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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. ALP/2022/9 
 
2022. gada 3. novembrī plkst. 15:00 
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 
 Ulla Ģērmane 

  Biedrība “MARBEL SKI TEAM”  Betija Burkovska 

  
LSF prezidents, sapulces vadītājs: Dinārs Doršs 
LSF valdes loceklis:  Daniels Fogelis 
LSF ģenerālsekretārs: Agris Raugulis 

 

Darba kārtība 

1. Baltijas kausa nolikums. D. Doršs 
2. Latvijas čempionāta nolikums. D. Doršs 
3. Par Baltijas kausa Snow Arena 15.-20.11. norisi. D. Doršs 
4. Dažādi 

 
D. Doršs atklāj sanāksmi. Informē, ka iepriekšējā valdes sēdē 20.10.2022. LSF valde 
uzņēmusi jaunu LSF biedru - Biedrību “MARBEL SKI TEAM”, kas ir kalnu slēpošanas 
klubs un to pārstāv Betija Burkovska. Ar šo sanāksmi arī šis LSF biedrs būs piedalīsies un 
varēs balsot kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmēs.  
 

1. Izteicās: D. Doršs, M. Gintere,  

D. Doršs informē, ka Baltijas Kausa sacensību nolikums nākamajai sezonai darba 
komisijai ir nosūtīts elektroniski, rēķinās, ka visi ir iepazinušies. Iepriekšējā dienā, 
02.11.2022. no biedrības “Sporta klubs “White Rush” saņemts priekšlikums pievienot 
nolikumam punktu 4.5. ar formulējumu “Dalība sacensībās ir liegta Krievijas un 
Baltkrievijas valsts piederīgajiem sportistiem.” Jautā darba komisijas locekļiem, vai vēl 
kāds uzskata, ka šāds punkts sacensību nolikumā būtu pievienojams, neviens no 
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komisijas locekļiem neatbild. Skaidro situāciju. Sazinājies ar Edgaru Severu no IZM, 
uzdevis jautājumu, kā rīkoties ar nepilngadīgajiem sportistiem, kas mācās Latvijas 
izglītības iestādēs. Saņēmis mutisku skaidrojumu, ka nepilngadīgās personas uzskatāmas 
kā īpaši aizsargājamas, noteikumi nav viennozīmīgi traktēti, katru gadījumu būtu jāvērtē 
individuāli. Šis jautājums izdiskutēts arī LSF valdē 20.10.2022 valdes sēdē, jo šis nav 
darba komisijas, bet LSF valdes jautājums, proti, visos LSF sporta veidos jābūt vienotai 
nostājai. LSF valde uzskata, ka nevar sniegt viennozīmīgu atbildi, kamēr nav saņemta 
atbilde no IZM. Šobrīd tiek gatavota vēstule LSFP, IZM un LOK, lai konkrēti sniedz atbildi 
uz šiem jautājumiem, no šīs atbildes izrietēs noteikumi. Līdz tam brīdim LSF nav tiesīga 
kādam liegt dalību vienas darba komisijas kontekstā. Aicina balsot par Baltijas Kausa 
nolikuma apstiprināšanu esošajā redakcijā, bez “White Rush” iesūtītajām izmaiņām, par 
cik neviens cits no klātesošajiem nav piekritis šīm ierosinātajām izmaiņām redakcijā.  

M. Gintere uzskata, ka būtu labi saņemt atbildes vēstules, taču atbildes tiks saņemtas jau 
pēc pirmā Baltijas Kausa posma. Lūdz protokolam nobalsot pret šo iesniegto grozījumu.  

D. Doršs atgādina, ka septembrī norisinājās fiziskās sagatavotības sacensības, kurās šie 
sportisti jau piedalījās. Uzskata, ka nolikumā šādus punktus nebūtu jāiekļauj. LSF valde 
rīkosies saskaņā ar saņemtajām instrukcijām no IZM. Atgādina, ka LSF valdei ir jāaizstāv 
savu biedru intereses, savukārt, LSF biedri jau iepriekš ir pauduši savu nostāju šajā 
jautājumā, neuzskata, ka nepieciešams papildus balsojums.  

M. Gintere atgādina, ka šo jautājumu aktualizējusi iepriekšējā darba komisijas sanāksmē, 
uz ko saņēmusi atbildi, ka par to nevar balsot, jo jautājums nav iekļauts darba kārtībā. 
Tagad tas ir iekļauts, neredz iemeslu, kāpēc par to nevarētu nobalsot.  

D. Doršs atkārtoti paskaidro, ka starp iepriekšējo un šo kalnu slēpošanas darba komisijas 
sanāksmi ir notikusi LSF valdes sēde, atkārtoti skaidro, ka LSF valde uzskata, ka tas nav 
vienas kalnu slēpošanas darba komisijas, bet gan valdes lēmums, kas attieksies uz 
visiem LSF sporta veidiem. Aicina balsot.  

Par Pret Atturas 

6 1 (White Rush) 0  
NOLEMJ: 
1.1. apstiprināt un virzīt apstiprināšanai LSF valdē dokumentu “Kalnu slēpošanas 
sacensību Baltic Cup 2022/2023 nolikums” D. Dorša sastādītajā redakcijā bez 
biedrības “Sporta klubs “White Rush” iesūtītajiem papildinājumiem.  

 

2. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis,  

D. Doršs informē, ka arī Latvijas Čempionāta sacensību nolikums darba komisijai ir 
nosūtīts elektroniski, būtisku izmaiņu no iepriekšējās redakcijas nav. Jautā, vai kādam ir 
jautājumi – jautājumu nav.  

Par Pret Atturas 

7 0 0 
NOLEMJ: 
2.1. apstiprināt un virzīt apstiprināšanai LSF valdē dokumentu “Latvijas čempionāts 
kalnu slēpošanā 2023 sacensību nolikums”. 
 

3. Izteicās: D. Doršs, J. Korde,  

D. Doršs informē par plānoto Baltijas kausa Snow Arena 15.-20.11. norisi. 12.11. 
jauniešu grupām ir plānots Lietuvas Kauss. Informē par plānotajām aktivitātēm pa dienām. 
Ir jauna e-pasta adrese pieteikumiem apine-entries@ski.lv, kas izveidota, lai būtu ērtāk 
apstrādāt pieteikumus. Komandu sanāksmes plānots rīkot online, race office būs 
iespējams pieslēgties Whatsapp grupai, lai saņemtu aktuālo informāciju par sacensību 
norisi, kā arī pieslēgšanās linkus komandu sanāksmēm.  
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Informē, ka citās sacensībās, piemēram, Skandināvijā, elektrības sadārdzinājuma dēļ 
organizatori vairs nenodrošina ar bezmaksas pacēlāja kartēm – visiem, kas startēs arī FIS 
sacensībās, būs jāiegādājas pacēlāja kartes. Arī LSF līdz šim šo noteikumu izpildījusi.  

J. Korde jautā, vai dalības maksu varēs samaksāt uz vietas race office, saņem 
apstiprinošu D. Dorša atbildi, jābūt dalībnieku sarakstam. LSF biedri var iepriekš saņemt 
rēķinu par saviem sportistiem.  

Par Pret Atturas 

7 0 0 
NOLEMJ: 
3.1. pieņemt zināšanai D. Dorša sniegto informāciju par Baltijas kausa Snow Arena 
15.-20.11. norisi.  
 
4. 

4.1. Izteicās: D. Doršs, A. Bondare,  

D. Doršs informē, ka līdz sezonas sākumam būtu jāpaspēj caurskatīt Vilciņa Kausa 
nolikumu, lūdz A. Bondarei to sagatavot uz nākamās darba komisijas sanāksmi.  

 

4.2. Izteicās: A. Raugulis 

A. Raugulis informē par situāciju ar EYOF pieteikumiem un ar to saistīto informāciju par 
dalībniekiem – pases dati, digitālās fotogrāfijas, apģērba izmēri u.c.  
 

4.3. Izteicās: D. Doršs   

D. Doršs atgādina, ka līdz 30.11.2022 rezervējot dzīvošanu Pihā var saņemt 20% atlaidi 
kā Baltijas Kausa dalībnieki. Pēc šī datuma rezervācijas un atlaide netiek garantētas. Par 
cenām – uz Baltijas Kausa norisi būs īpašas cenas sacensību dalībniekiem, apkopos 
informāciju un nosūtīs e-pastā.  

 

4.4. Izteicās: M. Gintere, D. Doršs, A. Raugulis,  

M. Gintere jautā, kāda ir situācija ar LOV kritērijiem. Saņem D. Dorša atbildi, ka šie 
noteikumi ir apstiprināti LSF valdē, tiek apkopota informācija par lēmuma pieņemšanu un 
tā tiks nosūtīta uz LOV valdi.  

A. Raugulis papildina, ka informācija un jaunā redakcija šodien vai rīt tiks nosūtīta uz 
LOK.  

 

4.5. Izteicās: M. Gintere, D. Doršs, A. Raugulis,  

M. Gintere jautā, vai ir oficiālais ielūgums Pasaules Čempionātam.  

D. Doršs atbild, ka ielūgums ir saņemts, ir nosūtīts pirmais skaitliskais pieteikums, ir 
zināmi noteikumi sportistiem, kas var tikt izvirzīti dalībai Pasaules Čempionātā. Jāsazinās 
ar “White Rush” sportistiem par konkrētajiem nosacījumiem, vēlmēm, iespējām utt.  

M. Gintere papildina, ka E. Opmanis pašlaik vēl nav atgriezies no treniņa, taču lūdzis, lai 
viņam atsūta ielūgumu, jo tas satur informāciju par iespēju piepirkt klāt viesu kartes 
sponsoriem. Ielūgumā jābūt norādītām cenām, kas ir būtiska informācija.  

D. Doršs atgādina, ka klubam “White Rush” būtu jāsaprot savas vēlmes un vajadzības un 
jāatsūta šo informāciju A. Raugulim.  

M. Gintere lūdz atsūtīt ielūgumu E. Opmanim.  
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4.6. Izteicās: M. Gintere, D. Doršs 

M. Gintere jautā, kāpēc LSF kalnu slēpošanas un valdes sadaļās neparādās pēdējie 
protokoli.  

D. Doršs atbild, ka šie nolikumi, diemžēl, tiek saņemti novēloti un tiek publicēti novēloti, 
taču pēdējiem būtu jābūt, jo tie ir caurskatīti un parakstīti. Iespējams, ka vēl nav ievietoti 
lapā, taču būtu jābūt.  

 

4.7. Izteicās: D. Fogelis 

D. Fogelis informē, ka Siguldā ir veikta mietu inventarizācija un klubi tos var saņemt. 
Jāpiesakās pie D. Fogeļa, lai vienotos par to, kuri mieti būtu nepieciešami, kā arī par 
saņemšanas laiku. Tāpat lūdz atbraukt pakaļ no SPM pasūtītajiem mietiem.  

 

4.8. Izteicās: K. Cera, D. Doršs, J. Korde 

K. Cera jautā par to, vai 1. posms notiks Kordes kalnā.  

D. Doršs informē, ka šobrīd posms kalendārā ir ielikts Siguldas pilsētas trasē. Gadījumā, 
ja Kordes kalns būs gatavs šīs sacensības uzņemt (sniegs, tīkli), sacensības tiktu 
pārceltas uz Kordes kalnu. Tajā brīdī mainītos programma – abi supergiganti tiktu pārcelti 
uz februāra beigām uz Siguldas Pilsētas trases posmu, savukārt, Kordes trasē varētu 
notikt vēl viens gigants.  

J. Korde apstiprina, ka viss ir procesā.  

D. Doršs informē, ka tuvākajā laikā plāno rīkot sapulci ar Siguldas Pilsētas trases pārstāvi 
Ventu Balodi par treniņu procesa organizēšanu.  

 
 
Sapulce beidzas plkst. 15:44. 
 
 
Sapulces vadītājs Dinārs Doršs 
 
 
 
 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste. 

 


