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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. ALP/2022/5 
 
2022. gada 8. septembrī plkst. 12:30 
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 (no 12:49 – 2. jaut.) 
 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 

 

Darba kārtība 

1. Precizējumi LSF kalendārā. D. Doršs 
2. LSF sacensībās startējušo dalībnieku reģistrācija 2022.-2023. gada sezonai. D. 

Doršs, A. Raugulis 
- Dalībnieku reģistrs U12-U16-M  
- FIS kodi 

3. Pasaules čempionāta atlases kritēriju nolikums. D. Doršs 
4. Informācija par fizisko kontrolnormatīvu sacensību norisi 17.09. D. Doršs, D. 

Fogelis 
5. Par LSF biedru kopsapulci.  
6. Dažādi. 

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

D. Doršs kopīgo ekrānu un demonstrē LSF kalendāru ar veiktajiem precizējumiem. 
Informē, ka šis precizētais kalendārs darba komisijai pirmdien nosūtīts elektroniski. Kopš 
iepriekšējās sanāksmes klāt nākuši divi Vilciņa Kausa posmi – ASI pieteikušies rīkot 
posmu Žagarkalnā, SK Ziemeļpols pieteicās rīkot Vilciņa Kausa posmu 28.01.2023. 
Informē arī par izmaiņām Latvijas sacensībās. Informē, ka tiek slēgts Kaķīškalns, līdz ar to 
uz tā vairs nevarēs slēpot. Informē, ka saņēmis ieteikumu no Kordes trases, kā arī no SK 
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Virsotne un SK Kore par iespēju kādu no posmiem rīkot Kordes trasē. Piedāvā Kordes 
trasē rīkot februāra sākuma posmu, skaidro iespējamās izmaiņas sacensību disciplīnās. 
Jāsagaida ziemas sākumu, lai saprastu, vai Kordes trase strādās un tajā varēs notikt 
sacensību posms. Informē arī par citiem precizējumiem.  

Par Pret Atturas 

6 0 0  
NOLEMJ: 
1.1. pieņemt zināšanai D. Dorša sniegto informāciju par precizējumiem LSF 
kalendārā.  

 

2. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis,  

D. Doršs informē, ka nākamais darba kārtībā ir jautājums par LSF sacensībās startējušo 
dalībnieku reģistrāciju 2022.-2023. gada sezonai. Atgādina, ka klubu pārstāvjiem, 
treneriem A. Raugulim ir jāatsūta LSF informāciju par sportistiem, kuriem nepieciešams 
FIS kods, nosūtīs reģistrācijas formu, kas jāaizpilda, lai pieteiktu sportistus, t.sl. tos, 
kuriem vajag FIS kodu, maksa par FIS kodu ir 33 Šveices franki. Skaidro situāciju ar 
dalībniekiem, kuriem nav FIS kodu, t.i. U12, U14, U16, meistari u.c. Brīdī, kad notiek 
sacensības, visiem dalībniekiem ar pareiziem vārdiem, uzvārdiem, pareizām 
garumzīmēm, jau jābūt iekļautiem laika ņēmēju sistēmā. Šiem sportistiem tiek piešķirts 
kods un nākamajās sacensībās dalībnieku būtu jāpiesaka ar to pašu piešķirto kodu. Lūdz 
līdz septembra beigām iesūtīt A. Raugulim sava kluba dalībnieku sarakstus, izmantojot 
dalībnieku reģistrācijas formu, kas pirmdien (05.09.2022) tika nosūtīta e-pastos. Lūdz 
izmantot konkrēto veidni, lai nerastos situācija, ka no dažādiem klubiem tiek saņemta 
informācija dažādos formātos, kas palielina darba apjomu. Informē, ka būs izmaiņas arī 
sacensību nolikumos par pieteikšanos, informē par izmaiņām FIS sacensību dalībniekiem. 
Ja klubam parādās jauns sportists pēc 30. septembra, par to jāinformē LSF, izmantojot to 
pašu pieteikumu formu, iekrāsojot šo dalībnieku. Ja informācija par šo dalībnieku tiks 
saņemta pārāk tuvu konkrētām sacensībām, varētu būt, ka šis dalībnieks konkrētajās 
sacensībās netiek reģistrēts pie konkrētā kluba.  

Par Pret Atturas 

7 0 0  
NOLEMJ: 
2.1. pieņemt zināšanai D. Dorša sniegto informāciju par LSF sacensībās startējušo 
dalībnieku reģistrāciju 2022.-2023. gada sezonai.  
 
3. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, M. Gintere,  

D. Doršs kopīgo ekrānu un demonstrē Pasaules čempionāta atlases kritēriju nolikumu. 
Atgādina, ka SK White Rush rosinājis diskutēt par šo nolikumu jau iepriekšējā kalnu 
slēpošanas darba komisijas sanāksmē, caurskatījis nolikumu, ņemot vērā komentārus. 
Informē, ka dokumentā ar sarkaniem burtiem ir tas, kas pievienots klāt redakcijai, tas, kas 
dzēsts, iekrāsots dzeltenā krāsā, informē par dokumenta saturu, detalizēti paskaidro 
punktus. 

M. Gintere pasakās par veiktajiem grozījumiem. Nolikuma punktā 5.1. būtu jāņem ārā 
kobināciju, kur minēti 80 punkti, jo šādas prasības nav. Līdz janvāra beigām kombinācijas 
sacensības varētu nenotikt, šajā sakarā iepriekšējā sanāksmē runājām, ka kombinācijā 
LSF atļauj dalībniekam startēt, ja dalībnieks sezonā ir piedalījies attiecīgajā ātruma 
disciplīnā un slalomā. Lūdz papildināt arī punktu 6.3. par noteikumiem sportistiem 
papildus kvotu gadījumā.  

D. Doršs piekrīt šādiem precizējumiem un tiešsaistē izdara izmaiņas nolikuma punktos 
5.1. un 6.3.  

Par Pret Atturas 

7 0 0  
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NOLEMJ: 
3.1. apstiprināt un virzīt apstiprināšanai LSF valdē Pasaules čempionāta atlases 
kritēriju nolikumu ar izmaiņām, kas izdarītas šajā sanāksmē.  
 
4. Izteicās: D. Fogelis, D. Doršs, A. Raugulis, J. Zvejniece,  

D. Fogelis informē par fizisko kontrolnormatīvu sacensību norisi 17.09. Kopīgo ekrānu un 
dalās ar sagatavoto ielūgumu uz fizisko kontrolnormatīvu sacensībām, informē par 
plānoto kārtību. Lūdz sportistiem dalības maksu maksāt ar pārskaitījumu, rekvizīti būs 
ielūgumā.  

D. Doršs papildina, ka LSF cenšas pāriet uz pilnīgas dalības maksu iekasēšanas 
pārskaitījumu formā LSF rīkotajās Latvijā notiekošajās sacensībās, klubam ir iespēja 
prasīt rēķinu par saviem sportistiem vai sportists var maksāt individuāli. Jautā D. Fogelim 
par termiņu, kurā var samaksāt dalības maksu. Atgādina, ka uz vietas sacensību dienā 
pieteikties nevarēs.  

D. Fogelis paskaidro, ka dalības maksas maksājums būtu veicams kopā ar pieteikumu, 
kas jāiesniedz ne vēlāk kā 48h līdz sacensību startam (17.09 10:00). Ja sportists ir 
pieteicies, bet LSF nav saņemts dalības maksas maksājums un sportists nevar uzrādīt 
maksājuma uzdevumu, sportists pie starta netiks pielaists.  

J. Zvejniece atgādina, ka jau pavasarī informējusi, ka datuma dēļ no SK Virsotne būs 
ievērojami mazāks dalībnieku skaits – liela daļa būs Spānijā skrituļslaloma sacensībās.  

Par Pret Atturas 

7 0 0  
NOLEMJ: 
4.1. pieņemt zināšanai D. Fogeļa sniegto informāciju par fizisko kontrolnormatīvu 
sacensību norisi 17.09.  
 
5. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis 

D. Doršs informē par LSF biedru kopsapulci, uz kuru ielūgumi biedriem jau izsūtīti. Biedru 
sapulce notiks klātienē, ekstrēmo sporta veidu centrā “The Spot”, kur saimnieko E. 
Lansmanis.  

A. Raugulis informē, ka visa informācija ir ielūgumā, reģistrācija no 14:30, sākam 15:00. 
Video, kā nokļūt, nosūtīta e-pastā, informē par auto novietošanas iespējām. Atgādina par 
pilnvarām, ja klubu pārstāv kāds, kurš nav iekļauts statūtos, kā arī var piedalīties sapulcē 
kā viesis.  

Par Pret Atturas 

7 0 0  
NOLEMJ: 
5.1. pieņemt zināšanai D. Dorša un A. Rauguļa sniegto informāciju par LSF biedru 
kopsapulci.  
 
6. 

6.1. Izteicās: D. Doršs,  

D. Doršs informē, ka ir noslēgtas vienošanās ar visiem izlases dalībniekiem, kas bija 
kvalificējušies pēc pieņemtajiem kritērijiem: sieviešu komandā Dž. Ģērmane un L. 
Bondare, vīriešiem Lauris Opmanis, Elvis Opmanis, Miks Zvejnieks, Žaks Gedra, Kristers 
Gulbis, Roberts Kupčs un Jurģis Zvejnieks. Izlases dalībniekiem FIS kodi tiek saglabāti 
aktīvi un apmaksāti no LSF budžeta.  
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6.2. Izteicās: D. Doršs. K. Zvejnieks, A. Raugulis 

D. Doršs informē, ka šodien saņēmis zvanu no LOK par EYOF sacensībām, kurās lūgts 
jau iesniegt skaitlisko sastāvu, jādomā arī par atlases kritērijiem utml. EYOF notiks Itālijā, 
pāris stundu brauciena attālumā no vietas, kur notiks Latvijas Čempionāts (LČ). Izskatās, 
ka LČ vēl var paspēt nostartēt milzu slaloma sacensībās un tad būtu jādodas. Latvijas 
delegācijai iebraukšanas datums ir 20.01.2023, prombraukšanai 29.01.2023 Jālemj arī 
par loģistikas risinājumiem tiem, kas startē abās sacensībās. Olimpiskā komanda lidos no 
Rīgas 20. janvārī. LSF kalnu slēpošanā ir piešķirta kvota 2+2 (2 puiši, 2 meitenes) + 2 
treneri, informē par potenciālu iespēju iegūt papildus kvotas no snovborda / frīstaila 
slēpošanas. Lūdz klubus apzināt un informēt LSF par dalībniekiem, kas varētu startēt, tie 
ir pirmie divi FIS gadi – 2005. un 2006. dzimšanas gads.  

A. Raugulis lūdz papildus kandidātu sarakstam atsūtīt arī viņu labākos sasniegumus.  

Par Pret Atturas 

7 0 0  
NOLEMJ: 
6.1.1. pieņemt zināšanai D. Dorša sniegto informāciju par EYOF sacensībām; 
6.1.2. klubiem EYOF dalībnieku kandidātu un pārstāvju sarakstus iesniegt LSF līdz 
13.09.2022.  
 
6.3. Izteicās: M. Gintere, D. Doršs, A. Raugulis 

M. Gintere jautā par LSF vecajiem mietiem, uz ko saņem D. Dorša atbildi, ka šie mieti 
drošībai tiek pieturēti rezervē līdz brīdim, kad no ražotāja tiek saņemti jauni mieti. Tie būs 
pieejami, tiklīdz tiks saņemti jaunie mieti.  

M. Gintere jautā arī par sportistu reģistru. Informē, ka arī Rīgas Dome mainījusi 
noteikumus finansējuma pieprasīšanai, un lūdz iekļaut informāciju no sportistu reģistra. 
Vēl viens jautājums pirms sezonas ir par LOV kritērijiem, kādi tie būs attiecībā uz šīs 
sezonas rezultātiem. 

A. Raugulis informē, ka sportistu reģistrs ir jau publicēts mājas lapā.  

D. Doršs piekrīt, ka jautājums par LOV kritērijiem ir aktuāls, tas tiks iekļauts kādā no 
nākamo kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmju darba kārtībām. Informē par 
situāciju par valsts finansējuma pārdales kārtības maiņu starp LOK un LSFP.  

 
 
 
Sapulce beidzas plkst. 14:04. 
 
 
Sapulces vadītājs Dinārs Doršs 
 
 
 
 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste. 

 


