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Biedrības “Latvijas Slēpošanas federācija” (turpmāk - LSF) 

Reģ. nr. 40008023069 
Biedru kopsapulces 

PROTOKOLS Nr. KOPS/2022/1 
 
2022. gada 14. septembrī plkst. 15:00 
Rīgā, Ūnijas ielā 14, alternatīvo un ekstrēmo sporta veidu centrā “The Spot” 
 

Piedalās LSF biedri, ar balss tiesībām:  

Nr. Nosaukums Reģ. nr. Pārstāvis 
Pārstāvības 
pamatojums 

1 
Cēsu novada pašvaldība, (Cēsu 
pilsētas sporta skola) 

90000031048 - - 

2 Viļakas novada pašvaldība 90009115618 - - 

3 
Siguldas novada pašvaldība 
(Siguldas sporta skola) 

90000048152 Mārtiņš Pavlovskis Pilnvara 

4 Madonas novada pašvaldība 90000054572 Gunārs Ikaunieks Pilnvara 

5 Biedrība “Sporta Klubs Kore” 40008028831 Jānis Korde Statūti 

6 Biedrība “SK Pantera” 40008087089 Sandra Meldere Statūtu 

7 Biedrība “Sporta Klubs Ziemeļpols” 50008075931 Pauls Stēga Pilnvara 

8 Biedrība "Sporta klubs "Apex"" 40008139319 Dainis Krauja Pilnvara 

9 Biedrība “Sporta Klubs “ASI”” 40008127165 Dainis Krauja Statūti 

10 Biedrība “Sporta klubs Virsotne” 40008179379 Jana Zvejniece Statūti  

11 Biedrība “Snow feel” 40008177700 Aldis Andersons Statūti 

12 Biedrība “Sporta klubs WHITE RUSH” 40008280792 -  

13 Biedrība “N57” 40008268499 Anna Bondare Pilnvara 

14 
Biedrība “Sporta klubs “Lidojošais 
slēpotājs”” 

40008108484 Agris Kumeliņš Pilnvara 

15 Biedrība “Ogres stils” 40008114620 - - 

16 
Biedrība "Ogres Ziemeļu divcīņas 
klubs "OZDK"" 

40008252962 - - 

17 Biedrība “Lidozols” 40008270493 Agnese Amoliņa Statūti 

18 Sporta skola "Arkādija" 90002202793 - - 

 
Kopējais biedrības biedru skaits – 18. Seši biedri (Cēsu novada pašvaldība (Cēsu pilsētas sporta 
skola), Viļakas novada pašvaldība, biedrība “Sporta klubs WHITE RUSH”, biedrība “Ogres stils”, 
biedrība "Ogres Ziemeļu divcīņas klubs "OZDK"",  Sporta skola "Arkādija") biedru kopsapulcē nav 
pārstāvēti. 
 
Valdes locekļi: Dinārs Doršs, Gunārs Ikaunieks, Jānis Puida, Einārs Lansmanis, Daniels Fogelis 

Piedalās: LSF ģenerālsekretārs Agris Raugulis, grāmatvede Laila Liniņa, sporta organizatore Laura 
Šķibuste 

Viesi: Jānis Tiesnieks, Betija Burkovska 

 
LSF gadskārtējo biedru sapulci sasauca LSF valde. Paziņojums par sapulci izsludināts 2022. gada 

31. augustā LSF mājas lapā www.infoski.lv un 2022. gada 31. augustā elektroniski nosūtīts visiem 

biedriem.  

Izsludinātā dienas kārtība 

1. Pilnsapulces atklāšana  15-00 
2. Pilnsapulces vadības vēlēšanas 15-05 
3. Mandātu komisijas ziņojums 15-10 
4. Informācija par darbu atskaites periodā:  
 4.1. tramplīnlēkšana, divcīņa - M.Sokolova 15-15 

http://oldlm.lm.gov.lv/lv/darba-devejiem/profesiju-klasifikators
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 4.2. snovbords/frīstaila slēpošana - E. Lansmanis 15-30 
 4.3. distanču slēpošana - J. Puida 15-45 
 4.4. kalnu slēpošana - D. Fogelis 

4.5. LSF – D. Doršs 
16-00 
16-15 

5. LSF finanšu pārskats 16-30 
6. Debates 16-40 
7. Pilnsapulces noslēgums 16-50 

 
1. Izteicās: D. Doršs 

D. Doršs atklāj kopsapulci. Pasakās E. Lansmanim par uzņemšanu “SPOT” centrā, kur trenējas 

alternatīvie sporta veidi, t.sk. snovbordisti un frīstaila slēpotāji, kā arī kalnu slēpotāji. Informē, ka valde 

uzskatīja, ka šo biedru sapulci bija jārīko klātienē, informē, ka arī darba komisijas sanāksmes plānots 

rīkot daļēji attālināti, daļēji klātienē. Informē, ka distanču saime zaudējusi I. Eiduku, lūdz ieturēt 

klusuma brīdi.  

 
2. Izteicās: D. Doršs,  

D. Doršs ierosina par kopsapulces vadītāju iecelt Dināru Doršu, par balsu skaitītājiem Lailu Liniņu 
un Agri Rauguli, par protokolisti - Lauru Šķibusti. Iepazīstina ar LSF valdi.  

Par Pret Atturas 

12 0 0 
NOLEMJ: 
2.1. par LSF biedru kopsapulces vadītāju iecelt Dināru Doršu, par balsu skaitītājiem Lailu 
Liniņu un Agri Rauguli, par protokolisti - Lauru Šķibusti.  

 

3. Izteicās: D. Doršs, L. Liniņa 

A. Raugulis informē, ka LSF uz šodienu ir 18 biedri, uz kopsapulci ieradušies 12, nosauc klātesošos 
biedrus. Tā kā pārstāvēti ir vairāk kā puse biedru, kopsapulce ir lemttiesīga.  

 

4. Izteicās: D. Doršs 

D. Doršs pēc dienas kārtības pirmie uz sezonu atskatās lēkšana ar slēpēm un ziemeļu divcīņa, bet 
M. Sokolova ir saslimusi un nevarēja ierasties, taču atsūtījusi savu atskatu uz sezonu elektroniski, 
lūdz A. Rauguli to nolasīt.  
 
4.1. Izteicās: A. Raugulis, A. Amoliņa, D. Doršs,  

A. Raugulis nolasa M. Sokolovas sagatavoto atskatu uz pagājušo sezonu: “Tramplīnlēkšna un  
Ziemeļu divcīņa ir ievirzījusies stagnācijas fāzē saistībā ar sporta bāžu praktisku neesamību. Ļoti 
kūtrais atbalsts no valsts un pašvaldību puses liek rokām nolaisties visiem sporta veidā iesaistītajiem 
entuziastiem. 

Ogres klubu virzītais projekts jauna tramplīna būvniecībā tika Rīgas mežu nobloķēts un tagad iet 
ieilgusī īpašuma un paša projekta pāreja Ogres novada pašvaldības īpašumā un pārraudzībā. Vēl 
joprojām gribam ticēt Ogres novada pašvaldības labai gribai un solījumiem atbalstīt sporta veidu ar 
tramplīna būvniecību. Pēc pēdējām pārrunām – līdz kalendārā gada beigām tiks pabeigta īpašuma 
pārņemšana un tad nu tik sāks un raus vaļā. 

Siguldas klubu centieni attīstīt sporta veidu arī nav vainagojušies ar panākumiem. Un saņemti vairāki 
atteikumi no vairākām pašvaldībām par atbalstu un vietas piešķiršanu tramplīna būvniecībai. 

Pašreizējais tramplīnu stāvoklis atliek vēlēt labāko. 

Sigulda aktīvi turpina treniņus uz mazajiem tramplīniem un ir izsludinājusi jaunu audzēkņu 
uzņemšanu. 
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Ogres tramplīna stāvoklis neļauj aizvadīt treniņus uz tā, tāpēc jaunu sportisti netiek uzņemti un 
treniņus turpina jau esošie nedaudzie sportisti, izmantojot sauso treniņu un imitāciju iespējas Ogrē 
kā arī ceļojot uz vietām kur ir tramplīni. 

Tiek izmantotas visas iespējas trenēties un piedalīties sacensībās, klubi aktīvi piedalās FIS Attīstības 
nometnēs, rīko paši nometnes ārzemēs. Piedalās Sacensībās ar mainīgiem panākumiem. 

Šogad Rumānijā notika pirmais FIS New Star Trophy, kas ir paredzēts tieši bērniem. Latvijas pārstāve 
Aelita Krasiļščikova izcīnīja 4. vietu šajās sacensībās. 

Un Skaļākais uznāciens mūsu sporta veidiem bija Markusa Vinogradova debija Olimpiskajās spēlēs 
Ziemeļu divcīņā. Jāatzīst, ka augsti sportiskie rezultāti izpalika taču nesa publicitāti un noteikti 
iepazīstināja Latvijas sabiedrību ar sporta veidu kopumā un sportistu atsevišķi. Var vēl pieminēt ka 
darbojamies FIS lauciņā. M. Sokolovai ir TD licence divcīņā un pirmais Pasaules kauss Oslo bija 
martā. Šosezon M. Sokolova ir nominēta uz TDA EYOF 2023 (Planica/Tarvizio)” 

A. Amoliņa informē, ka Siguldas tramplīnlēcēji, par spīti tam, ka nav tramplīna, ir noskaņoti pozitīvi, 
ļoti aktīvi, darbojas un piedalās arī LČ distanču slēpošanā, startēja arī tuvākajās sacensībās. M. 
Vinogradova dalība OS ir ļoti iedvesmojusi jauno paaudzi. Tuvākajā laikā plānots piedalīties 
sacensībās Vācijā.  

D. Doršs cer, ka tuvākajā laikā pašvaldības radīs iespēju palīdzēt sporta veida attīstībai, no LSF 
puses atbalstīs, kā varēs.  

Par Pret Atturas 

12 0 0 
 
NOLEMJ: 
4.1.1. pieņemt zināšanai M. Sokolovas un A. Amoliņas sniegto informāciju par darbu 
tramplīnlēkšanā un ziemeļu divcīņā. 

 

4.2. Izteicās: E. Lansmanis, D. Doršs 

E. Lansmanis atskatās uz pagājušo sezonu snovbordā un frīstaila slēpošanā, kas pagājusi 

veiksmīgi. Atzinīgi izsakās par video sacensībām, kas tiek veidotas ar mērķi atgriezt sporta veidu 

popularitāti. Šogad sociālajā vietnē “Instagram” savākti 120 tūkstoši skatījumu. Jauniešu Kausa 

sacensības notikušas pēc plāna, informē par sadarbību ar ūdens cauruļu ražotājiem, kas palīdzēja 

izveidot parku, sponsorējot ūdens caurules, no kā tika izveidots parks. Liels notikums bijis SES 

Kauss, kas bija FIS kauss un arī Latvijas Čempionāts frīstaila slēpošanā. Tas noticis Otepes kūrortā 

un bija pirmās sacensības, ko šī komanda rīkoja ārpus Latvijas. Sacensības noritējušas 3 dienas, 

labā kvalitātē, saņemtas labas atsauksmes no dalībniekiem un FIS tehniskā delegāta. Atskatās uz 

sezonas noslēguma sacensībām, kurās piedalījās arī kalnu slēpošanas klubs APEX, kas, sākotnēji 

bija skeptiski noskaņoti, tomēr pēc sacensībām bija ļoti apmierināti ar norisi. Cer arī turpmāk veidot 

sadarbību starp snovbordistiem, frīstaila slēpotājiem un kalnu slēpotājiem. Kā labāko sportistu izceļ 

Dru Povelu, informē par labākajiem sasniegumiem šajā sezonā, kā arī gūto traumu. Cer, ka viņam 

izdosies kvalificēties nākamajām OS. Iepriekšējā sezonā rīkotas astoņas FIS līmeņa sacensības, kas 

nozīmē, ka būtu jāsaņem lielāku dotāciju no FIS.  

Par Pret Atturas 

12 0 0 
NOLEMJ: 
4.2.1. pieņemt zināšanai E. Lansmaņa sniegto informāciju par darbu snovbordā un frīstaila 
slēpošanā atskaites periodā.  
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4.3. Izteicās: J. Puida, D. Doršs, G. Ikaunieks 

J. Puida atskatās uz 2021./2022. gada sezonu, kas ir bijusi vēsturiski veiksmīgākā sezona distanču 
slēpošanā. Visa sezona pagājusi Olimpisko spēļu procesā, min labākos rezultātus un sportistus 
Olimpiādē. Atskatās uz trīs Latvijas Čempionāta posmiem, kā arī nozīmīgākajām sacensībām un 
rezultātiem – labākie sportisti R. Vīgants, L. Kaparkalējs, P. Eiduka. Šajā sezonā izdevies izveidot 
Latvijas izlasi distanču slēpošanā, izlases treneris ir Roberts Slotiņš, konsultē Aivars Rehemā, izlasē 
ir astoņi sportisti, no kuriem seši ir LOV sastāva sportisti un divi labākie puiši no junioriem. Izlase 
aizvadījusi četras nometnes, pašlaik ir piektajā. Vasarā notika darbs ar rollerslēpošanas izlasi, 
atskatās uz rollerslēpošanas sacensībām, labākajiem sportistiem un rezultātiem. Nākamajā sezonā 
plānoti trīs Latvijas Čempionāta posmi, notiks arī EYOF (Itālijā), paralēli ir Pasaules Junioru 
čempionāts un Pasaules Čempionāts. Informē par distanču slēpošanas budžetu, kas noslēdzies ar 
ievērojamu atlikumu, kas radies, pateicoties LSFP papildus finansējumam.  

D. Doršs uzskata, ka distanču slēpošanā aizvadītajā sezonā bijuši spīdoši rezultāti. Pasakās par labi 
rīkotiem pasākumiem, kas veicina sporta veida izaugsmi.  

D. Ikaunieks informē par izcilajiem sasniegumiem rollerslēpošanā, kā arī labi sarīkotajām 
sacensībām, kas palīdz veidot pozitīvu publicitāti.  

Par Pret Atturas 

12 0 0 
NOLEMJ: 
4.3.1. pieņemt zināšanai J. Puidas sniegto informāciju par darbu distanču slēpošanā atskaites 
periodā. 

 

4.4. Izteicās: D. Fogelis, D. Doršs  

D. Fogelis atskatās uz 2021./2022. kalnu slēpošanas sezonu. Šajā sezonā aizvadītas sacensības 

Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Itālijā. Sportisti paliek arvien spēcīgāki, cer uz augstiem rezultātiem 

nākotnē. Informē par kalnu slēpotāju dalību OS, informē par atlases periodu, kā arī rezultātiem. 

Labāks izrādījās Miks Zvejnieks, kurš atlasē par dalību Olimpiskajās Spēlēs sacentās ar Elvi Opmani. 

No meitenēm Latvijas labākā kalnu slēpotāja ir Dženifera Ģērmane, taču viņa kritiena rezultātā lauza 

atslēgas kaulu un zaudēja iespēju startēt Olimpiskajās Spēlēs, tāpēc no Latvijas piedalījās Liene 

Bondare. Uz šo brīdi četri sportisti ir LOV sastāvā: Sudrabs – M. Zvejnieks, Dž. Ģērmane, Bronza – 

E, Opmanis, L. Bondare. Informē, ka Siguldā vairs nebūs iespējas slēpot Kaķīškalnā – tas vairs 

nedarbosies. Cer uz labu nākamo sezonu, sarīkot visas plānotās sacensības vislabākajā līmenī, kā 

arī izdosies labi startēt Pasaules Čempionātā kalnu slēpošanā.  

D. Doršs papildina D. Fogeļa teikto. Informē, ka nākotnē ir plāns stiprināt “Baltic Cup” zīmolu un 

sadarboties ar lietuviešiem, somiem, sadarbību ar sponsoriem. Informē par sportistu sasniegumiem.  

Par Pret Atturas 

12 0 0 
NOLEMJ: 
4.4.1. pieņemt zināšanai D. Fogeļa sniegto informāciju par darbu kalnu slēpošanā atskaites 
periodā. 

 

4.5. Izteicās: D. Doršs 

D. Doršs atskatās uz iepriekšējām 3 sezonām, kas bijušas esošās valdes sastāvā – pandēmija, 
ziema bez sniega u.c. izaicinājumi. Informē, ka nākamā sezona ir pēdējā pirms valdes nākamajām 
vēlēšanām. Informē par izaicinājumiem, ar kuriem LSF valde saskārās iepriekšējā sezonā. Tā kā tā 
bija olimpiskā sezona, emociju bija vairāk, nekā ierasts. Valde vairākkārt saskārusies ar 
mēģinājumiem apstrīdēt valdes lēmumus, taču uzsver, ka iesaistītās personas nedrīkst iesaistīties 
lēmumu pieņemšanā. Informē, ka esošā valde pašlaik visi izteikušies pozitīvi par iespēju šādā 



 

5 
 

sastāvā darboties arī nākamos četrus gadus pēc šīs sezonas, taču atgādina, ka jebkurš var 
pieteikties un pretendēt uz vietu LSF valdē. Ierosina nākamo kopsapulci rīkot nākamās sezonas 
beigās, t.i. maija beigās / jūnija sākumā, lai nākamais valdes sastāvs var sākt darbu jau vasarā, lai 
pienācīgi sagatavotos 2023./2024. sezonai. Atskatās uz situāciju ar sportistu I. Bikši, kam netika 
piešķirta vieta Olimpiskajās Spēlēs – tas tika apstrīdēts LOK, kas lūdza LSF šo lēmumu pārskatīt. 
Uzsver, ka LSF valdei jābūt tādai, kurai biedri un atbalstītāji uzticas, skaidri jāpauž savu nostāju, un, 
komplektējot komandas, jāpievērš uzmanību arī komandas mikroklimatam.  

Informē, ka 12 LSF sportisti ir LOV sastāvā, kā arī par notiekošajām diskusijām starp LOK un LSFP 
par valsts finansējuma pārvaldīšanu. Informē, ka FIS pārziņā ir arī atbilstošie paralimpiskie sporta 
veidi. Iespējams, nākamajā kopsapulcē būs jārunā arī par izmaiņām LSF statūtos, lai iekļautu arī 
atbilstošos paralimpiskos sporta veidus.  

Par Pret Atturas 

12 0 0 
NOLEMJ: 
4.5.1. pieņemt zināšanai D. Dorša sniegto informāciju par darbu LSF atskaites periodā. 

 

5. Izteicās: D. Doršs, L. Liniņa, P. Stēga, A. Raugulis, E. Lansmanis,  

D. Doršs informē, ka klātesošajiem izdalīti finanšu pārskati par laika periodu no 10.09.2021.-
14.09.2022. Kalnu slēpošanas un distanču slēpošanā budžeta atlikumi ir saistīti ar privātajiem 
sportistiem. Informē, ka izmaksu sadārdzinājuma dēļ nākamajā sezonā būs ļoti jāpārskata visas 
izmaksas un pozīcijas.  

P. Stēga uzdod jautājumu E. Lansmanim par borderkrosa sacensību izdevumiem. Saņem 
skaidrojumu par izmaksu pozīcijām – tehniskais delegāts, tiesneši, viesnīca utt., kā arī informāciju, 
ka, iespējams, tiks saņemta nauda no SES (5 tūkstoši) par šo sacensību rīkošanu. Skaidro, kāpēc 
šādas sacensības nav izdevies rīkot Latvijā – kalnu īpašnieki nav izrādījuši interesi, kalna izbūvēšana 
vienām šāda mēroga sacensībām nav atbilstoša, tāpēc sacensības rīkotas Igaunijā. Par nākamās 
sezonas sacensībām ir uzsāktas sarunas ar Mežezeru.  

A. Raugulis informē, ka iepriekšējā sezonā bijusi LOK un Valsts kontroles pārbaudes, kas 
noritējušas veiksmīgi.  

Par Pret Atturas 

12 0 0 
NOLEMJ: 
5.1. pieņemt zināšanai LSF finanšu pārskatu par laika periodu 10.09.2021.-14.09.2022. 

 

6. Izteicās: D. Doršs 

D. Doršs informē, ka varam pāriet pie debatēm. Jautā vai kāds vēlas izteikties par kādu jautājumu.  
 
Debašu nav. 
 
7. Izteicās: D. Doršs 

D. Doršs informē, ka visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paziņo kopsapulci par slēgtu. 

 
Sapulce beidzas plkst. 16:27.  
 
 
LSF valdes priekšsēdētājs       Dinārs Doršs 
 
 
Protokoliste          Laura Šķibuste  


