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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. ALP/2022/3 
 
2022. gada 9. jūnijā 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 
LSF sporta organizatore: Laura Šķibuste 

 

Darba kārtība 

1. LSF sacensību kalendārs 2022./2023. D. Doršs 
2. LSF fizisko sacensību nolikums 09.2022. D. Fogelis 
3. Izskatāmie jautājumi nākošajā darba komisijā (16.06.) D. Doršs 
4. Dažādi 

 
 
1. Izteicās: D. Doršs, J. Zvejniece, M. Gintere, R. Doršs 

D. Doršs informē, ka kā pirmais darba kārtībā tiks prezentēts nākamās sezonas LSF 
sacensību kalendāra projekts, kopīgo ekrānu un demonstrē kalendāra projektu. Detalizēti 
pārrunā kalendāra plānotās sacensības, iespējas. Lūdz viedokļus. 

J. Zvejniece uzskata, ka bija labi, kad bija Latvijas Kausa un Baltijas Kausa formāti, taču, 
ja tagad visi ir Baltijas Kausi, būtu jāmaina arī disciplīnas – jāiekļauj supergigants. 

M. Gintere pauž viedokli par Itālijas sacensībām – ja grib piedalīties visās sacensībās, tad 
sanāk dzīvot Itālijā divas nedēļas, kas ir dārgi. Atšķirībā no Pihā organizētajām sacensībām, 
kas notiek pēc kārtas, Pozzā starp sacensību dienām ir relatīvi garš pārtraukums. Uzskata, 
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ka sportistu izmaksas dalībai šajās sacensībās varētu optimizēt, saīsinot nepieciešamo 
uzturēšanās laiku Itālijā. Paralēli sacensību kalendāram būtu jāizskata arī sacensību 
budžets. Atgādina, ka nav saņemta divas sapulces iepriekš lūgtā finanšu informācija par 
iepriekšējā sezonā ārvalstīs organizētajām sacensībām, lai varētu analizēt gan šo 
sacensību rīkošanas struktūru, gan atdevi. Budžeta apstiprināšana jebkuram plānotam 
pasākumam ir vispārpieņemta prakse jebkurā organizācijā, īpaši, ja organizācijai pieejamie 
līdzekļi ir ierobežoti, kā tas ir LSF. Norāda, ka šajā sacensību kalendārā nav iekļautas 
ātruma sacensības, kas saskaņā ar iespējamā organizēšanas partnera sākotnējām 
aplēsēm varētu atmaksāties (t.i. dalības nauda segtu izdevumus) vai radīt ļoti nelielas 
izmaksas LSF.  

D. Doršs informē, ka izlases dalībniekiem Pozza di Fassa tiek nosegta liela daļa izdevumu 
– dzīvošana, pacēlājs. Šobrīd visi pasākumi, kas plānoti, ir dārgi pasākumi, bet tie LSF nes 
pienesumu. Itālijas Pozza di Fassa tiek būvēta kā bāze izlases dalībniekiem, kuriem tiks 
apmaksāts pacēlājs sezonas garumā, kā arī dzīvošana un treniņi Latvijas izlases plāna 
ietvaros decembrī un janvārī. Par piedāvātajām ātruma sacensībām ziņo, ka vēl ir daudz 
neatbildētu jautājumu, un atbildība par rīkošanu tāpat gulsies uz LSF pleciem, tas pats 
attiecas arī uz finansiālām saistībām. Piedāvātās sacensības tiek plānotas 6. nedēļā, kas 
nozīmētu, ka dalībniekiem būtu jāizvēlas, vai braukt uz ātruma sacensībām Austrijā vai 
vēlāk uz Pihas sacensībām. Viens no apspriežamajiem jautājumiem ar potenciālajiem 
organizatoriem ir bijis par cita laika izvēli, lai pasākums iekļautos jau iepriekš plānotā LSF 
kalendārā un piedāvātu iespēju pēc iespējas vairāk Latvijas sportistiem. Par citām datumu 
versijām atbilde vēl nav saņemta, bet sarunas varētu turpināties nākotnē. Atgādina, ka ar 
Pihu, Snowarenu u.c norises vietām LSF būvē attiecības, lai izlases sportisti varētu šīs 
bāzes izmantot bez maksas arī ārpus pasākuma laika, pastāv vienošanās, ka izlases 
dalībnieki nemaksā par pacēlāju un saņem zināmas priekšrocības iepriekš saskaņotiem 
izlases koptreniņiem, attiecīgi, ir jābūt līdzvērtīgam pienesumam no jebkura cita posma 
mājvietas puses, lai mēs saprastu kā attiecības veidot ilgtermiņā. Atgādina, ka saistības ar 
Itāliju, Somiju un Lietuvas SnowArena kūrortiem ir spēkā vēl uz vienu sezonu – līdz LSF 
valdes  vēlēšanām. Pašlaik neredz iespējas un kapacitāti, kā konkrēti šajā sezonā iekļaut 
šīs sacensības. Nosūtīs LSF sacensību kalendāru kalnu slēpošanas listei e-pastā. Izklāsta 
jautājumus, kas saistīti ar apgaismojuma kvalitāti un drošības aspektiem Siguldas Pilsētas 
trasē. 

R. Doršs pauž viedokli, ka Pozza di Fassa sacensības ir atbalstāmas un labākie sportisti 
nav iebilduši par to, ka tas ir dārgi vai tālu. Pasakās federācijai par to, ka tā domā par sporta 
veida izaugsmi.  

Par Pret Atturas Nebalso 

6 0 0  1 (White Rush) 
NOLEMJ: 
1.1. pieņemt zināšanai D. Dorša sniegto informāciju par LSF kalnu slēpošanas 
sacensību kalendāru 2022./2023. gada sezonai. 

 

2. Izteicās: D. Doršs, D. Fogelis, J. Zvejniece 

D. Doršs kopīgo ekrānu un dalās ar LSF fizisko sacensību nolikumu 09.2022, izlabo gadu 
nolikuma augšdaļā. Lūdz pievērst uzmanību punktu sistēmai, jo no organizatoriskā viedokļa 
esošā punktu skaitīšanas sistēma paredz iespēju būt vienādām vietām, līdz ar to nav 
skaidrs, cik un kādus kausus pasūtīt rezervē.  

D. Fogelis uzskata, ka iepriekšējā gadā sacensību formāts bija labs, cer, ka ar katru sezonu 
sacensību dalībnieku skaits palielināsies. Informē par nolikuma redakciju, plānotajām 
sacensību disciplīnām. Nolikums ir papildināts ar punktu 8.1. “Katras grupas sacensību 
uzvarētāji tiks noskaidroti pēc punktu sistēmas summējot katrā disciplīnā iegūtos punktus. 
Pie situācijas, ka ir vienāds punktu skaits diviem vai vairāk sportistiem, tad augstākā vietā 
būs sportists ar augstākām ieņemtajām vietām, katrā disciplīnā atsevišķi.” 
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J. Zvejniece informē, ka klātienes sarunas būtu produktīvākas, treneri vairāk iesaistītos. 
Informē, ka septembra brīvdienas aktīvākajiem sportistiem vienmēr ir ļoti aizņemtas, min 
citu pasākumu piemērus, kurās sportisti startē. Darba dienu vakari visos klubos ir treniņu 
laiki. Ierosina fiziskās sacensības rīkot kādā darba dienas vakarā, jo parasti tad arī notiek 
treniņi, sākums varētu būt no 17 vai 18, treneri varētu nomotivēt savus klubu sportistus un 
jauniešus piedalīties darba dienas pēcpusdienā.  

S. Meldere sanāksmes sarakstē informē, ka darba dienā varētu būt ļoti noslogots stadions.  

R. Doršs uzskata, ka tomēr ērtāk būtu rīkot šīs sacensības brīvdienās skolas un satiksmes 
dēļ. Darba dienā būtu arī pilns stadions.  

D. Fogelis informē, ka šobrīd nebūtu problēmu saskaņot šo sacensību datumu sestdienā, 
bet darba dienu vakaros notiek sporta skolas treniņi, tas ir noslogots līdz aptuveni 20 vakarā 
un nav iespējams to rezervēt konkrētam darba dienu vakaram.  

D. Doršs informē, ka darba dienu vakaros būtu ļoti sarežģīti nokomplektēt tiesnešu 
komandu šīm sacensībām, jo visiem ir jāstrādā. Ja nepieciešams mainīt sacensību datumu, 
uzskata, ka apspriežams būtu 24.09.2022.  

R. Doršs sanāksmes sarakstē informē SnowFeel der jebkura sestdiena no tā 17. 
septembra un uz priekšu. 

S. Meldere sanāksmes sarakstē informē, ka 24. septembris Panterai der. Pantera var arī 
17. septembrī. 

Par Pret Atturas Nebalso 

6 0 0  1 (White Rush) 
NOLEMJ: 
2.1. apstiprināt un virzīt apstiprināšanai LSF valdē LSF fizisko sacensību nolikumu 
09.2022; 
2.2. apstiprināt sacensību norises datumu 17.09.2022. Siguldā. 

 

3. Izteicās: D. Doršs, J. Zvejniece, A. Raugulis, A. Bondare, D. Krauja 

D. Doršs rosina nākamo kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmi rīkot nākamajā 
ceturtdienā, 16.06.2022. Informē, ka White Rush rosinājis diskusiju sastādīt nolikumu 
atlases kritērijiem dalībai Pasaules Čempionātā. Informē, ka White Rush savu nolikuma 
versiju ir sagatavojuši un iesūtījuši, apņemas līdz pirmdienai to caurskatīt un rediģēt, un 
pirmdien, 13.06.2022 izsūtīt kalnu slēpošanas listei. Ja sportists grib startēt PČ, viņam būs 
tajā disciplīnā jāstartē Latvijas Čempionātā. Jautā, vai nākamajā sanāksmē klubi būtu 
gatavi sadalīt Vilciņa Kausa sacensību datumus pa klubiem. 

J. Zvejniece sapulci nākamajā nedēļā rīkot agrāk, piemēram, 9:00. Informē, ka SK Virsotne 
jau šodien varētu nosaukt Vilciņa Kausa sacensību rīkošanas datumus.  

A. Raugulis jautā, vai nevajag apspriest arī EYOF atlases kritērijus, uz ko saņem D. Dorša 
atbildi, ka sākumā būtu jāsagaida informāciju no LOK.  

A. Bondare sanāksmes sarakstē informē, ka tiktu uz sapulci 10:00, 9:00 neder. 

D. Krauja informē, ka varētu sarīkot kādu no Vilciņa Kausa posmu Cēsīs, Žagarkalnā.  

S. Meldere sanāksmes sarakstē informē, ka Pantera Vilciņa kausu organizēs 18. februārī.  

J. Zvejniece sanāksmes sarakstē informē, ka Virsotne Vilciņa Kausu organizēs 15. janvārī 
Gaiziņā. Par nākamās kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmes laiku, kas plānota 
16.06.2022 informē, ka Virsotnei labāk 9.00, bet arī 8 der, jo 10.00 var sākt treniņu tie, kuri 
trenējas. 

S. Meldere Panterai sanāksmes sarakstē informē, ka sanāksmi var sākt arī 8. 

Par Pret Atturas Nebalso 

6 0 0 1 (White Rush) 
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NOLEMJ: 
3.1. nākamo kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmi rīkot 2022. gada 16. jūnijā. 

 

4. 

4.1. Izteicās: D. Doršs 

D. Doršs informē, ka pirms divām nedēļām notika FIS kongress, kurā viņš piedalījies. 
Informē par kongresā apspriesto. Informē, ka jau vairākos kongresos tiek diskutēts par FIS 
nosaukuma maiņu, kas ir starptautiskās slēpošanas federācijas abreviatūra franču valodā. 
Amerikas pārstāvji jau sen rosinājuši to saukt par starptautiskās slēpošanas un snovborda 
federāciju, kas šogad kongresā arī nomainīts. Uzskata, ka LSF uzreiz nebūtu jāmaina 
nosaukumu, jo šis process ir sarežģīts un laikietilpīgs, taču šis jautājums kādā brīdī varētu 
būt aktuāls. Informē arī par "para-sporta" jeb personu ar īpašām vajadzībām integrēšanu 
FIS, šajā ziemā kļuva zināms, ka vienam no LV sportistiem ir motivācija piedalīties 
paralimpiskajās spēlēs, līdz ar to arī LSF ar laiku būtu šie sportisti jāintegrē LSF un jāsāk 
šis process  koordinēt caur jaunu darba komisiju vai tamlīdzīgi. 

 

4.2. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis 

A. Raugulis informē, ka saņemts iesniegums par trenera atzinuma saņemšanu no Ingas 
Stabingas, kura ir piedalījusies arī LSF seminārā un kalnu slēpošanas vidē ir zināma. 
Informē, ka pie LSF par trenera atzinumu griezusies arī Instruktoru Asociācija par 
Normundu Aņikejevu, kurš ir fiziskās sagatavotības treneris un strādā sporta klubā, viņš 
saņēmis kalnu slēpošanas instruktora sertifikāciju instruktoru asociācijā un no LSF vēlas 
rekomendāciju kā no vienas no trim federācijām, lai varētu saņemt fiziskās sagatavotības 
trenera atzinumu.  

Par Pret Atturas Nebalso 

6 0 0  1 (White Rush) 
NOLEMJ: 
4.2.1.  sniegt atzinumu LSFP sertifikācijas komisijai par kalnu slēpošanas treneri Ingu 
Stabingu.  

 
Sapulce beidzas plkst. 12:33. 
 
 
Sapulces vadītājs Dinārs Doršs 
 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste. 
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