2021. gada 25. janvārī 
 
1. Par snovborda un frīstaila slēpošanas dokumentu apstiprināšanu 

2021. gada 22. janvārī plkst. 17:50 LSF ģenerālsekretārs Agris Raugulis LSF valdei izsūtīja 
e-pastu ar nosaukumu „Par LSF snovborda un frīstaila slēpošanas 2020./2021.gada 
sezonas nolikumu apstiprināšanu”. Elektroniskajā vēstulē A. Raugulis informē, ka LSF 
valdes loceklis un atbildīgais par snovbordu un frīstaila slēpošanu Einārs Lansmanis ir 
iesūtījis apstiprināšanai sagatavotos LSF 2020./2021.gada sezonas snovborda un freeski 
nolikumus un informāciju no Eināra Lansmaņa:  
“Konsultējoties ar darba grupu šobrīd ir sekojošs plāns. 
- Organizēt video sacensības, kuras notiks 3 kārtās visas atlikušās sezonas garumā. 
- 13. Martā esmu ieplānojis noorganizēt vienas sacensības uz kalna, kuras būs snovborda 
un frīstaila slēpošanā nedaudz modificētā slopestyle disciplīnā visām vecuma grupām. 
(Protams, ja vispār drīkstēs organizēt) 
- Plānojam labākos sportistu komandas braucienu uz kādām FIS sacensībām lai 
nodrošinātu vismaz minimālo FIS dotāciju.” 
 
E-pasta pielikumā pievienoti sekojoši dokumenti: 
1. Video sacensību nolikums frīstaila slēpošanā un snovbordā - latviski 
2. Video sacensību nolikums frīstaila slēpošanā un snovbordā - angliski 
3. Milzkalna Park Battle nolikums frīstaila slēpošanā un snovbordā - latviski 
4. Milzkalna Park Battle nolikums frīstaila slēpošanā un snovbordā – angliski 
5. Latvijas frīstaila slēpošanas un snovborda komandas atlases kritēriji 
 
Lūgums visiem valdes locekļiem elektroniski nobalsot ar attiecīgu balsojumu par snovborda 
un frīstaila slēpošanas 2020./2021.gada sezonas nolikumu apstiprināšanu, savu balsojumu 
nosūtot uz e-pastu – info@infoski.lv. 
 
Savā e-pastā lūdz valdes locekļus elektroniski nobalsot ar attiecīgu balsojumu par 
snovborda un frīstaila slēpošanas 2020./2021.gada sezonas nolikumu apstiprināšanu, savu 
balsojumu nosūtot uz e-pastu – info@infoski.lv. 
 
 

2021. gada 22. janvārī plkst. 18:41 elektroniski saņemts E. Lansmaņa balsojums “PAR”. 
2021. gada 22. janvārī plkst. 18:48 elektroniski saņemts D. Dorša balsojums “PAR”. 
2021. gada 22. janvārī plkst. 21:24 elektroniski saņemts J. Puidas balsojums “PAR”. 
2021. gada 22. janvārī plkst. 21:33 elektroniski saņemts D. Fogeļa balsojums “PAR”. 
2021. gada 22. janvārī plkst. 22:33 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 5 (piecām) balsīm “PAR” nolēma: 

1.1. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.infoski.lv dokumentu “Atlases 
kritēriji frīstaila slēpošanas un snovborda komandas braucienam”; 

1.2. apstiprināt publicēt LSF mājas lapā www.infoski.lv dokumentu “MILZKALNA 
PARK BATTLE 2021” frīstaila slēpošanā un snovbordā”; 

1.3. apstiprināt publicēt LSF mājas lapā www.infoski.lv dokumentu „MILZKALNS 
PARK BATTLE 2021” in freestyle skiing and snowboarding”; 
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1.4. apstiprināt publicēt LSF mājas lapā www.infoski.lv dokumentu „„MAD WINTER” 
Latvian Ski Federation video cometition in freestyle skiing and snowboarding”; 

1.5. apstiprināt publicēt LSF mājas lapā www.infoski.lv dokumentu „MAD WINTER” 
Latvijas Slēpošanas federācijas video sacensības frīstaila slēpošanā un snovbordā”. 

 

 
 

LSF valdes priekšsēdētājs, prezidents 
Dinārs Doršs 


