
 

 
 

Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Valdes sēdes 

PROTOKOLS Nr. ADM/2022/8 
 
 
2022. gada 29. jūnijā plkst. 16:00 
Tiešsaistes video platformā Microsoft Teams 
 

    
Darba kārtība 

 
1. LSF gada pārskata apstiprināšana. L. Liniņa, D. Doršs 
2. LSFP 2022.gada finansējuma apstiprināšana. L. Liniņa, D. Doršs 
3. Par iesaistīšanos LOK komisijās. D. Doršs, A. Raugulis 
4. Par LSF Kopsapulci. D. Doršs 
5. Dažādi 

 
D. Doršs lūdz papildināt darba kārtības punktu Dažādi ar jautājumu “Par Eiropas 
Jaunatnes olimpiādi 2023. gada janvārī”. Ierosina ar šo jautājumu sākt, nevienam nav 
iebildumu. 

 

5. 

5.1. Izteicās: D. Doršs , E. Lansmanis, A. Raugulis, J. Puida, G. Ikaunieks 

D. Doršs informē, ka iepriekšējā dienā viņam zvanījis Andris Lupiks no LOK ar jautājumu, 
par 2005. vai 2006. gadā dzimušiem dalībniekiem no LSF, kas varētu startēt Eiropas 
Jaunatnes olimpiādē snovbordā, tramplīnlēkšanā, ziemeļu divcīņā, t.i. cik sporta veidi no 
LSF varētu būt pārstāvēti. LOK piedāvā sūtīt distanču slēpošanā 2+2 sportistus, kalnu 
slēpošanā 2+2 sportistus, jautājums ir par snovbordu un priekšlikums no LOK ir arī 
snovbordā sūtīt 2+2 sportistus, un gadījumā, ja nav sportistu, kas piedalās, šīs vietas var 
izmantot kāda cita disciplīna. Izrunājis šo jautājumu ar E. Lansmani un A. Rauguli.  

E. Lansmanis apstiprina, ka iepriekšējā dienā pārskatījis sportistu sarakstus, un 
gadījumā, ja tiktu piešķirtas 2+2 kvotas snovbordā un arī frīstaila slēpošanā, mēģinātu tās 
izmantot. Ļoti perspektīvu sportistu gan šajās vecuma grupās nav, taču uzskata, ka dalība 
šajā olimpiādē būtu labs motivātors.  

D. Doršs paskaidro, ka 2+2 kvotas domātas snovbordā, frīstaila slēpošanā un 
tramplīnlēkšanā kopā. Ja kādā no šiem sporta veidiem ir vairāki perspektīvi sportisti, par 
to ir jāziņo LOK, lai piešķir papildus kvotas, taču tad jābūt pārliecībai, ka sportisti uz turieni 
aizbrauks.  

E. Lansmanis paskaidro, ka runa ir par Big-Air un Slopestyle disciplīnām gan snovbordā, 
gan frīstaila slēpošanā. Piedalīties EYOF varētu 2 frīstaila slēpotāji (meitenēm potenciālu 
dalībnieču nav), snovbordā varētu būt divas dalībnieces meitenes un 1 puisis.  

Piedalās:  Dinārs Doršs  Gunārs Ikaunieks 
  Daniels Fogelis  Jānis Puida 
  Einārs Lansmanis   

   

LSF ģenerālsekretārs: Agris Raugulis 
LSF Grāmatvede: Laila Liniņa 
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A. Raugulis papildina, ka pie disciplīnām būs arī skikross, kurā šobrīd nav reālu 
kandidātu dalībai. Ierosina E. Lansmanim sagatavot kandidātu sarakstu, kurā norādīts, 
kur šie dalībnieki iepriekš startējuši. Un būtu arī jāsagatavo atlases kritērijus, lai izlemtu, 
kuru puisi un kuru meiteni sūtīs startēt. Atlases kritērijus prasīs arī LOK. Par ziemeļu 
divcīņu noskaidros.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
5.1.1.  lūgt E. Lansmani precizēt potenciālo Eiropas Jaunatnes olimpiādes 
dalībnieku skaitlisko un kandidātu sastāvu snovbordā un frīstaila slēpošanā; 

5.1.2. lūgt A. Rauguli precizēt potenciālo Eiropas Jaunatnes olimpiādes dalībnieku 
skaitlisko un kandidātu sastāvu tramplīnlēkšanā un ziemeļu divcīņā. 

 

1. Izteicās: L. Liniņa, D. Doršs, J. Puida, A. Raugulis  

L. Liniņa informē, ka revidenti izskatījuši visus iepriekšējā gada dokumentus, ir saņemts 
revidentu atzinums. Revidenti uzmanīju pievērsuši PVN neatskaitāmajam priekšnodoklim, 
kam arī VID pievērsis uzmanību, skaidro būtību un lūdz brīdināt sportistus un klubus, ka 
viņu pirkumiem, kad veikti caur LSF, var tikt piemērots PVN. Šī situācija radusies likuma 
izmaiņu dēļ un tāpēc, ka ievērojami samazinājies saņemto ziedojumu apjoms.  

D. Doršs atgādina, ka uz kopsapulci tiks sagatavots arī detalizētāks pārskats par sezonu, 
lai biedri varētu iepazīties detalizētāk. 

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
1.1. apstiprināt LSF gada pārskatu par 2021. gadu.  

 

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

D. Doršs informē, ka nākamais darba kārtībā ir jautājums par LSFP 2022. gada 
finansējuma apstiprināšanu. Atgādina, ka iepriekšējā valdes sēdē pieņemts lēmums LOK 
un LSFP piešķirto finansējumu 2022./2023. gada sezonai sadalīt vienādās daļās starp 
kalnu un distanču slēpošanu. Šobrīd nepieciešams atsevišķs lēmums tieši par LSFP 
finansējuma sadali. Informē, ka detalizēta sadalījuma tāme pieejama MS Teams šīs 
valdes sēdes mapē.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
2.1.  apstiprināt dokumentu “Plānoto izdevumu tāme federācijas darbības un 
aktivitāšu nodrošināšanai 2022. gadā LSFP piešķirto valsts budžeta līdzekļu 
(dotācijas) ietvaros”.  

 

3. Izteicās: D. Doršs,  

D. Doršs informē, ka nepieciešams lemt par iesaistīšanos LOK komisijās, uz ko aicina arī 
LOK. Tika izteikts priekšlikums D. Doršam piedalīties finanšu komisijā, ar G. Ikaunieka 
piekrišanu G. Ikaunieku varētu deleģēt dalībai attīstības un infrastruktūras komisijā ar 
īpašu interesi par attīstības un olimpisko centru apakškomisiju, J. Tiesnieks piekritis 
dalībai juridiskajā komisijā. 

Par Pret Atturas 
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5 0 0 

NOLEMJ: 
3.1.  no LSF dalībai LOK finanšu komisijā deleģēt Dināru Doršu, dalībai LOK attīstības 
un infrastruktūras komisijā deleģēt G. Ikaunieku, dalībai LOK juridiskajā komisijā deleģēt 
J. Tiesnieku.  

 

4. Izteicās: D. Doršs, G. Ikaunieks, J. Puida, E. Lansmanis 

D. Doršs informē, ka LSF kopsapulce plānota 14.09.2022, rosina to rīkot klātienē, 
jāvienojas par norises vietu. Parasti sākuma laiks ir ap 16:00. Jautā E. Lansmanim par 
telpām alternatīvo un ekstrēmo sporta veidu centrā “The Spot”.  

E. Lansmanis informē, ka šajā centrā ir sapulču telpa, kura ir pietiekami liela tam cilvēku 
skaitam, kas parasti piedalās LSF kopsapulcēs un 14.09.2022 šobrīd ir pieejams.  

D. Doršs lūdz rezervēt šo telpu 14.09.2022, par detaļām vienosies. Gadījumā, ja tiks 
ieviesti pulcēšanās ierobežojumi Covid-19 sakarā, lēmumi tiks pārskatīti.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
4.1.  LSF kārtējo biedru sapulci rīkot 2022. gada 14. septembrī, sākuma laiks un 
darba kārtība tiks precizēti.  

 
Sapulce beidzas plkst. 17:09. 
  
LSF Valdes priekšsēdētājs 
Dinārs Doršs 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste 


