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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. ALP/2021/2 
 
2021. gada 11. februārī plkst. 19:30 
Tiešsaistes video platformā Microsoft Teams 
 
Piedalās: Klubs vai sporta skola  (LSF biedrs): Pārstāvis: 

 Biedrība “Sporta Klubs Apex” Jānis Davidovičs 
 Biedrība “Sporta Klubs “ASI””  
 Biedrība “Sporta Klubs Kore” Jānis Korde 
 Biedrība “SK Pantera” Sandra Meldere (no 19:58 – 1. 

jaut.) 
 Biedrība “Sporta klubs “White 

Rush” 
Marita Gintere 

 Biedrība “Snowfeel” Renārs Doršs 
 Biedrība “Sporta Klubs Virsotne” Kristaps Zvejnieks 
 Biedrība “Sporta klubs 

Ziemeļpols” 
Gunta Gasūna 

 Siguldas Sporta skola  
(LSF biedrs Siguldas Novada 
dome) 

Ilze Ratniece 

 Biedrība “N57” Dinārs Doršs 

  
LSF prezidents, sapulces vadītājs: Dinārs Doršs 
LSF valdes loceklis: Daniels Fogelis 
LSF ģenerālsekretārs: Agris Raugulis 
Viesis: Karlīna Hedviga Grāmatniece, Dzintars 

Melvers, Mārtiņš Brīze, Laura Šķibuste 
 

Darba kārtība 

1. Par Latvijas Čempionāta rīkošanu pieaugušo vecuma grupām. D. Doršs 
2. Dažādi 

 
1. Izteicās: D. Doršs, K. Zvejnieks, A. Raugulis, J. Davidovičs, M. Gintere, S. Meldere 

D. Doršs informē par plānotā Latvijas Čempionāta rīkošanu pieaugušo vecuma grupām. 
Atgādina, ka iepriekš šis LČ pieaugušo grupām bija paredzēts Pyha, martā. Tas pārcelts 
uz Itāliju, Pozza di Fassa slēpošanas trasi, apstiprināts arī FIS. LČ programma: 02.- 
03.03.2021 milzu slaloms, 04.-05.03.2021 slaloms. Paralēlais slaloms nav paredzēts. 
Paskaidro, ka būtu svarīgi saprast, cik sportistu plāno LČ startēt, jo formāli otro milzu 
slalomu rīko Lietuva, tāpēc no Latvijas tajā varēs startēt 4 puiši - tā ir valsts kvota. Šo 
kvotu var lūgt palielināt, tāpēc ir svarīgi zināt, cik sportistu plāno doties. Informē par 
nakstmītņu iespējām LČ Pozza di Fassa – pašlaik tās jāmeklē booking.com. Pacēlāja 
maksa ir 30 eiro dienā, tas ir sporta kalns, pielaisti tiks tikai sportisti un treneri pēc iepriekš 
iesniegta saraksta. Līdzbraucēji slēpot nevarēs. Pacēlāja maksa kopā ar dalības maksu 
nepārsniegs 50 eiro dienā.  

Informē par ieceļošanu Itālijā – nepieciešams Covid-19 tests, kas nav vecāks par 
48h, aizpildīta anketa (kopīgo ekrānu un demonstrē anketu), saiti uz anketu nosūtīs. Ja 
Covid-19 tests ir negatīvs, izolāciju Itālijā nav jāievēro. Informē par aptuvenajām Covid-19 
testu izmaksām. Pēc atgriešanās Latvijā jāaizpilda Covidpass (aplikācija telefonā) un 10 
dienas jāpavada pašizolācijā. 

Aktualizē jautājumu par LČ U21 vecuma grupai – vai to arī rīkot Itālijā kopā ar eliti. 
Tāpēc būtisks dalībnieku skaits un sastāvs - ja piedalās maz junioru, nav jēgas atsevišķi 
tos apbalvot. Informē, ka Latvijā līdz š.g. 6. aprīlim sporta sacensības rīkot nedrīkst, taču 
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kā iespēju var izskatīt Lietuvas halli, kurā varētu rīkot arī LČ U21. Gadījumā, ja arī 
Lietuvas hallē sacensības rīkot nevarēs, var gadīties, ka LČ U21 nenotiks vispār – lūdz 
viedokļus. Komentāru nav.  

M. Gintere jautā par Covid-19 testu LČ sacensībām Itālijā – sportisti brauks trenēties jau 
iepriekš un tam uzrādīs derīgus testus - vai pirms sacensībām jātestējas vēlreiz. Saņem 
D. Dorša atbildi, ka šo jautājumu precizēs, taču iespējams, ka būs jāuzrāda vismaz 
antigēnu testu, kas nav vecāks par 48h. Šo jautājumu apspriedīs ar tehnisko delegātu – 
būs jārīkojas ar vietējās federācijas vadlīnijām. Tiklīdz būs pilna informācija ar to dalīsies.  

K. Zvejnieks informē, ka no SK Virsotne LČ Itālijā varētu piedalīties 2 vai 3 sportisti.  

J. Davidovičs informē, ka SK Apex nav apspriedis, cik sportistu varētu doties uz LČ 
Itālijā, K. Cera D. Doršu par to informēs rīt, 12.02.2021.  

S. Meldere apstiprina, ka no Panteras uz LČ Itālijā varētu doties 2+2 sportisti, visi U21 
vecuma grupā.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 
NOLEMJ: 
1.1. pieņemt zināšanai D. Dorša sniegto informāciju par Latvijas Čempionātu 
pieaugušo grupām Pozza di Fassa; 

1.2. lēmumu par Latvijas Čempionāta U21 vecuma grupā rīkošanu LSF pieņems pēc 
apspriešanās ar kalnu slēpošanas klubiem (LSF biedriem).  

 

2. 

2.1. Izteicās: D. Doršs, Dz. Melvers 

D. Doršs informē, ka jāveic starta kārtības izlozi nākamajā dienā (12.02.2021) 
paredzētajam kontroltreniņam. Lūdz Dz. Melveru kopīgot ekrānu un dalīties ar pieteikto 
dalībnieku sarakstu, ko precizē ar klubu pārstāvjiem. Informē, ka pacēlājs būs ieslēgts no 
7:30, pirmais starts 7:50. Lūdz trenerus un klubu pārstāvjus atgādināt sportistiem par 
pulcēšanās ierobežojumiem, distances ievērošanu u.c. prasībām.  

 

Sapulce beidzas plkst. 20:20. 
 
 
Sapulces vadītājs         Dinārs Doršs 
 
 
 
 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste. 

 


