
 

 
 

Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Valdes sēdes 

PROTOKOLS Nr. ADM/2021/13 
 
 
2021. gada 15. oktobrī plkst. 10:00 
Tiešsaistes video platformā Microsoft Teams 
 

    
Darba kārtība 

 
1. Sporta skolas “Arkādija” iesniegums par uzņemšanu LSF. A. Raugulis 
2. Sporta kluba “Ikskilec” pārreģistrācija LSF. A. Raugulis 
3. Valdē apstiprināmie dokumenti kalnu slēpošanā: D. Doršs 

- Baltijas kausa nolikums 2021./2022.  
- Vilciņa kausa nolikums 2021/2022.  
- Grozījumi 2015. gada 17. decembra LSS valdes lēmumā par dalības 

maksas apmēru un maksāšanas kārtību LSF kalendāra sacensībās kalnu 
slēpošanā.  

- Latvijas čempionāta nolikums 2022.  
- Latvijas kausa nolikums 2021/2022.  
- Kalnu slēpošanas darba komisijas sastāva apstiprināšana 2021./2022. 

gada sezonai.  
- IZM kalnu slēpošanas skolu kontrolnormatīvi 

4. LSF budžets 2021./2022. D. Doršs 
5. FIS anti fluora deklarācija A. Raugulis 
6. IZM un LSFP prasība par publisku sportistu reģistru. A. Raugulis 
7. Dažādi  

- Siguldas pašvaldības finansējums 2022 (A.Raugulis) 
 

G. Ikaunieks un E. Lansmanis informējuši, ka valdes sēdei pieslēgsies, tiklīdz viņiem būs 
tāda iespēja.  

1. Izteicās: D. Doršs,  A. Raugulis, J. Grants, J. Puida, L. Liniņa 

A. Raugulis informē, ka 7. septembrī saņemts iesniegums no sporta skolas Arkādija ar 
lūgumu uzņemt to par LSF biedru. Iesniegumam pievienots sportistu saraksts, kas to 
pārstāvēs LSF sacensībās. Tuvākā valdes sēde bija saistīta ar kopsapulci, tāpēc SS 
Arkādija pārstāvis uzaicināts uz šo valdes sēdi. Informē, ka šobrīd nav skaidrs juridiskais 
statuss, jo parasti sporta skolas LSF pārstāv konkrētā pašvaldība. Informē, ka biedru 
nauda nav samaksāta.  

J. Grants informē, ka Rīgas pašvaldība nestāsties LSF kā biedrs. Paskaidro, ka sporta 
skola Arkādija un tās sportisti piedalīsies distanču slēpošanas sacensībās.  

J. Puida atzinīgi izsakās par sporta skolas Arkādija iestāšanos LSF.  

Piedalās:  Dinārs Doršs  Gunārs Ikaunieks 
  Daniels Fogelis  Jānis Puida  
  Einārs Lansmanis   

   

LSF ģenerālsekretārs: Agris Raugulis 
LSF grāmatvede: Laila Liniņa 
Viesi: Jurģis Grants (līdz 10:25, 2. jaut.) 
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D. Doršs informē, ka sporta skolai Arkādija jāsaprot, par kuru periodu tā grib maksāt 
biedra naudu (par 2021.g. vai 2022.g.).  

Par Pret Atturas 

3 0 0 

NOLEMJ: 
1.1. uzņemt sporta skolu "Arkādija" par LSF biedru, precizējot tās juridisko statusu; 

1.2. rēķinu par biedru naudas maksājumu sporta skolai "Arkādija" izrakstīt par 
2022. gadu LSF noteiktajā kārtībā.  

 

2. Izteicās: A. Raugulis, D. Doršs, J. Puida 

A. Raugulis informē, ka M. Sokolova viņu informējusi par LSF biedra biedrības “Ikskilec” 
nosaukuma maiņu. Jaunais nosaukums ir biedrība "Ogres Ziemeļu divcīņas klubs 
"OZDK"", mainīta arī juridiskā adrese uz Ogres nov., Ogre, Bērzu aleja 1 - 5, LV-5001. 

Par Pret Atturas 

3 0 0 
NOLEMJ: 
2.1. pieņemt zināšanai A. Rauguļa sniegto informāciju par biedrības “Ikskilec” 
nosaukuma maiņu: LSF biedra jaunais nosaukums ir biedrība "Ogres Ziemeļu 
divcīņas klubs "OZDK"", reģ. nr. 40008252962, juridiskā adrese Ogres nov., Ogre, 
Bērzu aleja 1 - 5, LV-5001. Precizēt šo informāciju visos LSF reģistros.  

 
3. 

3.1. Izteicās: D. Doršs, J. Puida, A. Raugulis, D. Fogelis 

D. Doršs informē, ka visi kalnu slēpošanas dokumenti apstiprināti kalnu slēpošanas darba 
komisijas sanāksmēs, nepieciešams valdes apstiprinājums. Informē par kalnu slēpšanas 
darba komisijas sastāvu nākamajai sezonai. Lūdz balsot. 

Par Pret Atturas 

3 0 0 
NOLEMJ: 
3.1.1. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “Kalnu 
slēpošanas sacensību Baltic Cup 2021/2022 nolikums”; 

3.1.2. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “Bērnu kalnu 
slēpošanas sacensību „Vilciņa Kauss” nolikums 2021. /2022.”; 

3.1.3. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “Latvijas 
čempionāts kalnu slēpošanā 2022 sacensību nolikums”; 

3.1.4. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “Latvijas Kauss 
kalnu slēpošanā 2022 sacensību nolikums”; 

3.1.5. apstiprināt sekojošu kalnu slēpošanas darba komisijas sastāvu 2021./2022. 
gada sezonai:  

− Biedrība “Sporta Klubs Apex”: Kristīne Cera;  

− Biedrība “Sporta Klubs “ASI””: Andris Krauja, Dainis Krauja; 

− Biedrība “Sporta Klubs Kore”: Jānis Korde; 

− Biedrība “SK Pantera”: Sandra Meldere, Ieva Meldere, Madara Meldere; 

− Biedrība “Sporta klubs “White Rush”: Elvis Opmanis, Lauris Opmanis, 
Marita Gintere; 

− Biedrība “Snowfeel”: Renārs Doršs, Aldis Andersons; 
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− Biedrība “Sporta Klubs Virsotne”: Jana Zvejniece, Kristaps Zvejnieks, 
Žaklīna Frickausa; 

− Biedrība “Sporta klubs Ziemeļpols”: Gunta Gasūna, Lelde Gasūna, 
Evelīna Gasūna; 

− Siguldas Sporta skola: Ilze Ratniece; 

− Biedrība “N57”: Dinārs Doršs, Anna Bondare, Betija Burkovska, Ulla 
Ģērmane.   

3.1.6. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv kalnu slēpošanas skolu 
kontrolnormatīvus. 

 
3.2. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, J. Puida, L. Liniņa  

D. Doršs informē, ka LSF valde 17.12.2015 lēma par dalības maksas apmēru un 
maksāšanas kārtību LSF kalendāra sacensībās kalnu slēpošanā. Informē, ka jautājums 
par dalības maksas daļēju palielināšanu t.i. LSF atlaides atcelšanu iepriekšējā dienā 
izskatīts kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmē. Uzskata, ka būtu jāizveido jaunu 
nolikumu, kas būtu saistīts ar biedru un licenču maksas nolikumu. Jautājums ir aktuāls arī 
distanču slēpošanā. Informē par LSF elektroniskās pieteikšanās sistēmas izveidi. 

J. Puida informē par situāciju ar dalības maksām distanču slēpšanas sacensībās.  

L. Liniņa informē, ka dalības maksām tiks atvērts atsevišķs bankas konts, kura izrakstu 
pirms sacensībām saņems sacensību sekretariāts, lai varētu kontrolēt, kurš dalības 
maksu pārskaitījis.  

Klātesošie diskutē par ērtāku informācijas apmaiņu ar kalnu un distanču slēpošanas 
sacensību sekretariātiem, kā arī dalības maksu iekasēšanu.  

 
4. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, J. Puida, L. Liniņa,  

A. Raugulis kopīgo ekrānu un demonstrē LSF FIS finansējuma provizorisko sadalījumu 
2021./2022. gada sezonai. Šis dokuments pirms valdes sēdes nosūtīts valdes locekļiem, 
lai viņi varētu iepazīties ar šī dokumenta saturu.   

J. Puida informē, ka dokumentā ir kļūdaina dotācija par distanču slēpošanas sacensībām. 
Šī pati kļūda bijusi arī iepriekšējā gada dotācijā. A. Raugulis jautājumu precizēs FIS. 

L. Liniņa, D. Doršs un A. Raugulis informē par dokumenta saturu. L. Liniņa informē par 
esošo budžeta situāciju uz sapulces brīdi.  

A. Raugulis informē par provizoriskajiem papildus finansējumiem (LOK, LSFP), ar kuriem 
sporta veidi varēs rēķināties.  

J. Puida ierosina administrācijas budžetu daļēji novirzīt LSF pozitīva tēla veidošanai - 
mārketingam. D. Doršs lūdz iesniegt konkrētus priekšlikumus.  

Par Pret Atturas 

3 0 0 
NOLEMJ: 
4.1.   apstiprināt LSF 2021./2022. gada sezonas budžeta sadali starp sporta veidiem 
un LSF administrāciju, atbilstoši A. Rauguļa sagatavotajam projektam; 

4.2. lūgt E. Lansmani un G. Ikaunieku 15.10.2021 veikt balsojumu par LSF budžetu 
2021./2022 uz e-pastu info@ski.lv;  

4.3. lūgt atbildīgos par sporta veidiem līdz nākamajai LSF valdes sēdei sagatavot un 
iesūtīt detalizētus katra sporta veida budžeta sadalījumus.  

 

5. Izteicās: A. Raugulis, D. Doršs, J. Puida,  
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A. Raugulis informē, ka no FIS saņemta vēstule par FIS anti fluora deklarācija, ko 
izsūtījis e-pastā, lai visi varētu iepazīties. Vēstulei pievienota deklarācija – apliecinājums, 
kuru jāparaksta un jāsūta atpakaļ uz FIS. LSF ir pienākums par anti fluora politiku informēt 
pārējos biedrus, servisa cilvēkus, smērētājus, kas brauks uz sacensībām. Tas attieksies 
uz 2022./2023. gada sezonu, šajā sezonā jau stājas spēkā daži no ierobežojumiem.  

Klātesošie diskutē par FIS anti fluora politikas nosacījumiem, ierobežojumiem un 
sankcijām.  

Par Pret Atturas 

3 0 0 
NOLEMJ: 
5.1. pieņemt zināšanai A. Rauguļa sniegto informāciju par FIS anti fluora 
deklarāciju.  

 
6. Izteicās: A. Raugulis, D. Doršs, J. Puida,  

A. Raugulis informē par IZM un LSFP prasību veidot publisku sportistu reģistru 
federācijas mājas lapā. Termiņš, kad šim sportistu sarakstam jābūt publiskotam, ir 
14.01.2022.  

D. Doršs informē, ka šo jautājumu LSF plānots risināt ar LSF elektroniskās pieteikšanās 
sistēmas izveidi. Lūdz J. Puidu padomāt, kā šo prasību varētu pēc publiska reģistra varētu 
risināt distanču slēpošanā. Kā vienu no risinājumiem iesaka lūgt LSF distanču slēpošanas 
biedrus iesniegt savu sportistu sarakstus, reģistrēt arī individuālos dalībniekus.   

Par Pret Atturas 

3 0 0 
NOLEMJ: 
6.1.   pieņemt zināšanai A. Rauguļa sniegto informāciju par IZM un LSFP prasību 
par publisku sportistu reģistru. 

 
7. 

7.1. Izteicās: A. Raugulis, D. Doršs, J. Puida 

A. Raugulis informē par Siguldas pašvaldības finansējumu 2022, pieteikšanās termiņš – 
šodien (15.10.2021). Nepieciešami sacensību datumi un tāmes, par kalniem jau ir 
informācija. Sagatavos un šodien nosūtīs pieteikumus. Informē par Cēsu pašvaldības 
finansējuma pieteikumu termiņu un to, kas nepieciešams.  

Par Pret Atturas 

3 0 0 
NOLEMJ: 
7.1.1. pieņemt zināšanai A. Rauguļa sniegto informāciju par Siguldas pašvaldības 
finansējumu 2022. 

 

7.2. Izteicās: A. Raugulis, J. Puida, D. Doršs 

A. Raugulis lūdz J. Puidu sazināties ar R. Raimo un atgādināt, lai viņš maksimāli ātri 
noformē jaunu pasi. Skaidro, ka jau informējis viņu e-pastā. Jaunie pases dati 
nepieciešami steidzami.  

J. Puida informē, ka R. Raimo šobrīd ir augstkalnē Ramzavā, atgriezīsies nākamnedēļ.  
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7.3. Izteicās: D. Doršs 

D. Doršs ierosina nākamo LSF valdes sēdi rīkot novembra sākumā. Tajā izskatīt 
jautājumus par pieteikšanās sistēmas izveidi un dalības maksu nolikumu.  

 
 
Sapulce beidzas plkst. 14:05. 
  
LSF Valdes priekšsēdētājs 
Dinārs Doršs 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste 


