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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. ALP/2021/10 
 
2021. gada 30. septembrī plkst. 11:00 
Tiešsaistes video platformā Microsoft Teams 
 
Piedalās: Klubs vai sporta skola  (LSF biedrs): Pārstāvis: 

 Biedrība “Sporta Klubs Apex” Kristīne Cera 
 Biedrība “Sporta Klubs “ASI”” Dainis Krauja 
 Biedrība “Sporta Klubs Kore” Jānis Korde 
 Biedrība “SK Pantera” Sandra Meldere  

Ieva Meldere 
 Biedrība “Sporta klubs “White 

Rush” 
Elvis Opmanis 

 Biedrība “Snowfeel” Renārs Doršs 
 Biedrība “Sporta Klubs Virsotne” Jana Zvejniece,  

Kristaps Zvejnieks 
 Biedrība “Sporta klubs 

Ziemeļpols” 
Gunta Gasūna 

 Siguldas Sporta skola  
(LSF biedrs Siguldas Novada 
dome) 

Ilze Ratniece (no 11:27 – 3. jaut.) 

 Biedrība “N57” Dinārs Doršs, 
Anna Bondare 

  
LSF prezidents, sapulces vadītājs: Dinārs Doršs 
LSF ģenerālsekretārs: Agris Raugulis 
Viesi: Ulla Ģērmane 

 

Darba kārtība 

1. LSF darba komisijas sastāva apstiprināšana 2021./2022. gada sezonai. D. Doršs 
2. Baltijas kausa nolikuma projekts, tā apstiprināšana. D. Doršs 
3. Vilciņa kausa nolikuma projekts, tā apstiprināšana.  A. Bondare 
4. Par dalības maksām LSF kalendāra pasākumos 2021.-2022. gada sezonā. D. 

Doršs 
5. Aktuālā informācija par ceļojumu ierobežojumiem saistībā ar Covid19 gaidāmajos 

Snow Arena posmos. D. Doršs 
6. Dažādi. 
 

D. Doršs jautā, kam A. Raugulis nosūtījis ielūgumus uz šo sanāksmi. A. Raugulis informē, 
ka nosūtījis ielūgumus uz visām iepriekšējās sezonas darba komisijas e-pasta adresēm, 
kā arī uz pāris jaunajām, kas viņam bijušas zināmas brīdī, kad izsūtīja ielūgumu.  

Papildus tam D. Doršs informē, ka D. Fogelis nevarēs pieslēgties šai sanāksmei, jo šobrīd 
atrodas ceļā uz Latviju, taču ziņojis, ka mietus izdalīs klubiem nākamās nedēļas laikā.  

 

1. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, G. Gasūna, S. Meldere, K. Cera, G. Gasūna 

D. Doršs informē, ka nepieciešams apstiprināt LSF kalnu slēpošanas darba komisijas 
sastāvu 2021./2022. gada sezonai. Lūdz A. Rauguli sniegt aktuālo informāciju par klubu 
aktivitāti ar darba komisijas dalībnieku un kontaktu iesūtīšanu. 

A. Raugulis informē, no kuriem klubiem saņemta informācija. Nekādas ziņas nav 
saņemtas no Panteras, Ziemeļpola,  
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S. Meldere ziņo, ka SK Pantera pārstāvēs Sandra Meldere, Ieva Meldere un Madara 
Meldere.  

G. Gasūna ziņo, ka Ziemeļpolam būs 3 pārstāvji – Gunta Gasūna, Lelde Gasūna un 
Evelīna Gasūna.  

A. Raugulis informē, ka nupat Whatsapp sarakstē saņēmis informāciju, ka SK Asi kalnu 
sanāksmēs pārstāvēs Andris Krauja un Dainis Krauja.  

R. Doršs informē, ka SnowFeel sanāksmēs pārstāvēs Renārs Doršs un Aldis Andersons.  

D. Doršs lūdz klubus iesūtīt visu informāciju par klubu pārstāvjiem.  

 

Par Pret Atturas 

9 0 0  
NOLEMJ: 
1.1. pieņemt zināšanai D. Dorša un A. Rauguļa sniegto informāciju par LSF darba 
komisijas sastāvu 2021./2022. gada sezonai un virzīt to apstiprināšanai LSF valdē.  

 

2. Izteicās: D. Doršs,  

D. Doršs informē, ka izsūtījis Baltijas kausa nolikuma projektu, nepieciešams to izskatīt 
un lemt par tā apstiprināšanu. Mainīts kalendārs, informē par pārējām izmaiņām. Informē, 
ka turpmāk pandēmijas dēļ arvien centīsies izvairīties no maksāšanas uz vietas (kases 
aparātā).  

Par Pret Atturas 

9 0 0  
NOLEMJ: 
2.1. apstiprināt un virzīt apstiprināšanai LSF valdē Baltijas kausa 2021./2022. 
nolikumu. 

 

3. Izteicās: D. Doršs, A. Bondare, J. Zvejniece,  

D. Doršs kopīgo ekrānu un dalās ar Vilciņa Kausa nolikumu. Arī šis kalendārs pirms šīs 
sanāksmes izsūtīts, lai darba komisija varētu ar to savlaicīgi iepazīties. Dod vārdu A. 
Bondarei.  

A. Bondare informē, ka kopā ar B. Burkovsku izskatījušas Vilciņa Kausa iepriekšējo 
nolikumu, ko bija gatavojusi J. Trapāne. Informē par nelielajām izmaiņām, 
papildinājumiem.  

D. Doršs jautā, kā rīkosimies, ja būs vēl kāds rīkotājs sezonas laikā gribētu rīkot vēl kādu 
posmu – kā tas ietekmētu kopvērtējumu. Lūdz viedokļus.  

J. Zvejniece uzskata, ka, ja kopvērtējumā tiek vērtēti divi labākie starti, nekam daudz 
nevajadzētu mainīties, ja dalībniekam būtu iespēja sevi pierādīt vēl kādā posmā. Uzskata, 
ka tas būtu tikai pozitīvi.  

D. Doršs aicina klubus, kas vēl gribētu rīkot kādu Vilciņa Kausa posmu, pieteikties.  

Par Pret Atturas 

10 0 0 

NOLEMJ: 
3.1. apstiprināt un virzīt apstiprināšanai LSF valdē Vilciņa kausa nolikumu 
2021./2022. gada sezonai.  
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4. Izteicās: D. Doršs  

D. Doršs informē, ka nepieciešams lemt par dalības maksām LSF kalendāra pasākumos 
2021.-2022. gada sezonā. Informē, ka LSF valdē tiks lemts par visām dalības maksām, 
tāpēc vēlas informēt jau tagad. Izmaiņas ietekmētu Baltijas Kausa posmus un Latvijā 
notiekošās FIS sacensības, skaidro iemeslus. Iepriekš dalības maksa bija 20 eiro un to 
daļēji sedza LSF. Tagad Baltijas Kausa posmos un Latvijā notiekošajās FIS sacensībās 
visiem būs pilnu dalības maksu.  

Par Pret Atturas 

10 0 0 

NOLEMJ: 
4.1. pieņemt zināšanai D. Dorša sniegto informāciju par dalības maksām LSF 
kalendāra pasākumos 2021.-2022. gada sezonā.  

 
5. Izteicās: D. Doršs, K. Cera, J. Zvejniece, E. Opmanis 

D. Doršs sniedz aktuālo informāciju par ceļojumu ierobežojumiem saistībā ar Covid19 
gaidāmajos Snow Arena posmos – situāciju ar sertifikātiem, pašizolāciju, situāciju ar 
atgriešanos skolā, vakcinēšanos, testēšanos utt.  

K. Cera informē, ka aizvakar Izglītības ministrija lēma, ka bērni, kas jaunāki par 12 
gadiem (arī vakcinētiem vecākiem) ir jābūt izolācijā atgriežoties Latvijā, un uz skolu un 
bērnudārzu iet nevar.  

 
6. 

6.1. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, U. Ģērmane, D. Krauja 

A. Raugulis lūdz aktualizēt EYOF kandidātu sarakstu. Jau izsūtījis informāciju e-pastos.  

D. Doršs informē, ka kalnu slēpotājiem ir 2+2 kvotas. Informē, ka EYOF notiek tajā pašā 
laikā, kad Baltijas Kauss Pihā, attiecīgi, EYOF dalībnieki Baltijas Kausā piedalīties nevar.  

A. Raugulis nosūtījis informāciju LOK par distanču un kalnu slēpotājiem, atlases 
noteikumiem un lūgumu LSF iedalītās snovborda kvotas pārdalīt citiem LSF sporta 
veidiem. Gaidām atbildi. Lūdz par kandidātiem iesūtīt arī garumu un svaru, kā arī 
vajadzēs arī pases datus.  

U. Ģērmane informē, ka Dž. Ģērmane, visticamāk (90%), uz EYOF nebrauks, līdz ar to ir 
iespēja braukt citai meitenei.  

 

6.2. Izteicās: J. Zvejniece, D. Doršs, K. Cera, G. Gasūna 

J. Zvejniece aktualizē jautājumu par VFS sacensībām, kamēr tās vēl visiem svaigā 
atmiņā. Ierosina nākamajā gadā tās rīkot kādā no septembra darba dienu vakariem, lai 
brīvdienas atstātu laikam ar ģimenēm. Sākuma laiks varētu būt 17-18 un tas varētu 
palielināt dalībnieku skaitu. Komentē situāciju ar punktu skaitīšanas sistēma – jāsaprot, 
vai gribam novērtēt, kurš dalībnieks ir labākais vai to, kurš visvairāk atbilst tai ideālajai 
punktu sistēmai. Ja uzdevums ir novērtēt, kurš ir labākais kalnu slēpotājs, tad šī punktu 
skaitīšanas sistēma to nenodrošināja – vairākās disciplīnās bērni tās pildīja, taču dažādu 
iemeslu pēc neiekļāvās tajos punktos un saņēma 0 punktus.  

K. Cera atgādina, ka punktu tabula tika apstiprināta nedēļu pirms sacensībām un viņa un 
R. Doršs jau tad norādījuši, ka šis lēmums ir sasteigts, ka būtu kārtīgi jāiepazīstas ar 
punktu tabulu, pirms to piemērot sacensībās.  

G. Gasūna piekrīt, ka gadījumā, ja bērns konkrētajā disciplīnā saņem nulli punktus, viņš 
jūtas slikti. Komentē tāllēkšanu – tiesnešiem jābūt informētiem, ka nedrīkst būt kustība uz 
vietas (iešūpošanās pirms lēciena).  
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D. Doršs skaidro, ka nākamās sacensības sāksim apspriest aptuveni nākamā gada 
maijā, tad arī varam vienoties par sacensību norises laiku. Uzskata, ka šo pasākumu būtu 
jāvirza tālāk un jārīko Baltijas līmenī. Uzskata, ka mērķis nav izdalīt balvas, bet veicināt 
fizisko attīstību.  

 

Sapulce beidzas plkst. 11:58. 
 
 
Sapulces vadītājs         Dinārs Doršs 
 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste. 

 


