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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES 
kopsapulces protokols. 

Rīga,  

Viesnīca „ISLANDE HOTEL”        2010.gada 3.jūnijā, 

Ķīpsalas iela 20          plkst. 16:00 – 18:00 

 

2010.gada 13.maijā biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” biedriem tika izsūtīta (elektroniski, pa pastu, federāciju 

pastkastītēs) informācija par LSFP valdes lēmumu 3.jūnijā sasaukt LSFP biedru kopsapulci. 

 

Kopsapulces vadītājs: A.Kalniņš (LSFP prezidents) 

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  - Normunds Reinbergs, 

5. Augstskolu sporta savienība - Uldis Švinks, 

6. Automobiļu federācija, LSFP  - Dainars Dambergs, 

7. Biatlona federācija  - Jānis Bērziņš, 

8. Bobsleja federācija, Rev.komisija - Karine Šekojane (pilnv.pers.), 

9. Bodibildinga, fitnesa un bodifit.fed.- Kristīne Vederņikova, 

10. Boksa federācija   - Iveta Gavrilova (pilnv.pers.), 

11. Bridţa federācija   - Ivars Ilziņš, 

12. Cīņas federācija   - Dzintars Jaundţeikars (pilnv.pers.), 

13. Dambretes savienība  - Edgars Ratnieks, 

14. Dţudo federācija   - Aleksandrs Jackevičs (pilnv.pers.), 

15. Frisbija federācija  - Jēkabs Eglītis (pilnv.pers), 

16. Galda tenisa federācija  - Genādijs Kartuzovs (pilnv.pers.), 

17. Handbola federācija, LSFP  - Raimonds Emuliņš, 

18. Hokeja federācija   - Māris Baldonieks, 

19. Jātnieku federācija  - Agris Blaus, Māris Millers, 

20. Kamaniņu sporta federācija - Atis Strenga, 

21. Korespondencšaha federācija - Vilnis Strautiņš, 

22. Loka šaušanas federācija  - Eduards Lapsiņš, 

23. Makšķerēšanas sporta fed.  - Jānis Stikuts, 

24. Modernās pieccīņas fed., LSFP - Andris Kalniņš, 

25. Motosporta federācija  - Egils Agatskis,  

26. Muay Thai federācija  - Vasīlijs Fleišners, 

27. Nedzirdīgo sporta federācija, LSFP - Varis Strazdiņš, Iveta Kraze, 

28. Neredzīgo sporta savienība - Viktors Grigorjevs (pilnv.pers.), 

29. Novusa federācija  - Juris Kiriks,  

30. Orientēšanās federācija  - Jānis Lazdāns, Ģirts Mamis, 

31. Paukošanas federācija  - Ērika Āze, Jānis Jakubovskis, 

32. Peldēšanas federācija   - Vladimirs Maslovskis, 

33. Petanka sporta federācija  - Gundars Lasmanis, 

34. Regbija federācija  - Māris Zeltiņš, 

35. Riteņbraukšanas federācija - Ģirts Rorbaks, Iveta Gūtmane, 

36. Roku cīņas sporta federācija - Edgars Mednis, 

37. Skolu sporta federācija  - Ilona Bičevska, Andris Lukss, 

38. Slēpošanas savienība  - Vairis Brīze, 

39. Slidošanas asociācija  - Roberts Krūtkrāmelis, 

40. Sporta deju federācija  - Vito Feldmanis, 

41. Sporta veterānu savienība  - Daumants Znatnajs, 

42. Svarcelšanas klubu apvienība - Eduards Tarasovs (pilnv.pers.), 

43. Šaha savienība   - Ilmārs Krūms, 

44. Šaušanas federācija  - Valērijs Vaskis,  

45. Taekvon-do asociācija (ITF) - Sergejs Saulīte, 

46. Tenisa savienība   - Jānis Pliens, 

47. Treneru tālākizglītības centrs - Dace Kaspare (pilnv.pers.), 
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48. Triatlona federācija  - Vilnis Priedītis, 

49. Ūdens motosporta federācija - Ieva Tauniņa, 

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

51. Vieglatlētikas savienība  - Guntis Zālītis,  

52. Vingrošanas federācija  - Vera Lobanova, 

53. Virves vilkšanas federācija - Lilita Mūkina, 

54. Volejbola federācija  - Egils Cīrulis, 

 

kā arī Dzintars Ābiķis, Pēteris Tabūns (LR Saeima), Mareks Gruškevics (IZM valsts sekretārs), Edgars Severs, Antra 

Aizstrauta, Sandis Balcars, Anda Mičule (IZM sporta departaments), Aigars Cirmans (IZM finanšu departaments) Guntis 

Apīnis (Latvijas Pašvaldību savienība), Aldons Vrubļevskis, Einars Fogelis (LSFP, LOK), Liene Kozlovska (Sporta medicīnas 

valsts aģentūra), Aiga Salmane (Tautas sporta asociācija), Jānis Ţīdens, Uldis Grāvītis (LSPA), Aigars Lasis (LSO), Māris 

Šmits, Aigars Svars, Māris Liepiņš, Egils Puriņš, Biruta Puriņa, Silvija Dzene, (LSFP), Dainis Caune, Juris Bērziņš-Soms 

(žurnāls „Sports”). 
     

  Darba kārtība:  

1. LSFP kopsapulces atklāšana. 

2. LSFP kopsapulces vadītāja apstiprināšana. 

3. Darba kārtības apstiprināšana. 

4. Darba reglamenta apstiprināšana.  

5. Apsveikumi un viesu uzrunas. 

6. LSFP 2009.gada 22.maija kopsapulces protokola apstiprināšana. 

7. LSFP prezidenta ziņojums. 

8. LSFP revīzijas komisijas ziņojums un LSFP 2009.gada pārskata apstiprināšana. 

9. LSFP komisiju ziņojumi: 

  9.1. valsts budţeta līdzekļu sadales komisija; 

  9.2. sporta speciālistu sertifikācijas komisija; 

  9.3. sporta federāciju komisija. 

10. Izglītības un zinātnes ministrijas informācija par aktualitātēm sporta nozarē.  

11. Valsts kontroles revīzijas rezultāti un plānotās darbības Valsts kontroles ieteikumu ieviešanai. 

12. Informācija par ţurnālu „Sports”. 

13. Tehnisko sporta veidu federāciju priekšlikumi izmaiņām Latvijas likumdošanā. 

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

15. Daţādi. 

 

Par 1.punktu. LSFP kopsapulces atklāšana. 

 Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) prezidents A.Kalniņš atklāj kopsapulci. Kopsapulcē no kopējā LSFP 82 

biedru skaita piedalās 54 federāciju balsstiesīgie delegāti, tai skaitā 9 pilnvarotās personas.  

 

Par 2.punktu. LSFP kopsapulces vadītāja apstiprināšana. 
LSFP viceprezidents R.Emuliņš piedāvā par LSFP kopsapulces vadītāju apstiprināt LSFP prezidentu A.Kalniņu. 

Nolēma apstiprināt A.Kalniņu par LSFP kopsapulces vadītāju (balsojums: par-54, pret-0, atturas-0). 

 

Par 3.punktu. Darba kārtības apstiprināšana. 
A.Kalniņš lūdz iepazīties ar LSFP kopsapulces darba kārtības projektu un piebilst, ka kopsapulces darba kārtība ir 

papildināta ar punktu „Tehnisko sporta veidu federāciju priekšlikumi izmaiņām Latvijas likumdošanā”. Norāda, ka tehnisko 

sporta veidu federācijas ierosināja apspriest šo jautājumu kopsapulcē. Nolēma apstiprināt LSFP kopsapulces papildināto darba 

kārtību (balsojums: par-54, pret-0, atturas-0). 

 

Par 4.punktu. Darba reglamenta apstiprināšana. 
A.Kalniņš lūdz iepazīties un apstiprināt LSFP kopsapulces reglamenta projektu, aicina delegātus debatēm pieteikties 

rakstveidā. Nolēma apstiprināt LSFP kopsapulces reglamentu (balsojums: par-54, pret-0, atturas-0). 

 

Par 5.punktu. 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 prezentāciju „Izglītības un zinātnes 

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

A.Kalniņš kopsapulces delegātu un savā vārdā sveic Saeima deputātu Dzintaru Ābiķi dzimšanas dienā un aicina viņu 

uzrunāt Kopsapulces dalībniekus. 
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Dz.Ābiķis (LR Saeima) izsaka pateicību par LSFP pašaizliedzīgo darbu un veiksmīgo sadarbību ar LR Saeimas Sporta 

apakškomisiju, novēl turpināt iesākto darbību. 

P.Tabūns (LR Saeima) izsaka gandarījumu par iespēju tikties ar tik plašu sporta sabiedrību. Atceras Sporta likuma 

tapšanas posmu, kā arī norāda uz Saeimas Sporta apakškomisijas centieniem atbalstīt sporta nozari un ir neizpratnē par 

Starptautiskā Valūtas fonda pārstāvju priekšlikumiem attiecībā uz sportu un sporta attīstību. 

 

Par 6.punktu. LSFP 2009.gada 22.maija kopsapulces protokola apstiprināšana. 

A.Kalniņš lūdz iepazīties ar LSFP kopsapulces 2009.g. 22.maija protokolu un apstiprināt to. Nolēma apstiprināt LSFP 

kopsapulces 2009.gada 22.maija protokolu (balsojums: par-54, pret-0, atturas-0). 

 

Par 7.punktu. 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-54, pret-0, atturas-0). 

 

Par 8.punktu. LSFP revīzijas komisijas ziņojums un LSFP 2009.gada pārskata apstiprināšana. 
Revīzijas komisijas locekle Karine Šekojane (Bobsleja federācija) iepazīstina ar Revīzijas komisijas ziņojumu par 

LSFP finansiālo darbību 2009.gadā. 

LSFP ģenerālsekretārs E.Puriņš informē, ka 2009.gada Gada pārskats, saskaņā ar jaunajām prasībām, ir sagatavots un 

iesniegts Uzņēmumu reģistrā elektroniskā veidā un norāda, ka ar Gada pārskatu un tam pievienoto LSFP ziņojumu par 

2009.gadu, jau kopš maija sākuma varēja iepazīties interneta mājas lapā www.lsfp.lv (ar ziņojumu un pārskatu varēja iepazīties 

LSFP interneta mājas lapā www.lsfp.lv). Nolēma apstiprināt LSFP 2009.gada Gada pārskatu (balsojums: par-54, pret-0, 

atturas-0, nebalsoja-0). 

Par 9.punktu. LSFP komisiju ziņojumi: 

9.1. A.Svars – LSFP Valsts budţeta 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). Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par-54, pret-0, atturas-0).  

9.2. U.Grāvītis – LSFP Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas vadītājs izsaka vēlmi, lai sporta federāciju vadītāji 

vairāk interesētos par saviem treneriem un, lai federāciju sniegtā informācija par sarīkotajiem semināriem un izglītības 

pasākumiem  nebūtu maldinoša. Uzskata, ka katrai federācijai ir jārūpējas, lai tās treneri būtu zinoši un izglītoti. Informē, ka 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija sadarbībā ar ţurnālu „Sports” ir sagatavojusi jaunu sporta izglītības ţurnālu „Sports 

teorijā un praksē”, kuru jau 11.jūnijā sporta interesenti varēs iegādāties. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: 

par-54, pret-0, atturas-0). 

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

kurām ir izveidota LSFP Sporta federāciju komisija un informē par komisijas darbības galvenajiem uzdevumiem, piebilsts, ka, 

domstarpību gadījumā, Sporta federāciju komisijas pieņemtos lēmumus un administratīvos aktus federācijas var pārsūdzēt 

Izglītības un zinātnes ministrijā. Informē, ka visas tās sporta federācijas, kuras ir ieguvušas valstī atzītās federācijas statusu 

bijušajā IZM Sporta pārvaldē, šo statusu saglabā līdz 2011.gada 1.janvārim un, ja federācijas vēlas tikt atzītas arī pēc 2011.gada 

1.janvāra, tad tām līdz 2010.gada 1.septembrim ir jāiesniedz LSFP Sporta federāciju komisijā pieteikumu par federācijas 

pāratzīšanu, lai federācija iegūtu LSFP FEDERĀCIJAS ATZĪŠANAS APLIECĪBU. Lūdz federāciju vadītājus būt apzinīgiem 

un iesniegt pieteikumus un pārējos pieprasītos dokumentus savlaicīgi un paskaidro, ka katras federācijas dokumentus izskatīs 

Sporta federāciju komisija un pēc tam pieņems lēmumu par atzītas federācijas statusa saglabāšanu. Iepazīstina ar Sporta 

federāciju komisijas locekļiem (ar informāciju var iepazīties LSFP interneta mājas lapā www.lsfp.lv). Nolēma informāciju 

pieņemt zināšanai (balsojums: par-54, pret-0, atturas-0). 

 

Par 10.punktu. Izglītības un zinātnes ministrijas informācija par aktualitātēm sporta nozarē. 
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretārs M.Gruškevics iepazīstina ar IZM informatīvo pārskatu „Informācija 

par aktualitātēm sporta nozarē” (ar materiāliem var iepazīties LSFP interneta mājas lapā www.lsfp.lv). Nolēma informāciju 

pieņemt zināšanai (balsojums: par-54, pret-0, atturas-0). 

 

Par 11.punktu. Valsts kontroles revīzijas rezultāti un plānotās darbības Valsts kontroles ieteikumu ieviešanai. 

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretārs M.Gruškevics iepazīstina ar IZM darbības plānu „Valsts kontroles 

revīzijas rezultāti un plānotās darbības Valsts kontroles ieteikumu ieviešanai” (ar prezentāciju var iepazīties LSFP interneta 

mājas lapā www.lsfp.lv). Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par-54, pret-0, atturas-0). 

M.Šmits (LSFP valdes loceklis) interesējas par nepieciešamību sasaukt Latvijas Sporta kongresu. 

M.Gruškevics (IZM Valsts sekretārs) apstiprina IZM gatavību atbalstīt Latvijas Sporta kongresa sasaukšanu, 

gadījumā, ja kopsapulce savā rezolūcijā pieņems šādu lēmumu. Ierosina Sporta kongresu sasaukt 2011.gadā. Komentē Valsts 

kontroles revīzijas ziņojumu par sporta budţeta izlietojumu un piebilst, ka internetā ir iespējams iepazīties ar visu ziņojumu. 
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Par 12.punktu. Informācija par žurnālu. 

R.Emuliņš („Sporta apgāda fonda” valdes priekšsēdētājs) informē, ka ar ţurnāla „Sports” darbības pārskatu delegāti 

var iepazīties kopsapulces darba materiālos un norāda uz to, ka, pateicoties LOK, IZM un LSFP, ţurnāls „Sports” pastāv un vēl 

joprojām tiek izdots. Šobrīd ţurnāls iznāk divas reizes mēnesī, taču saturiski tas ir kļuvis pilnvērtīgāks un analītiskāks. Uzsver 

to, ka visām sporta federācijām ir iespējams ar ţurnāla starpniecību paust savu viedokli par norisēm valsī. Informē, ka ţurnāla 

redakcijas adrese šobrīd ir Grostonas ielā 6b, Olimpiskajā sporta centrā. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: 

par-54, pret-0, atturas-0). 

 

Par 13.punktu. Tehnisko sporta veidu federāciju priekšlikumi izmaiņām Latvijas likumdošanā. 
E.Agarskis (Motosporta federācijas prezidents) iepazīstina ar tehnisko sporta veidu federāciju priekšlikumiem 

izmaiņām Latvijas likumdošanā (priekšlikumi pielikumā) un piedāvā izveidot darba grupu, kas izvērtēs šos priekšlikumus un 

tālāk virzīs izskatīšanai attiecīgajās valdības institūcijās. A.Kalniņš piedāvā E.Agarskim uzņemties šīs darba grupas vadītāja 

pienākumus. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un par darba grupas, kas izvērtēs tehnisko sporta veidu federāciju 

priekšlikumus izmaiņām Latvijas likumdošanā vadītāju ievēlēt Motosporta federācijas prezidentu Egilu Agarski (balsojums: 

par-54, pret-0, atturas-0). 

J.Stikuts (Makšķerēšanas sporta federācijas prezidents)  uzskata, ka sporta pasākumi un sporta sacensības ir atšķirīgi 

notikumi un tiem nevar pielīdzināt vienādas sarīkošanas prasības. 

Dz.Ābiķis (LR Saeimas deputāts) ierosina šobrīd nedebatēt par tehnisko sporta veidu federāciju priekšlikumiem, bet 

uzticēties darba grupas kompetencei un norāda, ka Saeimas Sporta apakškomisija vienmēr būs pretimnākoša un atbalstīs 

konstruktīvus priekšlikumus.  

M.Gruškevics (IZM Valsts sekretārs) apšauba iespēju panākt izmaiņas Ministru kabineta noteikumos „Nodokļu un citu 

maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”, jo, lai veiktu grozījumus, jābūt ļoti argumentētiem 

priekšlikumiem. 

V.Brīze (Slēpošanas savienības prezidents) uzskata, ka jāizvērtē priekšlikums par sporta federāciju juridiskajiem 

biedriem, jo uzskata, ka pašreiz spēkā esošā Sporta likumā noteiktā prasība nav jāmaina. Ierosina uzklausīt arī citu sporta 

federāciju viedokli par tehnisko sporta veidu federāciju priekšlikumiem un neaprobeţoties tikai ar darba grupas izvērtējumu.  

A.Kalniņš (LSFP prezidents) norāda, ka darbam darba grupā, kas izvērtēs tehnisko sporta veidu federāciju 

priekšlikumus, ir jāuzaicina IZM juristi. 

 

Par 14.punktu. Debates par prezidenta, revīzijas komisijas un citiem ziņojumiem. 
A.Kalniņš konstatē, ka rakstveidā debatēm nav iesniegti pieteikumi. E.Puriņš lūdz vārdu, lai informētu kopsapulces 

delegātus par plānotajām izmaiņām Valsts budţeta līdzekļu sadales augstu sasniegumu sporta kritērijos un paskaidro izmaiņu 

būtību. Precizē, kāda dokumentācija ir jāiesniedz, atskaitoties par izlietotajiem valsts budţeta līdzekļiem. Nolēma informāciju 

pieņemt zināšanai (balsojums: par-54, pret-0, atturas-0). 

A.Vrubļevskis (LOK prezidents) pozitīvi vērtē iespēju tik plašai sporta sabiedrībai vienkopus diskutēt un izvērtēt 

valstī notiekošās sporta aktualitātes, kā arī norāda uz neviennozīmīgo Pasaules Bankas pārstāvju ierosinājumu par finansējuma 

samazināšanu sportam un aicina IZM sekot lūdzi Pasaules Bankas gala ziņojumam, kas tiks iesniegts jūlijā. Ļoti pozitīvi 

novērtē IZM Sporta departamenta vadītājas A.Brūnes pašiniciatīvu, kad viņa informēja sporta sabiedrību par Pasaules Bankas 

priekšlikumiem attiecībā uz sporta nozares finansēšanu. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par-54, pret-0, 

atturas-0). 

15. Dažādi. 

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

slēgtu. 

  

 

 Pielikumā: 

1. LSFP Prezidenta A.Kalniņa ziņojums uz 2 lpp.; 

2. Tehnisko sporta veidu federāciju priekšlikumi izmaiņām Latvijas likumdošanā uz 1 lpp. 

 

 Kopsapulces vadītājs:     A.Kalniņš 

 

 

Protokolēja:      S.Dzene 

 


