
 

 
 

Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Distanču slēpošanas darba komisijas 

PROTOKOLS Nr. CC/2021/9 
 
2021. gada 2. novembrī plkst. 15:00 
Tiešsaistes video platformā Microsoft Teams 
 

    
Darba kārtība 

 
1. LSF Distanču slēpošanas budžeta 2021./2022. gada sezonai apstiprināšana. J. 

Puida 
2. LSF Latvijas čempionāta pieaugušajiem un Latvijas meistarsacīkšu jauniešiem un 

veterāniem distanču slēpošanā nolikums 2022. gada ziemas sezonā. J. Puida 
3. Papildus atlases kritēriji dalībai EYOF 2022. J. Puida 
4. Par LSF izlases distanču slēpošanā sastāvu. J. Puida 
5. Par LSF darba komisijas distanču slēpošanā sastāvu. J. Puida 
6. Dažādi 

 
J. Puida informē, ka šorīt mūžībā aizsaukts Ingus Eiduks. Tas ir liels trieciens ģimenei un 
distanču slēpošanas saimei. Informē, ka sarakstei pievienojis Kristu Eiduku, kurš kopā ar 
brāli Valtu Eiduku pārņems Ingus Eiduka darbu šājā komisijā, kā arī uzņemsiet māsas 
Patrīcijas Eidukas pārstāvēšanu.  
 
1. Izteicās: J. Puida, L. Krampe, I. Cekule 

J. Puida kopīgo ekrānu un demonstrē distanču slēpošanas budžeta projektu 2021./2022. 
gada sezonai, ko iepriekš izsūtījis darba komisijai, lai varētu ar to iepazīties. Komentē 
budžeta pozīcijas. Informē, ka nākamajā gadā VW Crafter beigsies līzinga maksājums. 
Informē, ka budžetā ieplānoti līdzekļi arī sportistu reģistra (datu bāzes) izveidošanai un 
uzturēšanai. Šādu reģistra veidošana ir LSFP prasība, pašlaik nav zināmas precīzas 
izveidošanas un uzturēšanas izmaksas.  

L. Krampe jautā, kā būs ar vasaras ranga apbalvošanu. Saņem J. Puidas atbildi, ka 
vasaras rangs noteikti būs, vēl nav skaidrs par formātu.  

I. Cekule ierosina papildus līdzekļus, ja tādi būs, ieplānot rezervei, jo tā pašlaik ir maza.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 
NOLEMJ: 
1.1. apstiprināt un virzīt apstiprināšanai LSF valdē LSF Distanču slēpošanas budžetu 
2021./2022. gada sezonai. 

 

PIEDALĀS:   

Darba komisija:  Jānis Puida  Gunārs Ikaunieks  
  Ilze Cekule  Dainis Vuškāns 
   Lāsma Krampe   Raivis Zīmelis 
  Pēteris Vancāns  

   

LSF ģenerālsekretārs: Agris Raugulis 
LSF grāmatvede Laila Liniņa 
Viesi: Jānis Ozoliņš 
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2. Izteicās: J. Puida, I. Cekule, G. Ikaunieks, L. Krampe, A. Raugulis, L. Liniņa, D. Vuškāns,  

J. Puida informē, ka nākamais darba kārtības jautājums ir par LSF Latvijas čempionāta 
pieaugušajiem un Latvijas meistarsacīkšu jauniešiem un veterāniem distanču slēpošanā 
nolikumu 2022. gada ziemas sezonā. Kopīgo ekrānu un demonstrē iepriekšējās sezonas 
nolikumu kā pamatu šīs sezonas nolikumam, komentē veiktās izmaiņas, pārrunā 
iespējamos sacensību datumus un norises vietas, kā arī ar to saistītās problēmsituācijas. 
Informē, ka jādomā par EYOF atlasi uz papildus kvotām – vai to var iekļaut LČ kalendāra 
sacensībās vai jārīko atsevišķas sacensības. Informē, ka 3. posms plānots 12.-13.03.2022 
Madonā, taču tajā laikā G. Ikaunieks ar savu komandu būs pieredzes apmaiņā biatlona PK 
posmā Igaunijā un nevarēs palīdzēt ar LČ posma rīkošanu, attiecīgi jāsaprot, kā rīkoties – 
pārcelt sacensību datumus, norises vietu.  

I. Cekule uzskata, ka EYOF atlasei uz papildus kvotām būtu jārīko atsevišķu kontroltreniņu. 
Ierosina saglabāt 3. posma datumus, kā arī disciplīnas, par norises vietām lemt vēlāk.  

Klātesošie diskutē par 3. posma rīkošanas iespējām – tiek apsvērta iespēja pārcelt 
sacensību datumus, kā arī sacensību norises vietu uz Siguldu, Alūksni vai Daugavpili. 
Diskutē arī par citu nolikuma punktu formulējumiem, J. Puida veic izmaiņas kopīgotajā 
dokumentā. Notiek diskusija par covid kontaktpersonām, klātesošie vienojas, ka Covid-19 
kontaktpersonu karantīna ir attaisnojošs iemesls nestartēt sacensībās, par konkrētiem 
gadījumiem jāpaziņo sacensību sekretariātam pirms sacensībām, lai par šiem startiem 
netiktu iekasēta dalības maksa vai netiktu izrakstīti rēķini.  

I. Cekule vērš uzmanību uz to, ka stingri jāskatās, kurš dalībnieks startē pie kura kluba vai 
sporta skolas, lai nerastos situācijas, ka dalībnieks norādījis, ka pārstāv Cēsis un viņa starts 
tiek pieskaitīts Cēsu Pilsētas sporta skolai. G. Ikaunieks atgādina, ka LSF klubiem līdz 
01.01.2022 jāiesniedz LSF savu audzēkņu / biedru sarakstu, pēc kā LSF var vadīties, 
piestādot rēķinus. Attiecīgi, ja dalībnieks LČ 1. posmā startē no viena kluba vai sporta 
skolas, nākamajā posmā no cita startēt vairs nevarēs.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 
NOLEMJ: 
2.1. apstiprināt un virzīt apstiprināšanai LSF valdē LSF Latvijas čempionāta 
pieaugušajiem un Latvijas meistarsacīkšu jauniešiem un veterāniem distanču 
slēpošanā nolikumu 2022. gada ziemas sezonai ar izmaiņām, kas veiktas šajā 
sanāksmē.  

 
3. Izteicās: J. Puida, A. Raugulis, L. Krampe, D. Vuškāns, I. Cekule 

J. Puida kopīgo ekrānu un dalās ar sagatavotajiem papildus atlases kritērijiem dalībai 
EYOF 2022. Izmaiņas veic kopīgotajā dokumentā. 

A. Raugulis informē, ka pašlaik vēl nav skaidrības par to, vai papildus kvotas ir piešķirtas.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 
NOLEMJ: 
3.1. apstiprināt un virzīt apstiprināšanai LSF valdē papildus atlases kritērijus dalībai 
EYOF 2022 ar izmaiņām, kas veiktas šajā sanāksmē. 
 

4. Izteicās: J. Puida, I. Cekule, A. Raugulis, L. Krampe  

J. Puida informē, ka nepieciešams lemt par LSF izlases distanču slēpošanā sastāvu. 
Piedāvā izlases sastāvā likt 3 vadošos sportistus, kuri startē Pasaules Kausa sacensībās. 
Piedāvā juniorus, kas pagājušajā gadā izpildīja atlasi PJČ pamatsastāvam likt pieaugušo 
izlasē vai nosaukt to par junioru izlasi. Atgādina, ka sportista nominēšana izlases sastāvam 
ievērojami atvieglo treniņprocesa nosacījumus.  
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Klātesošie diskutē par izlases veidošanas un sportistu nominēšanas principiem. Uz nākamo 
sezonu plāno sastādīt izlases veidošanas nolikumu.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 
NOLEMJ: 
4.1. LSF izlasē distanču slēpošanā apstiprināt un iekļaut sekojošus sportistus: 
Patrīcija Eiduka, Raimo Vīgants, Indulis Bikše, Kitija Auziņa, Samanta Krampe, Estere 
Volfa, Līva Šahno, Edijs Eiduks, Lauris Kaparkalējs, Katrīna Bērziņa. 
 

5. Izteicās: J. Puida, I. Cekule, A. Raugulis, L. Krampe 

J. Puida informē, ka LSF valdē nepieciešams apstiprināt distanču slēpošanas darba 
komisijas sastāvu 2021./2022. gada sezonai. Piedāvā saglabāt esošo sastāvu, papildus 
sastāvā iekļaut Kristu Eiduku. Jautājums, vai saglabāt darba komisijā Viļakas pārstāvi Pēteri 
Vancānu, jo viņš nav piedalījies nevienā darba komisijas sanāksmē.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 
NOLEMJ: 
5.1. apstiprināt LSF distanču slēpošanas darba komisijas sastāvu 2021./2022. gada 
sezonai: Cēsu novada pašvaldība - Ilze Cekule, Viļakas novada pašvaldība - Pēteris 
Vancāns, Siguldas novada pašvaldība - Raivis Zīmelis, Jānis Ozoliņš, Madonas 
novada pašvaldība - Dainis Vuškāns, Lāsma Krampe, Jānis Puida, Gunārs Ikaunieks, 
Krists Eiduks.  
 

6. 

6.1. Izteicās:  J. Puida,  

J. Puida informē, ka J. Ozoliņš no Siguldas sanāksmes sarakstē jautā, vai VW Crafter var 
izmantot braukšanai uz nometnēm. Atbild, ka šāda iespēja ir. Iepriekšējā sezonā 
vienošanās bija, ka tie ir 30 eiro dienā par busu, lai nosegtu uzturēšanas izmaksas. Īpaša 
nolikuma par busa īri nav, bet, savlaicīgi piesakoties, buss ir pieejams.  

 

6.2. Izteicās: J. Puida, D. Vuškāns, L. Krampe, A. Raugulis, G, Ikaunieks, I. Cekule 

J. Puida jautā par nometni Vuokatti un LOK līdzekļiem, kas bija paredzēti OS kandidātiem, 
lai gatavotos OS. Ja pareizi atceras, tad šo nometni bija paredzēts rīkot decembrī, 
atbildīgais – Dainis Vuškāns. Jautā, vai šobrīd ir zināms dalībnieku sastāvs.  

D. Vuškāns informē, ka šobrīd tiek rezervētas vietas, taču viņam nav skaidrs maksāšanas 
princips. Informāciju izsūtījis whatsapp grupā, liela interese nav bijusi, taču dalībnieki ir 
pieteikušies – Kitija Auziņa, Lauris Kaparkalējs, Rainers Paeglis, Aleksandrs Artūrs Ļūļe, 
Samanta Krampe (ieradīsies vēlāk), treneri Dzintars Balodis un Dainis Vuškāns. Informē, 
ka papildus tiek komplektēta Madonas Sporta skolas komanda – Katrīna Bērziņa, Gustavs 
Sināts. Saņēmis zvanu no Valta Eiduka par Edija Eiduka vēlmi piedalīties šajā nometnē. 
Kopējais vietu skaits busā ir 9, līdz ar to jāvienojas par konkrētu sastāvu. Informē par 
iespējamajām dzīvošanas un sacensību vietām. Lūdz detaļas un federācijas finansiālo 
atbalstu – piedāvā, ka LSF samaksā visus rēķinus un pēcāk piestāda rēķinus klubiem. 
Informē, ka kopējās nometnes izmaksas būs 4,5-5 tūkstoši.  

J. Puida atgādina, ka sākotnējais mērķis bija OS kandidātiem uzrīkot kopīgu nometni, tai 
paredzētais budžets – 2500 eiro. Par šiem līdzekļiem LSF var uzņemties samaksāt 
dzīvošanu, pārējais līdzfinansējums no dalībniekiem. Sākotnējos rēķinus LSF var 
samaksāt, pēcāk norēķināties.  
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A. Raugulis ierosina sportistiem izmaksāt dienas naudas ēšanai, lai pēcāk vienkāršāk 
norēķināties ar pašvaldībām. Lūdz visos rēķinos norādīt OS kandidātu vārdus.  

G. Ikaunieks atgādina, ka šajos Covid-19 apstākļos pastāv liela iespēja, ka kāds no 
nometnes dalībniekiem nonāk karantīnā vai saslimst ar Covid-19 un tad kāda no vietām 
paliek neaizpildīta. 

 

 
Sapulce beidzas plkst. 17:11. 
 
 
Sapulces vadītājs Jānis Puida  
   
  
 

  
Protokolu sastādīja L. Šķibuste.  

 


