
 

 
 

Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Valdes sēdes 

PROTOKOLS Nr. ADM/2021/14 
 
 
2021. gada 3. novembrī plkst. 10:00 
Tiešsaistes video platformā Microsoft Teams 
 

    
Darba kārtība 

 
1. LSF administrācijas un sporta veidu plānotie budžetu sadalījumi 21/22. gada 

sezonai. L. Liniņa, D. Doršs 
2. Nepieciešamie papildinājumi 2013. gada 10. septembrī pieņemtajā nolikumā par 

biedru naudas un licences maksas apmēru un maksāšanas kārtību. D. Doršs 
3. Nepieciešamās izmaiņas 2015. gada 17. septembrī pieņemtajā lēmumā par 

licences maksu (starta naudu) kalnu slēpošanā par vienu startu katrā disciplīnā. D. 
Doršs 

4. Dažādi 

 

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

J. Puida informē, ka būtu nepieciešams papildināt darba kārtību ar papildus jautājumiem: 
LČ nolikums ziemas sezonai, kritēriji papildus kvotām uz EYOF, kā arī apstiprināt distanču 
slēpošanas darba komisijas locekļus 2021./2022. gada sezonai.  

Valdes locekļiem nav iebildumu par darba kārtības papildināšanu. 

 

Papildinātā darba kārtība 
 

1. LSF administrācijas un sporta veidu plānotie budžetu sadalījumi 21/22. gada 
sezonai. L. Liniņa, D. Doršs 

2. Nepieciešamie papildinājumi 2013. gada 10. septembrī pieņemtajā nolikumā par 
biedru naudas un licences maksas apmēru un maksāšanas kārtību. D. Doršs 

3. Nepieciešamās izmaiņas 2015. gada 17. septembrī pieņemtajā lēmumā par 
licences maksu (starta naudu) kalnu slēpošanā par vienu startu katrā disciplīnā. D. 
Doršs 

4. Latvijas Čempionāta distanču slēpošanā nolikuma apstiprināšana 2021./2022. 
gada sezonai. J. Puida 

5. Kritēriji papildus kvotām distanču slēpošanā dalībai EYOF. J. Puida 
6. Distanču slēpošanas izlases sastāva apstiprināšana 2021./2022. gada sezonai. J. 

Puida 

Piedalās:  Dinārs Doršs  Gunārs Ikaunieks 
  Daniels Fogelis (līdz 

11:21, 3. jaut.) 
 Jānis Puida  

  Einārs Lansmanis   

   

LSF ģenerālsekretārs: Agris Raugulis 
LSF grāmatvede: Laila Liniņa 
Sporta organizatore: Laura Šķibuste 
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7. Distanču slēpošanas darba komisijas apstiprināšana 2021./2022. gada sezonai. J. 
Puida 

8. Dažādi 

 

1. Izteicās: D. Doršs 

D. Doršs informē, ka nepieciešams izskatīt un apstiprināt LSF administrācijas un sporta 
veidu plānotos budžetu sadalījumus 21/22. gada sezonai. 

 

1.1. Izteicās: D. Doršs,  L. Liniņa, A. Raugulis 

D. Doršs kopīgo ekrānu un dalās ar sagatavoto LSF administrācijas budžetu. 

L. Liniņa informē, ka LSF administrācijas budžeta struktūra neatšķiras no iepriekšējām 
sezonām, ir ieplānota rezerve.   

D. Doršs informē, ka jaunajai reģistrācijas  sistēmai  līdzekļi atvelēti arī no kalnu 
slēpošanas un distanču budžetiem. Ja būs nepieciešams papildus finansējums, to varētu 
ņemt no administrācijas budžeta, vēlāk pārskatot pārējo sporta veidu vajadzības pēc 
šādas registrācijas sistēmas. 

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
1.1.1. apstiprināt LSF administrācijas 2021./2022. gada sezonas budžetu. 

 

1.2. Izteicās: D. Doršs,  A. Raugulis, J. Puida, G. Ikaunieks 

D. Doršs kopīgo ekrānu un dalās ar sastādīto kalnu slēpošanas budžeta projektu 
2021./22. gadam. Paskaidro pozīcijas. Budžetā paredzēta arī rezerve dalībai pasaules 
čempionātā, kas notiks 2022./2023. gada sezonā, lai izdevumu slogs sadalītos uz divām 
sezonām. 

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
1.2.1. apstiprināt LSF kalnu slēpošanas 2021./2022. gada sezonas budžetu. 

 

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

J. Puida kopīgo ekrānu un dalās ar sastādīto distanču slēpošanas budžeta projektu 
2021./22. gadam. Paskaidro pozīcijas.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
1.3.1. apstiprināt LSF distanču slēpošanas 2021./2022. gada sezonas budžetu. 

 

1.4. Izteicās: E. Lansmanis, D. Doršs, A. Raugulis  

E. Lansmanis informē, ka ir skaidrs sacensību kalendārs un aptuvenais budžets, taču 
nav notikusi darba komisijas sanāksme, kurā šis budžets izskatīts un apstiprināts. 
Informē, ka panākta vienošanās par sadarbību ar Igaunijas un Lietuvas sacensību 
rīkotājiem.  
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1.5. Izteicās: A. Raugulis, D. Doršs  

A. Raugulis informē, ka pašlaik nav skaidrības par tramplīnlēkšanas budžetu. 
Nepieciešams sasaukt tramplīnlēkšanas darba komisijas sapulci un izskatīt un apstiprināt 
budžetu.  

 

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

D. Doršs informē, ka nepieciešami precizējumi un papildinājumi 2013. gada 10. 
septembrī pieņemtajā nolikumā par biedru naudas un licences maksas apmēru un 
maksāšanas kārtību. Informē, ka izmaiņas šajā dokumentā izdarītas arī 2018. gadā, taču 
tās joprojām nav pilnīgas. Nepieciešams vienoties par to, kā notiek iestāšanās LSF un 
biedra naudas maksājumi jaunajiem biedriem, nepieciešams precizēt, no kura brīža 
sacensību dalības maksu maksājumi tiek ieskaitīti biedru naudas maksājumos. Informē, 
ka nākotnē gribētu pārcelt arī LSF biedru sapulci uz periodu pēc ziemas sezonas 
noslēgšanās līdzīgi kā FIS, lai priekšdarbus gaidāmajām ziemas sezonām var veikt jau 
pēc iepriekšējas sezonas kopsapulces. 

Klātesošie diskutē par nolikuma par biedru naudas un licences maksas apmēru un 
maksāšanas kārtību redakciju, D. Doršs kopīgotā ekrānā veic izmaiņas nolikuma 
redakcijā.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
2.1. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv LSF nolikumu par biedru 
naudas un licences maksas apmēru un maksāšanas kārtību ar izmaiņām, kas 
izdarītas šajā valdes sēdē.  

 
3. Izteicās: D. Doršs,   

D. Doršs informē, ka nepieciešamas izmaiņas 2015. gada 17. septembrī pieņemtajā 
lēmumā par licences maksu (starta naudu) kalnu slēpošanā par vienu startu katrā 
disciplīnā. Kopīgo ekrānu un dalās ar lēmuma izrakstu. Informē, ka kalnu slēpošanas 
darba komisijā šīs izmaiņas jau prezentētas. Prezentē viņa sastādīto lēmuma projektu par 
licences maksas (starta naudas) apmēru LSF pārstāvētajā sporta veidā kalnu slēpošana 
2021.-2022. gada sezonā, informē par saturu.  

Par Pret Atturas 

4 0 0 

NOLEMJ: 
3.1. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “Lēmums par 
Licences maksas (starta naudas) apmēru LSF pārstāvētajā sporta veidā kalnu 
slēpošana 2021.-2022. gada sezonā”.  

 
4. Izteicās: D. Doršs,   

J. Puida dalās ar ekrānu un demonstrē sagatavoto Latvijas Čempionāta distanču 
slēpošanā nolikumu 2021./2022. sezonai. Paskaidro, ka nolikums iepriekšējā dienā 
izskatīts un apstiprināts distanču slēpošanas darba komisijas sanāksmē. Nav vēl 
skaidrības par trešo posmu – Madonā nevar rīkot, iespējams, notiks Priekuļos vai Siguldā.  

Par Pret Atturas 

4 0 0 

NOLEMJ: 
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4.1. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “Latvijas 
čempionāta pieaugušajiem un Latvijas meistarsacīkšu jauniešiem un veterāniem 
distanču slēpošanā nolikums 2022. Gada ziemas sezonā”. 

 

5. Izteicās: D. Doršs, D. Doršs, A. Raugulis 

J. Puida informē, ka sagatavoti kritēriji EYOF gadījumam, ja tiks piešķirtas papildus 
kvotas. Dalās ar ekrānu, demonstrē šos kritērijus. Arī šis jautājums vakar izskatīts un 
apstiprināts distanču slēpošanas darba komisijā.  

A. Raugulis informē, ka šobrīd nav zināms precīzs datums, kad varētu būt zināms par to, 
vai tiks piešķirtas papildus kvotas. Skaidro situāciju.  

Par Pret Atturas 

4 0 0 

NOLEMJ: 
5.1. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “LSF atlases 
kritēriju nolikums papildus kvotām kvalifikācijai 2022. gada Eiropas jaunatnes 
ziemas olimpiādei distanču slēpošanā”. 

 

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

J. Puida kopīgo ekrānu un dalās ar dokumentu, kur uzskaitīti distanču slēpošanas izlases 
sastāva sportisti 2021./2022. gada sezonai. Šis jautājums iepriekšējā dienā (02.11.2021) 
izskatīts distanču slēpošanas darba komisijas sanāksmē. Izlases dalībniekiem tiks 
piedāvāti arī līgumi ar LSF par dalību izlasē. 

Par Pret Atturas 

4 0 0 

NOLEMJ: 
6.1. apstiprināt sekojošu distanču slēpošanas izlases sastāvu 2021./2022. gada 
sezonai: Patrīcija Eiduka, Raimo Vīgants, Indulis Bikše, Kitija Auziņa, Samanta 
Krampe, Estere Volfa, Līva Šahno, Edijs Eiduks, Lauris Kaparkalējs, Katrīna 
Bērziņa.  

 

7. Izteicās: J. Puida, A. Raugulis 

J. Puida uz ekrāna dalās ar dokumentu, kurā redzams distanču slēpošanas darba 
komisijas sastāvs 2021./2022. gada sezonai. Arī šis sastāvs  iepriekšējā dienā 
(02.11.2021) apstiprināts distanču slēpošanas darba komisijas sanāksmē.  

D. Doršs norāda uz to, ka darba komisijā šobrīd ir astoņi locekļi un divi rezervē, būtu 
jāsaprot, kā pieņemt lēmumus strīdīgos jautājumos.  

Klātesošie diskutē par nepieciešamību izstrādāt darba komisiju nolikumu.  

Par Pret Atturas 

4 0 0 

NOLEMJ: 
7.1. apstiprināt sekojošu distanču slēpošanas darba komisijas sastāvu 2021./2022. 
gada sezonai: Jānis Puida, Gunārs Ikaunieks, Ilze Cekule, Raivis Zīmelis (Jānis 
Ozoliņš rezervē), Dainis Vuškāns, Lāsma Krampe, Krists Eiduks (Valts Eiduks 
rezervē).  

 

8. 

http://www.ski.lv/
http://www.ski.lv/
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8.1. Izteicās: D. Doršs,  A. Raugulis, G. Ikaunieks  

D. Doršs izsaka līdzjūtību I. Eiduka ģimenei. Šodien LSF mājas lapā publicēta līdzjūtība. 
Lūdz klātesošajiem iespēju robežās noskaidrot informāciju par bērēm un iespējamo LSF 
atbalstu.   

A. Raugulis informē, ka P. Eidukas pārstāvniecību šobrīd uzņēmies Valts Eiduks. 
Informē, ka LOK centīsies nokārtot P. Eidukas pārstāvja maiņu Olimpiskajās Spēlēs.  

 
Sapulce beidzas plkst. 12:07. 
  
LSF Valdes priekšsēdētājs 
Dinārs Doršs 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste 


