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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. ALP/2022/1 
 
2022. gada 13. aprīlī plkst. 11:00 
Tiešsaistes video platformā Microsoft Teams 
 
Piedalās: Klubs vai sporta skola  (LSF biedrs): Pārstāvji: 

 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 

 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 

  
LSF prezidents, sapulces vadītājs: Dinārs Doršs 
LSF valdes loceklis: Daniels Fogelis 
LSF ģenerālsekretārs: Agris Raugulis 
LSF grāmatvede: Laila Liniņa 

 

Darba kārtība 

1. Atskats uz 2021./2022. gada sezonas LSF sacensību kalendāru. Ieskats 
2022./2023. gada sezonas LSF sacensību kalendarā. D.Doršs 

2. Latvijas rangs 2021.-2022. gada sezonā (D.Doršs):  

− Latvijas rangs U12-U14-U16-M (D.Doršs)  

− Latvijas rangs FIS vecuma grupām U21/Elite (D.Doršs)  

− Latvijas rangs "Vilciņa kauss" (A.Bondare) 
3. LSF sezonas noslēguma pasākums. D.Doršs 
4. Izmaiņas saistībā ar IZM piešķirtā finansējuma apjomu un izlietojuma mērķi, kas 

bijis novirzīts LSF darbā pieņemto treneru kalnu slēpošanā darba samaksai. 
D.Doršs. A.Raugulis 

5. Gaidāmo sanāksmju grafiks un iekļaujamie jautājumi. D.Doršs 
6. Dažādi. 

 
D. Doršs informē, ka darba kārtībā pie 6. punkta “Dažādi” ir saņemts J. Kordes jautājums 
par trases mietiem, un jautājums par semināriem. Informē, ka no LOK saņemta 
informācija par izmaiņām sportistu iekļaušanā LOV. Vēl ir pāris atzinumi no treneriem, ko 
arī būtu jāizskata pie “Dažādi”. 
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M. Gintere informē, ka pie “Dažādi” gribētu izskatīt divus jautājumus - par publisko 
sportistu reģistru, kā arī par septembra kopsapulces protokolu, kurā pamanītas 
neprecizitātes.  

D. Doršs jautā, vai kādam ir iebildumi par darba kārtības papildināšanu ar šiem 
jautājumiem, iebildumu nav.  

 
1. Izteicās: D. Doršs, M. Gintere, J. Zvejniece, A. Bondare, B. Burkovska, R. Doršs 

D. Doršs atskatās uz 2021./2022. gada sezonas LSF sacensību kalendāru un 
notikušajiem pasākumiem. Vilciņa Kausā sezonā kopā piedalījušies 261 individuāls 
dalībnieks, U12, U14 un meistaru grupām – 241 dalībnieks kopā Baltijas Kausos, elitei un 
junioru grupām – 321 dalībnieks. Atskatās uz LSF sacensībām hronoloģiskā secībā. 
Informē par izaicinājumiem sacensību rīkošanā – laika ņemšanas komanda, ranga 
rēķināšana, sacensību intensitāte un komanda. Būs jādomā par paralēlo slalomu FIS 
grupās, jo formāts, kad visi kas piedalās kvalifikācijā arī kvalificējas, ir saprotami 
realizējams pie 32 kvalifikāciju izturējušo sportistu skaita. Uzskata, ka būtu jāvienkāršo 
ranga rēķināšanas sistēmu, to jāatvieglo, jo pašlaik sistēma ar koeficientiem ir sarežģīta 
un, ja kāds no malas vēlas iedziļināties un saprast, tas var nebūt vienkārši, kā arī liek 
mums LSF sastapties ar riskiem pieļaut kļūdas rēķināšanas procesā. Uzskata, ka Baltijas 
Kausu un Siguldas Kausu nevar likt vienā nedēļas nogalē. Informē, ka nākotnē vēlas 
pārdomāt ideju Latvijas Kausa vietā organizēt otru Baltijas kausa posmu Siguldā, paliekot 
tikai pie Baltijas Kausa formāta, kas organizēts no LSF komandas puses, jo šobrīd 
Siguldas posmi Baltijas kauss un Latvijas kauss neatšķiras ne ar organizatorisko līmeni, 
ne arī dalībnieku sastāvu. Nākamajā sezonā februāra sākumā varētu notikt viens Baltijas 
Kausa posms Siguldā, februāra beigās – otrs Baltijas Kausa posms Siguldā, marta 
sākumā – Siguldas Kauss un tad Piha. Viens Baltijas Kausa posms varētu saglabāties 
Igaunijā, bet tas vēl jāsaskaņo ar igauņiem. Lietuvas posms šobrīd ir apstiprināts tajā 
pašā formātā un nedēļā, kā pērn. Baltijas Kausos Siguldā centīsies iekļaut supergigantu, 
kalendāra projekta versiju centīsies prezentēt kādā no nākamajām sanāksmēm.  

M. Gintere uzskata, ka ir ļoti būtiski tām sacensībām, kas tiek rīkotas ārpus Latvijas, 
saņemt finanšu atskaites. Informē, ka ir saņēmusi un izskatījusi atskaiti par iepriekšējā 
gada sacensībām Pozza di Fassa, kas tika prezentēta kopsapulcē, uzskata, ka jālemj par 
to, vai LSF lielās dārdzības dēļ to var atļauties vai šie pasākumi tiek rīkoti ar peļņu. 
Ierosina šo jautājumu (iepriekšējo sacensību budžeta apspriešanu) iekļaut kādā no 
nākamajām sanāksmēm. Izsaka arī priekšlikumu par Latvijas ātruma sacensību rīkošanu 
– piedāvā tās rīkot kopā ar “White Rush” sadarbības klubu, kas apsaimnieko trasi, kas ir 
homologēta sacensībām. Informē, ka šim klubam ir pieredze šādu FIS sacensību 
rīkošanā. Šis klubs piedāvājot rīkot šādas sacensības vai nu tā, lai budžetā ieņēmumu un 
izdevumu sadaļas būtu līdzvērtīgas, vai arī veiksmes gadījumā – pat ar peļņu.  

J. Zvejniece atzinīgi izsakās par LSF sacensību organizēšanu – tās notiek augstā līmenī. 
Informē, ka Latvijas rangā un īpaši sacensībās Pozza di Fassa piedalījās ļoti maz latviešu 
sportistu, arī posmā, kas norisinājās Siguldā ir krasi atšķirīgs dalībnieku skaits tieši FIS 
kategorijā – kopvērtējumā ir daudz dalībnieku, taču to skaitā ir maz latviešu. Uzskata, ka 
paralēlo slalomu pieaugušo līmenī būtu jāsaglabā, taču atkal primāri būtu jādomā par 
Latvijas sportistiem, lai tie būtu pārstāvēti lielākā skaitā. Novērojusi, ka vecāki, kuru bērni 
slēpo pirmo vai otro gadu ļoti izvērtē, vai piedalīties Latvijas Kausā vai Baltijas Kausā, 
Baltijas Kausa sacensības tiek uzskatītas par augsta līmeņa sacensībām, kas nav 
piemērotas iesācēju līmenim. Attiecīgi uzskata, ka būtu jāsaglabā abi formāti – Latvijas un 
Baltijas kauss, pozicionējot Latvijas Kausu kā Latvijas līmeņa sacensības, kas pieejamas 
visiem dalībniekiem, lai palēnām ienāktu federācijas apritē un rangā. Uzskata, ka būtu arī 
jāsaglabā supergiganta disciplīnu.  

D. Doršs papildina, ka Latvijas un Baltijas Kausa formāti ir apspriežami – šeit 
nepieciešama arī citu treneru iesaiste. Par finansēm un ātruma disciplīnu sacensību 
rīkošanu, nepieciešams skaidras atbildes uz dažādiem jautājumiem, jo, ja federācija 
uzņemtos šādas sacensības rīkot, tā arī nestu par tām atbildību, bet ja iniciatīvu atbalsta 
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arī citi biedri un mēs redzētu vismaz tik pat lielu latviešu sportistu skaitu, ka piemēram 
Pozza di Fassa šogad, tad jautājums noteikti būtu izskatāms. Ja šīs atbildes izdodas iegūt 
un, ja  jaunu pasākumu izdodas ievietot kalendārā tā, lai šīs sacensības būtu interesantas 
arī Latvijas sportistiem nedublējoties ar jau esošu pasākumu – šeit nepieciešama 
diskusija ar potenciālajiem sacensību rīkotājiem par detaļām un finansiālajām attiecībām. 
Uzskata, ka dalībnieku skaits Pozza di Fassa būtu lielāks, nekā ātruma sacensībās. 
Skaidro pieredzi ar ātruma disciplīnu rīkošanu, kad iepriekš jau mēģinājuši šādas 
sacensības rīkot sadarbībā ar somiem, atsaucība nav bijusi liela. Informē, ka arī pasaulē 
ir mazs pieprasījums pēc ātruma disciplīnām, kas nav LSF bet ir globāla problēma FIS. 
Kas attiecas uz Pozza di Fassa, uzskata, ka šajā projektā būtu vēl jāinvestē, un ar 
nākamo gadu ir plāns izlases sportistiem šo vietu rīkot kā treniņu vietu, radīt iespēju 
nodrošināt tur dzīvošanu, pacēlāju, treniņu apstākļus attiecīgi LSF iespējām, un skatīties 
uz Pozza di Fassa projektu ne tikai kā vienas sacensības, bet arī izlases treniņu iespējas 
augsta līmeņa treniņu bāzē tehniskajās disciplīnās, redz iespēju strādāt pie plašākas 
izlases programmas tieši saistībā ar šo bāzi. Atgādina, ka līdzīgas attiecības LSF 
izveidojušās ir arī Somijā, kur izlases sportistiem pamat lietas spējam nodrošināt vismaz 
LSF rīkotā pasākuma laikā. Uz katrām sacensībām, ko rīko LSF, ir jāskatās kopīgā 
kalendāra kontekstā – daudz ir bartera attiecību, ko finansiāli atspoguļot nav iespējams. 
Atgādina, ka esošā LSF valde šādā sastāvā strādās līdz nākamajām vēlēšanām, t.i. vēl 
vienu gadu, un arī līgums ar Pihu, Pozza di Fassa un SnowArena ir uz šo pašu termiņu, 
lai gadījumā, ja valdes sastāvā kaut kas mainītos, šīs saistības nebūtu jāpārņem. Informē, 
ka LSF valdes vēlēšanas grib rīkot 2023. gada pavasarī, jo jebkādam sezonas 
plānošanas procesam ir jānotiek jau pavasarī un vasarā, bet rudenī jau jābūt skaidram, 
kas un kā notiks. Droši vien, būtu gatavs arī kandidēt vēlreiz – tad arī prezentēs atskatu 
uz paveikto un vīziju nākotnei. Taču, ja vairākums uzskatīs, ka jādara citādi, tad uzskata, 
ka tas būtu jādara kādam citam.  

D. Doršs dod vārdu A. Bondarei un B. Burkovskai. 

A. Bondare un B. Burkovska informē par Latvijas rangu "Vilciņa kausā". Sezona bijusi 
laba, ar lielu dalībnieku skaitu, bērni ir ieinteresēti piedalīties un labi nostartēt. Visas 
sacensības notikušas saskaņā ar sacensību kalendāru. Nākamajā sezonā uzskata, ka 
nepieciešams lemt par uzlabojumiem – saņemti ieteikumi gan no treneriem, gan 
dalībnieku vecākiem. Izsaka pateicību visiem sacensību rīkotājiem – Virsotnei, 
Ziemeļpolam un Panterai.  

D. Doršs pasakās A. Bondarei un B. Burkovskai par darbu un iesaistīšanos šajā sezonā. 
Nākamajās sanāksmēs būs jālemj par izmaiņām organizatoros, nolikumā, kalendārā, 
ranga rēķināšanā utt.  

R. Doršs kluba SnowFeel vārdā pasakās par Vilciņa Kausa rīkošanu – šīs sacensības ir 
nepieciešamas, bērnu bija daudz. Grib aktualizēt divas situācijas - Virsotnes un 
Ziemeļpola rīkotajās sacensībās bijušas problēmas ar laika ņemšanu. Ziemeļpola 
sacensībās norādījuši uz šīm neprecizitātēm rīkotājiem, vairākiem bērniem iedoti pārstarti, 
taču pirmajā posmā bijušas būtiskas problēmas ar laika ņemšanu. Dažiem bērniem tikuši 
piešķirti pārstarti, citiem bērniem tie nav piešķirti un rezultāti lejā nekur nav tikuši ne 
rakstīti, ne saukti, līdz ar to nav bijusi iespēja protesta iesniegšanas laikā par šīm 
situācijām informēt. Pirmdienas vakarā, saņemot un caurskatot rezultātus konstatēts, ka 
vienai no kluba meitenēm trases laika rezultāts ir 1 minūte un 4 sekundes. Pēc saņemtās 
informācijas dalībniece esot kritusi. Informē, ka sagatavojuši iesniegšanai LSF video 
materiālu ar konkrēto dalībnieces braucienu, kur trase veikta ne vairāk kā 32 sekundēs. 
Salīdzinājuši arī citus rezultātus, atklāts, ka ir daudz aizdomīgu rezultātu ar vienādiem 
laikiem līdz pat simtdaļām, daži vecāki bijuši sarūgtināti, ka iztērējuši laiku, lai brauktu uz 
Gaiziņkalnu, bet rezultāti nav atbilduši bērnu sniegumam.  

D. Doršs paskaidro, ka, diemžēl, kļūdas sacensībās ir un būs. Pēc būtības šādus 
iebildumus organizatoram būtu jāiesniedz protestu iesniegšanas termiņā pēc sacensībām, 
redzējis arī citus foto, kuros var redzēt, ka dalībnieks nav izbraucis mietus, taču arī 
tiesneši var cilvēcīgi kļūdīties. Uzrunā pārējos trenerus, kas ir klāt sacensībās un redz 
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situāciju no malas, informēt sacensību rīkotājus par novērotajām kļūdām un nepilnībām 
uzreiz, pirms apbalvošanas – pirms rezultāti ir oficiāli.  

R. Doršs atgādina, ka rezultāti konkrētajās sacensībās nav bijuši pieejami, līdz ar to nav 
bijis iespējams 15 minūšu laikā pēc sacensībām sagatavot un iesniegt protestu.  

J. Zvejniece uzskata, ka šodien nevar neko objektīvu atbildēt par sacensībām, kas 
notikušas 15. janvārī. Piekrīt, ka protestus bija jāiesniedz tajā pašā dienā vai nākamajā 
dienā pēc sacensībām, kad tika saņemti rezultāti. Laika ņemšanu sacensībās nodrošināja 
A2, kas ir sertificēta laika ņemšanas organizācija, kurus klubs izvēlējies pirmoreiz un ar 
sadarbību nav līdz galam apmierināti, vēlētos saņemt atsauksmes no citiem klubiem. 
Atzīst, ka laika ņemšanā bijušas daudzas kļūdas, ko risināja uz vietas un arī nākamajā 
dienā, t.i. ar 24h nobīdi, taču informāciju no SnowFeel par šo gadījumu nav saņēmusi un 
šobrīt to dzird pirmoreiz. Skaidro, ka šajās Vilciņa Kausa sacensībās ļoti būtiski ir nevilkt 
laiku garumā, tāpēc bērni apbalvoti pēc katra finiša, lai bērni un vecāki varētu savlaicīgi 
doties mājās.  

A. Raugulis informē, ka laika ņemšanas problēmas ar A2 ir ne tikai kalnu slēpošanā, bet 
arī distanču slēpošanā, skaidro iemeslus. Atgādina, ka laika ņēmēju šobrīd ir ļoti maz. D. 
Doršs papildina ar komentāru par rezultātu sagatavošanu FIS. Uzskata, ka ir jādiskutē ar 
laika ņemšanas pakalpojumu sniedzēju. 

K. Cera sanāksmes sarakstē jautā, kur ir pieejams Vilciņa kausa rangs. Mājaslapā nav 
pieejams, vai izsūtīs uz e-pastiem? Piebilst, ka Gustava Gritāna tēvs bija rakstījis uz LSF 
e-pastu pēc raksta mājas lapā, lai izlabotu kļūdu kur G.Gritāna klubs norādīts Kore, bet 
N.N.Trapāna Apex. Lūdz samainīt vietām, kā ir pareizi. Teikts, ka izlabos, bet saka ka vēl 
nav. 

A. Raugulis sanāksmes sarakstē atbild, ka nosūtīs uz e-pastiem un drīzumā tiks 
ievietots arī mājas lapā. Aktualizēs kļūdas jautājumu par Gustavu Gritānu un Nilu Neo 
Trapānu.  

Par Pret Atturas 

10 0 0  
NOLEMJ: 
1.1. pieņemt zināšanai atskatu uz 2021./2022. gada sezonas LSF sacensību 
kalendāru. 

 

2. Izteicās: D. Doršs,  M. Gintere, A. Raugulis,  

D. Doršs informē, ka LSF mājas lapā 18.03.2022 www.ski.lv publicēts Latvijas rangs U12-
U14-U16-M grupās. Informē, ka Latvijas rangs FIS vecuma grupām U21/Elite būs 
publiskots pēc FIS bāzes listes rezultātiem, kad tie būs pieejami. Lūdz ziņot, ja pamana 
kādu neprecizitāti U12-U14-U16-M grupu rangā līdz nākamajai darba komisijas 
sanāksmei, kad rangi tiks apstiprināti.  

M. Gintere uzskata, ka rangus U grupām un Elites/U21 grupām nevar apstiprināt, jo U 
grupu un Elites/U21 grupu rangu nolikumi nav tikuši apstiprināti LSF valdē.   

D. Doršs atgādina, ka šie dokumenti ir apstiprināti kalnu slēpošanas darba komisijas 
sanāksmē, lai arī, iespējams, kaut kur bijusi kļūda formālajā apstiprināšanas procesā LSF 
valdē. A. Raugulis papildina, ka uz konkrētā dokumenta ir atzīme, ka tas apstiprināts LSF 
kalnu slēpošanas sanāksmē, bet nav atzīmes par apstiprināšanu LSF valdē.  

M. Gintere precizē, ka pieļāvusi šādas kļūdas esamību, taču caurskatījusi visus valdes 
sēžu protokolus pēc 16.09.2021, kad šie nolikumi tikuši apstiprināti kalnu slēpošanas 
darba komisijā un šāds jautājums valdē nav ticis izskatīts, līdz ar to šo dokumentu nav 
iespējams uzskatīts par spēkā esošu. 

D. Doršs atgādina, ka šie nolikumi, lai arī, iespējams, nav apstiprināti valdē ir apstiprināti 
kalnu slēpošanas darba komisijā. Un šajā situācijā ir jāvēršas pie šīs pašas komisijas, lai 

http://www.ski.lv/
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lemtu, kā šajā situācijā rīkoties. Gadījumā, ja kalnu slēpošanas darba komisijas vairākums 
lems, ka šie nolikumi formālas kļūdas pēc nav vērā ņemami, jārēķinās, ka kalnu 
slēpošanas ranga nebūs. 

 

Par Pret Atturas 

10 0 0  
NOLEMJ: 
2.1.  pieņemt zināšanai D. Dorša sniegto informāciju par Latvijas rangu U12-U14-
U16-M grupās un Latvijas rangs FIS vecuma grupām U21/Elite.  

 

3. Izteicās: D. Doršs, J. Zvejniece, J. Korde, K. Cera, A. Bondare, R. Doršs,  

D. Doršs informē par LSF sezonas noslēguma pasākumu. Kā iespējamā vieta varētu būt 
kempings Jūdažos, kur šis pasākums tiktu apvienots ar vienkāršām sportiskām 
aktivitātēm bez tiesāšanas – tautas bumbas turnīru. Sportiskā programma varētu sākties 
12, apbalvošana 16. Ap 18 jau būtu pasākuma noslēgums. Tie, kuri grib, varētu palikt pa 
nakti teltīs. Jāvienojas par pasākuma formātu un datumu – tiek piedāvāti 04.06 un 11.06. 

J. Zvejniece informē, ka 11. jūnijā notiks skrituļslaloma sacensības Ikšķilē, kur piedalīsies 
liela daļa kalnu slēpošanas sportistu. Uzskata, ka vasarā sestdienas ir ļoti noslogotas un 
veiksmīgi ir pēcpusdienas formāti – piedāvā izmantot 03. vai 10.06. pēcpusdienas. 
Uzskata, ka piedāvātais formāts ir ļoti labs un labprāt piedalītos. 

J. Korde informē, ka datumu var brīvi izvēlēties, taču sliecas uz to, ka tai jābūt brīvdienai.  

K. Cera sanāksmes sarakstē informē, ka APEX labāk 11. jūnijs, derētu arī pēcpusdiena, 
man liekas slidošanas sacensības vakarpuse jau beigsies. 

A. Bondare sanāksmes sarakstē informē, ka viņai der piektdiena. 

R. Doršs uzskata, ka šo pasākumu būtu jārīko sestdienā, jo piektdienas pēcpusdienā 
16:00 daudzi vecāki vēl strādā un nevarēs tik ātri būt Siguldā.  

D. Doršs rezumē, ka reālākais pasākums būtu 4. jūnijā. Lūdz balsot. 

Par Pret Atturas Nebalso 

5 (Pantera, 
Snowfeel, 

Ziemeļpols, 
Virsotne, Kore) 

0 3 (White Rush, 
Apex, ASI) 

1 (Siguldas Sporta 
skola, N57) 

NOLEMJ: 
3.1. LSF kalnu slēpošanas sezonas noslēguma pasākumu rīkot 04.06.2022 pie 
Jūdažu ezera. 

 

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

D. Doršs informē, ka nākamais darba kārtībā ir jautājums par izmaiņām saistībā ar IZM 
piešķirtā finansējuma apjomu un izlietojuma mērķi, kas bijis novirzīts LSF darbā pieņemto 
treneru kalnu slēpošanā darba samaksai.  

A. Raugulis kopīgo ekrānu un dalās ar e-pasta saraksti ar LSFP ģenerālsekretāru A. 
Balodi-Rozīti, kurš informē, ka “kārtība ar atsevišķu finansējumu tikai dažām atsevišķām 
federācijām treneru darba samaksām, no šī gada tiek izbeigta un netiek turpmāk vairs 
paredzēta. Zemāk iekopēju informācijai attiecīgo punktu no IZM un LSFP līguma: 2.1.9. 
Federācijās nodarbināto sporta speciālistu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto līdzekļu piešķiršanai vairs nenoteikt 
atsevišķus kritērijus, bet integrēt tos kopējā valsts budžeta līdzekļu sadales kritēriju 
sistēmā.  Citiem vārdiem sakot, šie līdzekļi tika iekļauti “kopējā katlā”, tādējādi sadalot tos 
visām federācijām pēc vienotiem kritērijiem.” 
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D. Doršs paskaidro, ka līdzekļi, kas tiks iedalīti federācijām, nebūs paredzēti atsevišķam 
sporta veidam, bet kalnu slēpošanai, distanču slēpošanai, snovbordam, frīstaila 
slēpošanai, tramplīnlēkšanai un ziemeļu divcīņai.  

A. Raugulis informē, ka esošie līgumi ir līdz decembra beigām.  

L. Liniņa informē, ka līgumi vienmēr bijuši terminēti, esošie līgumi ir beigušies un VID tiks 
paziņos, ka konkrētie treneri vairs nav darba attiecībās ar LSF.  

Par Pret Atturas 

10 0 0  
NOLEMJ: 
4.1. pieņemt zināšanai D. Dorša sniegto informāciju par izmaiņām saistībā ar IZM 
piešķirtā finansējuma apjomu un izlietojuma mērķi, kas bijis novirzīts LSF darbā 
pieņemto treneru kalnu slēpošanā darba samaksai. 

 

5. Izteicās: D. Doršs  

D. Doršs informē, ka no J. Zvejnieces saņemts priekšlikums kalnu sanāksmes rīkot 
klātienē, J. Korde tam piekritis. Paskaidro, ka šajās sanāksmēs būtisks ir protokols un tos 
LSF klātesot vai no sanāksmes ieraksta sagatavo L. Šķibuste. Viņai uz šo sanāksmi 
ierasties klātienē nebūtu iespējams. Bet par maija sanāksmēm klātienē varam diskutēt, 
bet uzskata, ka tā joprojām būtu kombinācija starp attālinātām un klātienes sanāksmēm. 
Informē, ka LSF valdē šobrīd notiek diskusijas par atgriešanos pie fiziskām biroja telpām, 
par mērķi šobrīd uzlikts septembris. Olimpiskajā Centrā šobrīd brīvu telpu nav, tāpēc tiek 
apsvērti citi varianti. Tiklīdz būs telpas, būs vienkāršāk atsākt klātienes sanāksmes, taču 
tās joprojām varētu būs pieejamas arī attālināti. Kalnu slēpošanas sanāksmes maijā 
varētu rīkot intensīvāk, lai kalendārs būtu skaidrs vēlākais līdz Jāņiem. Nākamo sanāksmi 
varētu rīkot attālināti, piedāvā to rīkot 11:00. Komentāru nav.  

 

6. 

6.1. Izteicās: D. Doršs, J. Korde, A. Raugulis, D. Fogelis 

D. Doršs informē, ka no J. Kordes saņēmis ierosinājumu slēpošanas trašu mietus, kas 
pasūtāmi caur LSF, sākt pasūtīt jau savlaicīgi.  

J. Korde papildina, ka gribētu šos mietus saņemt pēc iespējas savlaicīgāk. Piedāvā 
noteikt 2 nedēļu termiņu klubiem pasūtījuma veikšanai. 

D. Doršs turpina: mietu kopējais pasūtījums būs atkarīgs no tā, cik ātri klubi darīs LSF 
zināmus savus pasūtījumus. Informē, ka LSF varētu būt kādi mieti, kas var tikt nodoti 
lietošanā klubiem, taču precīzi vēl nevar pateikt. Lūdz sūtīt pasūtījuma informāciju D. 
Fogelim. Lūdz A. Raugulim izsūtīt klubiem cenu lapu un katalogu, lai var pieteikties.  

A. Raugulis informē, ka katalogs ar visiem precīzajiem kodiem ir pieejams mājas lapā – 
nosūtīs linku. Cenu lapa ir tā pati, kas bija iepriekš, jauna nav sūtīta, nosūtīs to klubiem.  

 

6.2. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, J. Korde, G. Gasūna, A. Bondare, R. Doršs  

D. Doršs informē, ka no J. Kordes saņemts jautājums par semināriem kalnu slēpošanas 
treneriem. Šodien tiek domāts par semināra rīkošanu septembrī vai oktobrī SnowArena ar 
kāda Alpu eksperta iesaistīšanu. Tas notiktu sadarbībā ar Lietuvas federāciju. Tuvākajā 
laikā 7. maijā notiks seminārs Otepē, Igaunijā, kurā pieredzē dalīties uzaicināts arī D. 
Doršs, informē par semināru. Apmaiņā par to, ka D. Doršs piekritis piedalīties šajā 
seminārā kā vieslektors, lūdzis ļaut piedalīties arī treneriem no Latvijas, šogad gaida 
atbildi e-pastā. Pilna programma ir 1,5 diena ar palikšanu pa nakti, par noklausītajām 
stundām varētu tikt izsniegts sertifikāts. Lūdz viedokļus par dalību. 
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G. Gasūna sanāksmes sarakstē informē, ka būtu jāzina tēmas, lai lemtu par dalību.  

A. Bondare sanāksmes sarakstē informē, ka Anna un Betija ir ieinteresētas. 

R. Doršs informē, ka varētu būt interese 2 treneriem. 

 

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

D. Doršs informē, ka saņemti trīs treneru atzinumu pieprasījumi – Andris Krauja, Dainis 
Krauja un Klāvs Verners Vorslavs.  

A. Raugulis papildina, ka LSF ir jāsniedz LSFP sertifikācijas komisijai atzinumu, ka šie 
treneri drīkst strādāt kalnu slēpošanas sporta veidā.  

D. Doršs informē, ka šobrīd spēkā esoši ir iepriekšējā vienošanās treneru atzinumu 
sniegšanai. Jaunu redakciju nav paguvis sastādīt. Uzskata, ka uz priekšu LSF būtu 
jānosaka, kuros semināros treneriem būtu obligāti jāpiedalās, lai saņemtu atzinumu – tie 
būtu 2x gadā. Ierosina izsniegt atzinumu nosauktajiem treneriem. 

Par Pret Atturas 

10 0 0  
NOLEMJ: 
6.3.1. pieņemt zināšanai sniegt atzinumu LSFP sertifikācijas komisijai par kalnu 
slēpošanas treneriem Andri Krauju, Daini Krauju un Klāvu Verneru Vorslavu.  

 

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

D. Doršs informē par LOK saņemta informācija par izmaiņām sportistu iekļaušanā LOV. 
Kārtība tiek mainīta visos sporta veidos, skaidro izmaiņu būtību – tā LSF sporta veidiem ir 
ļoti pozitīva. Informē, ka vairs nebūs A, B, C sastāvu, būs zelta, sudraba un bronzas 
sastāvi. Šobrīd ir zināms, ka kalnu slēpošanā piešķirti divi sudraba sastāvi un divi bronzas 
sastāvi. LOK lūdzis līdz šī mēneša beigām iesniegt priekšlikumus kritērijiem, pēc kā šos 
sportistus iedalīt. Vienu sudraba un vienu bronzas sastāvu kalnu slēpošanā varētu piešķirt 
sievietēm un pa vienam no katra sastāva vietu – vīriešiem. Sudraba sastāvs nozīmē 16 
tūkstošu līdzfinansējumu sezonā treniņu darba procesam un stipendijai, bronzas sastāvs 
– 8 tūkstošu līdzfinansējums sezonā. Šīs sudraba un bronzas sastāva kvotas ir 
apstiprinātas uz četriem gadiem, kas nozīmē, ka finansējums saglabājas 4 gadus. 
Federācijai jāpieņem lēmumu, kā šīs kvotas sadalīt, un jāizstrādā kritēriji tos saskaņojot ar 
LOK. Līdz mēneša beigām nosūtīs kritēriju projektu LOK. Izvēlētie sportisti slēgs līgumus 
ar LOK un federāciju, finansējumu saņems no federācijas. 

M.Ginteres komentārs protokolā: Par D.Dorša sanāksmē teikto sapratu, ka līdz aprīļa 
pēdējai nedēļai sagatavos kritēriju projektu un izsūtīs kalnu slēpošanas darba grupai. 
Ierosināja sasaukt sapulci šī dokumenta apspriešanai aprīļa pēdējā nedēļā, konkrētu laiku 
precizējot vēlāk. Šis nolikums būšot jāiesniedz apstiprināšanai LOK. 

Par Pret Atturas 

10 0 0  
NOLEMJ: 
6.4.1. pieņemt zināšanai D. Dorša sniegto informāciju par izmaiņām sportistu 
iekļaušanā LOV.  

 

6.5. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, M. Gintere,  

D. Doršs informē, ka kā nākamais izskatāms sanāksmes sākumā M. Ginteres uzdotais 
jautājums par publisko sportistu reģistru. Lūdz A. Rauguli aktualizēt informāciju.  

A. Raugulis informē, ka publisko sportistu reģistrā ir jānorāda sportistus, kas gada laikā ir 
piedalījušies ne mazāk kā divās sacensībās. Kalnu slēpošanā šāda saraksta vēl nav, jo 
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2021. gadā notikušas fiziskās sagatavotības sacensības un FIS Baltijas Kauss Pozza di 
Fassa. Pārskatot šos rezultātus konstatēts, ka abās divās šajās sacensībās piedalījušies 
tikai divi sportisti – Ērenpreisa un Daugulis, līdz ar to šim sarakstam nebija jēgas. 
Distanču slēpošanā notikušas vairākas rollerslēpošanas sacensības vasarā, līdz ar to tur 
šo sarakstu varēja salikt.  

M. Gintere informē, ka lasījusi šo dokumentu LSFP, ar kuru noteikts, ka nepieciešams 
izveidot šādu reģistru. Tajā nav norādīts, ka jāņem vērā tikai Latvijas sacensības, var tikt 
skaitītas iekšā arī attiecīgas starptautiskās sacensības. Jautājumu aktualizējusi, jo šis 
darbs bijis jāveic janvārī, taču tas nav izdarīts un kaitē federācijas labajam tēlam, kā arī 
sportistu labā.  

D. Doršs atzinīgi izsakās par M. Ginteres iesaisti federācijas tēla veidošanā. Atgādina, ka 
primāri IZM lūgusi sastādīt šo reģistru, lai redzētu kopējo federācijas sportistu (biedru) 
sarakstu. Arī iekļaujot FIS sacensības, LSF gadījumā šos saraksts nebūtu objektīvs. 
Valdē diskutēts par to, vai nepieciešams palielināt biedru skaitu un kā to darīt.  

 

6.6. Izteicās: D. Doršs, M. Gintere, A. Raugulis,  

D. Doršs lūdz M. Ginteri precizēt informāciju par neprecizitātēm kopsapulces protokolā.  

M. Gintere informē, ka 2021. gada kopsapulces protokolā viņa ir norādīta pie viesiem, kas 
tā nebija.  

D. Doršs cenšas atsaukt atmiņā informāciju – tas, iespējams, tā norādīts, jo nebijām 
saņēmuši pilnvaru un pēc statūtiem LSF ir bijusi informācija, ka biedrību “Sporta klubs 
“White Rush” pārstāv Elvis Opmanis.  

M. Gintere informē, ka ar pārstāvības dokumentiem visam bija jābūt kārtībā, E. Opmanis 
informāciju sūtījis A. Raugulim e-pastā un Uzņēmumu Reģistrā M. Ginterei un E. 
Opmanim ir vienādas pārstāvības tiesības.  

A. Raugulis komentē, ka šobrīd nevar šo informāciju precizēt – jāpārskata kopsapulces 
dokumentus.  

D. Doršs informē, ka šo jautājumu izskatīsim.  

 

Sapulce beidzas plkst. 12:47. 
 
 
Sapulces vadītājs Dinārs Doršs 
 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste. 

 


