
 

 
 

Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Valdes sēdes 

PROTOKOLS Nr. ADM/2022/12 
 
 
2022. gada 20. oktobrī plkst. 15:00 
Tiešsaistes video platformā Microsoft Teams 
 

    
Darba kārtība 

 
1. Biedrības “Marbel Ski Team” iesniegums par iestāšanos LSF. A. Raugulis 
2. LSF budžets 2022./2023. D. Doršs, L. Liniņa 
3. LOK atlētu forums un atlētu komisijas vēlēšanas. A. Raugulis 
4. Par pieteikumiem LOK komisijās. A. Raugulis 
5. LSFP konkurss jauno talantu atbalstam. A. Raugulis 
6. Par PARA (iekļaujošo) sportu FIS un LSF. A. Raugulis 
7. Latvijas skolu ziemas festivāls 24.02.2023. A. Raugulis 
8. Kalnu slēpošanas dokumenti apstiprināšanai valdē. D. Fogelis, D. Doršs 

− Latvijas izlases atlases kritēriji kalnu slēpošanā 22/23 un 23/24, 

− Atlases kritēriji dalībai pasaules čempionātā kalnu slēpošanā, 

− Atlases kritēriji dalībai EYOF Tarviso 2023, 

− Latvijas ranga nolikums kalnu slēpošanā 2022/2023, 

− LSF sacensību kalendārs 2022/2023 kalnu slēpošanā, 

− Kritēriji iekļūšanai LOV sastāvā kalnu slēpošanā 2023./2024. gada sezonā. 
9. Par citu tautību sportistu dalību LSF organizētajās sacensībās un iekļaušanu LSF 

rangos 
10. Dažādi 

 

D. Doršs ierosina kā otro jautājumu valdes sēdē izskatīt darba kārtības jautājumu Nr. 9 
“Par citu tautību sportistu dalību LSF organizētajās sacensībās un iekļaušanu LSF 
rangos”, jo tam pieaicināts J. Tiesnieks. Iebildumu nav.  
 

1. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, A. Bondare, L. Liniņa, J. Puida, J. Tiesnieks,  

D. Doršs informē, ka pēc iepriekšējās valdes sēdes saņemts iesniegums no biedrības 
“Marbel Ski Team” par iestāšanos LSF. Informē, ka A. Bondare un B. Burkovska ir no 
kalnu slēpošanas vides, abas bijušas kalnu slēpošanas izlases dalībnieces, šobrīd 
darbojas ar bērniem.  

Piedalās:  Dinārs Doršs  Gunārs Ikaunieks (no 
15:28 - 9. jaut., līdz 16:25 – 3. 
jaut.) 

  Daniels Fogelis  Jānis Puida 

  Einārs Lansmanis (no 
15:44 - 9. jaut.) 

 

   

LSF ģenerālsekretārs: Agris Raugulis 
LSF Grāmatvede: Laila Liniņa 
Viesi: Anna Bondare (līdz 15:20), Betija Burkovska (līdz 15:20), 

Jānis Tiesnieks (līdz 16:08) 
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A. Raugulis informē, ka iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, t. sk. biedrības biedru 
saraksts.  

A. Bondare iepazīstina ar sevi un B. Burkovsku, informē, ka ir biedrības “Marbel Ski 
Team” valdes locekles un treneres. Kopš pagājušā gada maija abas trenē bērnus, ir bērnu 
sacensību “Vilciņa Kauss” koordinatores, kluba trenētie bērni piedalās LSF sacensībās, 
tāpēc nolēmušas iestāties LSF.  

Klātesošie diskutē par to, ka nepieciešams precizēt jaunu biedru biedra naudas 
maksāšanas kārtību, kā viena no versijām tiek izvirzīta biedra naudas maksājumus 
apkopot no vienas biedru sapulces līdz otrai. Precizējumi veicami dokumentā “LSF biedru 
uzņemšanas dokumenti” kādā no nākamajām valdes sēdēm. 

J. Puida atbalsta jaunā biedra uzņemšanu un ierosina rēķinu par biedra naudu piestādīt 
pirms nākamās biedru sapulces par periodu no 2022. gada līdz 2023. gada biedru 
sapulcei.  

Par Pret Atturas 

3 0 0 

NOLEMJ: 
1.1.  uzņemt biedrību “Marbel Ski Team” par LSF biedru; 

1.2. rēķinu par LSF biedra naudu biedrībai “Marbel Ski Team” piestādīt pirms 

nākamās LSF biedru sapulces par periodu no 2022. gada līdz 2023. gada biedru 

sapulcei. 

9. Izteicās: D. Doršs, J. Tiesnieks, G. Ikaunieks, A. Raugulis, D. Fogelis,  

D. Doršs informē, ka nepieciešams lemt par citu tautību sportistu dalību LSF 
organizētajās sacensībās un iekļaušanu LSF rangos. Šis jautājums attiecas uz visām 
tautībām, taču primāri uz Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Ir skaidras sankcijas pret 
Krieviju kā agresoru, kā arī FIS vadlīnijas, SOK nostāja par liegumu startēt Krievijas un 
Baltkrievijas komandām jebkurās starptautiskās sacensībās., kas attiecas arī uz mūsu 
sportistu deleģēšanu uz šīm valstīm. Uzskata, ka jāsaprot atšķirība starp to, kas ir 
starptautiska un kas nacionāla mēroga sacensības, jo LSF biedru vidū ir, piemēram, 
sportisti ar Krievijas pasi. Informē par situāciju kalnu slēpošanā – ir zināmi divi šādi 
sportisti, abi ir jauniešu grupā un abi mācās Latvijas izglītības iestādēs, tomēr pastāv 
iespēja, ka šie nav vienīgie gadījumi. Viena ir meitene, kura Latvijā dzīvo jau 3 gadus un 
cik zināms tuvākajā laikā būs izpildījusi nosacījumus, lai iegūtu Latvijas pilsonību, un jau 
vairākus gadus startē LSF sacensībās, t. sk. Baltijas Kausā, kurā piedalās sportisti no 
tuvākajām kaimiņvalstīm. Šajā gadījumā netiek uzskatīts, ka viņa pārstāv savu valsti, bet 
klubu, kas viņu piesaka sacensībām. Konsultējies arī ar E. Severu, kurš informējis par 
situāciju citos sporta veidos. E. Severs norādījis, no IZM viedokļa nepilngadīgajiem ir īpaši 
aizsargājamo statuss, un ka katru gadījumu būtu jāizskata individuāli, ņemot vērā to, cik 
ilgi persona dzīvo Latvijā, vai ir uzsākts pilsonības noformēšanas process (apliecina ar 
PMLP izziņu), u.c. faktorus.  

J. Tiesnieks skaidro, ka šeit būtu nošķiramas starptautiskas un nacionāla mēroga 
sacensības. Atgādina, ka Latvijā jau daudzus gadus dzīvo cilvēki, kam ir pastāvīgās 
uzturēšanās atļaujas, kas šeit maksā nodokļus, taču viņiem ir Krievijas pavalstniecība. 
Starptautiskajās deklarācijās primāri runa ir par Krievijas pārstāvēšanu – ja sportists 
pārstāv Krieviju, Krievijā bāzētu klubu vai ir saistīts ar kādu organizāciju. IZM, savukārt, 
paziņojumā pauduši, ka jābūt stingrākiem un liegumus jāattiecina arī uz pilsoņiem, kam ir 
pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Vienīgais veids, kā noskaidrot konkrētā sportista 
pavalstniecību, ir palūdzot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (atgādina, ka daļai 
cilvēku ir dubultpilsonība), un nacionāla mēroga sacensībās parasti nav šādas prasības. 
Starptautiskās sacensībās sportists pārstāv arī valsti, kas viņu tām piesaka, tur tas ir 
aktuāli.  
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A. Raugulis paskaidro, ka, lai pieteiktu kādu starptautiskām sacensībām, nepieciešams 
FIS kods un sportistam jābūt ar Latvijas pilsonību.  

G. Ikaunieks ierosina uzrakstīt vēstuli LOK un LSFP, lai sniedz skaidrojumu, jo šie 
gadījumi būs daudz un tie būs arī citos sporta veidos. Uzskata, ka nacionālā līmenī būtu 
jāļauj startēt tiek sportistiem, kas šeit uzturas un pārstāv savu sporta klubu.  

A. Raugulis pievienojas G. Ikaunieka viedoklim, uzskata, ka šādu vēstuli ar lūgumu 
skaidrot situāciju būtu jānosūta arī IZM.  

D. Doršs papildina, ka šis jautājums ir arī cieši saistīts ar LSF rangu. Sacensībās klubus 
(LSF biedrus) pārstāv dažādu nāciju sportisti, kas visi dod savu pienesumu kluba kopējā 
ranga veidošanā.  

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
9.1.  sagatavot un nosūtīt vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Sporta 
federāciju padomei un Latvijas Olimpiskajai komitejai, kurā izklāstīt situāciju ar LSF 
biedru nepilngadīgajiem sportistiem ar Krievijas pilsonību, un lūgt skaidrot nostāju, 
kā arī to, vai šie sportisti drīkst startēt LSF rīkotajās nacionālā līmeņa sacensībās, 
tādējādi pārstāvot savu sporta klubu; 

9.2. starptautiskās sacensībās vadīties pēc FIS un SOK lēmumiem, liedzot tajās 
piedalīties sportistiem no Krievijas vai Baltkrievijas; 

9.2. jautājumu par citu valstu sportistu dalību LSF organizētajās sacensībās un 
iekļaušanu LSF rangos atkārtoti izskatīt kādā no nākamajām LSF valdes sēdēm.  

  

2. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, L. Liniņa  

D. Doršs informē, ka no FIS saņemts finansējums un nepieciešams lemt par LSF budžetu 
2022./2023. gada sezonai. Min, ka redzams piešķirtā finansējuma pieaugums, kas 
pamatojams ar ļoti aktīvu sezonu pasākumu organizēšanas ziņā, kas nozīmē, ka šāda 
stratēģija būtu jāturpina visiem LSF veidiem, kas to spēj, kā arī to, ka priekšā ir daudz 
darāmā, lai spētu noturēt FIS piešķirto finansējumu līmenī. Dod vārdu A. Raugulim. 

A. Raugulis informē, ka saņemtais finansējums un visi aprēķini valdes locekļiem tika 
izsūtīti e-pastā un ir pieejami arī MS Teams šīs valdes sēdes mapē, kopīgo ekrānu un 
demonstrē provizorisko budžeta sadali. Paskaidro, kā veidojas aprēķinu summas – FIS 
veicināšanas programma, FIS finansiālais atbalsts 2022. gadam un speciālā sadale 
sporta veida attīstībai 2022. gadam. Papildus tam ir Covid-19 atbalsts par 2022. gadu. 

Par Pret Atturas 

5 0 0 

NOLEMJ: 
2.1. apstiprināt LSF 2022./2023. gada sezonas budžeta sadali starp sporta veidiem 
un LSF administrāciju, atbilstoši A. Rauguļa sagatavotajam projektam; 

2.2. lūgt atbildīgos par sporta veidiem līdz nākamajai LSF valdes sēdei sagatavot un 
iesūtīt detalizētus katra sporta veida budžeta sadalījumus. 

 

3. Izteicās: A. Raugulis, D. Doršs, J. Puida,  

A. Raugulis informē, ka informāciju par LOK atlētu forumu un atlētu komisijas vēlēšanām 
valdei nosūtījis e-pastā, tā pieejama arī MS Teams. Skaidro, ka atlētu forumā piedalās divi 
cilvēki un ievēlēti var tikt vēl divi citi. Tie var būt vieni un tie paši vai dažādi cilvēki. 
Informē, ka divi sportisti jau pieteikušies dalībai – Liene Bondare un Raimo Vīgants, no 
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šiem sportistiem saņemti CV un piekrišana piedalīties atlētu komisijas vēlēšanās. L. 
Bondare nevarēs fiziski būt klāt šajā forumā 28.10.2022.    

Par Pret Atturas 

4 0 0 

 
 
NOLEMJ: 
3.1.  dalībai LOK atlētu forumā no LSF apstiprināt Raimo Vīgantu un Robertu 
Slotiņu, dalībai atlētu komisijas vēlēšanās izvirzīt Lieni Bondari un Raimo Vīgantu. 

 

4. Izteicās: A. Raugulis, D. Doršs 

A. Raugulis informē par situāciju ar pieteikumiem LOK komisijās – saņemts pieprasījums 
informāciju sniegt līdz 01.11.2022. 

Par Pret Atturas 

4 0 0 

NOLEMJ: 
4.1. no LSF dalībai LOK finanšu komisijā deleģēt Dināru Doršu, dalībai LOK 
juridiskajā komisijā deleģēt Jāni Tiesnieku.  

 

5.  

Netika izskatīts.  

 

6. Izteicās: A. Raugulis, D. Doršs, J. Puida, 

A. Raugulis informē par PARA (iekļaujošo) sportu FIS un LSF – sazinājies ar Latvijas 
Paralimpisko komiteju, noskaidrojis situāciju. Nepieciešams lemt par to, kā LSF iekļaut 
paralimpisko sportu. Piedalījies FIS attālinātajos semināros par FIS paralimpisko 
struktūru. Lūdz informēt, ja ir zināms kāds para sportists slēpošanas sporta veidos, lai var 
par šo tēmu sākt domāt, formēt dokumentus utt.  

D. Doršs sazināsies ar Dāvi Siminaiti par dalību PARA sacensībās kalnu slēpošanā. 

Par Pret Atturas 

4 0 0 

NOLEMJ: 
6.1. pieņemt zināšanai A. Rauguļa sniegto informāciju par PARA (iekļaujošo) sportu 
FIS un LSF. 

 

7. Izteicās: A. Raugulis, D. Doršs, E. Lansmanis, D. Fogelis,  

A. Raugulis informē par Latvijas skolu ziemas festivālu 24.02.2023. G. Ikaunieks būs 
atbildīgs par distanču slēpošanu, E. Lansmanis par frīstaila slēpošanu, R. Doršs varētu 
atbildēt par kalnu slēpošanu un G. Sīmanis – par snovborda slalomu.  

D. Doršs lūdz vēlreiz sazināties ar R. Doršu un precizēt, vai viņš ir gatavs iesaistīties, jo 
24.02.2023. notiks Baltijas Kausa posms.  

Par Pret Atturas 

4 0 0 

NOLEMJ: 
7.1. lūgt D. Fogeli sazināties ar R. Doršu un E. Lansmani ar G. Sīmani par viņu 
iespējamo iesaisti Latvijas skolu ziemas festivāla rīkošanā; 
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7.2. pieņemt zināšanai A. Rauguļa sniegto informāciju par Latvijas skolu ziemas 
festivālu 24.02.2023.  

 

8. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, J. Puida 

D. Doršs informē, ka nepieciešams apstiprināt kalnu slēpošanas dokumentus. Skaidro, ka 
tie apstiprināti kalnu slēpošanas darba komisijā, tikuši izsūtīti valdei un pieejami arī MS 
Teams mapē. Informē par dokumentu būtību un termiņu, uz kuru tie attiecas.  

Par Pret Atturas 

4 0 0 

NOLEMJ: 
8.1.  apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “Latvijas 
Slēpošanas federācijas (LSF) atlases kritēriju nolikums iekļūšanai LSF izlases 
sastāvā kalnu slēpošanā 2023/24 UN 2024/25. gada sezonās”; 

8.2. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “Latvijas 
Slēpošanas federācijas (LSF) atlases kritēriju nolikums iekļūšanai LSF komandas 
sastāvā kalnu slēpošanā dalībai 2023. gada Pasaules Čempionātā”; 

8.3. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “Latvijas 
Slēpošanas federācijas (LSF) atlases kritēriju nolikums iekļūšanai LSF komandas 
sastāvā kalnu slēpošanā dalībai 2023. gada Eiropas Jaunatnes olimpiskajā festivālā 
(EJOF) Tarvisio Itālijā”; 

8.4. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv dokumentu “Kalnu 
slēpošanas ranga sistēmas nolikums 2022./23. gada sezonai”; 

8.5. apstiprināt un publicēt LSF mājas lapā www.ski.lv LSF sacensību kalendāru 
2022/2023 kalnu slēpošanā; 

8.6. apstiprināt un virzīt apstiprināšanai LOK valdē kritērijus iekļūšanai LOV sastāvā 
kalnu slēpošanā 2023./2024. gada sezonā.  

 

10. 

10.1. Izteicās: D. Doršs, G. Ikaunieks, J. Puida, A. Raugulis, E. Lansmanis 

D. Doršs jautā, vai nākamo valdes sēdi vai rīkot nākamajā nedēļā.  

G. Ikaunieks informē, ka nebūs pieejams līdz 30.10.2022.   

Par Pret Atturas 

4 0 0 

NOLEMJ: 
10.1.1. nākamo LSF valdes sēdi rīkot 2022. gada 27. oktobrī plkst. 15:00.  

 
Sapulce beidzas plkst. 17:31. 
 
  
LSF Valdes priekšsēdētājs 
Dinārs Doršs 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste 


