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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. ALP/2022/3 
 
2022. gada 16. jūnijā plkst. 8:30 
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. Vilciņa kausa un citu LSF kalendārā iekļaujamo sacensību kalendārs 2022./2023. 
D. Doršs 

2. Atlases kritēriji dalībai 2023. gada Pasaules čempionātā. D. Doršs 
3. Dažādi. 

 
1. Izteicās: D. Doršs, J. Zvejniece, A. Raugulis, A. Bondare  

D. Doršs atklāj sapulci. Informē, ka kā pirmais jautājums tiks izskatītas Vilciņa kausa un 
citu LSF kalendārā iekļaujamo sacensību kalendārs 2022./2023. gada sezonai. Šis 
dokuments kalnu slēpošanas komisijai izsūtīts elektroniski, kopīgo ekrānu un demonstrē 
kalendāra projektu. Informē, ka rudenī būs jālemj par FIS jauniešu sacensību sadalīšanu 
starp klubiem.  

J. Zvejniece apstiprina, ka SK Virsotne 15.01.2023 plāno rīkot Vilciņa Kausa posmu.  

A. Raugulis informē, ka no SK Pantera saņemta informācija par Vilciņa Kausa posma 
rīkošanu 18.02.2023.  
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D. Doršs informē, ka tiek plānotas arī sacensības Siguldas Sporta skolas kauss, kas, 
visticamāk, būs atvērtas visiem dalībniekiem. Gribējis, lai Siguldas Sporta skolas pārstāvji 
to apstiprina, lai arī šīs sacensības varētu ielikt kalendārā visiem dalībniekiem.  

A. Bondare informē, ka iepriekšējā sezonā notikuši trīs Vilciņa Kausa posmi, bijis plāns 
par ceturto, taču tas tomēr nav noticis.  

D. Doršs informē, ka vēl var pieteikties viena, iespējams, pat divu Vilciņa Kausa posmu 
rīkošanai.  

Par Pret Atturas 

5 0 0  
NOLEMJ: 
1.1. pieņemt zināšanai D. Dorša sniegto informāciju par Vilciņa Kausa posmiem 
2022./2023. gada sezonā un plānotajiem sacensību datumiem: 15.01.2023 SK 
Virsotne, 18.02.2023 SK Pantera; 

1.2. par Vilciņa Kausa koordinatorēm 2022./2023. gada sezonai apstiprināt Annu 
Bondari un Betiju Burkovsku.  

 

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

D. Doršs informē, ka nākamais jautājums ir SK White Rush iniciētais jautājums par 
atlases kritērijiem dalībai 2023. gada Pasaules čempionātā 

M. Gintere izsaka neizpratni, kāpēc šobrīd jāskatās paralēli divus konkurējošus 
dokumentus. Sākotnējā ideja nav bijusi sagatavot konkurējošu dokumentu, bet gan 
atvieglot federācijas pārstāvjiem darbu, un uz esošā nolikuma bāzes sagatavot jaunu 
dokumentu nākamajai atlasei, attiecīgi nav gatava aizstāvēt visu, kas dokumentā minēts. 
Dokuments veidots uz Kortinas atlases nolikuma pamata, tajā nedaudz pamainīta 
dokumenta struktūra, lai tas būtu visiem skaidri saprotams, kā arī pārformulējusi kritērijus, 
lai nebūtu vietas interpretācijām. No jauna ir ielikti minimālie punkti visām disciplīnām, jo 
sportistu līmenis ir audzis, par pamatu ņemts minimālais izlases kritērijs pirmā gada 
junioriem.  

D. Doršs pasakās par ieguldīto darbu. Paskaidro, ka nav paredzēts lemt par vienu vai 
otru dokumentu, nepiekrīt, ka piedāvātajā versijā pamainīta tikai struktūra. Skaidro SK 
White Rush dokumentā iekļauto izmaiņu būtību. Iepriekšējos atlases kritērijos bijis punkts 
par to, ka sportistam ir priekšrocība, ja viņš ir Latvijas izlases dalībnieks. Šis punkts no 
nolikuma izņemts. Prasība par to, ka sportists ir Top500, kļūst lieka, taču jāsaglabā 80 
ātruma punktu slieksni. Atgādina, ka federācijas interese ir jēgpilni aizvest uz čempionātu 
pēc iespējas vairāk dalībnieku, vienlaikus saglabājot, ka priekšrocības tiek dotas 
labākajiem, lai viņi var startēt tajās disciplīnās, kurās uzskata sevi par spējīgākajiem. No 
federācijas puses redz par nepieciešamu atlases kritēriju nolikumā iekļaut būtisku punktu 
par startēšanu Latvijas Čempionātā, proti, ja sportists grib startēt Pasaules Čempionātā, 
viņam tajā disciplīnā ir jāstartē arī Latvijas Čempionātā. Nolikums paredz izņēmumus, 
skaidro tos (dalība nozīmīgās sacensībās). Kopīgo ekrānu un dalās ar LSF atlases 
kritēriju nolikuma projektu, tiešsaistē veic labojumus un precizējumus nolikuma redakcijā. 
Tajā tika konkretizēta FIS liste. Skaidro nolikumā punktus. Informē, ka izlases 
dalībniekiem ir paredzēts arī ekipējums – starta forma, jaka, iespējams vēl kas, kas 
atkarīgs no LSF atbalstītājiem. Dalībnieki, kas kvalificēsies Pasaules Čempionātam, bet 
nebūs izlases dalībnieki, startēs savās starta formās, kam būs jāatbilst FIS standartiem, 
t.sk. par reklāmas izvietojumu, jo jaunas starta formas tik īsā laikā nebūs iespējams 
paspēt saražot, un potenciālajiem dalībniekiem, kas varētu kvalificēties Pasaules 
čempionātam, neesot nominētiem Latvijas izlasē, dalība pasaules čempionātā būtu 
jāvērtē, kā iespēja. Skaidro, ka pozīcija jaka, ir vienkāršāk organizējama pozīcija, un sola 
LSF iespēju robežās atbalstīt arī dalībniekus, kas nebūs LSF izlases sastāvā. 
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M. Gintere jautā, vai kombinācija nebija 140 punkti plus 80 ātruma disciplīnā? Saņem D. 
Dorša atbildi, ka par pamatu būs jāņem PČ kritērijos noteiktie. Piedāvā šo punktu formulēt 
tādējādi, ka jāizpilda starptautiskajos noteikumos noteiktais minimālais punktu slieksnis.  

M. Gintere, D. Dorša, A. Raugulis diskutē par atlases kritēriju punktu formulējumiem un 
tiešsaistē kopīgotajā atlases kritēriju nolikumā tos precizē (5.1., 5.2., 6. punkts).  

J. Zvejniece lūdz konstruktīvāk izskatīt aktuālos jautājumus un lieki nekavēties pie 
nolikuma punktu formulējumiem, tā kā viņa ar klubu šobrīd atrodas nometnē un laiks ir 
ierobežots. Atgādina, ka citi lielākie klubi (Pantera, Ziemeļpols) nometņu dēļ šai 
sanāksmei nav pieslēgušies, līdz ar to līdz balsošanai varētu arī netikt.  

M. Gintere piedāvā vienoties par pamata principiem un vēlāk piestrādāt pie dokumenta 
formulējumiem. Neskaidri ir punkti 5.1. un 6.1.1., 9. un 9.1. paskaidro neskaidrību būtību.  

D. Doršs lūdz M. Ginteri un klubu SK White Rush precizējumus un iesūtīt iepriekšminēto 
atlases kritēriju punktu neskaidros formulējumus. Tie būs vēlreiz jācaurskata un kādā no 
nākamajām kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmēm būs jāatgriežas pie šī 
jautājuma izskatīšanas.  

Par Pret Atturas 

5 0 0  
NOLEMJ: 
2.1. pieņemt zināšanai informāciju par atlases kritērijiem dalībai 2023. gada 
Pasaules čempionātā; 
2.2. jautājumu par atlases kritērijiem dalībai 2023. gada Pasaules čempionātā 
atkārtoti izskatīt kādā no nākamajām kalnu slēpošanas darba komisijas 
sanāksmēm.  
 

3.  

D. Doršs informē, ka no SK White Rush saņemtas piezīmes par trīs jautājumiem, uz 
kuriem LSF centīsies atbildēt.  

3.1. Izteicās: A. Raugulis, D. Doršs, D. Fogelis,  

A. Raugulis ziņo, ka pirmais jautājums ir sekojošs: 12.05.2022 sapulcē tika konstatēts, ka 
LSF izlases kandidātu saraksts nav sagatavots atbilstoši nolikumam, t.i. pamatojoties uz 
FIS bāzes listi. Tā kā bāzes liste ir pieņemta kopš 8. jūnija, to šobrīd vajadzētu varēt 
izdarīt.  

D. Fogelis informē, ka sagatavojis dokumentu, lai varētu paskaidrot situāciju, taču šobrīd 
ir pie stūres un nevar kopīgot ekrānu, lūdz to darīt A. Raugulim, skaidro situāciju. Informē, 
ka precizējis datus un šobrīd E. Opmanis ar 156. vietu pasaulē sarakstā ir pirmajā vietā. 
Kandidātu saraksts ir aktualizēts.  

D. Doršs atgādina, ka sanāksmē, kad šis saraksts tika apstiprināts, tika skaidrots, ka 
galējā liste iznāks jūnijā, izlases kandidātu sastāvu tā nav mainījusi, to apliecina arī bāzes 
liste. Atgādina, ka šeit ir runa par kandidātu sastāvu, šobrīd jau norit sarunas ar 
kandidātiem, līguma sagatavošana. Kandidāta statuss neuzliek par pienākumu sportistam 
obligāti parakstīt izlases līgumu, ar katru noritēs individuālas sarunas.  

 

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

A. Raugulis ziņo, ka otrs jautājums ir par sportistu reģistra izveidi – kāds ir progress, kad 
šis saraksts varētu tikt pabeigts un publicēts. Sniedz atbildi, ka šobrīd pie šī reģistra tiek 
strādāts, tas ir gatavs, to tikai attiecīgi jānoformulē un tuvākajās dienās tas tiks ievietots 
LSF mājas lapā.  

 

3.3. Izteicās: D. Doršs 
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D. Doršs informē, ka trešais jautājums bijis par mājas lapu kā tādu. Informē, ka tas ir 
sarežģīts process, kam jāpiesaista pakalpojumu sniedzējus no ārpuses. Daļēji informācija 
netiek aktualizēta (piemēram, izlases sadaļā), jo ja vasaras periodā nav izdevies līdz 
galam vienoties ar atsevišķiem sportistiem par detaļām, vai piemēram sasaukt tos kopīgā 
foto sesijā profila bilžu atjaunošanai, kādu iepriekš esam organizējuši Baltijas kausa 1. 
posma laikā, tad sezonas gaitā šim jautājumam pievērsties ir vēl sarežģītāk. Cer vismaz 
daļu informācijas un sadaļu sakārtot pa vasaru līdz sezonai. Skaidro, ka vasarā līdz 
septembra sākumam kalnu slēpošanas darba komisijas sapulces vairs netiek plānotas.  

 
Sapulce beidzas plkst. 9:37. 
 
 
Sapulces vadītājs Dinārs Doršs 
 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste. 

 


