
 

 
 

Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Valdes sēdes 

PROTOKOLS Nr. ADM/2022/1 
 
 
2022. gada 17. janvārī plkst. 12:00 
Tiešsaistes video platformā Microsoft Teams 
 

    
Darba kārtība 

 
1. OS Pekina 2022 LSF sportistu un apkalpojošā personāla sastāva apstiprināšana 

(D. Doršs, A. Raugulis): 

- Kalnu slēpošana (D. Doršs, D. Fogelis) 
- Ziemeļu divcīņa (A. Raugulis) 
- Snowbords/frīstails (E. Lansmanis) 
- Distanču slēpošana (J. Puida) 

2. Snovborda un frīstaila slēpošanas sezonas nolikumu apstiprināšana (E. 
Lansmanis): 

- video sacensību nolikums 
- SES kausa un LČ nolikums SNB un FRE 
- jauniešu kausa sacensību nolikums SNB un FRE 
- atlases kritēriji SNB un FRE komandas braucienam 

3. Distanču slēpošanas sezonas nolikumu apstiprināšana (J. Puida): 

- atlases kritēriji 2022.gada un Pasaules junioru un U23 čempionātam. 
- atlases kritēriji papildus kvotām 2022.gada EJOF 
- individuālā ranga nolikums 2022 
- komandu ranga nolikums 2022 

4. Dažādi 

 

1. Izteicās: D. Doršs 

D. Doršs informē, ka nepieciešams apstiprināt OS Pekina 2022 LSF sportistu un 
apkalpojošā personāla sastāvu. 

 

1.1. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis  

D. Doršs informē par situāciju kalnu slēpošanā. Iepriekšējā vasarā tika pieņemti atlases 
kritēriji dalībai OS, tajos atrunāts, kura FIS punktu liste tiek ņemta par pamatu lēmuma 
pieņemšanai. Dalībai kvalificējas labākā vieta olimpiskajā listē kādā no disciplīnām, 
izņemot kombināciju. Atgādina, ka galvenā pretendente sievietēm Dženifera Ģērmane 
traumas dēļ piedalīties nevarēs. Kā nākamā sievietēm vietu dalībai OS Pekinā izcīnījusi 

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

   

LSF ģenerālsekretārs: Agris Raugulis 
LSF Grāmatvede: Laila Liniņa 
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Liene Bondare, kuras labākā vieta ir 1178. vieta pasaulē slaloma disciplīnā. Kā 
apkalpojošais personāls viņai līdzi dosies Anna Bondare. Vīru konkurencē labākā vieta ir 
175. vieta pasaulē slalomā, ko izcīnījis Miks Zvejnieks. Viņa pārstāvis būs Martin Fahrner. 
Annas Bondares mērķis slalomā iekļūt starp top 40 labākajiem slēpotājiem, Mikam 
Zvejniekam – starp top 30 labākajiem slalomā un milzu slalomā.  

A. Raugulis informē par LOK informatīvajā sanāksmē izrunātajiem jautājumiem. 

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
1.1.1. pamatojoties uz LSF atlases kritēriju nolikumu kalnu slēpošanā dalībai 
ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā 2022 un FIS Olimpisko punktu listi, kas 
publicēta 2022. gada 17. janvārī, dalībai ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā 2022 
apstiprināt sekojošu sportistu un apkalpojošā personāla sastāvu kalnu slēpošanā:  

1.1.1.1. Liene Bondare un kā viņas trenere Anna Bondare; 
1.1.1.2. Miks Zvejnieks un kā viņa treneris Martin Fahrner.  

 

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

A. Raugulis informē par situāciju Ziemeļu divcīņā. Arī šeit dalība Pekinas ziemas 
olimpiskajās spēlēs tiek pamatota ar 17.01.2022 FIS Olimpisko punktu listi. Informē, ka 
ziemeļu divcīņā Latviju pārstāvēs Markus Vinogradovs, kurš kvalificējies pēc FIS 
prasībām, attiecīgi LSF virza viņa dalību tālāk uz LOK. M. Vinogradova pārstāvis un 
treneris Pekinā būs Agris Kumeliņš, sasniedzamais mērķis: iekļūt top 50. Informē, ka 
sportistam būs nepieciešama palīdzība ar slēpju smērēšanu, tāpēc informējis par distanču 
slēpošanas personāla sastāvu.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
1.2.1. pamatojoties uz FIS Olimpisko punktu listi, kas publicēta 2022. gada 17. 
janvārī, dalībai ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā 2022 apstiprināt sekojošu 
sportistu un apkalpojošā personāla sastāvu ziemeļu divcīņā:  

1.2.1.1. Markus Vinogradovs, treneris Agris Kumeliņš.  

 

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

E. Lansmanis informē, ka no snovborda un frīstaila slēpošanas sportistiem nevienam, 
diemžēl, nav izdevies izpildīt kontrolnormatīvus. Par dalību OS paralēlajā slalomā cīnījās 
Paula Anna Vītola, borderkrosā - Drū Džošua Pauels.  

A.Raugulis precizē, ka P.A.Vītola šajā sezonā vairs nav startējusi FIS noteiktajās 
kvalifikācijas sacensībās, saprotot ka nebūs iespējams sasniegt kvalifikāciju. D.Dž. 
Pauels, sakarā ar daudzajām sacensību atcelšanām, par vēlu izcīnīja nepieciešamos 
punktus dalībai Pasaules kausā, kas ir galvenās atlases sacensības OS, līdz ar to nebija 
vairs iespējams īsā laikā pārkārtot sacensību plānu un loģistiku, lai pacīnītos par iespēju 
kvalificēties. 

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
1.3.1. pieņemt zināšanai E. Lansmaņa un A.Rauguļa sniegto informāciju par 
situāciju snovbordā un frīstaila slēpošanā – uz ziemas olimpiskajām spēlēm Pekinā 
vietu nav izcīnījis neviens no sportistiem.  
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1.4. Izteicās: E. Lansmanis, D. Doršs, A. Raugulis, J. Puida, G. Ikaunieks,  

G. Ikaunieks informē, ka šodien (17.01.2022) no rīta notikusi distanču slēpošanas darba 
komisijas sanāksme, kurā tika apstiprināts sastāvs dalībai ziemas olimpiskajās spēlēs 
Pekinā 2022. Nosauc sastāvu: vīriešiem - Raimo Vīgants, Indulis Bikše, rezervē Roberts 
Slotiņš, Lauris Kaparkalējs un Edijs Eiduks, sievietēm - Patrīcija Eiduka, Kitija Auziņa, 
Estere Volfa, Samanta Krampe, rezervē Annija Keita Sabule. Rezervisti noteikti situācijai, 
ja kāds no dalībniekiem pirms izbraukšanas būs Covid-19 pozitīvs. Informē, ka Baiba 
Bendika Pekinā startēs kā biatlona sportiste, uz ko viņa ir arī gatavojusies. LSF ir 
informēta par Bendikas vēlmi startēt 30km distancē, informē, ka iepriekšējā dienā 
sazinājies ar viņu un I.Brici par B. Bendikas startēšanu.  

J. Puida informē, ka B. Bendika nav nostādījusi distanču slēpošanu kā savu primāro 
sporta veidu Olimpiskajās spēlēs. Iepriekš medijos viņa bija paudusi stingru vēlmi startēt 
tikai 30 km disciplīnā, arī pēdējā nedēļā pirms atlases noslēgšanās LSF bija informējusi 
tikai par startu 30 km disciplīnā, kā arī sarunā ar Gunāru Ikaunieku Baiba nebija gatava 
diskutēt par pilnas distanču slēpošanas programmas izpildi Olimpiskajās spēlēs. Tas viss 
radīja pārliecību, ka Baiba pie veiksmīga starta biatlonā neizvēlēsies startēt distanču 
slēpošanas stafetēs, jo nākamajā dienā viņai būtu nākamais starts biatlonā. Līdz ar to tas 
mums apdraud stafetes komandas startu OS 2022.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
1.4.1. pamatojoties uz LSF atlases kārtību dalībai XXIV ziemas olimpiskajās spēlēs 
Pekinā (Beijing 2022) distanču slēpošanā, dalībai ziemas olimpiskajās spēlēs 
Pekinā 2022 apstiprināt sekojošu sportistu un apkalpojošā personāla sastāvu 
distanču slēpošanā:  

1.4.1.1. Raimo Vīgants; 
1.4.1.2. Indulis Bikše;  
1.4.1.3. rezerve: Roberts Slotiņš, Lauris Kaparkalējs un Edijs Eiduks; 
1.4.1.4. Patrīcija Eiduka; 
1.4.1.5. Kitija Auziņa; 
1.4.1.6. Estere Volfa; 
1.4.1.7. Samanta Krampe;  
1.4.1.8. rezerve Annija Keita Sabule; 
1.4.1.9. apkalpojošais personāls / pārstāvji / treneri: Valts Eiduks, Jānis Puida, 
Karl Erik Rabakukk, Dainis Vuškāns, Gunārs Ikaunieks.  

 

2. Izteicās: E. Lansmanis, D. Doršs,  

E. Lansmanis informē, ka nepieciešams apstiprināt snovborda un frīstaila slēpošanas 
sezonas nolikumus. Dokumenti iepriekš publicēti LSF Teams valdes mapē, līdz ar to 
valdes locekļiem bija iespēja iepazīties ar tiem. 

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
2.1. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu ““MAD WINTER” 
Latvijas Slēpošanas Federācijas video sacensības frīstaila slēpošanā un 
snovbordā”; 

2.2. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu ””„MAD 
WINTER” latvian ski federation video cometition in freestyle skiing and 
snowboarding”; 
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Latvijas atklātā čempionāta sacensību nolikums, frīstaila slēpošanā un frīstaila 
snovbordā”; 

2.3. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “SES cup and 
Latvian Open Championship regulations in snowboarding and freesyle skiing”; 

2.4. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “Youth Cup 
competition regulation for snowboarding and freestyle skiing”; 

2.5. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “Jauniešu 
kauss” sacensību nolikums”; 

2.6. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “SES kausa un 
Latvijas atklātā čempionāta sacensību nolikums, frīstaila slēpošanā un frīstaila 
snovbordā”; 

2.7. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “Atlases kritēriji 
frīstaila slēpošanas un snovborda komandas braucienam”. 

 
3. Izteicās: J. Puida, D. Doršs 

J. Puida informē, ka nepieciešams apstiprināt distanču slēpošanas sezonas nolikums, 
kas jau izskatīti un apstiprināti distanču slēpošanas darba komisijas sanāksmēs. Šorīt no 
rīta notikušajā distanču slēpošanas darba komisijas sanāksmē veiktas izmaiņas divos no 
apstiprināmajiem dokumentiem, pārējie divi dokumenti apstiprināti jau iepriekš.  

A. Raugulis precizē, ka izmaiņas veiktas atlases kritērijos 2022. gada un Pasaules 
junioru un U23 čempionātam un atlases kritērijos papildus kvotām 2022. gada EJOF – 
nolemts nerīkot papildus atlases sacensības (kontroltreniņus), jo dalībnieki jau ir 
noskaidroti.  

Par Pret Atturas 

4 0 0 

NOLEMJ: 
3.1. 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”; 

3.2. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “LSF atlases 
kritēriju nolikums kvalifikācijai 2022. gada FIS pasaules čempionātam junioriem un 
pasaules čempionātam U-23 grupā distanču slēpošanā”; 

3.3. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “Latvijas 
Slēpošanas federācijas distanču slēpošanas 2022. gada ziemas sezonas individuālā 
ranga nolikums”; 

3.4. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “LSF klubu un 
sporta skolu ranga nolikums distanču slēpošanā 2022. gada ziemas sezonā”. 

 
4. 

Izskatāmo jautājumu nav. 

 

 
Sapulce beidzas plkst. 15:31. 
  
LSF Valdes priekšsēdētājs 
Dinārs Doršs 
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Protokolu sastādīja L. Šķibuste 


