
 

 

Lappuse 1 no 9 

 

Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. ALP/2022/2 
 
2022. gada 12. maijā plkst. 10:00 
Tiešsaistes video platformā Microsoft Teams 
 
Piedalās: Klubs vai sporta skola  (LSF biedrs): Pārstāvji: 

 Biedrība “Sporta Klubs Apex”  Kristīne Cera (no 10:52 – 2. jaut.) 
 Biedrība “Sporta Klubs “ASI””  Andris Krauja 

 Dainis Krauja (no 10:20 – 1.3. jaut.) 
 Biedrība “Sporta Klubs Kore”  Jānis Korde (no 11:02 – 3. jaut.) 
 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. Kalnu slēpošanas ranga kopvērtējuma apstiprināšana. D. Doršs, D. Fogelis 
2. Sportistu sastāva apstiprināšana iekļaušanai Latvijas izlasē kalnu slēpošanā 

2022./2023. gada sezonā. D. Doršs, D. Fogelis 
3. LSF valdes apstiprinātais sportistu sastāvs iekļaušanai Latvijas Olimpiskās 

vienības (LOV) sastāvos. D. Doršs, D. Fogelis 

− LOK valdes apstiprinātais atlases kritēriju nolikums sportistu iekļaušanai 
LOV sastāvos (A. Raugulis) 

4. Dažādi. 
 
D. Doršs informē, ka no sporta kluba “White Rush” saņemts priekšlikums šajā sanāksmē 
apstiprināt iepriekšējo (13.04.2022) kalnu slēpošanas darba komisijas protokolu. 
Atvainojas, ka protokols tika izsūtīts novēloti, tika dotas 3 dienas komentāriem un 
piezīmēm, tādas saņemtas no sporta kluba “White Rush”,  papildumi ir ņemti vērā. 
Protokols ir apkopots un publiskots mājas lapā. Atgādina, ka darba komisijās protokoli 
netiek apstiprināti kopš attālinātā darba sākšanas.  
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1. Izteicās: D. Doršs 

D. Doršs informē, ka nepieciešams lemt par kalnu slēpošanas ranga kopvērtējuma 
apstiprināšanu. Atgādina, ka iepriekšējā kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmē 
“Sporta klubs “White Rush”” iebilda pret kalnu slēpošanas ranga apstiprināšanu, 
pamatojoties uz to, ka ranga nolikums nav ticis apstiprināts LSF valdē. Atgādina, ka rangs 
ticis apkopots visu sezonu, atjaunots un publicēts pēc sacensībām, tātad pieejams 
publiski un sezonas laikā par to iebildumi nav tikuši saņemti. Informē, ka šis jautājums 
izskatīts 10.05.2022 LSF valdes sēdē, ranga nolikums apstiprināts valdē tādā redakcijā, 
kādā tas tika apstiprināts 16.09.2022 kalnu slēpošanas darba komisijā. Visi rangi (Vilciņa 
Kauss, jauniešu, meistaru un elites grupu) šobrīd ir publiskoti LSF mājas lapā, ir 
iespējams iesniegt pamatotus iebildumus par kļūdām vai neprecizitātēm.  

 

1.1. Izteicās: D. Doršs, A. Bondare 

D. Doršs piedāvā kā pirmo apstiprināšanai izskatīt Vilciņa Kausa rangu, dalās ar ekrānu, 
uz kura kopīgots LSF mājas lapā publiskotais Vilciņa Kausa ranga kopvērtējums.  

A. Bondare informē, ka no SK Ziemeļpols ir saņemta piezīme par to, ka Zemīte Reina 
Anna (2014. dz.g., grupa D3) ir Siguldas Sporta skolas un Ziemeļpols pārstāve. Rangā 
šobrīd kļūdaini minēts, ka viņa pārstāv Siguldas Sporta skolu / SK Panteru. Komentārs ir 
pieņemts un tiks izlabots.  

Par Pret Atturas 

5 0 0  
NOLEMJ: 
1.1.1. apstiprināt un virzīt apstiprināšanai LSF Valdē Vilciņa Kausa 2021./2022. 
sezonas kopvērtējumu ar precizējumu, kas izdarīts šajā sanāksmē. 

 

1.2. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis 

D. Doršs kā nākamo izskatīšanai piedāvā jauniešu un meistaru grupu rangu, kopīgo to uz 
ekrāna. Informē, ka nav saņēmis nekādus komentārus vai precizējumus par šo 
kopvērtējumu.  

A. Raugulis apstiprina, ka arī nav saņēmis nekādus iebildumus.  

Par Pret Atturas 

4 0 1 (SK White Rush) 
NOLEMJ: 

1.2.1. apstiprināt un virzīt apstiprināšanai LSF Valdē Latvijas kalnu slēpošanas 
individuālo rangu jauniešu un meistaru grupām 2022. gada sezonā.  

 

1.3. Izteicās: D. Doršs, M. Gintere,  

D. Doršs kā nākamo izskatīšanai piedāvā Latvijas kalnu slēpošanas individuālo rangu 
elites un junioru grupām 2022. gada sezonai. Tas publiskots LSF mājas lapā, kopīgo 
ekrānu un dalās ar publiskoto redakciju. Pauž federācijas un līdzšinējā vairākuma viedokli, 
proti, Latvijas sacensības rangā tiek pozicionētas salīdzinoši augstu, Latvijas sportistiem 
pēc iespējas tajās būtu jāpiedalās. Mājas lapā pieejamais rangs ir sastādīts, pamatojoties 
uz ranga nolikumu. Lūdzis sastādīt iekšējai darba komisijas lietošanai, iekšējo dokumentu 
– rangu, kurā iekļauti sportisti (Dž. Ģērmane, K. Lāce, brāļi Opmaņi), kuri šobrīd rangā 
neparādās, kopīgo šo dokumentu uz ekrāna. Atgādina, ka Dž. Ģērmanei šobrīd ir traumas 
statuss. Gadījumā, ja brāļi Opmaņi būtu startējuši kaut vienās Latvijas sacensībās, 
tādējādi, izpildot ranga nolikuma prasības un tiekot iekļauti šajā rangā, viņi FIS punktu 
pienesuma dēļ rangā būtu pirmajā (E. Opmanis) un trešajā (L. Opmanis) vietās. Uzskata, 
ka par ranga veidošanas principiem kopumā būs jādiskutē kādā no nākamajām 
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sanāksmēm, taču šobrīd par pamatu jāņem kalnu slēpošanas darba komisijā izdiskutēto 
un apstiprināto ranga nolikumu. LSF Valdes priekšlikums ir apstiprināt rangu, kāds tas 
sastādīts, saskaņā ar nolikumu, taču iekļaut Dž. Ģērmani, saglabājot viņas vietu un 
punktus, pamatojoties uz viņas traumas statusu (ranga nolikuma punkts 2.8.). Gadījumā, 
ja tiek pieņemts lēmums par Dž. Ģērmanes iekļaušanu rangā, jālemj par to, vai viņa tiek 
apbalvota. K. Lāci, E. Opmani un L. Opmani piedāvā atzīmēt ranga beigās, nepiešķirot 
viņiem konkrētas vietas, bet norādot, cik punktus viņi ir ieguvuši. Vēlreiz uzsver, ka gribētu 
pieturēties pie principa, ja Latvijā reģistrētiem sportistiem ir jānostartē vismaz kaut kur 
kopā ar pārējiem Latvijas sportistiem.   

M. Gintere pauž viedokli, ka attiecībā uz šīs sezonas rangu ne viņas, ne kluba nostāja 
nav mainījusies, t.i. ranga nolikums faktiski un juridiski ir apstiprināts ar atpakaļejošu 
datumu, t.i. pēc sezonas apstiprināts dokuments, kas attiecas uz iepriekšējo sezonu, 
sezonas rangu rēķināt pēc šī nolikuma ir juridiski nepareizi un nepamatoti. Ierosina 
nākamajā sezonā noformulēt, kas šis vispār ir par rangu – Latvijas sportistu rangs 
(sportisti pārstāv Latviju gan LSF rīkotās sacensībās, gan arī FIS sacensībās)? Būtu arī 
jādiskutē par to, kas ir LSF mērķis – pulcēt daudzus dalībniekus Siguldas sacensībās vai 
panākt to, ka Latvijas sportisti ar atzīstamiem rezultātiem startē starptautiskās 
sacensībās. Kā kompromisu piedāvā šo nosaukt par LSF sacensību kopvērtējumu. 
Informē, ka SK White Rush gadījumā, līdzšinējais LSF paustais vēstījums par to, ka 
sportistiem ir jāspecializējas vienā disciplīnā, ir ņemts vērā un sportisti specializējušies 
ātruma disciplīnās. Līdz ar to uzskata, ka no viņiem nevar prasīt startēt citās disciplīnās, 
kurām viņš nav gatavojies. To varētu no sportistiem prasīt, ja LSF rīkotu sacensības visās 
disciplīnās, taču jāņem vērā arī finansiālo aspektu – ja LSF rīkotu šādas sacensības, 
piemēram, Somijā, nebūtu korekti prasīt, lai sportisti uz turieni startēt dotos par 
personīgajiem līdzekļiem. 

D. Doršs atgādina, ka arī jauniešu un meistaru rangs nupat ticis apstiprināts, 
pamatojoties uz tādiem pašiem juridiskajiem apsvērumiem. Pārsaukt rangu nav 
nepieciešams, jo tam jau ir dots nosaukums un pēc būtības tas ir apkopojums starp LSF 
rīkotajām sacensībām un FIS. Atbildot uz jautājumu par to, ko LSF kopumā vēlas panākt, 
informē, ka LSF vēlas sasniegt abus mērķus – gan lielu dalībnieku skaitu Siguldas 
sacensībās un arī pārstāvību FIS sacensībās, pauž viedokli, ka, ja nebūs Siguldas 
sacensību, nebūs arī dalībnieku FIS sacensībās. Informē par situāciju FIS sacensību 
dalībnieku skaitā Igaunijā un Lietuvā. Diskusija par ātruma sacensību rīkošanu būs jāveic 
nākotnē, tajā tiks iesaistīta pamatā šī darba komisija. Attiecībā uz specializēšanos, 
noraida viedokli, ka federācija mēģina norādīt, kā sportistam jārīkojas, specializēšanās 
notiek dabiski, pati no sevis. Piedāvā balsojumam divas versijas: 1) apstiprināt elites 
rangu tādā versijā, kādā tas šobrīd publiskots mājas lapā un 2) publiskot šos rangus, 
iekļaujot Dž. Ģērmani, K. Lāci, E. Opmani un L. Opmani ar iepriekšminētajām atkāpēm 
par vietu un punktiem. Ierosina balsot par papildināto rangu un pēcāk, ja nepieciešams, 
lemt par tālākajiem balsojumiem. 

M. Gintere sanāksmes sarakstē balso PRET un pauž viedokli: “P.S. Tā ir ņirgāšanās.” 

PAR ranga 
papildināšanu ar 
sportistiem Dž. 

Ģērmani, K. Lāci, 
E. Opmani un L. 

Opmani ar 
iepriekšminētajām 

atkāpēm par 
iegūtu vietu un 

punktiem 

PAR ranga 
apstiprināšanu 

tādā redakcijā, 
kādā tas uz 

sapulces brīdi ticis 
publiskots LSF 

mājas lapā 
www.ski.lv PRET ATTURAS 

1 (Pantera) 3 (Virsotne, 
Snowfeel, ASI) 

1 (White Rush) 1 (N57) 
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NOLEMJ: 

1.3.1. apstiprināt un virzīt apstiprināšanai LSF Valdē Latvijas kalnu slēpošanas 
individuālo rangu elites un junioru grupām 2022. gada sezonai tādā redakcijā, kādā 
tas ticis publiskots LSF mājas lapā www.ski.lv uz šī sanāksmes norises brīdi.  

 

2. Izteicās: D. Doršs, D. Fogelis, M. Gintere, S. Meldere, J. Zvejniece, A. Raugulis,  

D. Doršs informē, ka par nākamo jālemj par sportistu sastāva apstiprināšanu iekļaušanai 
Latvijas izlasē kalnu slēpošanā 2022./2023. gada sezonā. Kopīgo ekrānu un dalās ar 
dokumentu “LSF atlases kritēriju nolikums iekļūšanai LSF izlases sastāvā kalnu 
slēpošanā 2021.-2023. gada sezonās”, kas ir par pamatu šī saraksta sastādīšanai. Pēc 
sastāva apstiprināšanas, ar katru no sportistiem būs saruna par konkrētiem plāniem un 
izlases kopīgajām finansiālajām iespējām. Dod vārdu D. Fogelim. 

D. Fogelis kopīgo ekrānu un demonstrē kandidātu sarakstu iekļūšanai LSF kalnu 
slēpošanas izlasē.  Ar katru no sportistiem tiks rīkotas individuālas pārrunas.  

M. Gintere informē, ka iepriekšminētajā nolikumā ir punkts 3.2, kurā ir pateikts, ka atlase 
notiek pamatojoties uz FIS bāzes listi. D. Fogeļa demonstrētajā sarakstā nav ņemta vērā 
pat Internal Base List, kas šobrīd ir pieejama. Saraksts ir sastādīts, pamatojoties uz 20. 
vai 21. listi. Nekas daudz nemainītos, varbūt nedaudz vietu izkārtojums. Ierosina šo 
sarakstu pieņemt zināšanai kā potenciālos kandidātus, tomēr lūdz sagatavot galīgo 
sarakstu lēmuma pieņemšanai, kad šī bāzes liste būs pieejama, kas varētu būt jūnija 
pirmajos datumos.  

D. Doršs atbild, ka FIS bāzes listes jautājums attiecas ne tikai uz izlasi, bet arī uz ranga 
kopvērtējumu, lūdz D. Fogeli pārliecināties par to, kuru FIS punktu listi būtu jāņem par 
pamatu un izdarīt attiecīgās korekcijas šajā kandidātu sarakstā. Skaidro atšķirības FIS 
Internal un pamata bāzes listēs.  

D. Fogelis apstiprina, ka sastādītā sportistu saraksta pamatā tika ņemta 21. FIS bāzes 
liste, jo 22. bāzes liste tiks publicēta tikai jūnijā. Pārbaudīs un, ja nepieciešams, mainīs 
sportistu izkārtojumu kandidātu sarakstā.  

D. Doršs papildina, ka šis nolikums paredz nominēt arī junioru izlases kandidātu 
sportistus, jo šāds statuss atsevišķās pašvaldībās ļaut šiem sportistiem pretendēt uz 
finansējumu, atvieglojumiem, līdzfinansējumu utt. Atgādina, ka iekļaušana šajā junioru 
izlases kandidātu sarakstā neparedz iespēju saņemt finansējumu vai citu materiālu 
atbalstu no LSF.  

S. Meldere informē, ka junioru izlases kandidātu sastāvā būtu iekļaujami FIS pirmā un 
otrā gada sportisti, kā arī U16 un U14 labākie sportisti.  

J. Zvejniece atgādina, ka jāņem vērā, ka bērni, kuri rangā šogad ir pirmajās vietās U14 
un U16 grupās, nākamajā gadā pāries, attiecīgi, nākamajās vecuma grupās. Lūdz A. 
Rauguli precizēt LSFP noteikumus, no kāda vecuma šos izlašu kandidātus drīkst nominēt. 
Atgādina, ka nosaucot sportistu par izlases kandidātu, viņš varētu uzskatīt, ka var 
pretendēt uz kādu atbalstu – jautājums ir sensitīvs.  

D. Doršs uzskata, ka jālemj par jautājumu kopumā – vai centralizēti nosaukt izlases 
kandidātus vai lemt par katru konkrēto gadījumu atsevišķi, kad tiks saņemts pieprasījums.  

M. Gintere sanāksmes sarakstē norāda, ka pēc būtības jau kandidāti ir VISI, kas startē. 
Atbilstoši publiski pieejamam nolikumam.  

A. Raugulis informē, ka LSFP neko nenosaka attiecībā uz izlašu vecumiem, tas ir 
federāciju lēmums. Ierobežojumi bija Covid-19 ierobežojumu laikā. Pievienojas M. 
Ginteres viedoklim, uzskata, ka nevajadzētu šos jauniešus saukt par izlases kandidātiem, 
bet būtu jānosauc sastāvu vai nu katrā no iepriekšminētajām vecuma grupām vai 
jāapvieno un jānosauc kopējo sastāvu un jānosauc to par izlases sastāvu. Var pieminēt, 
ka šiem sportistiem nekas papildus netiek nodrošināts, tiek piešķirts goda nosaukums 
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izlases sastāvā. Tādējādi A. Raugulim būtu vieglāk komunicēt ar vecākiem un, 
pamatojoties uz šādu lēmumu, izsniegt vēstuli, ka konkrētais sportists ir apstiprināts šajā 
sarakstā. Informē par situāciju distanču slēpošanā.  

Klātesošie diskutē par šāda junioru izlases sastāva vai kandidātu sastāva nosaukšanu un 
nepieciešamību. Diskusijas rezultātā tiek pieņemts zināšanai, ka atsevišķs saraksts netiek 
veidots, bet LSF vēstules sportistu atbalstam tiek gatavotas par konkrētiem sportistiem, 
izskatot individuāli katru pieprasījumu.  

Par Pret Atturas 

7 0 0  
NOLEMJ: 
2.1. pieņemt zināšanai, ka Latvijas izlases kalnu slēpošanā kandidātu sastāvā tiek 
iekļauti sekojoši sportisti: Miks Zvejnieks, Elvis Opmanis, Lauris Opmanis, Žaks 
Gedra, Kristofers Gulbis, Roberts Kupčs, Jurģis Zvejnieks, Dženifera Ģērmane, 
Liene Bondare.  

 

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

D. Doršs informē, ka nākamais darba kārtības jautājums ir par LSF valdes apstiprināto 
sportistu sastāvu iekļaušanai Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sastāvos. Informē, ka 
kalnu slēpošanas listei nedēļas sākumā elektroniski nosūtīts LOK valdes apstiprinātais 
atlases kritēriju nolikums sportistu iekļaušanai LOV sastāvos. Skaidro, ka līdz šim šāds 
sastāvs ir ticis izraudzīts reti un pārsvarā tās bijušas federācijas attiecības ar LOK, jo 
līdzšinējie kritēriji nav bijuši izpildāmi nevienam LSF sportistam. Visos gadījumos, kur 
kāds sportists iekļauts kādā no sastāviem, tās ir bijušas individuālas situācijas un LOK 
redzējums konkrētajā brīdī.  Šobrīd mainījušies kritēriji, tā ir diskusija starp federācijām un 
LOK. Jautājumu ieskicējis jau iepriekšējā kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmē, 
kurā minējis, ka tiks iesaistīta arī šī komisija, tomēr nav redzējis, kā tas būtu iespējams, jo 
notika vairākkārtēja viedokļu apmaiņa starp LSF valdi un LOK par šī nolikuma saturu. Arī 
laiks, kurā šo nolikumu bija jāapstiprina, nebija pietiekams, lai to kvalitatīvi izskatītu darba 
komisijās. Pauž viedokli, ka kopumā LSF valde uzskatīja, ka lēmuma pieņemšanā 
nevarēja tikt iesaistītas puses, kuras pašas ir šī finansējuma saņēmēji. Attiecīgi nolikums 
tika sagatavots un iesniegts apstiprināšanai LOK valdē, kas to nupat arī apstiprinājusi un 
atzinusi par kvalitatīvi izstrādātu. Šī brīža kārtība tiek pieņemta uz vienu gadu. Kopīgo 
ekrānu un demonstrē nolikuma pielikumu Nr. 1 – kalnu slēpošanas kritēriji 2022./2023. 
gadā, informē par iekļautajiem nosacījumiem.  

M. Gintere pauž viedokli, ka šī ir pirmā iespēja LSF šādu dokumentu izstrādāt un 
prezentēt LOK, līdz ar to ir žēl, ka darba komisijai nav tikusi dota iespēja iesaistīties šī 
dokumenta sagatavošanā. Jautā par dzimumiem – vai tā bijusi LOK prasība, ka tiek 
ievērota dzimumu līdztiesība, jo, nominējot sportistu, pamatojoties uz dzimumu kā pirmo 
kritēriju, kā tas šobrīd paredzēts nolikumā, var rasties situācija, ka otrā dzimumā sastāvos 
netiek iekļauti sportisti, kas sportiskā snieguma ziņā ir ievērojami pārāki. Attiecīgi, būtu 
nosakāms “sliekšņa līmenis”, t.i. piemēram, TOP 500. Uzskata, ka sadalījums pa 
dzimumiem būtu aktuāls olimpiskajā gadā. Otrs jautājums ir par kombināciju – uzskata, ka 
tā būtu jāiekļauj, jo arī starptautiski FIS tā tiek atgriezta, tā ir iekļauta Olimpiskajās Spēlēs 
un nākamajā sezonā šī disciplīna ir iekļauta arī Pasaules Kausā. Turklāt citos LSF 
nolikumos kombinācija ir iekļauta. Trešā piebilde ir par 70% kritēriju – uzskata, ka arī būtu 
nepieciešams noteikt vēl papildu kritērijus, lai nerastos situācija, ka 70% kritērijs tiek atzīts 
par ļoti augstu sasniegumu, lai gan rezultāts patiesībā ir vājš. Piemērs šādam kritērijam 
varētu būt Pasaules kausa sacensībās notiktais – ja sportists zaudējis vairāk nekā 8% no 
uzvarētāja koplaika, PK punkti netiek piešķirti, neskatoties uz ieņemto vietu. 

D. Doršs pasakās par viedokli. Kritērijos iekļautās pozīcijas ir tās, ko LSF šobrīd ir 
uzskatījusi par šobrīd objektīvāko. Atbild uz jautājumu par “sliekšņa līmeni” – nolikuma 
punktā 4.2.3.1 ir noteikts 80 punktu slieksnis, un, ja neviens sportists šo līmeni nespēj 
sasniegt, tad ir jāpārskata kritērijus kopumā. Kas attiecas uz dzimumiem, LOK skaidri 
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noteicis, ka šis finansējums pirmkārt paredzēts sportistiem, kas ir reālākie kandidāti 
dalībai Olimpiskajās Spēlēs četru gadu ciklā. Skaidro situāciju ar Dž. Ģērmanei piešķirto 
finansējumu gatavošanās procesam un traumu, pēc kuras OS piedalījās nākamā 
spēcīgākā sportiste – Liene Bondare. Par kombinācijas disciplīnu apstiprina, ka FIS 
šobrīd uzskata, ka nepieciešams par šo disciplīnu domāt, informē, ka lielās komandas ir 
pret, kas arī bijis par iemeslu disciplīnas lejupslīdei un dalībnieku trūkumam, kas arī 
skaidro 70% kritēriju LSF pieņemtajos kritērijos. Uzskata, ka izstrādātie kritēriji ir 
maksimāli objektīvi. Atgādina, ka sportistus sastāvos apstiprina LSF valde un LSF valde 
arī gadu vēlāk var pārskatīt šos sastāvus, saskaņojot ar LOK. 

A. Raugulis precizē par dzimumu līdztiesību – uz olimpiādi pirmo reizi tika noteikts 
vienāds dalībnieku skaits vīriešiem un sievietēm, kalnu slēpošanā tie ir 153 sportisti 
vīriešiem un 153 sportisti sievietēm. Iepriekš bija rezultatīvais rādītājs – varēja aizbraukt 
vairāk vīriešu un mazāk sieviešu. Tagad, kad dalībnieku skaits abos dzimumos ir vienāds, 
tas paver iespēju piedalīties arī sievietēm no mazākām valstīm ar salīdzinoši vājāku 
sniegumu. 

D. Doršs informē par LSF valdes apstiprināto sportistu sastāvu iekļaušanai Latvijas 
Olimpiskās vienības (LOV) sastāvos - LOV sastāvā 2022./2023. gada sezonā apstiprināt 
un iekļaut sekojošus kalnu slēpošanas sportistus: sievietēm Dženifera Ģērmane (sudraba 
sastāvs, 16 tūkstoši eiro) un Liene Bondare (bronzas sastāvs, 8 tūkstoši eiro), vīriešiem 
Miks Zvejnieks (sudraba sastāvs, 16 tūkstoši eiro) un Elvis Opmanis (bronzas sastāvs, 8 
tūkstoši eiro). Informē par finansējumu, kā arī situāciju ar finansējuma izlietojumu distanču 
slēpošanā – daļa finansējuma tiks novirzīta trenera apmaksai, kas strādās ar visiem šiem 
sportistiem. Informē, ka nosauktajiem sportistiem būs jāparaksta vienošanos ar LSF, kurā 
būs iekļauti visi LOK nosacījumi. Papildus nosauktajam, LOV sastāvos iekļautajiem 
sportistiem, būs pieejama arī aprūpe, kas saistīta ar LOV tieši medicīnas sakarā.  

Par Pret Atturas 

8 0 3 
NOLEMJ: 
3.1. pieņemt zināšanai D. Dorša sniegto informāciju par LOK valdes apstiprināto 
atlases kritēriju nolikumu sportistu iekļaušanai LOV sastāvos; 

3.2. pieņemt zināšanai D. Dorša sniegto informāciju par LSF valdes apstiprināto 
sportistu sastāvu iekļaušanai Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sastāvos - 
sievietēm Dženifera Ģērmane (sudraba sastāvs) un Liene Bondare (bronzas 
sastāvs), vīriešiem Miks Zvejnieks (sudraba sastāvs) un Elvis Opmanis (bronzas 
sastāvs). 

 

4. 

4.1. Izteicās: A. Raugulis, B. Burkovska, D. Doršs 

A. Raugulis informē, ka saņemti iesniegumi treneru sertifikācijas atzinumam no Ulda 
Volgemuta un Lailas Volgemutes iesniegšanai LSFP, kā arī piecu darba gadu pārskats. 
Saņemts arī e-pasts no Betijas Burkovskas ar lūgumu izsniegt trenera atzinumu. Norāda, 
ka nav skaidrs B.Burkovskas statuss sertifikācijai, vai viņa mācās, vai ir kaut ko pabeigusi. 

B. Burkovska sanāksmes sarakstē norāda, ka viņai ir jānokārto sertifikācijas eksāmenu, 
ir pabeigusi C kursu.  

Klātesošajiem nav komentāru un pretenziju par atzinumu izsniegšanu nosauktajām 
personām. 

Par Pret Atturas 

8 0 0  
NOLEMJ: 
4.1.1.  pieņemt zināšanai sniegt atzinumu LSFP sertifikācijas komisijai par kalnu 
slēpošanas treneriem Uldi Volgemutu, Lailu Volgemuti un Betiju Burkovsku. 
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4.2. Izteicās: A. Raugulis, D. Doršs, M. Gintere 

D. Doršs atbild uz M. Ginteres iepriekšējā kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmē 
uzdoto jautājumu par LSF 2021. g. kopsapulci. Ir pārbaudīti dati LR Uzņēmumu reģistrā 
un M. Ginterei uz kopsapulces brīdi nav bijušas, un arī šobrīd Uzņēmumu Reģistrā nav 
norādītas tiesības pārstāvēt biedrību “Sporta klubs “White Rush”, līdz ar to kopsapulces 
protokolā M. Gintere pareizi norādīta kā viesis.  

A. Raugulis papildinot iepriekš minēto kopīgo ekrānu un dalās ar izziņu no Lursoft, kas 
apliecina, ka vienīgā biedrības “Sporta klubs “White Rush”” amatpersona ir Elvis Opmanis 
un tā tas bijis arī uz kopsapulces brīdi. Informē, ka arī pilnvara e-pastā netika saņemta un 
netika norādīts arī pārstāvis, kurš piedalīsies kopsapulcē.  

M. Gintere pasakās par precizitāti, tā, iespējams, ir kluba vaina, kā arī kopsapulces 
sākumā tas nav ticis pārrunāts, kas, iespējams, ļautu šo situāciju labot, lai arī pieņemtajos 
lēmumos tas neko neietekmēja. Izsaka cerību, ka arī turpmāk mēs spēsim tik precīzi pie 
visa pieturēties.  

 

4.3. Izteicās: D. Fogelis, D. Doršs 

D. Fogelis informē, ka no dažiem klubiem saņēmis mietu pasūtījumus, taču tie nav visi 
klubi. Nosauc klubus, no kuriem saņemti pasūtījumi. Ja kādam klubam vēl nepieciešams 
pasūtīt mietus, lūdz to izdarīt šodienas laikā.  

 

4.4. Izteicās: D. Doršs, J. Zvejniece 

D. Doršs informē, ka ticies ar Pihas vadību par nākamā gada programmu, aktualizējis arī 
jautājumu par rezervācijām un atlaidēm, kas attiecas uz LSF biedriem. Politiskās 
situācijas dēļ cenas pieaugs. Pihas vadība apstiprinājusi, ka pieaugums nebūs lielāks, kā 
bijis iepriekš uz inflācijas rēķina, t.i. 3-5%, kā arī apstiprina 20% atlaidi agrajām 
rezervācijām, kas veiktas līdz 30.11.2022. Kopīgo ekrānu un demonstrē e-pastu, kas 
saņemts no Pihas pārstāvja un apstiprina sniegto informāciju.  

J. Zvejniece informē, ka laikā, kad Pihā notikušas sacensības, viņa veikusi rezervāciju 
nākamajam gadam un jau tad nav varējusi saņemt rezervāciju tādā apmērā, kādu 
gribējusi. Rosina klubus veikt rezervācijas pēc iespējas ātrāk.  

 

4.5. Izteicās: D. Doršs, J. Zvejniece 

D. Doršs informē par aktuālo situāciju ar kalendāru, sadarbību ar Pihu, rezervācijām, 
sadarbību ar Somijas federāciju u.c. Informē arī par notikušo semināru Igaunijā, 
sacensībām Igaunijā, Otepē.  

J. Zvejniece pauž SK Virsotnes viedokli par Otepes sacensībām – tās ir izcilas kaut vai 
tikai tāpēc, ka notiek uz cita kalna. Uzskata, ka šīs sacensības ir jārīko arī nākamajā 
gadā.  

 

4.6. Izteicās: M. Gintere, D. Doršs, J. Zvejniece 

M. Gintere aktualizē jautājumu par Latvijas Sportistu reģistru – SK “White Rush” sportisti 
Elvis Opmanis un Lauris Opmanis nav iekļauti rangā, līdz ar to nav neviena saraksta, uz 
ko atsaukties. Uz nākamo sapulci grib aktualizēt arī jautājumu par nolikuma sagatavošanu 
dalībai Pasaules Čempionātā. Šajā sakarā jautā, vai par pamatu ņemt iepriekšējo 
nolikumu un jau gatavot nolikuma redakciju, kā arī kad par šo jautājumu varētu lemt – tas 
būs aktuāls pirms izlases līguma apspriešanas un lemšanas.  
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D. Doršs informē par Latvijas Sportistu reģistru un to, kurš tajā ir iekļauts. Skaidro, ka, ja  
sportistam ir piešķirts FIS kods, to ir darījusi Latvijas federācija. Atgādina, ka pirms brīža 
jau tika diskutēts, ka, ja sportistam ir nepieciešams saņemt atbalsta ziņu vai vēstuli no 
LSF par to, ka viņš ir vienā vai otrā sastāvā, viņam ir jāvēršas pie LSF. Par jautājumu par 
nolikumu dalībai Pasaules Čempionātā piekrīt, ka tas ir aktuāls un ja būs iespējams tas 
jāizskata periodā līdz Jāņiem. Uzskata, ka būtu jāsaglabā to pašu principu, proti, uz PČ 
varētu braukt tie sportisti, kas konkrētajā brīdī ir ar labāko rezultātu konkrētā disciplīnā. 
Šobrīd nevar pateikt, konkrēti kurā kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmē šis 
jautājums tiks iekļauts.  

M. Gintere lūdz cītīgāk iepazīties ar ministrijas dokumentus, kur minēts, ka sportistu 
reģistrā tiek iekļauti gan Latvijas sacensībās startējošie, gan attiecīgās starptautiskās 
sporta veida federācijas organizētajās sacensībās startējušie. Par PČ atlases nolikumu 
piekrīt, ka jaunu nolikumu nevajadzētu izdomāt, par pamatu jāņem iepriekšējais un 
jāprecizē vietas, ko gribētu mainīt. Piedāvā sagatavot dokumentu, nemainot tā ideju un 
būtību, bet, iespējams, precīzāk formulējot punktus un kritērijus, lai nepavērtu iespējas 
dažādām interpretācijām.  

D. Doršs piekrīt, ka M. Gintere gatavo nolikuma redakciju izskatīšanai darba komisijā. 
Uzskata, ka būtu jāsaglabā principu, ka uz PČ sūta sportistus, kas tajā brīdī ir spēcīgākie, 
jautājums par minimālo slieksni, iepriekšējais atlases nolikums deva papildus 
priekšrocības LSF izlases sastāvā iekļautajiem sportistiem. Federācija ir ieinteresēta uz 
PČ aizvest pēc iespējas vairāk individuālu sportistu. Atbild uz M. Ginteres jautājumu – par 
pamatu būtu jāņem FIS listi, kas ir atbilstoša pēc long-list un short-list iesniegšanas 
laikiem, kuri vēl nav zināmi. Jāņem vērā, ka lēmumi par sportistu iekļaušanu dalībai PČ ir 
sarežģīti pieņemami pēdējā brīdī – tas saistīts ar loģistikas detaļām.  

 

4.7. Izteicās: J. Zvejniece, D. Doršs 

J. Zvejniece informē, ka, tā kā kādā no nākamajām kalnu slēpošanas darba komisijas 
sanāksmēm tiks iekļauts jautājums par nākamās sezonas sacensību rīkošanu, grib izteikt 
lietas, kas piefiksētas sezonas laikā, kā arī pārrunātas ar Virsotnes treneriem un sportistu 
vecākiem. Pirmkārt, pasakās LSF par labi organizētajām sacensībām. Ņemot vērā, ka 
nākamajā sezonā SK Virsotne būs aptuveni 15 sportisti, kas startēs FIS sacensībās, no 
vecākiem saņemti iebildumi, kāpēc šīs sacensības vienmēr tiek rīkotas skolas laikā. Šie 
FIS līmeņa sportisti pārsvarā mācās ģimnāzijās un ir motivēti mācīties. Jautā, vai nav 
iespējams šīs FIS līmeņa sacensības šad un tad organizēt ne skolas laikā, vai vismaz ne 
8-9 no rīta. Varbūt ir iespēja tajās dienās, kad ir FIS sacensības šo startu plānot 
pēcpusdienā, tad varētu tikt apmeklētas pirmās vai lielākā daļa no skolas stundām, 
tādējādi LSF iegūs vairāk dalībniekus FIS sacensībās. Atgādina, ka šie paši sportisti kavē 
skolu arī nedēļu, kad ir sacensībās Pihā, jo skolēnu brīvlaiks iekrīt jauniešu sacensību 
laikā, kā arī darba dienas SnowArena Baltijas Kausa posma laikā. Gada laikā šo kavēto 
skolas dienu skaits sakrājas pietiekami liels.  

D. Doršs pasakās par viedokli. Ieskicē nākamās sezonas kalendāra plānu – FIS 
sacensības plānots rīkot 3 x 2 dienas, vēl tiks lemts par to, kad tās notiks. Skaidro, ka šīs 
sacensības nav atraujamas no jauniešu sacensībām, arī vienā dienā divas FIS 
sacensības un jauniešu sacensības nav savietojamas, tām jābūt atsevišķās dienās. Šeit 
jāizšķiras par to, kurš startē brīvdienā un kurš darba dienā – ja FIS sacensības ieliks 
brīvdienā, tad jauniešiem būs jāstartē darba dienā, kas radīs vēl lielāku pretreakciju. Līdz 
šim tika izvēlētas pirms pusdienas, vēlamo nosacījuma dēļ no kalna, tādējādi ļaujot citiem 
kalna apmeklētājiem, arī klubiem turpināt treniņu procesus pēcpusdienā. Ja šādas 
nepieciešamības nav, tad jāņem vērā arī kalnu redzējums šīs sacensības uzņemt, arvien 
vairāk tiek akcentēts, ka tam jābūt balansā starp sportu un tūrismu – kalni ļoti nelabprāt 
grib redzēt sacensības nedēļas nogalēs, tiek zaudēti klienti utt. Tāpēc sacensības tiek 
rīkotas no rīta. Attiecīgi šie jautājumi pārsvarā nav atkarīgi no LSF. Pauž viedokli arī par 
apgaismojuma kvalitāti pēcpusdienā, kaut treniņu process tiek izvests pārsvarā vakaros, 
apgaismojums nav pietiekams sacensību standartam un ir drošības un par to atbildības 
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nešanas aspekts sacensību organizēšanā. Padomās, vai to var kādā veidā risināt, sola 
uzrunāt Siguldas Pilsētas trases vadību atsevišķi par šo jautājumu. 

J. Zvejniece lūdz kādā no nākamajām sanāksmēm iekļaut šo diskusiju un izdiskutēt to ar 
tiem klubiem, kuru sportisti sezonā startē FIS sacensībās Latvijā.  

 
Sapulce beidzas plkst. 13:01. 
 
 
Sapulces vadītājs Dinārs Doršs 
 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste. 

 


