
 

 

Lappuse 1 no 5 

 

Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. ALP/2022/7 
 
2022. gada 5. oktobrī 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 
 Biedrība “Sporta Klubs Kore”  Jānis Korde 
 Biedrība “SK Pantera”  Sandra Meldere  

 Ieva Meldere 
 Madara Meldere 

 Biedrība “Sporta klubs “White 
Rush” 

 Elvis Opmanis (no 13:22, 1. jaut.) 
 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 Sporta organizatore: Laura Šķibuste 
Viesi: Liene Bondare 

 

Darba kārtība 

1. Latvijas ranga nolikums 2022./2023. D. Doršs 
2. LOV kritēriju nolikums 2022./2023. D. Doršs 
3. EJOF 2023 kandidātu sastāva apstiprināšana iekļaušanai EJOF "garajā listē". D. 

Fogelis, A. Raugulis 
4. Dažādi. 

 
1. Izteicās: D. Doršs, J. Zvejniece, A. Raugulis, G. Gasūna, K. Zvejnieks, M. Gintere, L. 
Bondare, U. Ģērmane, D. Fogelis, B. Burkovska 

D. Doršs atklāj sapulci. Kopīgo ekrānu un demonstrē Latvijas ranga nolikuma projektu 
2022./2023. gada sezonai, informē par sezonas gaidāmajām sacensībām un vērtēšanas 
sistēmu. Tiešsaistē izdara izmaiņas dokumentā, saskaņā ar šajā sapulcē runāto. Latvijas 
Kauss nenotiks, būs vēl viens Baltijas Kausa posms. Jālemj par koeficientiem.  

J. Zvejniece uzskata, ka LČ Itālijā un LČ Somijā būtu jābūt koeficientam 1,5, Lietuvas un 
Igaunijas posmiem būtu jābūt koeficientam 1,2 un Siguldas posmiem – koeficientam 1. 
Vecākiem šī kārtība būtu vienkārši saprotama un izskaidrojama.  
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G. Gasūna piekrīt J. Zvejnieces viedoklim.  

M. Gintere pauž viedokli, ka sportistus ar Krievijas un Baltkrievijas pilsonību nedrīkst 
pieļaut startēt LSF rīkotās sacensībās, neatkarīgi no tā, ka šie sportisti ir Latvijas klubos.  

J. Zvejniece uzskata, ka daļa no šiem jauniešiem bēg no kara, ir bēgļu statusā, viņu 
uzturēšanās atļaujas un pilsonības ir procesā. FIS sacensībās šie jaunieši piedalīties 
nevar, jo tur jānorāda pavalstniecību, taču viņi var trenēties Latvijas klubā un var arī 
piedalīties jauniešu un Vilciņa Kausa sacensībās, jo tajās nelūdz uzrādīt pasi u.c. 
dokumentus.  

D. Doršs atgādina, ka LSF ir ir atsevišķi piemēri, kad klubos ir arī Krievijas pilsoņi - 
sportisti, kas klubos trenējušies jau pirms politiskās situācijas sarežģīšanās, kā arī mēs 
nezinām vai esam informēti par visiem šādiem gadījumiem, jo nacionālā līmeņa LSF 
kalendāra sacensībās sportisti pārstāv klubu, nevis valsti. Ja pieteikums tiek iesūtīts no 
Baltkrievijas vai Krievijas, tad rīcība ir skaidra - atteikums. Jāvienojas, kā rīkoties ar LSF 
biedru sportistiem, kas jau trenējas šeit un darīja to jau pirms politiskās situācijas 
sašķobīšanās, pieņemot, ka šādu sportistu atrašanās iemesliem Latvijā ir legāls pamats, 
kā piemēru minot nepilngadīgus jauniešus, kas mācās Latvijas valsts apmaksātā izglītības 
iestādē, apmeklē pašvaldības apmaksātu interešu izglītības iestādi vai sporta skolu. 

G. Gasūna sanāksmes sarakstē pauž sekojošu viedokli: “Neiesaistām bērnus un 
jauniešus politikā, lai startē Latvijā”.  

S. Meldere piekrīt, ka bērniem ir jāļauj startēt – pilsonības maiņas posms aizņem ilgu 
laiku, min piemēru ar meiteni no SK Pantera, kurai Latvijā jānodzīvo 3 gadus, lai varētu 
pretendēt uz Latvijas pilsonību, lai arī vecvecāki ir Latvijas pilsoņi. 

L. Bondare ierosina rangu pārdēvēt par LSF rangu, ne Latvijas rangu, tas korektāk 
atspoguļotu dokumenta saturu.  

U. Ģērmane uzskata, ka šis rangs neatspoguļo labākos sportistus, jo sportisti, kas 
koncentrējas sasniegt augstus rezultātus Latvijas sacensības var apmeklēt maz. Atzinīgi 
izsakās par to, ka LČ tagad notiek Itālijā un to var mēģināt iekļaut sezonas sacensību 
kalendārā, taču arī tas ne vienmēr izdodas. FIS ranga pielīdzināšana īsti neatbilst reālajai 
situācijai. Ja sportists startē visās sacensībās, viņš rangā var savākt augstākus rezultātus, 
nekā sportists, kas koncentrējas tehniskajām disciplīnām, startē starptautiski un uzrāda 
labākus rezultātus. Šis ranga rezultāts arī ir būtisks sarunās ar sponsoriem, jo var rasties 
situācija, ka ļoti labs slēpotājs sacenšas pārsvarā ārpus Latvijas un šajā rangā ir zemākā 
vietā, kas rada sponsoram iespaidu, ka sportists nav augstā līmenī. 

L. Bondare un A. Bondare pievienojas U. Ģērmanes viedoklim, B. Burkovska 
pievienojas U. Ģērmanes un L. Bondares viedoklim.  

D. Fogelis pievienojas viedoklim, ka šo rangu būtu jāpārdēvē par LSF rangu. Elites 
grupās būtu par pamatu jāņem FIS rezultātus.  

D. Doršs kā vienu no risinājumiem piedāvā izņemt FIS punktus un atstāt tikai LSF 
sacensību rezultātus.  

G. Gasūna sanāksmes sarakstē pauž viedokli: “Latvijas sacensībām piešķiram punktus 
un apbalvojam; FIS sacensībām var izdalīt Tehniskās un ātruma disciplīnās atsevišķi 
labāko Latvijā un apbalvojam”. 

U. Ģērmane uzskata, ka, lai noskaidrotu FIS vecuma jauniešu un elites grupu startus, tos 
nebūtu jāizslēdz no šī ranga, jo tas ir kā papildus motivātors tiem, kas neliek pārāk 
augstus mērķus un startus vai kā sākuma punkts, kamēr vēl tiem gatavojas. Iesaka 
pārskatīt FIS punktu konvertēšanas sistēmu, t.i. kā tos pārvērst ranga punktos. Pēcāk 
piedāvā izslēgt FIS punktus. 

L. Bondare sanāksmes sarakstē pauž viedokli: “Piedāvāju ņemt ārā FIS punktus elites 
rangā un pārsaukt par Latvijas Slēpošanas Federācijas sacensībām.” 
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D. Doršs rezumē, ka šajā sapulcē pie kopsaucēja nevarēs nonākt. Uz nākamo sanāksmi 
sagatavos savu redzējumu. Informē par sarunu ar U. Brīzi par ranga rēķināšanas sistēmu 
– par izaicinājumiem, pretrunām, to, cik tas ir sarežģīti saprotams. Informē par 
iespējamiem variantiem, kā šo punktu sistēmu vienkāršot.  

G. Gasūna uzskata, ka visi sportisti krāj savus punktus, jāizdomā, kā pielikt klāt FIS.  

K. Zvejnieks uzskata, ka klubu rangā būtu jābūt priekšrocībām klubiem ar lielāku 
dalībnieku skaitu.  

Par Pret Atturas 

8 0 0  
NOLEMJ: 
1.1. Latvijas ranga nolikumā norādīt, ka Baltijas Kausa sacensību Latvijas posmos 
koeficients ir 1, Baltijas Kausa posmos Lietuvā un Igaunijā – koeficients 1,2 un 
Latvijas Čempionāta posmos Somijā un Itālijā koeficients 1,5. 

1.2. jautājumu par Latvijas ranga nolikumu kalnu slēpošanā 2022./2023. gada 
sezonai izskatīt nākamajā kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmē.  

 

2. Izteicās: D. Doršs, M. Gintere, J. Zvejniece, U. Ģērmane, E. Opmanis, A. Raugulis, D. 
Fogelis, K. Zvejnieks  

D. Doršs kopīgo ekrānu un demonstrē LOV kritēriju nolikuma projektu 2022./2023. 
sezonai (par iekļaušanu sastāvos 2023./2024. gada sezonā), konkrēti pielikumu Nr. 1. 
Informē par situāciju. Vasaras sākumā bija sanāksme ar LOK un IZM pārstāvi E. Severu, 
kurā bija jāaizstāv LSF dažādo sporta veidu sportisti, kas iekļauti LOV sastāvā par to, vai 
tiešām šos sportistus ir jāatbalsta no valsts puses. IZM neapmierina kritērijs "labākais no 
Latvijas sportistiem", jābūt noteiktam slieksnim rezultāta izteiksmē. Uzskata, ka kritērijus ir 
iespējams pārskatīt, bet lēmumu pieņems LOK, ja vienoties nespēsim, spēkā paliks 
līdzšinējā kārtība. 

M. Gintere uzskata, ka, ja grib šo jautājumu risināt bez iesaistītajām pusēm, būtu 
jāpieaicina neatkarīgus ekspertus. Atzinīgi izsakās par Eiropas Kausa punktu iekļaušanu. 
Pauž viedokli par punktu definējumiem, daļa no tiem izpildāmi tikai tehnisko sporta veidu 
pārstāvjiem, ātruma disciplīnu braucējiem tie ir gandrīz neizpildāmi, min piemērus. Izsaka 
priekšlikumu saglabāt vietas sastāviem, bet 70% apsteigto dalībnieku aizstāt ar “lai 
saņemtu vietai pienākošos punktus, sportists nedrīkst atpalikt vairāk par 8%”, par 
konkrētu procentu skaitli var diskutēt. Šis būtu taisnīgi pret visām disciplīnām. Iespējams, 
ka var ieteikt pārdalīt dzimumu kritērijus - ja kādā no dzimumiem šos kritērijus neizpilda, 
vietu atdot pretējam dzimumam. 

U. Ģērmane pauž viedokli, ka par šaubīgu disciplīnu tiek uzskatīta Alpu kombinācija, kas 
tie vērtēta pretrunīgi. Uzskata, ka “zelta” līmenis kalnu slēpošanā Latvijas sportistiem ir ļoti 
grūti sasniedzams. Iesaka zelta līmenim kā kritēriju noteikt PK kopvērtējumu, iespējams 
arī Top 50, PJČ 1. vieta, Eiropas Kausa kopvērtējuma top 3.  

E. Opmanis paskaidro kluba “White Rush” viedokli par 70% apsteigtajiem dalībniekiem – 
tas neatbilst Latvijas līmenim. LOK jāpaskaidro, ka situācija tehniskajās disciplīnās 
atšķiras no situācijas ātruma disciplīnās.  

D. Fogelis informē par situāciju ar kritērijiem iekļūšanai LOV sastāvos kamaniņu sportā.  

K. Zvejnieks uzskata, ka būtu jāmēģina iekļaut PK kopvērtējumu ar 8%, tas ir pietiekoši 
augsts rezultāts. Arī PJČ pirmais trijnieks un EK kopvērtējuma Top 10 būtu zelta sastāva 
vērts.  

D. Drošs skaidro noteikuma par 70% kontekstu ar citiem sporta veidiem, kas iekļaujas 
LOV sistēmā kā arī LOV līdzšinējo redzējumu, kas vienmēr tiek salīdzināts ar pārējiem 
LOV iekļautajiem veidiem. 

Klātesošie diskutē par kritēriju definējumiem.  
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Par Pret Atturas 

8 0 0  
NOLEMJ: 
2.1. pieņemt zināšanai informāciju par LOV kritēriju nolikumu 2022./2023, jautājumu 
izskatīt nākamajā kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmē.  
 
 
 
3. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, S. Meldere, J. Zvejniece, J. Korde, K. Zvejnieks, G. 
Gasūna 

A. Raugulis informē, ka informāciju par kandidātiem EYOF long-listei atsūtījuši tikai daži 
klubi - APEX, Virsotne, SnowFeel. Dalās ar ekrānu un demonstrē saņemto kandidātu 
sarakstu.  

D. Doršs nolasa kandidātu sarakstu. Jautā, vai kāds trūkst un nav iekļauts, informē, ka, ja 
sportists nav iekļauts long-listē, tad viņu nevarēs iekļaut dalībnieku sastāvā arī, ja izpildīs 
kritērijus.  

S. Meldere informē, ka kandidātu sarakstā iekļaujama Paula Putniņa, Katrīna Ansonska, 
Frīda Saļņikova, Elza Saļņikova.  

J. Korde informē, ka no SK Kore kandidātu sarakstā iekļaujams Ralfs Bergmanis.  

G. Gasūna informē, ka no Ziemeļpols long-listē iekļaujams Artemijs Terlanovs, Estere 
Pole, Marianna Nevlere. 

Par Pret Atturas 

8 0 0  
NOLEMJ: 
3.1. iekļaušanai EJOF 2023 long-listē apstiprināt sekojošus sportistus: Bruno 
Ģērmanis, Dāvis Mazais, Roberts Kupčs, Jurģis Zvejnieks, Rihards Allens, Kārlis 
Valinks, Ralfs Bergmanis, Artemijs Terlanovs, Tīna Namsone, Patrīcija Ansonska, 
Paula Putniņa, Frīda Saļņikova, Elza Saļņikova, Estere Pole, Marianna Nevlere; 
3.2. iekļaušanai EJOF 2023 long-listē apstiprināt sekojošus trenerus: Kristaps 
Zvejnieks, Gunta Gasūna, Sandra Meldere, Madara Meldere. 
 
4. 

4.1. Izteicās: A. Raugulis 

A. Raugulis informē, ka 24. februārī Ērgļos notiks olimpiskais skolu festivāls.  

 
4.2. Izteicās: D. Doršs, U. Ģērmane 

D. Doršs informē, ka nākamā kalnu slēpošanas darba grupas sanāksme plānota 
nākamajā trešdienā, 12.10.2022 vai nākamajā ceturtdienā, 13.10.2022. Ielūgums tiks 
nosūtīts vēlākais pirmdien, 10.10.2022. 

U. Ģērmane sanāksmes norāda, ka, ja iespējams, sanāksmi nākamnedēļ pārlikt uz rītu 
9:00, vai 14:30.  

 
 
Sapulce beidzas plkst. 15:00. 
 
 
Sapulces vadītājs Dinārs Doršs 
 
 
 
 



 

 

Lappuse 5 no 5 

 

 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste. 

 


