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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. ALP/2022/6 
 
2022. gada 22. 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 12:45, 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 
LSF grāmatvede: Laila Liniņa 

 

Darba kārtība 

1. Kalnu slēpošanas darba komisijas sastāvs, tā apstiprināšana 22./23. D. Doršs, A. 
Raugulis 

2. FIS jauniešu sacensību kalendārs kalnu slēpošanā, tā sadalījums LSF biedriem. 
D. Doršs, A. Raugulis 

3. Atlases kritēriji EYOF Tarvisio 20.-29.01.2023. D. Doršs 
4. Atlases kritēriji LSF kalnu slēpošanas izlases sastāviem 23./24. un 24./25. gada 

sezonās. D. Doršs 
5. Dažādi: 

− atgādinājums par klubu dalībnieku saraksta iesniegšanu līdz 30.09. 

− par fizisko sacensību norisi 17.09.2022. 

− nākošo tuvāko sanāksmju grafiks 5.10.2022; 12.10.2022. 
 
1. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, S. Meldere, K. Zvejnieks, R. Doršs, G. Gasūna, 
B.Burkovska,  

D. Doršs informē, ka šī ir pirmā kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksme pēc LSF 
gadskārtējās biedru sapulces, uzskatījis par nepieciešamu apstiprināt kalnu slēpošanas 
darba komisijas sastāvu 2022./2023. gada sezonai. Atgādina, ka klubiem tika lūgts līdz 
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iepriekšējai dienai, t.i. līdz 21.09.2022 iesūtīt savu klubu pārstāvjus, informācija saņemta 
no dažiem klubiem, visi vēl nav iesūtījuši.  

A. Raugulis precizē informāciju. Uz šo brīdi saņemti klubu pārstāvji no: 1) jauna kluba 
“Marbel Ski Team”, kas nominē Betiju Burkovsku un Annu Bondari; 2) biedrība “N57” 
nominē Annu Bondari, Ullu Ģērmani, Dināru Doršu; 3) SK “White Rush” – Elvis Opmanis, 
Lauris Opmanis, Marita Gintere; 4) SK “Apex” – Kristīne Cera.  

D. Doršs lūdz klubus apstiprināt vai precizēt pārstāvjus, kas klubu pārstāvējuši iepriekšējā 
sezonā.  

S. Meldere apstiprina SK Pantera pārstāvjus: Sandra Meldere, Ieva Meldere, Madara 
Meldere.  

K. Zvejnieks apstiprina, ka SK Virsotne pārstāvji paliek nemainīgi: Jana Zvejniece, 
Kristaps Zvejnieks, Žaklīna Frickausa.  

R. Doršs apstiprina, ka SnowFeel pārstāvji paliek nemainīgi: Renārs Doršs un Aldis 
Andersons.  

G. Gasūna apstiprina, ka arī SK Ziemeļpols pārstāvji paliek nemainīgi: Gunta Gasūna, 
Lelde Gasūna, Evelīna Gasūna. 

D. Doršs informē, ka pēc sanāksmes sazināsies ar SK Asi, SK Kore, Siguldas Sporta 
skola, lai precizētu, vai šo klubu pārstāvju sarakstā ir veicamas kādas izmaiņas. Informē, 
ka ir saņemts iesniegums un pievienotie dokumenti par jauna biedra “Marbel Ski Team” 
uzņemšanu par LSF biedru, valdē šis jautājums vēl nav izskatīts. Šī sporta kluba 
pārstāves ir Betija Burkovska un Anna Bondare.  

B. Burkovska apstiprina, ka dibinājušas klubu un vēlas iestāties LSF kā biedri.  

Par Pret Atturas 

7 0 0  
NOLEMJ: 
1.1. apstiprināt kalnu slēpošanas darba komisijas pārstāvju sastāvu 2022./2023. 
gada sezonai un virzīt to apstiprināšanai valdē.  

 

2. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, D. Fogelis, S. Meldere, D. Krauja, R. Doršs, J. 
Zvejniece, K. Zvejnieks, K. Cera, G. Gasūna,  

D. Doršs informē, ka jālemj par FIS jauniešu sacensību kalendāru kalnu slēpošanā un tā 
sadalījums LSF biedriem. Atgādina, ka ranga secībā klubiem ir tiesības izvēlēties, kurās 
no FIS jauniešu sacensībām piedalīties. Paskaidro, ka šis sacensību kalendārs ir 
pieejams FIS mājas lapā.  

A. Raugulis kopīgo ekrānu un dalās ar FIS jauniešu sacensību kalendāru kalnu 
slēpošanā.  

D. Fogelis informē, ka nupat sazvanījies ar J. Kordi, SK Kore nepretendē uz dalību FIS 
jauniešu sacensībās.  

D. Doršs sauc klubus ranga secībā un piedāvā izvēlēties kādas no pieejamajām FIS 
jauniešu sacensībām, klubi izvēlas sacensības, kurās piedalīties. SK Kore, SnowFeel, SK 
ASI, N57 un SK White Rush atsakās no dalības piedāvātajās FIS jauniešu sacensībās.  

K. Zvejnieks jautā, kā var pieteikties pārējām FIS Children sacensībām, kas netika 
nosauktas. Saņem D. Dorša atbildi, ka jāsazinās ar A. Rauguli – sacensības ir pieejamas 
visiem, ja kāds klubs grib piedalīties, ir jāpiesakās.  

Par Pret Atturas 

8 0 0  
NOLEMJ: 
2.1. FIS jauniešu sacensības starp kalnu slēpošanas klubiem sadalīt sekojoši:  
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− SK Pantera: Ricky v Orlickych horach (CZE) 20.-21.01.2023;  

− SK Virsotne: Vratna (SVK) 17.-18.01.2023, Malbun (LIE) 07.-08.04.2023, ja SK 
Ziemeļpols atsakās, tad arī Taernaby (SWE) 21.-22.04.2023;  

− SK Apex: Val d Isere (FRA) 06.-07.04.2023, Abetone (ITA) 30.03.-01.04.2023;  

− SK Ziemeļpols: Taernaby (SWE) 21.-22.-04.2023, ja SK Apex atsakās, tad arī 
Abetone (ITA) 30.03.-01.04.2023.  

 
3. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, K. Zvejnieks, S. Meldere,  

D. Doršs kopīgo ekrānu un dalās ar EYOF atlases kritēriju nolikuma projektu. Atgādina, 
ka no LOK pieejamās informācijas zināms, ka kalnu slēpošanai pieejamas 2 meiteņu un 2 
puišu vietas, 2005. un 2006. dzimšanas gadi, kā arī 2 treneru vietas. Tā kā snovbords un 
frīstails uz EYOF sūtīs tikai vienu dalībnieku, iekšējās pārdales rezultātā kalnu slēpošanai 
pieejama vēl pa vienai vietai katrā dzimumā, kopā 3 puiši un 3 meitenes + 2 treneri. Tas 
saskaņots ar LOK. Atgādina, ka klubiem tika lūgts iesūtīt savus kandidātus, lai varētu 
sastādīt long-listi, aktivitāte uz šo brīdi ir maza. Sacensības notiks Itālijā, iebraukšana 
20.01.2023. No LOK saņemta informācija par atlases periodu – iespējams būtu iekļaut 
sacensības līdz 31.12.2022, par sastāvu LOK būs jāziņo decembra beigās. Disciplīnas 
būs SG, GS un SL. Lūdz S. Melderes un K. Zvejnieka komentāru par dalībnieku atlases 
beigu termiņu, kā arī rezultātiem, kas tiktu ņemti vērā (nolikuma punkts 5.). Nolikumu būtu 
jāpapildina ar atrunu, kā rīkoties situācijā, ja kandidātam nav neviena vērtējuma milzu 
slalomā.  

Par Pret Atturas 

7 0 1 (White Rush)  
NOLEMJ: 
3.1. apstiprināt un virzīt apstiprināšanai LSF valdē Atlases kritēriju nolikumu dalībai 
EYOF Tarvisio 20.-29.01.2023 ar precizējumiem, kas veikti šajā sanāksmē.  
 
4. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, J. Zvejniece,  

D. Doršs informē, ka nākamais darba kārtības jautājums ir atlases kritēriji LSF kalnu 
slēpošanas izlases sastāviem 23./24. un 24./25. gada sezonās. Kopīgo ekrānu un dalās 
ar dokumenta projektu, kas nosūtīts arī darba komisijai e-pastā. Skaidro dokumenta 
punktus, izmaiņas pret iepriekšējo nolikumu iekrāsotas, detalizēti skaidro veiktās 
izmaiņas.  

Par Pret Atturas 

8 0 0  
NOLEMJ: 
4.1. apstiprināt un virzīt apstiprināšanai LSF valdē atlases kritēriju nolikumu LSF 
kalnu slēpošanas izlases sastāviem 23./24. un 24./25. gada sezonās.  
 
5. 

5.1. Izteicās: D. Doršs,  

D. Doršs atgādina par klubu sportistu sarakstu iesniegšanu. Jautājums aktualizēts arī 
iepriekšējā darba komisijas sanāksmē, kā arī izsūtīta veidne, kādā šie dati būtu 
iesniedzami. Termiņš sportistu sarakstu iesniegšanai ir septembra beigas.  

 

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

D. Doršs informē, ka iepriekšējā sestdienā, 17;09.2022 norisinājās fiziskās sagatavotības 
kontrolsacensības vecuma grupām U12, U14, U16 un U18.  

D. Fogelis pasakās klubiem, kas atveda sportistus uz šīm sacensībām. Uzskata, ka 
sacensību pārcelšana uz Murjāņiem bijis ļoti labs lēmums, jo laika apstākļi ārā nebija 
patīkami. Uzskata, ka arī turpmākajos gados, ja sacensības tiks rīkotas vēlu septembrī, 
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tās jārīko sporta manēžā, lai nav ārā jāsalst un jāsalīst. Jāsāk arī jau domāt par 
nākamajām sacensībām – tās rīkot darba dienā vai brīvdienā, neredz problēmu šādas 
sacensības rīkot arī kādā darba dienas vakarā, sākotnēji būtu jāapzina sporta manēžas, 
kurās varētu veikt šāda veida testus un tad jālemj par konkrētu dienu un laiku. Atgādina, 
ka šīs sacensības sākotnēji tika radītas, lai motivētu sportistus vasarā vairāk strādāt pie 
savas fiziskās formas, lai sezonā uz slēpēm viņu sniegums būtu labāks. Tiek apsvērta 
ideja šīs sacensības iekļaut arī sezonas rangā, vēl būtu jālemj par koeficientiem, taču šīs 
sacensības būtu labs motivātors fiziskās formas uzturēšanai.  

D. Doršs pievienojas uzskatam, ka pārcelt sacensības uz iekštelpu manēžu Murjāņos bija 
ļoti labs lēmums. Šī vieta būtu jāsaglabā arī nākamajām kontrolnormatīvu sacensībām, jo 
tā nav atkarīga no laikapstākļiem, kā arī pieejams viss nepieciešamais inventārs. Būtu 
jālemj par ārpuskārtas grupām, kuras šobrīd ir divas – viena sportistiem, kam ir mazāk par 
10 gadiem, otra – tiem, kuri ir vecāki par 18 gadiem. Uzskata, ka nebūtu īpaši jāmudina 
piedalīties Vilciņa Kausa vecuma bērnus, jo šīs sacensības paredzētas ranga sportistiem. 
Diskutējams ir arī jautājums par ārpuskārtas sportistu apbalvošanu – līdz šim viņi netika 
apbalvoti. Varbūt jāapdomā sacensību rīkošanu augusta beigās, kad ārā vakaros ir 
gaišāks.  

J. Zvejniece vēlreiz atgādina to, kas jau tika runāts pavasarī – darba dienu vakaros būs 
vairāk bērnu, kas piedalīsies. Kā piemēru min pirms nedēļas ceturtdienas vakarā 
notikušās skrituļslaloma sacensības Lorupes gravā, kurās bija vairāk kā 100 dalībnieku. 
Darba dienu vakari klubiem ir arī treniņu laiki un klubu vadītājiem ir vienkāršāk pārcelt 
treniņu uz Murjāņiem, kad notiek kontroltreniņi. Septembrī brīvdienās notiek dažādi citu 
pasākumi, sacensības (montainbaiku sacensības, Stirnu Buks u.c.). Kas attiecas uz 
rangu, tad jālemj, ko darīt ar U18, jo rangā ir arī citi vecumi, kas nebūs pārstāvēti 
kontroktreniņos.  

S. Meldere uzskata, ka pirms lemt par to, vai sacensības varētu rīkot darba dienas 
vakarā, ir jāsarēķina sacensību ilgumu. Šīs sacensības sākās 10 un noslēdzās 15 un ir 8 
disciplīnas. Lorupē bija vairāk kā 100 dalībnieku, bet tur bija tikai 2 braucieni.  

J. Zvejniece uzskata, ka optimāls laiks būtu 16:30 reģistrācija, 17:00 starts. Sacensības 
varētu rīkot laikā no 4. līdz 8. septembrim.  

 

5.3. Izteicās: J. Zvejniece, D. Doršs, A. Bondare.  

J. Zvejniece ar A. Bondari un B. Burkovsku runājušas par Vilciņa Kausa nolikumu. 
Jautājums aktualizēts par to, ka maziem bērniem (3-5 gadi) jau ir ranga sacensības, kurās 
ir jāstartē, neskatoties uz iesnām un klepu, lai iegūtu punktus rangam. Jaunākā Vilciņa 
Kausa bērnu grupa ir 2017. g. un jaunāki, kas ir knapi piecgadnieki. Ierosina Vilciņa 
Kausā jau 2022./2023. gada sezonā kā jaunāko grupu likt tos, kam ir 6 gadi un jaunāki, 
nevis piecgadīgus un jaunākus, t.i. būtu grupa 2013. g., 2014. g., 2015. g. un 2016. g, un 
jaunāki.  

A. Bondare apliecina, ka abas ar B. Burkovsku ir gatavas 2022./2023. gada sezonā būt 
par Vilciņa Kausa koordinatorēm un piekrīt J. Zvejnieces nupat paustajam viedoklim.  

D. Doršs atgādina, ka šis ir Vilciņa Kausa nolikuma jautājums, kas uzticēts A. Bondarei 
un B. Burkovskai. Lūdz apzināt arī citu treneru viedokļus un nonākt pie nolikuma versijas, 
ko var apstiprināt kādā no nākamajām kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmēm.  

 

5.4. Izteicās: A. Raugulis, D. Doršs 

A. Raugulis informē, ka pagājušajā nedēļā no FIS atnākusi Apex 2100 skolas 
programma, informācija un ielūgums. Šodien izsūtīs visiem. Pieteikšanās termiņš ir 
25.09.2022, kas ir svētdiena. Šobrīd programma ir 2025.-2028. gadam. Ja klubā ir kāds, 
kuru tas varētu interesēt, lūgums pārsūtīt šo informāciju. Tiek prasīta motivācijas vēstule, 
apdrošināšana. 
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D. Doršs informē, ka šī ir ļoti dārga un laba skola, ja vien ir iespēja, būtu ļoti vērtīgi tur 
mācīties kaut brīdi.   

 

5.5. Izteicās: D. Doršs 

D. Doršs aicina piefiksēt 05.10.2022 un 12.10.2022 kalnu slēpošanas darba komisijas 
sanāksmēm.  

 
 
 
 
Sapulce beidzas plkst. 14:15. 
 
 
Sapulces vadītājs Dinārs Doršs 
 
 
 
 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste. 

 


