
 

 
 

Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Distanču slēpošanas darba komisijas 

PROTOKOLS Nr. CC/2021/10 
 
2021. gada 23. decembrī plkst. 12:00 
Tiešsaistes video platformā Microsoft Teams 
 

    
Darba kārtība 

 
1. Atlases kritēriji dalībai PJČ un U23 čempionātā. J.Puida 
2. Dažādi 

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

J. Puida informē, ka FIS Pasaules Junioru Čempionāts notiks laika posmā starp 
Olimpiskajām Spēlēm un EYOF sacensībām. Informē, ka šis čempionāts nebūs lētāks kā 
bija iepriekš Somijā, līdz ar to būs jāierobežo komandu, lai varētu iekļauties atvēlētajā 
budžetā. Piedāvā saglabāt iespēju sportistiem startēt par saviem līdzekļiem. Kopīgo ekrānu 
un demonstrē atlases kritēriju projektu dalībai PJČ un U23 čempionātā, sapulces laikā veic 
izmaiņas kopīgotajā dokumentā. Paskaidro, ka par pamatu šim dokumentam ņemti 
iepriekšējie atlases kritēriji, kā arī punktu sistēma. Būs jārīko atlases sacensības, jo juniori 
pēc noteiktajiem FIS punktiem automātiskai dalībai nekvalificējas, kvalificējas U23 sportisti 
P. Eiduka un R. Vīgants. Informē, ka komandas skaitlisko sastāvu jānosauc līdz 31. 
decembrim, vārdisko sastāvu jāpaziņo aptuveni divas nedēļas pirms sacensībām.  

V. Eiduks informē, ka pašlaik tiek plānots, kā P. Eiduka varētu tikt uz norises vietu, viņa 
varētu paspēt uz pēdējām divām disciplīnām.  

A. Raugulis ierosina par atlases kritērijiem ņemt punktus, kas iegūti LČ 1. posmā un atlases 
kontroltreniņā – no 4 startiem ņemt 3 labākos. Ierosina uzreiz paredzēt rezerves datumus 
gadījumā, ja LČ sacensības nav iespējas sarīkot.  

I. Cekule piedāvā atlases sacensības rīkot janvāra nedēļā no 24.-28. janvārim Priekuļos. 
Pievienojas viedoklim, ka no četriem startiem jāvērtē trīs labākos.  

D. Vuškāns uzskata, ka uz PJČ jāved divus junioru puišus, jo viņu ir daudz, pārējos pa 
vienam. 

Klātesošie diskutē par atlases kritēriju punktu formulējumiem un izdara attiecīgas izmaiņas 
atlases kritēriju dokumenta projektā.  

PIEDALĀS:   

Darba komisija: 1.  Cēsu novada pašvaldība  Ilze Cekule 
 2.  Viļakas novada pašvaldība  Pēteris Vancāns 
 3.  Siguldas novada pašvaldība  Raivis Zīmelis 

  Janis Ozolins 
 4.  Madonas novada pašvaldība  Dainis Vuškāns  
 5.  Jānis Puida (darba komisijas vadītājs) 
 6.  Gunārs Ikaunieks  

 7.  Lāsma Krampe  

 8.  Krists Eiduks 
  Valts Eiduks 

 

  

LSF ģenerālsekretārs: Agris Raugulis 



 

2 no 2 

 

J. Puida ierosina arī kontroltreniņu EYOF papildus kvotām rīkot paralēli, t.i. tajos pašos 
datumos un  vietā, kad kontroltreniņu dalībai PJČ un U23 čempionātā.  

Par Pret Atturas 

7 0 0 
NOLEMJ: 
1.1. apstiprināt dokumentu “LSF atlases kritēriju nolikums kvalifikācijai 2022. gada 
FIS Pasaules Čempionātam junioriem un Pasaules Čempionātam U-23 grupā 
distanču slēpošanā” ar šajā sapulcē izdarītajiem labojumiem; 

1.2. dokumentā “LSF atlases kritēriju nolikums papildus kvotām kvalifikācijai 2022. 
gada Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiādei distanču slēpošanā” labot 6. punktā 
kontroltreniņa norises datumus un vietas uz sekojošiem: - 25.01.2022. Sprints F, 
Izlases Kontroltreniņš Priekuļi, 2 kvalifikācijas brauciens; - 26.01.2022. Distance C, 
Izlases Kontroltreniņš Priekuļi; publicēt precizēto dokumentu LSF mājas lapā 
www.ski.lv.  

 

2. 

2.1. Izteicās: J. Puida, A. Raugulis, D. Vuškāns, L. Krampe 

J. Puida informē, ka LSF buss VW Crafter ir saplīsis – plīsusi ģeneratora siksna, kas 
nodarījusi plašus bojājumus motoram. Meistari informējuši, ka šis motors nav salabojams 
un jāmeklē jaunu. Ierosina meklēt jaunu motoru un gatavot busu pārdošanai. Turpmāk 
ierosina domāt par busu īri, iespējams, sadarboties ar LOK, kuri piedāvā federācijām izīrēt 
busus par izdevīgākiem nosacījumiem.  

 

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

L. Krampe jautā, vai ir sastādīts kopvērtējuma nolikums, uz ko saņem J. Puidas noraidošu 
atbildi. L. Krampe ierosina nolikumā ietvert ierobežojumu par minimālajām sacensībām, t.i. 
būtu jābūt klasikai, sprintam vai slidsolim, lai izvairītos no situācijas, ka sportists izvēlas 
braukt tikai sev ērtās disciplīnas, lai dabūtu labākus punktus.  

J. Puida atgādina, ka iepriekš tika runāts, ka kopvērtējumu veido LČ kopvērtējums - ir 
piecas individuālās sacensības, no kurām kopvērtējumā tiek vērtētas četras. Atgādina, ka 
šis būs LČ, nevis sezonas rangs. Dokumentu sagatavos uz nākamo darba komisijas 
sanāksmi, par pamatu ņemot iepriekšējo ranga nolikumu. Ierosina nākamo darba komisijas 
sanāksmi rīkot 6. janvārī.  

 

2.3. Izteicās: A. Raugulis, J. Puida, L. Krampe 

A. Raugulis informē, ka nepieciešams apkopot visus iepriekšējās sezonas rezultātus vienā 
failā. Nepieciešams, lai var redzēt dalībnieku vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, klubu, ko 
pārstāv un sacensības, kurās piedalījies.  

 
 
Sapulce beidzas plkst. 13:05. 
 
 
Sapulces vadītājs Jānis Puida  
   
  
 

  
Protokolu sastādīja L. Šķibuste.  


