
Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas valsts izlases veidošanas nolikums 
 

Šis nolikums nosaka kritērijus un nosacījumus, pēc kuriem Latvijas Kamanu suņu sporta federācija 

(LKSSF) veido Latvijas Republikas kamanu suņu sporta izlasi (turpmāk – izlase) dalībai Pasaules, 

Eiropas čempionātos un citās starptautiskās sacensībās (turpmāk – Sacensības), kurās var pieteikties 

tikai ar LKSSF starpniecību (piemēram - Starptautiskās Kamanu suņu sporta federācijas (International 

Federation of Sleddog Sports (turpmāk -IFSS)) sistēmā rīkotajās sacensībās).  

Šajos noteikumos lietotā vīriešu dzimtes izteiksmes forma ir attiecināma arī uz sieviešu dzimti, kad to 

prasa konteksts. 

Sezona – atbilstoši IFSS nolikumam 1.jūnijs līdz nākamā gada 31.maijam. 

1. Atlases cikls un pieteikšanās kārtība 

 

1.1. Sportistam ir tiesības pārstāvēt izlasi (elites, junioru vai veterānu grupās), ja izpilda sekojošus 

nosacījumus: 

• ir Latvijas Republikas pilsonis vai var apliecināt, ka ir Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs; 

• ir aktīva biedra statusā kādā no LKSSF klubiem vismaz sešus mēnešus pirms paredzamajām 

sacensībām vai tam ir piešķirts individuālais nacionālais DID numurs; 

• ir piedalījies Latvijas čempionātā vai IFSS Kausa sacensībās vai Baltijas kausā ar ieskaitītu 

rezultātu; 

• ir noslēdzis vai ir gatavs noslēgt līgumu ar LKSSF par Latvijas izlases pārstāvēšanu; 

• iepriekšējās sezonas izlases sportists iekļūst izlases izvērtēšanā automātiski (informējot par to 

kandidāta klubu), ja ieņēmuši ne zemāk kā 6.vietu iepriekšējās sezonas Sacensībās un ir 

izpildīti augstāk minētie kritēriji; 

• LKSSF Valde vai izlases menedžeris (ko ieceļ valde līdz 15.05.) vēlākais līdz 22.maijam ir 

apzinājis izlases kandidātus, par to paziņojot klubiem. Klubi paši ir tiesīgi izvirzījuši savus 

kandidātus piesakot tos valdei vai menedžerim epasta formā vēlākais līdz 31.05. 

1.2. LKSSF finansiālais atbalsts izlasei 

• LKSSF valde līdz 31.martam nosaka izlases finanšu līdzekļu sadalījumu sporta disciplīnu 

starpā (sniega un bezsniega sacensībām). 

• izlases dalībnieki tiek dalīti A, B un C grupās. 

• Nordic klase no Open klases tiek izdalīta atsevišķi. 

• A grupai tiek paredzēti 70% no kopējā izlases budžeta, B grupai 25% un administratīviem 

izlases izdevumiem 5%. A grupas sportistam par kuru nav saņemts finansējums par Augstiem 

sasniegumiem sportā no Latvijas Sporta federāciju padomes finansējums tiek piešķirts 30-50% 

apmērā no plānotā, atlikumu sadalot 70% piemaksai pārējiem A grupas sportistiem un 30% B 



grupas sportistiem. B grupas sportistam piešķiramais finansējums nevar pārsniegt 50 %  A 

grupas sportista finansējumu (par ko saņemts atbalsts par augstiem sasniegumiem sportā). A 

grupas finansējums nevar pārsniegt 30% no visa budžeta ja tajā iekļūst 1 sportists, 50% ja 2 

sportisti, B grupas finansējums tad tiek palielināts līdz max 50% no kopējā finansējuma. Gala 

lēmumu pieņem LKSSF valde. 

• LKSSF valdei ir tiesības neiekļaut sportistu izlasei, ja  sportists pēdējo divu gadu laikā ir 

pārkāpis LKSSF Ētikas kodeksa normas, pārkāpis suņu labturības prasības (ar Pārtikas un 

veterinārā dienesta atzinumu). 

1.3. Izlases grupu kvalifikācijas prasības (par konkrēto disciplīnu, kurā gatavojas startēt; 

jāizpilda viens no konkrētās grupas kritērijiem) 

C grupa: 

• tiek izpildīti 1.1. punktā minētie kritēriji un izlases dalībnieks pats finansē savu dalību 

sacensībās, minimums divreiz finišējis vismaz Latvijā notiekošās sacensībās (minimums 3 

dalībnieki klasē;  min 80% no uzvarētāja laika) iepriekšējā vai tekošajā sezonā- tiek iekļauts C 

grupā ar valdes lēmumu.  

B grupa:  

• Minimums divreiz finišējis TOP3 IFSS Pasaules kausa sacensībās vai Baltijas kausā 

(minimums 5 dalībnieki klasē; min 92,5% no uzvarētāja laika)) iepriekšējā vai tekošajā sezonā. 

• Latvijas čempions vai labākais Latvijas pārstāvis Latvijas atklātajā čempionātā (minimums 5 

dalībnieki, min 92,5% no uzvarētāja laika). 

Valde var izvērtēt pielaidi min noteiktajam skaitam dalībnieku, ja šis kritērijs nav izpildāms tuvāko 

valstu apkārtnē. 

A grupa: 

• Baltijas kausa čempions iepriekšējā sezonā (vismaz 5 dalībnieki sezonas kopvērtējumā, min 3 

posmos ir bijis min 95% no uzvarētāja laika) Elites klasē 

• Sportists iepriekšējā sezonā ir ieņēmis Top3 vietu IFSS Pasaules kausa sezonas kopvērtējumā 

(piedalījies vismaz 4 sacensībās) Elites klasē 

• Ieņēmis Top6 vietu iepriekšējā gada sacensībās Elites klasē 

• Citi sasniegumi par ko piešķirts finansējums par Augstiem sasniegumiem sportā 

 



1.4. Kritēriji, ko ņem vērā LKSSF valde, lemjot par finansējuma piešķiršanu izlases sportistiem 

dalībai Sacensībās sniega apstākļos. 

• Latvijas čempions vai labākais Latvijas pārstāvis Latvijas atklātajā čempionātā (minimums 5 

dalībnieki, min 92,5% no uzvarētāja laika). 

• Dalība IFSS Pasaules kausa posma sacensībās un iegūta godalgota vieta attiecīgajā disciplīnā 

(min 5 finišējušie, min 92,5% no uzvarētāja laika) 

• Dalība kādas citas valsts čempionātā un iegūta godalgota vieta attiecīgajā disciplīnā (min 5 

finišējušie, min 92,5% no uzvarētāja laika); 

• Dalība citās starptautiska mēroga sacensībās un iegūta godalgota vieta attiecīgajā disciplīnā 

(pēc valdes izvērtējuma ieskatiem)  

1.5. LKSSF valde ne vēlāk kā 30 dienas pirms Sacensībām izvērtē sportista atbilstību izlases 

kritērijiem, kā arī izvērtē citus būtiskus apstākļus (piem: vai tiks startēts ar to pašu suni, as ko veikta 

kvalifikācija), kam ir nozīme lēmuma pieņemšanā. Veikt disciplīnu maiņu ir iespējams tikai ar valdes 

lēmumu. 

2. Organizatoriskie un finanšu jautājumi 

2.1. LKSSF valde finansiālu atbalstu piešķir esošā finansējuma ietvaros.  

2.2. LKSSF valde var lemt apmaksāt šādus sportista izdevumus prioritārā secībā: 

a) apdrošināšanu vai to daļu; 

b) dalības maksu vai to daļu (t.s. starptautiskos DID numurus vai to daļu, ja nepieciešams); 

c) ceļa izdevumus vai to daļu; 

d) citus brauciena izdevumus vai to daļu. 

A grupa 

Provizoriskais 

finansējums (70%): 

Dalības maksa Ceļa izdevumi Dienas nauda Citi izdevumi 

Sportists 1     

Sportists 2     

     

Kopā:     

B grupa Dalības maksa Dienas nauda   



Provizoriskais 

finansējums (25%): 

     

     

C grupa 

Provizoriskais 

finansējums (0%): 

    

     

     

Administratīvie 

izdevumi 

Provizoriskais 

finansējums (5%): 

Apdrošināšana    

     

 

2.7. Ja sportistam ir piešķirts ceļa izdevumu finansējums vai finansējums citiem izdevumiem, 7 dienu 

laikā pēc sacensībām tam ir jāiesniedz LKSSF avansa norēķina atskaite. 

2.8. Par prēmiju piešķiršanu izlases sportistam par teicamu startu LKSSF valde lemj pēc rezultātu 

oficiālās publicēšanas un finansējuma saņemšanas no valsts institūcijām vai privātajiem sponsoriem. 

2.9. Izlases menedžera funkcijas ir apzināt izlases dalībniekus, sagatavot visu nepieciešamo 

informāciju valdei izlases pieteikšanai sacensībām un koordinēt darbu starp valdi un izlases 

dalībniekiem pirms izlases vadītāja iecelšanas. 

2.10. LKSSF valde nosaka  izlases vadītāju (team leader), kas ir koordinators starp sportistu un LKSSF, 

t.sk.  uzņemas sportista dalības nodrošināšanas Sacensībās organizatorisko pusi, ja tāds iepriekš jau 

nav norīkots. 

2.11. Antidopinga nosacījumu ievērošana ir katra izlases kandidāta pienākums (gadījumā ja jālieto 

medikamenti, kuru sastāvā ir neatļautie preparāti – pašam sportistam šis jautājums ir jāsaskaņo ar 

antidopinga komisiju, Federācija palīdz ar konsultācijām šajā jautājumā). 

 

Apstiprināti: LKSSF valdes sēdē 18.04.2017.; Uzskatīt par spēku zaudējušu 25.04.2016. izlases 

noteikumu. 



Valdes priekšsēdētājs 

Olafs Klūdziņš 


