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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES 
kopsapulces protokols. 

 

Rīga,  

Viesnīca „MARITIM Park Hotel Riga”       2011.gada 9.jūnijā, 

Slokas iela 1          plkst. 16:00 – 18:00 

 

Kopsapulce tika sasaukta pamatojoties uz Latvijas Sporta federāciju padomes (turpmāk – LSFP) statūtiem un 

2011.gada 18.maijā biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” biedriem tika izsūtīta (elektroniski) informācija par LSFP 

valdes lēmumu 9.jūnijā sasaukt LSFP biedru kopsapulci. 

Kopsapulcē no kopējā LSFP 78 biedru skaita piedalījās 63 federāciju balsstiesīgie delegāti.  

 

Kopsapulces vadītājs: R.Emuliņš (LSFP viceprezidents) 

Protokolēja: S.Dzene (LSFP sekretāre) 

 

Piedalījās federāciju pārstāvji: 
1. Aeroklubs   - Kārlis Plociņš, 

2. Airēšanas federācija  - Juris Šteinerts, 

3. Aizsardzības daudzcīņas federācija - Valdis Taupmanis, 

4. Alpīnistu savienība  - Edgars Šāblis, 

5. Augstskolu sporta savienība - Uldis Švinks, 

6. Automobiļu federācija,   - Jānis Naglis, 

7. Badmintona federācija  - Jānis Mētra, 

8. Basketbola savienība  - Anitra Eiklone, 

9. Beisbola federācija  - Ainars Birulis, 

10. Bobsleja federācija  - Karine Šekojane (LSFP rev.kom.), 

11. Bodibildinga, fitnesa un  

bodifitnesa federācija  - Kristīne Vederņikova, 

12. Boksa federācija   - Genādijs Glazkovs, 

13. Bridža federācija   - Ivars Ilziņš, 

14. Cīņas federācija   - Anete Fedorovska, Visvaldis Freidenfelds (LSFP rev.kom.), 

15. Dambretes savienība  - Edgars Ratnieks, 

16. Džudo federācija   - Vsevolods Zeļonijs, 

17. Frisbija federācija  - Mārtiņš Taurenis, 

18. Galda hokeja federācija  - Romāns Blūmentāls, 

19. Galda tenisa federācija  - Artūrs Bauska, 

20. Handbola federācija  - Raimonds Emuliņš (LSFP valde), 

21. Hokeja federācija   - Māris Baldonieks, 

22. Jātnieku federācija  - Agris Blaus, Māris Millers, 

23. Kamaniņu sporta federācija - Dace Gods-Romanovska, 

24. Kanoe federācija   - Iveta Agleniece, 

25. Karatē federācija   - Arnis Šauriņš, 

26. Kērlinga asociācija  - Ansis Regža, 

27. Korespondencšaha federācija - Vilnis Strautiņš, 

28. Loka šaušanas federācija  - Arnis Podiņš, 

29. Makšķerēšanas sporta fed.  - Jānis Stikuts, 

30. Minigolfa klubu asociācija  - Inese Kupce, 

31. Motosporta federācija  - Egils Agarskis,  

32. Muay Thai federācija  - Vasīlijs Fleišners, 

33. Nedzirdīgo sporta federācija - Varis Strazdiņš (LSFP valde), Iveta Kraze, 

34. Novusa federācija  - Juris Kiriks,  

35. Orientēšanās federācija  - Jānis Lazdāns, 

36. Paralimpiskā komiteja  - Daiga Dadzīte, 

37. Pauerliftinga federācija  - Rinalds Dimiņš,  

38. Paukošanas federācija  - Ērika Āze,  

39. Peldēšanas federācija   - Vladimirs Maslovskis, 

40. Petanka sporta federācija  - Gundars Lasmanis, 

41. Regbija federācija  - Māris Zeltiņš, 

42. Riteņbraukšanas federācija - Iveta Gūtmane, 

43. Roku cīņas sporta federācija - Žanna Čingule, 
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44. Sambo klubu asociācija  - Andrejs Koltuškins, 

45. Skolu sporta federācija  - Ērika Bārbale, 

46. Slēpošanas savienība  - Vairis Brīze, 

47. Slidošanas asociācija  - Alma Lāce, 

48. Sporta deju federācija  - Vito Feldmanis, 

49. Sporta veterānu savienība  - Daumants Znatnajs, 

50. Svarbumbu celšanas asociācija - Andrejs Makuha, 

51. Šaha savienība   - Ilze Bērziņa, 

52. Šaušanas federācija  - Valērijs Vaskis,  

53. Taekvondo federācija  - Hermanis Močaļins, 

54. Tenisa savienība   - Jānis Pliens, Ieva Matroze, 

55. Treneru tālākizglītības centrs - Nils Grasis, 

56. Triatlona federācija  - Vilnis Priedītis, Kārlis Kalniņš, 

57. Ūdens motosporta federācija - Modris Kalnciems (LSFP valde), 

58. Ugunsdzēsības sporta federācija - Vladimirs Vetuhs, Jānis Pastars, 

59. Vieglatlētikas savienība  - Guntis Zālītis (LSFP valde),  

60. Vingrošanas federācija  - Jevgēnijs Saproņenko, 

61. Virves vilkšanas federācija - Lilita Mūkina, 

62. Volejbola federācija  - Egils Cīrulis, 

63. Zēģelētāju savienība  - Juris Ailis, 

 

kā arī Ivans Kļementjevs (LR Saeima), Mareks Gruškevics (IZM valsts sekretārs), Agra Brūne, Edgars Severs, Anda Mičule 

(IZM Sporta departaments), Aigars Cirmans (IZM Finanšu departaments) Guntis Apīnis (Latvijas Pašvaldību savienība), 

Aldons Vrubļevskis (Latvijas Olimpiskā komiteja), Ilga Sarmīte Priedīte (Sporta medicīnas valsts aģentūra), Eiženija 

Aldermane (Rīgas dome), Uldis Grāvītis (LSFP Sporta speciālistu sertifikācijas komisija), Einars Fogelis, Aigars Svars, Māris 

Liepiņš, Egils Puriņš, Biruta Puriņa, Silvija Dzene, Dace Kaspare (LSFP), Juris Bērziņš-Soms (žurnāls „Sports”). 
     

  Darba kārtība:  

1. LSFP kopsapulces atklāšana. 

2. LSFP kopsapulces vadītāja apstiprināšana. 

3. Darba kārtības apstiprināšana un darba reglamenta apstiprināšana. 

4. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana. 

5. Apsveikumi un viesu uzrunas. 

6. LSFP 2010.gada 3.jūnija kopsapulces protokola apstiprināšana. 

7. LSFP prezidenta ziņojums. 

8. LSFP revīzijas komisijas ziņojums un LSFP 2010.gada pārskata apstiprināšana. 

9. LSFP komisiju ziņojumi: 

9.1. valsts budžeta līdzekļu sadales komisija; 

9.2. sporta federāciju komisija;  

9.3. sporta speciālistu sertifikācijas komisija; 

9.4. šaušanas instruktoru sertifikācijas komisija. 

10. Par izmaiņām LSFP valdes sastāvā. 

11. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) informācija par aktualitātēm sporta nozarē. 

12. Debates par prezidenta, revīzijas komisijas un citiem ziņojumiem. 

13. Dažādi. 

 

1.punkts. LSFP kopsapulces atklāšana. 
 Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) prezidents A.Kalniņš atklāj kopsapulci. Kopsapulcē no kopējā LSFP 78 

biedru skaita piedalās 63 federāciju balsstiesīgie delegāti.  

 

2.punkts. LSFP kopsapulces vadītāja apstiprināšana. 
LSFP prezidents A.Kalniņš piedāvā par LSFP kopsapulces vadītāju apstiprināt LSFP viceprezidentu Raimondu 

Emuliņu. Nolēma apstiprināt R.Emuliņu par LSFP kopsapulces vadītāju (balsojums: par-63, pret-0, atturas-0). 

 

3.punkts. Darba kārtības apstiprināšana un darba reglamenta apstiprināšana. 

R.Emuliņš lūdz iepazīties ar LSFP kopsapulces darba kārtības projektu un darba reglamentu, aicina delegātus debatēm 

pieteikties rakstveidā. Nolēma apstiprināt LSFP kopsapulces darba kārtību un darba reglamentu (balsojums: par-63, pret-0, 

atturas-0). 
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4.punkts. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana. 
R.Emuliņš piedāvā Balsu skaitīšanas komisiju apstiprināt divu cilvēku sastāvā un izvirza pārstāves: Aneti Fedorovsku 

(Cīņas federācija) un Ievu Matrozi (Tenisa savienība). Nolēma balsu skaitīšanas komisijā apstiprināt Aneti Fedorovsku un Ievu 

Matrozi (balsojums: par-63, pret-0, atturas-0). 

 

5.punkts. Apsveikumi un viesu uzrunas. 
A.Kalniņš aicina viesus uzrunāt kopsapulci.  

M.Gruškevics (IZM Valsts sekretārs) izsaka gandarījumu par iespēju piedalīties kopsapulcē un uzrunāt sporta 

federāciju pārstāvjus un piebilst, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir sagatavojusi atskaiti par Izglītības un zinātnes 

ministrijas paveikto sporta nozarē, ar kuru delegāti tiks iepazīstināti kopsapulces darba gaitā. 

A.Vrubļevskis (LOK prezidents) novēl konstruktīvu kopsapulces darbu un norāda uz diviem globāliem jautājumiem, 

par kuriem diskusijas iesākās jau iepriekšējā gadā. Viens no jautājumiem ir iedalītie budžeta līdzekļi sportam no kopējā IZM 

budžeta; budžeta līdzekļu konsolidācija, plānojot 2012.gada budžetu. Uzskata, ka pastiprināti jāseko līdzi 2012.gada budžeta 

sadales procesam. Sporta spēļu federācijas, sadarbojoties ar IZM un Finanšu ministrijas amatpersonām, ir uzsākušas risināt 

jautājumus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un prognozējamu finansējumu sporta spēļu izlašu komandu nodrošināšanai dalībai 

Eiropas un pasaules čempionātos. Viens no risinājumiem ir veikt grozījumus „Izložu un azartspēļu likumā”. Sporta ilgtspējīga 

finansējuma nodrošināšanas jautājumi ir arī Eiropas Savienības (turpmāk – ES) sporta ministru padomes sanāksmju darba 

kārtībā. Informē par LR valdības parakstīto „Saprašanās memorandu”, kuru ir apstiprinājusi ES un kas paredz līdz 2013.gadam 

atcelt jebkādus nodokļu atvieglojumus, kādi šobrīd ir spēkā Latvijas likumdošanā. Uzsver, ka nodokļu atvieglojumu atcelšana 

var radīt lielas finansiālas problēmas sporta nozarei.  

E.Aldermane (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja (turpmāk - RDIKSK)) norāda uz 

komitejā iesniegto finansējuma pieprasījumu lielo skaitu tieši sporta aktivitātēm, kā arī uz to. ka komitejā ir pieņemts lēmums, 

ka Sporta un jaunatnes lietu departaments sadarbībā ar sporta veidu federāciju pilnvarotajiem pārstāvjiem organizēs sanāksmi, 

lai izvērtētu tās sacensības, sporta aktivitātes un pasākumus, kas ir prioritāri. Šo pieteikumu finansējumu tad varētu iekļaut RD 

budžetā, bet pārējos skatītu konkursa kārtībā.  

 

6.punkts. LSFP 2010.gada 3.jūnija kopsapulces protokola apstiprināšana. 

R.Emuliņš lūdz iepazīties ar LSFP kopsapulces 2010.g. 3.jūnija protokolu un apstiprināt to. Nolēma apstiprināt LSFP 

kopsapulces 2010.gada 3.jūnija protokolu (balsojums: par-63, pret-0, atturas-0). 

 

7.punkts. LSFP prezidenta ziņojums. 

LSFP prezidenta A.Kalniņa ziņojums. (ar ziņojuma pilnu tekstu var iepazīties LSFP interneta mājas lapā www.lsfp.lv). 

Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par-63, pret-0, atturas-0). 

 

R.Emuliņš lūdz atļauju nedaudz atkāpties no Kopsapulces daba kārtības un pirms nākamā punkta izskatīšanas dod 

vārdu apsveikuma uzrunai LR Saeimas Sporta apakškomisijas vadītājam Ivanam Klementjevam. 

I.Klementjevs (LR Saeima) izsaka gandarījumu par iespēju piedalīties LSFP Kopsapulcē un uzrunāt tik daudz sporta 

veidu federāciju pārstāvjus, uzsver, ka sporta problēmas iespējams risināt tikai visiem kopā iesaistoties šajā procesā. Uzskata, 

ka šī gada rudenī IZM jāorganizē Sporta kongress, lai apzinātu un risinātu sporta nozares problēmas.  

 

8.punkts. LSFP revīzijas komisijas ziņojums un LSFP 2010.gada pārskata apstiprināšana. 
Revīzijas komisijas locekle Karine Šekojane (Bobsleja federācija) iepazīstina ar Revīzijas komisijas ziņojumu par 

LSFP finansiālo darbību 2010.gadā. (ar ziņojuma pilnu tekstu var iepazīties LSFP interneta mājas lapā www.lsfp.lv).  

Nolēma apstiprināt LSFP 2010.gada Gada pārskatu (balsojums: par-63, pret-0, atturas-0, nebalsoja-0). 

 

9.punkts. LSFP komisiju ziņojumi: 

9.1. A.Svars – LSFP Valsts budžeta līdzekļu sadales komisijas vadītājs iepazīstina ar 2010.gada 13.janvārī LSFP 

valdes sēdē apstiprināto komisijas sastāvu un informē par komisijas darbu šajā laika posmā (ar ziņojumu var iepazīties LSFP 

interneta mājas lapā www.lsfp.lv).  

9.2. M.Liepiņš - LSFP Sporta federāciju komisijas vadītājs norāda uz Sporta likumdošanas prasībām, saskaņā ar kurām 

darbojas LSFP Sporta federāciju komisija un informē par komisijas sastāvu, kā arī tās darbību izskatot sporta veidu federāciju 

pieteikumus par federācijas pāratzīšanu un jaunu federāciju atzīšanu (ar ziņojuma pilnu tekstu var iepazīties LSFP interneta 

mājas lapā www.lsfp.lv).  

9.3. U.Grāvītis – LSFP Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas vadītājs informē, ka komisija atskaites gada laikā ir 

sasaukusi 11 sēdes un šobrīd Latvijā ir 1612 sertificētu treneru. Vislielākais sertificēto treneru skaits ir vieglatlētikā. Uzskata, 

ka sertificēto treneru skaits vēl joprojām ir mazs un lūdz sporta veidu federācijas stimulēt savus trenerus izglītoties, lai iegūtu 

sporta speciālista sertifikātu. Norāda, ka treneru sertifikācijai iesniegtajos dokumentos vēl joprojām tiek konstatēta maldinoša 

informācija par kvalifikācijas celšanas kursiem. Paskaidro, ka Latvijas Treneru tālākizglītības centrā (turpmāk – LTTC) tiek 

veidots treneru kvalifikācijas celšanas kursu kalendārs un lūdz visas sporta veidu federācijas iesniegt LTTC informāciju par 

http://www.lsfp.lv/
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saviem plānotajiem treneru kursiem, lai šī informācija būtu pieejama visiem interesantiem. Piebilst, ka šāds treneru kursu 

kalendārs palīdzēs sertifikācijas komisijai ātri konstatēt iesniegtajos dokumentos norādītās informācijas precizitāti. 

9.4 R.Emuliņš informē, ka LSFP Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs ir A.Kalniņš un viņš savā 

LSFP prezidenta atskaites ziņojumā iekļāva arī informāciju par Šaušanas instruktoru komisijas darbību, bet ar detalizētāku šīs 

komisijas darbības pārskatu var iepazīties kopsapulces darba materiālos, kuri tika izsniegti visiem delegātiem.  

 

10.punkts. Par izmaiņām LSFP valdes sastāvā. 

R.Emuliņš atsaucas uz LSFP prezidenta A.Kalniņa ziņojumā teikto, ka ilggadējais LSFP valdes loceklis Dainārs 

Dambergs ir iesniedzis lūgumu atbrīvot viņu no valdes locekļa pienākumu pildīšanas. Prezidenta ziņojumā tika teikts, ka LSFP 

ir saņēmusi Latvijas Automobiļu federācijas (turpmāk – LAF) un D.Damberga rekomendāciju izvērtēt LAF prezidenta Jāņa 

Nagļa kandidatūru ievēlēšanai par LSFP valdes locekli uz nākamajiem diviem gadiem, jo 2013.gadā beidzas pašreizējās valdes 

pilnvaru termiņš. R.Emuliņš norāda, ka A.Kalniņš labprāt redzētu J.Nagli LSFP valdes sastāvā, jo uzskata, ka J.Naglis, ar savu 

pieredzi sportā un citās dzīves jomās, var dot lielu pienesumu valdes darbā. R.Emuliņš paskaidro, ka, saskaņā ar LSFP 

statūtiem, kopsapulce ievēl LSFP valdi un tādēļ lūdz balsot par Jāņa Nagļa ievēlēšanu LSFP valdes sastāvā.  

Nolēma atbrīvot no LSFP valdes locekļa pienākumu pildīšanas Daināru Dambergu un ievēlēt par LSFP valdes locekli 

LAF prezidentu Jāni Nagli līdz pašreizējās valdes pilnvaru termiņa beigām (balsojums: par-61, pret-0, atturas-2). 

Pēc balsojuma J.Naglis izsaka pateicību par viņam izrādīto uzticību. 

 

11.punkts. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) informācija par aktualitātēm sporta nozarē. 
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretārs M.Gruškevics iepazīstina ar IZM plānotajiem pasākumiem 

2011.gadā un piebilst, ka sporta jomā IZM strādājusi pie grozījumiem divos likumos – "Grozījumi likumā "Par nacionālās 

sporta bāzes statusu"" (likums apstiprināts Parlamentā) un likumprojekta „Grozījumi Sporta likumā” (plānots noteikt atzīto 

sporta federāciju tiesības un pienākumus; palielināt Latvijas Nacionālās sporta padomes ietekmes lomu) Pabeigti divi Ministru 

kabineta noteikumi – „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas" (uz finansējumu var 

pretendēt arī privātās sporta mācību iestādes un klubi) un „Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem 

sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru” (noteikti stingrāki naudas balvas piešķiršanas kritēriji). Informē par IZM rīcībā 

esošo statistiku par profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm. Izsaka iniciatīvu federācijām veidot savos sporta veidos 

„Talantu akadēmiju” un izstrādāt konkrētu „Talantu akadēmijas” attīstības projektu, lai pieteiktos konkursam uz valsts budžeta 

finansējumu. Kā uzskatāmāko piemēru min „OKartes akadēmiju” autosportā, kas veidota sadarbībā ar Automobiļu federāciju. 

Informē par Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma iespējamo pieejamību sportā. Norāda uz IZM iniciatīvu par to, lai 

IZM pārziņā esošās nacionālās sporta bāzes tiktu nodotas pēc atrašanās vietas attiecīgo pašvaldību īpašumā. 

 

12.punkts. Debates par prezidenta, revīzijas komisijas un citiem ziņojumiem. 

A.Eiklone – Latvijas Basketbola savienības pārstāve izvērtē jautājumu par sporta federāciju līdzdalību un atbildību 

sporta izglītības programmu finansēšanā. Atzinīgi vērtē IZM darbu pie MK noteikumiem „Kārtība, kādā valsts finansē 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas", jo, pateicoties veiktajiem grozījumiem, uz valsts finansējumu var 

pretendēt arī privātās sporta mācību iestādes un klubi. Informē, ka Basketbola savienība sadarbībā ar Volejbola federāciju 

sagatavoja un iesniedza IZM darba grupai priekšlikumus par federāciju līdzdalību un atbildību sporta treneru algu finansēšanā 

un norāda, ka darba grupas sēdē diemžēl šie priekšlikumi netika izskatīti. Ieteikums bija - ka sporta veidu federācijas iesniedz 

IZM priekšlikumus mērķdotācijas sadalei un ministrija, ņemot vērā federāciju priekšlikumus, izstrādā finansējuma sadali. 

Uzskata, ka sporta veidu federācijas ir vislabāk informētas par saviem treneriem un to darbību. Aicina kopsapulci atbalstīt 

priekšlikumu un pilnvarot LSFP valdi sagatavot vēstuli IZM ar aicinājumu precizēt MK noteikumu grozījumu projektu, lai tiktu 

paredzēta sporta veidu federācijas līdzdalība un atbildība sporta izglītības iestāžu finansēšanā, kā arī IZM, virzot tālāk MK 

noteikumus apstiprināšanai, tos iepriekš saskaņot ar LSFP un LOK. Ja kopsapulce neatbalsta šo priekšlikumu, tad aicina 

ieinteresētās federācijas veidot darba grupu un izstrādāt alternatīvu dokumentu MK noteikumiem.  

E.Cīrulis – Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretārs aicina visus domāt valstiski un apzināties šo profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas mērķi – vai tas ir masveidība un veselīga jaunatne, vai tas ir profesionālā 

sporta izglītība. Uzsver, ka finansējums augstu sasniegumu sportam ir ļoti samazinājies un federācija nespēj nodrošināt 

pilnvērtīgu darbu jaunatnes izlasēm un tikai federācija spēj novērtēt treneru darba kvalitāti. 

E.Severs - IZM SD vadītājas vietnieks paskaidro veiktās izmaiņas MK noteikumos „Kārtība, kādā valsts finansē 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas" un uzsver, ka valsts finansē izglītības programmas, nevis klubus vai sporta 

skolas. Neatbalsta Basketbola savienības (turpmāk – LSB) priekšlikumu par treneru dotācijas nodošanu federācijas pārziņā, jo 

katru gadu IZM tiek pārskatītas treneru likmes un tās izvērtē IZM, nevis LBS. Lai federācijas varētu veikt treneru algu likmju 

izvērtēšanu un finansējuma sadali, tām ir jāizstrādā un jāiesniedz IZM apstiprināšanai vērtēšanas kritēriji. Informē par IZM 

darba grupas izstrādātajiem kritērijiem treneru likmju dotācijas sadalē un pašvaldību lomu sporta skolu finansēšanā. Akcentē to, 

ka valsts finansējumu piešķir profesionālā sporta izglītības programmu īstenošanai, nevis konkrēta sporta veida attīstībai. 

Paskaidro, ka IZM dotācijas sadale tiek īstenota pēc kritērija – 50% ņemot vērā audzēkņu skaitu un 50% izvērtējot audzēkņu 

sportiskos sasniegumus. Piebilst, ka jūlijā ir plānota sanāksme ar sporta federāciju un pašvaldību pārstāvjiem, lai diskutētu par 

jautājumu: „Sporta federāciju un pašvaldību sadarbība”. Norāda, ka katrai federācijai ir tiesības atbalstīt savus labākos trenerus, 

šim mērķim novirzot sponsoru vai kādus citus līdzekļus. 
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E.Fogelis – LOK ģenerālsekretārs norāda, ka problēma ar pašvaldību sporta skolu finansēšanu ir jau vairākus gadus. 

Nepiekrīt E.Severa Sporta likuma traktējumam, jo likumā ir teikts, ka federācija atbild par sava sporta veida attīstību valstī. 

Norāda uz to, ka izglītības programmas finansējumam var pieteikties tikai akreditētas izglītības iestādes, līdz ar to klubam vai 

federācijai, pirmkārt, ir jāiegūst šis statuss. Iesaka diskutēt, lai risinātu šo situāciju. Informē, ka LOK, piesaistot auditorfirmu, 

notika Finanšu ministrijā konstruktīva diskusija, kā arī izstrādāti priekšlikumi LR likumdošanā par papildus finanšu līdzekļu 

piesaistīšanu sportam no azartspēlēm, izlozēm un totalizatoriem. Norāda, ka Finanšu ministrija daļu no šiem priekšlikumiem 

akceptēja. Uzskata, ka IZM pastiprināti jāseko līdzi visām izmaiņām likumdošanā, kas skar uzņēmumu ienākuma nodokļus. 

E.Cīrulis – Volejbola federācijas ģenerālsekretārs vēlreiz akcentē, ka visiem jāstrādā kopā un jāsakārto sporta skolu 

finansēšanas sistēma, kā arī treneru darba vērtēšanas kritēriji. 

U.Grāvītis – LSFP Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas vadītājs uzskata, ka jāieklausās Valsts sekretāra 

aicinājumā un jāraksta ES projektus, jo šādā veidā iespējams piesaistīt lielus finanšu līdzekļus un paskaidro, ka Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmija (turpmāk – LSPA) jau ir saņēmusi ES finansējumu, pateicoties kuram tiek rīkoti dažādi treneru 

semināri. Norāda uz LSPA vēlmi un iespējām palīdzēt federācijām sagatavot ES projektus. 

I.Agleniece – Latvijas Kanoe federācijas ģenerālsekretāre uzsver, ka visās šajās 37 sporta skolās meistarības grupu 

audzēkņu sasniegumi ir tieši saistīti ar attiecīgā sporta veida federācijas ieguldīto darbu, jo grupu komplektēšanas un audzēkņu 

pārcelšanas normatīvus ir izstrādājušas federācijas. Norāda, ka sporta veidi savstarpēji atšķiras, gan pēc klasifikācijas, gan pēc 

atlases kritērijiem dalībai starptautiskajās sacensībās un tādēļ aicina visas sporta federācijas iesaistīties sporta skolu sistēmas 

sakārtošanas procesā. 

J.Lazdāns – Orientēšanās federācijas prezidents izformē par Orientēšanās federācijas pieredzi ES finansējuma 

piesaistē un iepazīstina ar saņemtā finansējuma izlietojumu orientēšanās sporta veida attīstībā un popularizēšanā. 

R.Emuliņš – Handbola federācijas prezidents, LSFP viceprezidents apkopo debatēs paustos viedokļus par sporta skolu 

finansēšanas procesa izvērtēšanu un vēlmi sakārtot šo sistēmu. Uzskata, ka katra sporta veida federācijas vadītājs atbild par 

sporta veida attīstību valstī. Rekomendē LSFP valdei sadarbībā ar IZM uzņemties iniciatīvu šī procesa sakārtošanā. 

E.Puriņš – LSFP ģenerālsekretārs lūdz kopsapulci balsot par A.Eiklones izteikto priekšlikumu - pilnvarot LSFP valdi 

sagatavot vēstuli IZM ar aicinājumu precizēt MK noteikumu grozījumu projektu, lai tiktu paredzēta sporta veidu federāciju 

līdzdalība un atbildība sporta izglītības iestāžu finansēšanā, kā arī IZM, virzot tālāk MK noteikumus apstiprināšanai, tos 

iepriekš saskaņot ar LSFP un LOK. E.Fogelis ierosina lūgt sporta federācijām līdz 15. jūnijam iesniegt savus priekšlikumus 

LSFP, kura pēc apkopošanas to iesniegs IZM, kā arī balsot par to, lai IZM aktīvi uzsāktu darbu pie Nacionālās sporta attīstības 

programmas 2012. – 2020.gadam. 

Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un pilnvarot LSFP valdi aktīvi iesaistīties MK noteikumu projekta „Kārtība, 

kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas" izstrādē un lūgt IZM uzsākt darbu pie Nacionālās 

sporta attīstības programmas 2012. - 2020. g. izstrādes (balsojums: par-61, pret-0, atturas-2). 

 

13.punkts. Dažādi. 

LSFP prezidents A.Kalniņš izsaka pateicību visiem kopsapulces dalībniekiem par darbu un paziņo kopsapulci par 

slēgtu. 
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