
 

 
 

Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Distanču slēpošanas darba komisijas 

PROTOKOLS Nr. CC/2021/8 
 
2021. gada 1. oktobrī plkst. 12:00 
Tiešsaistes video platformā Microsoft Teams 
 

    
Darba kārtība 

 
1. Par aizvadīto LČ rollerslēpošanas sezonu. J. Puida 
2. Par atlases kritērijiem uz Pasaules junioru čempionātu. J. Puida 
3. Par 09.2021.-08.2022. budžeta izdevumu sadaļām. J. Puida 
4. Dažādi 

 
1. Izteicās: J. Puida, A. Raugulis, I. Šķēle, I. Cekule, D. Doršs, L. Krampe, G. Ikaunieks, I. 
Eiduks, D. Vuškāns 

 J. Puida atskatās uz LČ rollerslēpošanas sezonu. Informē, ka pēdējā posmā komandas 
un treneri gaidījušas kopvērtējuma apbalvošanu, kas nav bijusi paredzēta.  

I. Šķēle paskaidro, ka kopvērtējuma apbalvošana bijusi sacensību programmā, tāpēc arī 
sportisti un treneri to gaidījuši (J. Puida atzīst, ka tā bijusi viņa kļūda).  

A. Raugulis apstiprina, ka nevienā no iepriekšējām sanāksmēm darba komisija nav 
runājusi par kopvērtējumu šogad. Atgādina iemeslus, kāpēc kopvērtējums rēķināts 
iepriekšējā sezonā.  

D. Doršs atgādina, ka situācija jau ir notikusi, piedāvā dalībniekiem un pārstāvjiem izsūtīt 
korektu atvainošanās e-pastu, kurā paskaidro, kāpēc šāda situācija radusies.  

L. Krampe ierosina dokumentu lietas skatīt divreiz – pirmajā reizē izdiskutēt, sagatavot 
dokumenta redakciju un otrajā apstiprināt. Tad būtu laiks pārdomāt un lielāka iespēja 
izvairīties no kļūdām.  

G. Ikaunieks ierosina ar informāciju par radušos situāciju šīs sapulces dalībniekus dalīties 
savā lokā, tādējādi šī informācija sasniegs vairāk iesaistīto personu. Aicina pašus darba 
komisijas pārstāvjus turpmāk uz priekšu rūpīgāk sekot līdzi nolikumu redakcijām, lai 
izvairītos no kļūdām. 

I. Cekule pauž viedokli, ka tā kā ziemā Latvijas Čempionāts nenotika un līdzekļi, kas tam 
bija paredzēti, tika ietaupīti, bija apbēdināta, kad Priekuļos ieraudzījusi plastmasas 
apbalvošanas medaļas. Uzskata, ka tas nav Latvijas Čempionāta cienīgi – tas ir prestiža 
jautājums. J. Puida informē, ka situācija radusies, jo ražotājs nav izgatavojis tādas 
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medaļas, kādas saskaņojuši ar pasūtītāju (LSF). Medaļas izmaksājušas krietni lētāk, nekā 
metāla medaļas, jāatceras arī, ka pasākumus ļāva rīkot tikai sākot no jūnija, līdz ar to 
pasūtījums tika izdarīts pēdējā brīdī un bija jāsamierinās ar rezultātu. Piekrīt, ka medaļām 
būtu jābūt krietni labākām.  

I. Šķēle atzinīgi izsakās par dāvaniņām Rīgas posmā, pasakās L. Krampei par to 
sagādāšanu. Ierosina nākotnē uzrunāt lokālos uzņēmumus, kurus interesētu atbalstīt 
konkrēto posmu un konkrēto auditoriju.  

L. Krampe informē, ka balvu sponsoriem būtu interese atbalstīt šīs sacensības arī turpmāk.  

J. Puida jautā, kas būtu rollerslēpošanas nolikumā jāmaina uz nākamo gadu.  

L. Krampe ierosina nemainīt nolikumā neko, sacensības rīkot uz esošā nolikuma bāzes, 
taču rūpīgi sekot līdzi kvalitātei.  

G. Ikaunieks uzskata, ka LČ sacensībām dalībniekiem (komandām) jāstartē kā konkrēta 
kluba, pašvaldības, biedrības vai sporta skolas pārstāvjiem.  

A. Raugulis uzskata, ka būtu jāizskata arī citas sacensību norises vieta (Jūrmala, 
Aizkraukle).  

I. Šķēle vērš uzmanību uz trases segumu Siguldas posma beigu daļā – bija nolijis, uz ceļa 
bija akmentiņi un dubļi un ļoti viegli bija gūt traumas, pa tādu segumu skrienot.  

I. Eiduks uzskata, ka nevajadzētu jaukt rollerslēpošanu ar distanču slēpošanu. Stāsta par 
ārzemju sacensību pieredzi, kuras nav FIS statusā.  

D. Doršs informē, ka nepieciešams iesūtīt klubu / sporta skolu (LSF biedru) dalībnieku 
sarakstus. Tie nepieciešami biedru naudas korektai aprēķināšanai, IZM, rangiem, LSFP. 
Skaidro, ka ir sarežģīti, ja dalībnieks sezonas vidū maina savu kluba piederību. Paskaidro, 
ka ļoti būtiski, kā sacensību sekretariāts nodod LSF informāciju (dalībnieku saraksti, 
rezultāti) par konkrētajām sacensībām, lai tie būtu korekti, pārskatāmi. Sanāksmes sarakstē 
informē, ka kalnu slēpošanā esam pārgājuši uz viena dizaina veidni, bet mainot medaļu 
lentītes. Lai medaļas var izmantot arī gadījumā, ja kaut kas tiek atcelts.  

G. Ikaunieks atgādina, ka šī rollerslēpošanas sezona ir bijusi ļoti rezultatīva un noslēgusies 
ar 1. vietu junioriem zēnu grupā, 1. vietu meiteņu grupā, ar otro vietu vīru grupā un ar 3. 
vietu nāciju kopvērtējumā. Notikuši visi trīs Latvijas Čempionāta posmi.  

D. Vuškāns uzskata, ka būtu jātaisa kopvērtējumu, kam būtu jābūt papildinātam uz katru 
posmu, lai var redzēt aktuālās vietas. Pievienojas viedoklim par medaļām – tām būtu jābūt 
metāla un prestižām. Pievienojas viedoklim, ka Siguldas posmā krosa skriešanas apli 
bērniem vajadzētu taisīt vieglāku.  

L. Krampe ierosina visai federācijai gatavot vienādas medaļas, iespējams, dažādos 
izmēros – junioriem, elitei. Aktualizē jautājumu par sacensību rangu rēķināšanu pēc 
sacensībām – iepriekš bijušas problēmas no sacensību rīkotājiem pēc sacensībām saņemt 
rezultātus. Ierosina jau nolikumā noteikt, kādā termiņā un kādā formātā sacensību 
rīkotājiem šos rezultātus pēc sacensībām jāiesniedz LSF.  

A. Raugulis papildina, ka jautājums par rezultātu formātu būtu jau iepriekš jāizrunā ar laika 
ņemšanas sistēmas pārstāvjiem visās sacensībās.  

I. Cekule skaidro, ka iepriekš, rēķinot rangus, saskārusies ar situāciju, ka dalībnieki atšķirīgi 
norāda savu piederību klubam vai sporta skolai. Uzskata, ka klubu/sporta skolu dalībnieku 
saraksts ir absolūta nepieciešamība, lai atvieglotu darbu tam, kurš rēķina rangu. 

L. Krampe uzskata, ka dalībniekiem būtu jāpiešķir unikālu kodu, ar kuru piedalīties 
sacensībās – to būtu jāiesniedz, piesakoties dalībai un tas ļautu vieglāk identificēt konkrēto 
sportistu.  
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2. Izteicās: J. Puida, I. Eiduks, L. Krampe, G. Ikaunieks, D. Vuskāns, A. Raugulis, I. Cekule, 
D. Doršs, J. Ozoliņš, R. Zīmelis,  

 J. Puida informē, ka nākamais darba kārtības jautājums ir par atlases kritērijiem uz 
Pasaules junioru čempionātu. Pašlaik nav skaidrības par to, kur šis čempionāts notiks, jo 
Polija no rīkošanas atteikusies. Tas, cik lielu komandu varēsim aizvest, būs atkarīgs no 
norises vietas un attāluma līdz tai, kā arī no budžeta līdzekļiem. Uzskata, ka kvalifikācijas 
sacensības visērtāk būtu rīkot kopā ar Latvijas Čempionāta 1. posmā, taču nav zināms, vai 
pandēmijas dēļ tas notiks.  

L. Krampe ierosina gadījumā, ja LČ nevarēs notikt, rīkot konkrētajam vecumposmam 
treniņsacensības. Ierosina vienlaicīgi rīkot arī papildus atlasi uz EYOF – neatņemt vietas 
tiem, kas uzvarēja iepriekšējā atlasē, bet rīkot atlasi uz papildus vietām, ja tādas būs, 
domājot tieši par meitenēm. Atgādina, ka EYOF atlases sacensības notika, lai piedalītos 
EYOF š.g. decembrī, taču EYOF norise pārcelta uz 2022. g. martu. Uzskata, ka par atlases 
kritēriju pamatu būtu jaņem EYOF atlases kritērijus un Igaunijas federācijas nolikumus, kas, 
viņasprāt, ir labi izstrādāti.  

D. Vuškāns uzskata, ka arī rezerves vietas aizpildīt ar tiem, kuri piedalījās jau notikušajās 
EYOF posmā.  

G. Ikaunieks uzskata, ka lemšanu par šo punktu būtu jāatliek, jāskatās pēc konkrētajiem 
apstākļiem, kas būs zināmi vēlāk, lai arī paši sportisti varētu izvērtēt, vai varēs piedalīties.  

A. Raugulis uzskata, ka EYOF atlasē puišus nevajadzētu mainīt, jautājums ir par 
meitenēm, kur bija tikai divas kandidātes un divām vietām. LOK neizslēdz vietas par 
papildus kvotu piešķiršanu. Informē, ka šodien jau jāiesūta garo kandidātu sarakstu, t.sk. 
trenerus.  

I. Cekule uzskata, ka tie, kuri pavasarī izpildīja atlases kritērijus EYOF (2+2 sportisti) būtu 
jāatstāj, taču par nākamajiem dalībniekiem, ja LOK piešķirs papildus kvotas, būtu jārīko 
jaunu atlasi, lai būtu jauna konkurence.  

R. Zīmelis un G. Ikaunieks piekrīt I. Cekules viedoklim, aicina balsot.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 
NOLEMJ: 
2.1. atlases sacensības dalībai Pasaules junioru čempionātā rīkot Latvijas 
Čempionāta distanču slēpošanā 1. posma ietvaros, vai, ja tas nav iespējams, 
konkrētajam vecumposmam rīkot atsevisķus kontroltreniņus; 

2.2. saskaņā ar 24.03.2021 atlases rezultātiem dalībai EYOF 2021 deleģēt Samantu 
Krampi, Katrīnu Bērziņu, Lauri Kaparkalēju un Ediju Eiduku. Gadījumā, ja dalībai 
EYOF 2021 tiks piešķirtas papildus kvotas, par tām rīkot atsevišķu atlasi. 

 
3. Izteicās: J. Puida, L. Krampe, I. Cekule, A. Raugulis, I. Eiduks, I. Šķēle,  

J. Puida informē, ka darba komisijai jāizskata un jālemj par 09.2021.-08.2022. budžeta 
izdevumu sadaļām. Informē, ka darba komisijas pārstāvjiem nosūtītas budžeta pozīcijas 
bez summām, jo tās vēl nav zināmas, lai varētu ar pozīcijām savlaicīgi iepazīties. Lūdz 
viedokļus par pozīcijām. 

I. Cekule uzskata, ka budžetu būtu jādala tad, kad zināms konkrēts sākuma skaitlis.  

A. Raugulis uzskata, ka šis pozīciju saraksts būtu papildināms ar ranga rēķināšanas 
izdevumiem. Informē, ka visas sacensības, kuras ir LSF kalendārā, tiek uzskatītas par 
nacionālā mēroga sacensībām un būtu jābūt vienotai sistēmai, kā tiek atspoguļoti rezultāti.  

I. Eiduks uzskata, ka būtu jāiekļauj I. Bāča kā Olimpisko Spēļu komentētāja pozīciju. I. 
Cekule un I. Šķēle uzskata, ka L. Lizbovskis šajā pozīcijā būtu labāks. 
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I. Šķēle ierosina izdevumu pozīcijās iekļaut LSF rīkotu tālākizglītības semināru treneriem. 
Piedāvā aicināt ārzemju speciālistus vai pašmāju trenerus, piemēram, I. Brici, kā arī 
savstarpēji dalīties pieredzē.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 
NOLEMJ: 
3.1. papildināt 09.2021.-08.2022. budžeta izdevumu sadaļas ar izdevumiem 
starptautisku sacensību komentēšanai, kā arī izdevumiem treneru tālākizglītības 
semināra rīkošanai. 
 

4. 

4.1. Izteicās: A. Raugulis,   

A. Raugulis informē, ka norisināsies Pļaviņu kross. Bez tā informē, ka Sigulda aktualizējusi 
pirmā sniega nometnes jautājumu. Ir interesenti, kas gribētu braukt, bet kādam jāuzņemas 
organizēšana un jābūt kādam, kurš decembrī kopā ar šiem sportistiem dodas uz Vuokatti. 

 

4.2. Izteicās: I. Cekule, D. Doršs, L. Krampe, G. Ikaunieks, J. Puida 

I. Cekule aktualizē jautājumu par dalības maksām LSF sacensībās, kas tūlīt būs būtisks 
sporta skolās, plānojot nākamā gada budžetu. Būtu jāpieņem lēmumu. 

G. Ikaunieks, L, Krampe un J. Puida uzskata, ka dalības maksu palielināt nevajadzētu. 

D. Doršs informē, ka iepriekšējā dienā kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmē dalības 
maksa LSF kalnu slēpošanas sacensībās palielināta uz 20 eiro par startu.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 
NOLEMJ: 
4.2.1. Dalības maksas LSF rīkotajās disanču slēpošanas sacensībās atstāt esošajā 
līmenī – 5 eur jauniešu grupās (t.sk. U18) un 10 eur pieeaugušo grupās par startu.  
 
 
4.3. Izteicās: D. Doršs, I. Šķēle, J. Puida, I. Cekule, A. Raugulis,  

D. Doršs informē, ka nepieciešams apstiprināt distanču slēpošanas darba komisijas 
sastāvu 2021./2022.g. sezonai, kas vēlāk jāapstiprina valdē. Atgādina, ka darba komisijas 
sanāksmēm būtu jābūt protokolētām, kuros jāatspoguļo pieņemtos lēmumus. Aicina 
Whatsapp grupu izmantot viedokļu apmaiņām, taču oficiāliem lēmumiem nepieciešama 
sapulce ar protokolu.  

I. Šķēle ierosina uz darba komisijas sanāksmēm aicināt arī trenerus, kas nav darba 
komisijas locekļi.  

 

 
Sapulce beidzas plkst. 14:15. 
 
 
Sapulces vadītājs Jānis Puida  
   
  
 

  
Protokolu sastādīja L. Šķibuste.  


