
 

 
 

Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Valdes sēdes 

PROTOKOLS Nr. ADM/2022/7 
 
 
2022. gada 10. maijā plkst. 10:00 
Tiešsaistes video platformā Microsoft Teams 
 

    
Darba kārtība 

 
1. Kalnu slēpošanas ranga nolikuma apstiprināšana 2021./2022. gada sezonai. D. 

Doršs 
2. Valsts (LOK un LSFP) piešķirtā finansējuma sadalījums. D. Doršs, A. Raugulis, L. 

Liniņa 
3. LSF sportistu sastāvu apstiprināšana iekļaušanai LOV sastāvos 

− kalnu slēpošana (D. Fogelis, D. Doršs) 

− distanču slēpošana (J .Puida, G. Ikaunieks) 

− snovbords (E. Lansmanis) 

− ziemeļu divcīņa (A. Raugulis) 
4. Dažādi 

 
1. Izteicās: D. Doršs, G. Ikaunieks, D. Fogelis, A. Raugulis, E. Lansmanis 

D. Doršs informē, ka visas sezonas garumā ir apkopots rangs, kļūdas un neprecizitātes, 
ko treneri pamanījuši, tāpat labotas sezonas gaitā. Informē, ka kalnu slēpošanas darba 
komisijas sanāksmē nolemts, ka kalnu slēpošanas noslēguma pasākums tiks rīkots 
04.06.2022. Informē, ka saņemti iebildumi no Opmaņu ģimenes par ranga spēkā 
esamību, jo kalnu slēpošanas ranga nolikums nav formāli ticis apstiprināts valdē. 
16.09.2021. tas apstiprināts kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmē, taču šis 
konkrētais dokuments valdes sēdē nav apstiprināts. Informē par saņemto iebildumu 
būtību, kā arī ranga nolikuma definējumiem. Informē, ka visas sezonas garumā rangs ir 
bijis rēķināts saskaņā ar darba komisijā apstiprināto nolikumu, un nekādas pretenzijas no 
nevienas no pusēm sezonas gaitā nav bijušas celtas. 

D. Fogelis uzskata, ka nākotnē būtu jāveido atsevišķu Latvijas rangu, kurā ietilpst tikai 
federācijas rīkotās sacensības, Baltijas Kausa rangs jau pastāv un Pasaules FIS rangs 
arī. 

A. Raugulis uzskata, ka rangs ir apstiprināms. Salīdzina ranga veidošanas principus ar 
distanču slēpošanu.  

E. Lansmanis atgādina, ka prasība sportistiem startēt Latvijas sacensībās, lai tiktu 
iekļauti Latvijas rangā, tika iekļauta tāpēc, lai sportisti varētu sevi parādīt Latvijas mēroga 
sponsoriem un atbalstītājiem, kā arī veicinātu konkurenci un veidotu atpazīstamību. 
Tātad, ja patiesais strīda celšanas iemesls no Opmaņu ģimenes puses ir tieši šis punkts, 
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tad federācijai arī nākotnē būtu jāpastāv, ka lai sportists tiktu iekļauts rangā, ir jānostartē 
vismaz kādās LSF rīkotās sacensībās. 

G. Ikaunieks atgādina, ka diemžēl uz sportistiem, kas ir izcilāki pasaules līmenī, bet kuru 
ir maz, parasti neattiecas nevieni noteikumi. Turpretī valstīs, kurās ir Olimpiskie čempioni, 
ja šie sportisti neaizbrauc uz valsts čempionātu, uz olimpiādi šo sportistu nelaidīs. Latvijā 
sportisti uzskata, ka šos noteikumus var nepildīt, jo ir zelta medaļu ieguvēji, taču 
noteikumi paliek vienādi visiem.  

Klātesošie diskutē par kalnu slēpošanas ranga nolikumu 2021./2022. gada sezonai. 

Par Pret Atturas 

4 0 0 

NOLEMJ: 
1.1. apstiprināt dokumentu “Kalnu slēpošanas ranga sistēmas nolikums 2021./22. 
gada sezonai” 16.09.2022 redakcijā; 

1.2. kā priekšlikumu kalnu slēpošanas darba komisijai piedāvāt apstiprināšanai 
ranga aprēķina versiju ar sekojošām izmaiņām no iepriekš publicētā: 

1.2.1 pamatojoties uz dokumenta “Kalnu slēpošanas ranga sistēmas nolikums 
2021./22. gada sezonai” punktu 2.8, iekļaut LSF Kalnu slēpošanas 2021./2022. gada 
rangā Dženiferu Ģērmani, norādot viņas iegūtos punktus;  

1.2.2. atzīmēt LSF Kalnu slēpošanas 2021./2022. gada rangā FIS punktus guvušos 

sportistus, kas nav piedalījušies LSF rīkotajās sacensībās, atsevišķā sadaļā LSF 

Kalnu slēpošanas 2021./2022. gada ranga beigās, nenorādot viņu ieņemto vietu, bet 

iegūto punktu skaitu, rēķinot FIS punktu summas.  

 

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

D. Doršs informē, ka nepieciešams lemt par LOK un LSFP piešķirtā finansējuma 
sadalījumu, izklāsta vēsturiskos finansējumus, kā arī summas, kas piešķirtas šobrīd. 
Informē, ka kalnu slēpošanas treneru atalgojums, kas līdz šim tika izmaksāts kalnu 
slēpošanas treneriem algās, tiek pielikts klāt LSFP finansējumam. Informē, ka jālemj par 
LSF administrācijas atgriešanos fiziskās telpās (piedāvā atgriezties Olimpiskajā Centrā), 
vasarā varētu turpināt strādāt attālināti un Ierosina no šī finansējuma administrācijai 
paredzēt 15 tūkstošus eiro, pārējo piešķirto finansējumu sadalīt starp kalnu un distanču 
slēpošanu, pēc sagatavotā projekta.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
2.1.  LOK un LSFP piešķirto finansējumu 2022./2023. gada sezonai sadalīt vienādās 
daļās starp kalnu un distanču slēpošanu; 

2.2. 2022./2023. gada sezonas LSF budžetā paredzēt papildus 15 tūkstošus eiro 
finansējumu LSF administrācijas izdevumu palielināšanai. 

 

3. Izteicās: D. Doršs, J. Puida, A. Raugulis, L. Liniņa, G. Ikaunieks, E. Lansmanis 

D. Doršs informē, ka nepieciešams lemt par LSF sportistu sastāvu apstiprināšanu 
iekļaušanai LOV sastāvos. Atgādina, ka LSF atlases kritēriju nolikums ir iesniegts, 
apstiprināts no LOK, papildus komentējot, ka no LOK puses esam saņēmuši uzslavu par 
kvalitatīva nolikuma izstrādi, kas ietver visus LOK redzējumā iekļaujamos principus, un kā 
informē LOK, nolikums tiks stādīts priekšā citām federācijām, kā paraugs. Informē, ka no 
kalnu slēpošanas pārstāves M. Ginteres saņēmis pārmetumus, ka šie atlases kritēriji nav 
apspriesti kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmē, lai gan iepriekš minējis, ka tāda 
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iespēja būs. Paskaidro, ka LOK un LSF saskaņošanas procesa dēļ šoreiz nebija 
iespējams prezentēt un uzklausīt viedokļus darba komisijā. Uzskata arī, ka nav pareizi, ka 
par šiem kritērijiem lemj puses, kuras tieši pretendē uz finansējumu, tādējādi mēģinot 
iespaidot valdes lēmumu par labu kādam konkrētam sportistam. Atgādina, ka LSF valde 
pirms sāka izskatīt jautājumu par atlases kritērijiem vienojās, ka darba komisiju pārstāvji 
šajā diskusijā un dokumenta izstrādāšanā netiek iesaistīti, jo kā finansējuma saņēmēji ir 
tieši ieinteresēti dokumenta saturā, kā arī ņemot vērā, ka kritēriju izstrādes procesā 
jāiesaista arī LOK, saskaņošanas process kļūtu šķietami neiespējams. 

J. Puida apstiprina, ka arī distanču slēpošanas darba komisija dokumenta izstrādē un 
lemšanā nav iesaistījusies.  

D. Doršs informē, ka pamatojoties uz LOK apstiprinātajiem LSF atlases kritērijiem, no 
kalnu slēpošanas sportistiem LOV sastāvā būtu iekļaujami: sievietēm Dženifera Ģērmane 
(sudraba sastāvs) un Liene Bondare (bronzas sastāvs), vīriešiem Miks Zvejnieks (sudraba 
sastāvs) un Elvis Opmanis (bronzas sastāvs).  

J. Puida apliecina, ka šajā sapulcē būtu gatavs virzīt apstiprināšanai arī konkrētas 
summas, jo ir pieņemts konceptuāls lēmums vismaz 10% no katras kvotas finansējuma 
jeb kā minimums 1500 eiro novirzīt treneru izmaksām,  Informē, ka pamatojoties uz LOK 
apstiprinātajiem LSF atlases kritērijiem, no distanču slēpošanas sportistiem LOV sastāvā 
būtu iekļaujami: Zelta sastāvā - Patrīcija Eiduka un Raimo Vīgants, Bronzas sastāvā - 
Lauris Kaparkalējs, Samanta Krampe, Edijs Eiduks un Kitija Auziņa.  

E. Lansmanis informē, ka LOV bronzas sastāvā iekļaujams Drew Powel. Informē par 
sasniegumiem u.c. detaļām. 

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
3.1.  LOV sastāvā 2022./2023. gada sezonā apstiprināt un iekļaut sekojošus kalnu 
slēpošanas sportistus: sievietēm Dženifera Ģērmane (sudraba sastāvs) ar 
līdzfinansējumu 16000 eiro, un Liene Bondare (bronzas sastāvs) ar līdzfinansējumu 
8000 eiro, vīriešiem Miks Zvejnieks (sudraba sastāvs) ar līdzfinansējumu 16000 eiro 
un Elvis Opmanis (bronzas sastāvs) ar līdzfinansējumu 8000 eiro; 

3.2. LOV sastāvā 2022./2023. gada sezonā apstiprināt un iekļaut sekojošus distanču 
slēpošanas sportistus: Patrīcija Eiduka (zelta sastāvs), Raimo Vīgants (zelta 
sastāvs), Samanta Krampe (bronzas sastāvs), Kitija Auziņa (bronzas sastāvs), 
Lauris Kaparkalējs (bronzas sastāvs), Edijs Eiduks (bronzas sastāvs);  

3.3. distanču slēpošanā noteikt, ka 1500 eiro no katras kvotas pieejamā finansējuma 
tiek novirzīti treneru atalgojumam;  

3.4. LOV sastāvā 2022./2023. gada sezonā apstiprināt un iekļaut snovborda 
sportistu Drū Džošua Pauelu (bronzas sastāvs); 

3.5. LOV sastāvā 2022./2023. gada sezonā apstiprināt un iekļaut ziemeļu divcīņas 
sportistu Markusu Vinogradovu (bronzas sastāvs). 

 

4. 

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

D. Doršs informē, ka kā kalnu slēpošanas lektors apmeklējis treneru semināru Igaunijā. 
Tas bijis plaši apmeklēts, seminārs tiek rīkots katru gadu, pamatā distanču slēpotājiem, 
informē par semināra norisi, dalībniekiem. Jautā, vai no mūsu distanču treneriem ir 
izteikta nepieciešamība rīkot semināru treneriem resertifikācijai. Informē, ka tiek plānots 
seminārs Druskininkos kalnu slēpošanas treneriem.  
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J. Puida informē, ka distanču slēpošanas treneri ir ieinteresēti treneru semināra 
apmeklēšanā, jau tiek domāts par iespējām.  

 

4.2 Izteicās: G. Ikaunieks, D. Doršs,  

G. Ikaunieks informē, ka apmeklējis SES kongresu Kiprā, informē par norisi, pārrunāto.  

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

A. Raugulis informē par 40 brīvajām FIS treniņu dienām, jāpiesakās līdz mēneša beigām. 
Pamatā tās attiecas uz kalnu un distanču slēpošanu, tajā skaitā divcīņu un 
tramplīnlēkšanu, un snovbordu, sīkāku informāciju nosūtīs e-pastā.  

D. Doršs informē par kalnu slēpotāju plāniem, lūdz J. Puidu noskaidrot informāciju 
distanču slēpošanā. Piedāvā šo jautājumu pārrunāt sporta veidu iekšienē un izskatīt 
nākamajā LSF valdes sēdē.  

 

 
Sapulce beidzas plkst. 12:54. 
  
LSF Valdes priekšsēdētājs 
Dinārs Doršs 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste 


