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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. ALP/2022/10 
 
2022. gada 30. novembrī 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 
 Ulla Ģērmane 

  Biedrība “MARBEL SKI TEAM”  Betija Burkovska 

  
LSF prezidents, sapulces vadītājs: Dinārs Doršs 
LSF ģenerālsekretārs: Agris Raugulis 
LSF grāmatvede: Laila Liniņa 

 

Darba kārtība 

1. Informācija par treniņu procesa iespējām Siguldas Pilsētas trasē 22/23. gada 
sezonā. V. Balodis (Siguldas Pilsētas trase) 

2. Pieteikšanās kārtība FIS kalendāra sacensībām. D. Doršs 
3. Vilciņa kausa nolikums. A. Bondare 
4. Par LOK valdē pieņemtajiem grozījumiem LOV atlases kritērijos kalnu slēpošanā. 

D. Doršs 
5. Dažādi 

 
D. Doršs atklāj sanāksmi. Informē, ka pirmās šīs sezonas sacensības – Baltijas Kausa 1. 
posms – jau ir notikušas, vēlreiz apsveic uzvarētājus, atsauksmes par sacensībām ir 
labas.  

 

1. Izteicās: D. Doršs,   

D. Doršs informē, ka Kaķīškalns Siguldā vairs nestrādā, kas rada sarežģījumus treniņu 
procesā un, iespējams, būs nepieciešams apvienot treniņu grupas. Pozitīvi skatās uz to, 
ka tiek plānots atvērt Kordes trasi. Informē, ka šis jautājums primāri darba kārtībā iekļauts, 
jo saņemta informācija no Siguldas Pilsētas trases, konkrēti Venta Baloža, par vēlmi 
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uzrunāt kalnu slēpošanas klubus un informēt par sezonā gaidāmo, taču iepriekšējā vakarā 
pirms šīs sapulces saņēmis V. Baloža telefona zvana, ka viņš, diemžēl, šajā laikā 
sanāksmei pieslēgties nevarēs. Paskaidro, ka tarifi ir pieejami Siguldas Pilsētas trases 
mājas lapā, par treniņu laiku organizēšanu un koordinēšanu jāsazinās ar V. Balodi.  

Par Pret Atturas 

10 0 0  
NOLEMJ: 
1.1. pieņemt zināšanai D. Dorša sniegto informāciju par treniņu procesa iespējām 
Siguldas Pilsētas trasē 22/23. gada sezonā.  

 

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

D. Doršs kopīgo ekrānu un demonstrē Nolikumu par pieteikšanos startiem un starta vietu 
apstiprināšanu FIS kategorijas sacensībās kalnu slēpošanā, kas, 2018. gadā izstrādāts un 
apstiprināts, iesaistot kalnu slēpošanas darba komisiju. Atgādina, ka iepriekšējās divās 
sezonās bija spēkā Covid-19 ierobežojumi, kas lika pārskatīt un mainīt kādu no nolikuma 
punktiem, lai tie atbilstu ierobežojumiem. Tā kā pašlaik nekādu ierobežojumu nav, būtu 
jāatgriežas pie iepriekšējās kārtības, kas paredz, ka FIS kalendāra sacensībām 
jāpiesakās divas nedēļas pirms organizatora noteiktā termiņa, 10 dienas pirms 
sacensībām tiek veikts pieteikumu apkopojums, izvērtēšana pēc FIS ranga, ja piesakās 
vēlāk, tad dalība vairs nav atkarīga no FIS punktiem. Atgādina, ka sievietēm ir 6 vietas, 
vīriešiem 4 vietas, Somijā 10 vietas vīriešiem un 10 sievietēm (īpaši noteikumi), Latvijas 
sacensībās ierobežojumu nav.  

A. Raugulis papildina, ka Pasaules Kausā ir individuāla kvalifikācija, Eiropas Kausos – 
pēc ranga, tur ir 2 vai 3 vietas, atkarībā no disciplīnas, pieteikšanās termiņš Pasaules 
Kausam, Eiropas Kausam un Skandināvijas Kausam FIS ir 6 nedēļas, visa informācija 
atrodama FIS mājas lapā, lūdz sekot tai līdzi un informēt viņu par dalību. Papildina, ka 
decembrī un janvārī varētu būt liels pieprasījums sacensībām Čehijas un Polijas reģionos, 
kas tiks izmantotas, lai kvalificētos dalībai EYOF, jāpiesakās savlaicīgi.  

D. Doršs vēlreiz uzsver, ka pieteikumiem dalībai Pasaules Kausā un Eiropas Kausā ir 
sava kārtība, tur ar 2 nedēļām iepriekš nepietiks, jārēķinās arī ar finanšu lietām, t.i. jāseko 
līdzi, līdz kuram brīdim nepieciešamības gadījumā var atteikties. Ja atteikums dalībai tiks 
saņemts novēloti, LSF nevarēs uzņemties segt šos izdevumus. Uzskata, ka noteiktais 
divu nedēļu pieteikšanās termiņš FIS sacensībām ir adekvāts.  

J. Zvejniece papildina, ka iepriekš konkrētās sacensībās, kas tika izmantotas, lai 
kvalificētos EYOF, priekšroka tika dota tieši šiem EYOF kandidātiem. Ierosina atrunāt, ka 
konkrētajās sacensībās prioritāte ir šiem kandidātiem, jo īpaši tāpēc, ka ir zināms, ka 
EYOF būs SG disciplīna – būtu labi, ja kandidāti šo disciplīnu būtu izbraukuši iepriekš 
sacensībās.  

D. Doršs atgādina, ka LSF lēmumu par EYOF dalībniekiem kalnu slēpošanā LOK ir 
jānodod janvāra pirmajos datumos, sportisti startē līdz 31.12.2022, attiecīgi šis jautājums 
ir par gatavošanos, ne atlasi uz EYOF. Precizē, ka jautājums ir par konkrētām 
sacensībām Čehijā 8.-12.01.2023, kas aktuāls klubiem “Virsotne” un “White Rush”, vēlas 
precizēt abu klubu plānus attiecībā uz šīm sacensībām. Uzskata, ka vienmēr kāds no 
startiem atsevišķiem sportistiem var šķist prioritārāki, taču tas nav iemesls mainīt 
līdzšinējo pieteikšanās un starta vietu apstiprināšanas kārtību.  

M. Gintere informē, ka šobrīd nav plānots šajās sacensībās piedalīties, taču plāni var 
mainīties atkarībā no situācijas ar sniegu, apstākļiem u.c. faktoriem. Ja lems par labu 
dalībai, ievēros divu nedēļu pieteikšanās termiņu.  

Par Pret Atturas 

10 0 0 
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NOLEMJ: 
2.1. pieņemt zināšanai D. Dorša sniegto informāciju par pieteikšanās kārtību FIS 
kalendāra sacensībām. 
 
3. Izteicās: D. Doršs, A. Bondare,  

D. Doršs kopīgo ekrānu un demonstrē Vilciņa Kausa sacensību nolikuma projektu, kas 
darba komisijai tika izsūtīts arī elektroniski. Dod vārdu A. Bondarei.   

A. Bondare informē, ka nolikumā pie dalībnieku grupām samainīti dalībnieku dzimšanas 
gadi, grupas ir četras (iepriekš piecas), jaunākie dalībnieki 2016. g. dzimuši, kā arī grupas 
pārsauktas. Citu izmaiņu nav.  

D. Doršs organizatoriem atgādina padomāt, kā tiks organizēta pieteikšanās – vai tiks 
izmantota LSF mājas lapa un pieteikšanās sistēma, kā tiks iekasētas dalības maksas 
(dalības maksu nosaka katrs organizators) u.c. jautājumiem.  

Par Pret Atturas 

10 0 0 
NOLEMJ: 
3.1. apstiprināt un virzīt apstiprināšanai LSF valdē Vilciņa kausa sacensību 
nolikumu 2022./2023. gada sezonai.  
 
4. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, U. Ģērmane,  

D. Doršs kopīgo ekrānu un demonstrē LOV atlases kritērijus kalnu slēpošanā, kas 
izdiskutēti un pieņemti kalnu slēpošanas darba komisijā, LSF valdē un iesniegti 
apstiprināšanai LOK. Informē, ka iepriekšējā nedēļā saņemta atbilde no LOK, ka LOV 
kritēriji kalnu slēpošanā ar iekļautajiem grozījumiem ir pieņemti. Attiecīgi jaunie kritēriji ir 
spēkā un tiks piemēroti līdz ar jaunās sezonas līgumu slēgšanu ar sportistu, pašlaik esošo 
līgumu ietvaros spēkā ir iepriekš apstiprinātie kritēriji.  

A. Raugulis precizē, ka atbilde par apstiprinājumu no LOK saņemta 22.11.2022.  

U. Ģērmane precizē jautājumu par nolikuma punktu par Eiropas Kausu no 1.-3 vietai, t.i. 
kā būtu jāsaprot kopvērtējumu – vienai disciplīnai vai visām disciplīnām. Saņem D. Dorša 
atbildi, ka LSF valdei būtu jālemj par katru konkrēto gadījumu atsevišķi.  

Par Pret Atturas 

10 0 0 
NOLEMJ: 
4.1. pieņemt zināšanai D. Dorša sniegto informāciju par LOK valdē pieņemtajiem 
grozījumiem LOV atlases kritērijos kalnu slēpošanā.  
 
5. 

5.1. Izteicās: D. Doršs  

D. Doršs informē, ka rūpīgi seko līdzi dalības maksu izmaiņām dažādās FIS sacensībās. 
Iepriekš pieņemtais standarts 20 eiro par startu nu jau vairs reti sastopams, dalības 
maksas ir palielinātas. Informē, ka LSF rīkotajās sacensībās šajā sezonā dalības maksu 
izmaiņu LSF biedriem nebūs. Tās varētu skart dalībniekus no citām valstīm, jo 
pieaugušas izmaksu pozīcijas.  

 

5.2. Izteicās: A. Raugulis,  

A. Raugulis atgādina treneriem atsūtīt nepieciešamās EYOF kandidātu pases un 
fotogrāfijas.  

 
Sapulce beidzas plkst. 13:16. 
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Sapulces vadītājs Dinārs Doršs 
 
 
 
 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste. 

 


