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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. ALP/2022/8 
 
2022. gada 12. 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 
 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. Atlases kritēriji sportistu nominēšanai LOV sastāvos. D. Doršs 
2. Ranga nolikums 2022./2023. D. Doršs 
3. Dažādi 

 
1. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, M. Gintere, J. Zvejniece,  

D. Doršs pasakās visiem par iepriekšējā sanāksmē izteiktajiem viedokļiem. Informē, ka 
centies viedokļus apkopot Atlases kritēriju nolikuma redakcijā, kas izsūtīts kalnu 
slēpošanas darba komisijas biedriem pirms sanāksmes. Kā tas bijis ierosināts iepriekšējā 
darba komisijas sanāksmē, sazinājies ar LOK pārstāvi Andri Lupiku par iespēju iesaistīties 
šajā diskusijā, un saņēmis atbildi, ka federācijas iekšienē jānolemj, kā labāk formulēt 
kritērijus un gatavu redakciju jānosūta LOK. Neredz vairs nepieciešamību diskutēt, jo 
iepriekšējā kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmē pirms nedēļas par to jau gari un 
plaši izdiskutēts, viedokļus ņēmis vērā, vienlaicīgi minot, ka skaidri ir iezīmejies, ka 
vienprātība visos kritēriju punktots nebūs iespējama. Ierosina balsot par sagatavoto 
nolikuma redakciju, lai to var virzīt apstiprināšanai LSF valdē un pēcāk iesniegt LOK. 
Atgādina, ka LSF var vien ieteikt izmaiņas vai precizējumus kritērijos, bet lai tie tiktu 
pieņemti, tie būs jāapstiprina LOK.  
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M. Gintere informē, ka laika trūkuma dēļ nav sanācis precizēt iepriekšējās sanāksmes 
protokola redakciju, kas tika izsūtīta pēc sapulces, paskaidro, ka tajā izlaista būtiska 
sadaļa no viņas sacītā, konkrētāk par FIS punktiem un ranga vietu. Paskaidro, ka runa ir 
par kritēriju punktu 4.2.3., t.i. par rīcību situācijā, ja sportisti nav izpildījuši Pasaules 
Čempionāta, Pasaules Kausa, Eiropas Kausa punktus, un viņi tiek vērtēti pēc FIS 
punktiem. Dalās ar ekrānu un kopīgo dokumentu, kurā atspoguļota FIS punktu tabula 
dažādās disciplīnās meitenēm un puišiem, skaidro tabulā atspoguļotos datus. Tabula 
sastādīta atbilstoši 7. FIS listei, kas ir spēkā.  

D. Doršs atgādina, ka jau iepriekšējā sanāksmē notikusi ļoti gara diskusija, dod vārdu J. 
Zvejniecei. Pauž viedokli, ka ir saprotams, ka šī M. Ginteres piedāvātā punktu tabula un 
precizējumi būtu izdevīgi viņas pārstāvētajam klubam - “Sporta klubs “White Rush”, jo 
sportisti pārstāv ātruma disciplīnas, taču ir pārliecināts, ka tehnisko disciplīnu pārstāvji par 
to ir pretējās domās pamatojot to ar FIS statistikas datiem par dalībnieku skaitu dažādās 
disciplīnās. Piedāvā neieslīgt diskusijās, bet balsot par piedāvāto redakciju, tādējādi 
paužot savu viedokli – “par”, “pret” vai “atturēties”, kas dotu LSF biedriem paust savu 
viedokli un nonākt pie rezultāta. 

J. Zvejniece pievienojas D. Dorša viedoklim un arī rosina neatgriezties pie diskusijām, 
iepriekšējā sanāksmē tās bijušas garas. Pauž viedokli, ka proporcija starp ātruma un 
tehniskajām disciplīnām vienmēr būs tieši tāda, kāda tā parādās M. Ginteres 
demonstrētajā tabulā. Atgādina, ka tehniskajās disciplīnās piedalās apmēram 10x vairāk 
dalībnieku, nekā ātruma disciplīnās, tāpēc iekļūšana zem 50 punktiem ir atbilstoša.  

D. Doršs precizē J. Zvejnieces pausto statistiku ar 4x lielāku dalībnieku skaita atšķirību 
starp nobrauciena un slaloma disciplīnām, piekrīt, ka ātruma un tehniskās disciplīnas nav 
salīdzināmas nekā citādi, kā vien ar Olimpisko Spēļu, Pasaules Čempionāta, Pasaules 
Kausa, Eiropas Kausa punktiem vai iegūtajām vietām. Informē, ka pēc iepriekšējās 
sanāksmes diskusijām no nolikuma izņemta ārā arī kombinācija. Uzskata par pareizu 
nolikumā norādīt 50 vai 60 punktu robežu, nedalot disciplīnu. Kas attiecas uz Top30 
sasniegšanu Olimpiskajās Spēlēs vai Pasaules Čempionātā, ir pamatojami palikt pie 
noteikuma par 8%. Pauž viedokli, ka šis kritērijs atsevišķos gadījumos ātruma disciplīnām 
dod lielākas priekšrocības, nekā tehniskajām. Lūdz sanāksmes sarakstē nobalsot par 
piedāvāto redakciju atlases kritērijiem sportistu nominēšanai LOV sastāvos 23/24. gada 
sezonā. Informē, ka nākamajā nedēļā varētu notikt LSF valdes sēde, kurā, varētu tikt 
izskatīts arī šis jautājums. 

Par Pret Atturas 

7 1 (White Rush) 0  
NOLEMJ: 
1.1. apstiprināt un virzīt apstiprināšanai LSF valdē atlases kritēriju nolikumu 
sportistu nominēšanai LOV sastāvos kalnu slēpošanā.  

 

2. Izteicās: D. Doršs, J. Zvejniece, M. Gintere, A. Raugulis,  

D. Doršs informē, ka nākamais darba kārtībā ir jautājums par kalnu slēpošanas ranga 
nolikumu 2022./2023. gada sezonai. Atgādina, ka arī par šo nolikumu iepriekšējā 
sanāksmē tika diskutēts, viedokļi apkopoti nolikuma redakcijā, kas kalnu slēpošanas 
darba komisijas locekļiem nosūtīta pirms šīs sanāksmes, lai varētu iepazīties. Informē par 
veiktajām izmaiņām, kas veiktas, pamatojoties uz paustajiem viedokļiem, piemēram, no 
nolikuma izņemti FIS punkti un nolikums paredz, ka tiek noteikti labākie sportisti LSF 
sacensībās. Lūdz balsot par sagatavoto kalnu slēpošanas ranga nolikuma redakciju. 

S. Meldere nepiekrīt koeficientu atšķirībām starp Latvijā un Lietuvā vai Igaunijā 
organizētajiem Baltijas kausa posmiem. 

D. Doršs informē, ka klubu vairākums šādus koeficientus iepriekšējās sanāksmes 
diskusiju rezultātā ir akceptējis. Piedāvā paust savu viedokli izdarot balsojumu par ranga 
nolikuma piedāvāto redakciju. 
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J. Zvejniece komentē, ka neatceras, ka iepriekšējā sanāksmē tiktu nolemts FIS punktus 
svītrot no ranga.  

D. Drošs atkārtoti skaidro LSF ranga būtības nostāju par to, ka LSF nevar un neapstrīd 
FIS pasaules rangu, un jebkurā gadījumā jau esošos LSF regulējumos, kas attiecas uz 
Latvijas izlases sastāva apstiprināšanu, kvalificēšanos OS vai PČ, saistošs ir FIS nevis 
LSF rangs, kā arī ir esoši piemēri, kad LSF spēkā esošā ranga hibrīd sistēma, kad tiek 
ņemti vērā ne tikai LSF, bet arī FIS punkti, ne vienmēr objektīvi parāda labākā Latvijas 
sportista statusu, tomēr vislabāk startējušā sportista statusu LSF sacensībās noteikti, to 
arī atspoguļo iepriekšējās sanāksmes diskusija. 

M. Gintere uzskata, ka būtu nepieciešams atsevišķi balsot par ranga nolikuma punktu 
2.7., kas neizslēdz Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību LSF rīkotās starptautiskās 
sacensībās, t.i. Baltic Cup. Uzskata, ka LSF kā FIS biedram ir saistošs arī FIS aizliegums 
starptautiskās sacensībās ļaut startēt sportistiem ar Krievijas un Baltkrievijas pilsonību. 
Uzskata, ka, tā kā jau ir pieejama informācija, ka šo valstu sportisti grib trenēties un 
trenējas Latvijas klubos, aicina par šo jautājumu veikt atsevišķu balsojumu. 

D. Doršs informē, ka iepriekšējā sanāksmē apzināti aktualizējis šo jautājumu, tas 
izdiskutēts, viedokļu apmaiņa notikusi. Atgādina, ka M.Ginteres pieminētais punkts nerunā 
par pilsonību vispār un attiecas tikai uz LSF rīkotajām sacensībām, kas starptautiskās 
federācijas izpratnē ir nacionāla līmeņa. Informē, ka FIS noteikumu izpratnē Baltijas 
Kauss jauniešiem skaitās nacionāla līmeņa pasākums.  Skaidro, ka konkrēti piemēri un 
situācijas par jau esošiem nepilngadīgiem LSF biedriem prasa papildus skaidrojumus no 
IZM, sola tos skaidrot. Atgādina, ka, šāds balsojums nav iekļauts darba kārtībā, visu kalnu 
slēpošanas darba komisijas klubu pārstāvji šajā sapulcē nav klāt un šis jautājums 
potenciāli skar arī viņu pārstāvētos klubus, tāpēc balsojums šobrīd nebūtu korekts, kā arī 
jautājums neskar tikai LSF kalnu slēpošanas biedrus, bet arī pārējos LSF sporta veidus. 

M. Gintere informē, ka šo jautājumu lūgs iekļaut nākamās kalnu slēpošanas darba 
komisijas sanāksmē.  

Par Pret Atturas 

4 (Kore, 
Ziemeļpols, Asi, 

N57) 

3 (Pantera, White 
Rush, Siguldas 
Sporta skola) 

1 (Virsotne) 

NOLEMJ: 
2.1. apstiprināt un virzīt apstiprināšanai LSF valdē kalnu slēpošanas ranga 
nolikumu 2022./2023. gada sezonai. 
 
3. 

3.1.1. Izteicās: D. Doršs, J. Zvejniece,  

D. Doršs informē, ka nedēļas nogalē Lietuvā norisinājušās FIS sacensības, tajās bija divi 
starti U21 grupā un pa vienam elitei, uzskata, ka šādam sacensību konceptam ir labs 
potenciāls, kas rada iespēju, ka varētu tikt organizēta arī papildus aktivitāte FIS līmenim 
oktobrī Snow Arena, izklāsta argumentus.  

J. Zvejniece informē, ka klubs Virsotne, laicīgi domājot par sezonu šīs FIS sacensības 
tajā neiekļāva, taču tajās piedalījās iepriekšējā gadā. Lielākais mīnuss – laicīgi 
gatavojoties un oktobrī iesākot sezonu, sportistiem nepietiek sacensību gatavības. 
Uzskata, ka loģiski un pamatoti ir iesākt sacensību sezonu novembrī. Iesaka nepieņemt 
straujus lēmumus.  

 

3.2.1. Izteicās: D. Fogelis 

D. Fogelis lūdz tos klubus, kas vēl nav paņēmuši pasūtītos mietus, tos paņemt nākamās 
nedēļas laikā, jo viņš pēcāk nebūs Latvijā.  
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3.2.3. Izteicās: D. Doršs,  

D. Doršs informē, ka nākamajā nedēļā valdes aktivitāšu dēļ nebūs iespējams rīkot kalnu 
slēpošanas darba komisijas sanāksmi. Tā notiks vai nu brīvlaika nedēļā vai pēc tam.  

 
Sapulce beidzas plkst. 13:13. 
 
 
Sapulces vadītājs Dinārs Doršs 
 
 
 
 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste. 

 


