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LSFP GADA ATSKATS 
2017 

Vēlos pateikties par kopīgi paveikto 2017. gadā 
sporta federācijām, pašvaldībām, kas ir visa balsts un 
platforma. Paldies medijiem par partnerību un 
uzmanību. Paldies tautas sporta brīvprātīgajiem un 
ikvienam, kurš ziedoja spēkus, darbu un enerģiju, lai 
Latvijā organizētu kādu no simtiem sporta pasākumu - 
īpaši Ziemas festivālu Ērgļos, Stirnu buku, Lattelekom 
maratonu un tautas sporta kulmināciju - Eiropas 
Sporta nedēļu! 

Paldies Ministru kabinetam par izpratni un atsaucību 
sporta jautājumu risināšanā. Nacionālajai sporta 
padomei, īpaši – Izglītības un zinātnes ministrijai, 
Finanšu ministrijai, kā arī sporta sabiedriskajām 
organizācijām – Latvijas Olimpiskajai komitejai, 
Latvijas Paralimpiskajai komitejai. Paldies AS "Latvijas 
valsts meži" par ilggadēju  atbalstu Latvijas sportam -  
par to esam ļoti pateicīgi. 

Ar devīzi “Sports vieno!”  sagaidīsim Olimpiskās spēles Phjončanā un 2018. gada svarīgāko 
izaicinājumu - vairot dalībnieku skaitu pasākumos, liekot akcentu uz skolu jaunatni un nesot 
spēcīgas nācijas ideoloģiju.  

Ar Eiropas Komisijas iedibināto Eiropas Sporta nedēļas tradīciju vēlamies uzrunāt arī 
ģimenes, dažādas paaudzes - jauniešus, vidējo paaudzi un seniorus - kā arī darbavietas un 
izglītības iestādes. Esmu drošs, ka daudziem izdevies šogad atklāt jaunaas sportiskas 
aizraušanās. 43% strādājošo Latvijas iedzīvotāju norāda, ka sākt sportot ir bijusi viņu 
apņemšanās, piemēram, sākoties Jaunajam gadam un ceturtajai daļai šī apņemšanās bijusi 
veiksmīga. Par to liecina dati Kantar TNS veiktajā pētījumā “Interneta un mediju ietekme uz 
sportošanas paradumiem strādājošo Latvijas iedzīvotāju vidū.” 

Lai veiksmīga sadarbība sporta nozares spēcīgo spēlētāju vidū paver ceļu Latvijas sportistu 
augstajiem sasniegumiem! 

Aktīvu 2018. gadu vēlot, Einars Fogelis 

LSFP prezidents 
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Normunds Barinovs, jaunatzītās  LSSF prezidents 

2017. gadā Latvijā darbojās 
90 sporta federācijas - 
oficiālu atzīšanu saņēma 
Latvijas Sērfošanas un SUP 
federācija!

Aizvadītais gads Latvijas sporta federācijās 

Sporta zvaigžņu - Aļonas Ostapenko, Maira Brieža un Kristapa Porziņģa izcilie sasniegumi 
veicina šo olimpisko sporta veidu attīstību un popularitāti, iesaistot  arvien jaunus 
sportistus visās vecuma grupās un prieks, ka Latvijas valsts novērtē viņu sniegumu. 
Latvijas Tenisa savienība  nosaucot Latviju par tenisa lievalsti uzlikusi sev jaunus mērķus - 
vēlam veiksmi Federāciju kausa un Deivisa kausa izcīņā.  
Latvijas izlase basketbolā startē labā sastāvā, tātad - Latvijas Basketbola savienība ir 
radījusi  labus apstākļus ceļā uz uzvarām.  
Kopā ar Latvijas Futbola federāciju Eiropas Sporta nedēļu piedzīvojām futbola zīmē - ar 
vēsturisku futbola maču Brīvības pieminekļa pakājē un 50 pasākumiem visā Latvijā, kas 
veltīti sporta pieejamības veicināšanai reģionos.  
Latvijas Volejbola federācija sagādāja mums neaizmirstamu CEV Eiropas čempionātu 
pludmales volejbolā Jūrmalā. Latvijas Ūdensslēpošanas un Veikborda federācija 
sadarbībā ar Starptautisko Ūdensslēpošanas un Veikborda federāciju pirmo reizi Latvijā 
rīkoja Eiropas un Āfrikas reģiona čempionātu veikbordā aiz laivas.  
Visu cieņu Latvijas Automobiļu federācijai un Latvijas Motosporta Federācijai par 
pasākumiem, kuri lika aizrauties arī pasaules elpai. Šobrīd  gaidām arī titulēto brāļu Dukuru 
startus, kas iespējami, pateicoties Latvijas Bobsleja un Skeletona federācijas ilggadējam 
darbam.  
Latvijas Kamaniņu sporta federācijas paveiktais jau  pieradinājis līdzjutējus, ka Sigulda ir 
gadu kļūst par ziemas sporta veidu epicentru, turklāt veselīgā konkurence starp 
sportistiem liecina par attīstību. Prieks, ka sporta veidu karaliene - Latvijas Vieglatlētikas 
savienība rūpējas ne tikai par tautas sporta pasākumiem, tās acis raugās arī nākotnē, 
uzsākot “Kids Athletics” programmu, kuras mērķis ir attīstīt skolu jaunatnes sportu. 
Savukārt Latvijas Augstkolu sporta savienība koordinēja Latvijas studentu izcilos startus un 
pirmo reizi 28. ziemas universiādē Kazahstānā Almati un Ķīnas 29. Pasaules vasaras 
Universiādē Taipejā. 
Latvijas Šaha federācija šogad organizēja Eiropas čempionātu sievietēm, kurā piedalījās 
17 Latvijas šahistes. 
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Lai nodrošinātu godīgu konkurenci sportā, tiks veiktas papildus 
antidopinga pārbaudes 

Saskaņā ar Latvijas Sporta federāciju padomes iniciatīvu, noslēgts līgums ar Valsts sporta medicīnas 
centru par dopinga kontroles pasākumiem Latvijas teritorijā un ārpus tās Latvijā atzīto sporta 
federāciju augstas klases sportistiem, kuri piedalās starptautiska mēroga sacensībās. Pateicoties 
sadarbībai ar  Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Sporta federāciju padomei 
finansējumu   izdevies dubultot, kopumā paredzot 20 000 eiro dopinga kontroļu veikšanai, ko        
2017. gadā nodrošina un 2018. gadā nodrošinās Valsts sporta medicīnas centrs. Lai sporta 
organizācijām izdotos sasniegt šo mērķi, kā arī sargātu bērnu un jauniešu nākotni sportā, Latvijas 
Sporta federāciju padome, sadarbībā ar Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļu plāno 
organizēt informatīvus pasākumus treneriem un federāciju pārstāvjiem. 
Plānots skaidrot aizliegto vielu izmantošanas ietekmi uz sportistu veselību arī pašiem sportistiem: 
“Latvijas sportistu veselība ir dārgāka par jebkuru olimpisko medaļu, tāpēc šobrīd darām visu, kas ir 
mūsu spēkos un esmu pārliecināts, ka šis ir liels solis, lai atjaunotu uzticību Olimpiskajām vērtībām 
par godīgu cīņu sportā. Arī pašu sportistu personīgā atbildība ir pārliecināties, vai viņu asinīs nav 
nonākušas aizliegtās vielas. Mūsu uzdevums ir rūpēties par to, ka paši sportisti zina kā sevi 
aizsargāt.” – uzsver Einars Fogelis. 

Latvijas sportisti aicina studēt! Jau desmito gadu piešķir LSFP sporta 
stipendijas  

LSFP Sporta stipendijas no valsts budžeta līdzekļiem tiek 
piešķirtas kopš 2007. gada, lai sekmētu studējošo augstas klases 
sportistu iespējas apvienot studijas ar sportiskās meistarības 
izaugsmi, kā arī, lai popularizētu studentu sportu un veicinātu 
rezervju sagatavošanu Latvijas izlašu komandām. Šogad pirmo 
reizi uz stipendiju varēja kandidēt tie Latvijas izlašu dalībnieki un 
kandidāti, kas sekmīgi studē augstskolās Eiropas Savienības 
valstīs un šo iespēju izmantoja orientierists Rūdolfs Zērnis, kurš 
studē Zviedrijā. 

Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidente Ineta Radeviča 
atzina, ka labākais padoms viņas dzīvē ir bijis – “skatīties tālāk par 
smilšu bedri”, un tieši izglītība palīdzējusi saskatīt pareizo 
virzienu: “Izglītība mūs padara par čempioniem! Aicinu ikvienu, 
kurš uzsāk savas sportista gaitas apzināties, ka eksistē arī finišs!” 

LSFP stipendiāte Gunta Latiševa-Čudare 

Savukārt vieglatlēte Gunta Latiševa-Čudare atzīst, ka viņas lielākais motivators ir efektīva laika un 
enerģijas izmantošana: “Ja esmu ieguldījusi sevī, atpakaļceļa nav! Esiet gatavi pārsteigumiem, kas 
sagaida mācību programmā! Tomēr vislielākais gandarījums no duālās karjeras ir redzesloka 
paplašināšanās, un lielākā vērtība ir skats uz notiekošo visapkārt ar padziļinātu izpratni.” 
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LSFP Budžets 2017 

Latvijas Sporta federāciju padomei deleģētie uzdevumi ir koordinēt Latvijā atzīto sporta federāciju 
darbību, pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses, pārstāvēt Latviju Eiropas Nevalstiskajā sporta 
organizācijā ENSGO, un veikt Latvijas Republikas normatīvajos aktos deleģētās funkcijas un 
noteiktos uzdevumus: 

1. Sporta federāciju atzīšana; 

2. Kontrole sporta jomā ar tiesībām izdot administratīvos aktus; 

3. Sertifikācijas institūcijas pienākumi; 

4. LSFP sporta reģistra pārvaldība; 

5. Budžeta līdzekļu administrēšana: 

✦ valsts budžeta apakšprogrammu 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” – EUR 2 621 
000  (tai skaitā EUR 20 000 antidopinga pasākumu veikšanai); 

✦ katrai no atzītajām sporta federācijām no 2017. gada tika piešķirta bāzes finansējuma summa – 
1000 EUR;  

  
“Katrs sportā ieguldītais eiro 

atgriežas Latvijas ekonomikā ar 
uzviju un ļauj cilvēkiem dzīvot 

pilnvērtīgu dzīvi visa mūža 
garumā!” 

LSFP Valdes locekļa Jāņa Upenieka sacītais 
no  Saeimas tribīnes, cīnoties par finansējumu 
Sporta nozarei.


LSFP  valde pilnā sastāvā!  Līdz 2021. gada 14. martam tajā darbosies jaunievēlētie valdes locekļi - 
Latvijas Basketbola savienības prezidents Valdis Voins (LSFP viceprezidents), Latvijas Handbola 
federācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis, Latvijas Motosporta federācijas prezidents Mārtiņš 
Lazdovskis, Latvijas Biatlona federācijas viceprezidents Gundars Upenieks un Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšniece, departamenta 
direktora vietniece Dina Vīksna. Tāpat darbu valdē turpina - LSFP prezidents Einars Fogelis, LSFP 
viceprezidents Raimonds Emuliņš, LSFP izpilddirektors Māris Liepiņš, Latvijas Augstskolu sporta 
savienības prezidente Agita Ābele, Latvijas Vieglatlētikas savienības viceprezidents Andris Smočs, 
Latvijas Vieglatlētikas savienības Valdes loceklis Jānis Upenieks.
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Grozījumi Sporta likumā 

Ar 2017. gada 1. jūliju Sporta likumā un Biedrību nodibinājuma likumā stājās spēkā izmaiņas, kas 
būtiski skāra sporta izglītības iestāžu līdzdalību sporta klubos un sporta organizācijās, nosakot, ka 
turpmāk valsts un pašvaldību dibinātās sporta izglītības iestādes varēs oficiāli būt sporta klubu vai 
sporta federāciju biedri. Grozījumi tika veikti lai likumdošanu salāgotu ar aktuālo situāciju, jo ir būtiski, 
ka sporta izglītības iestādes darbojas kopējā sporta nozares organizatoriskajā sistēmā. 

Baltijas jūras jaunatnes spēlēs Latvija izcīnīja 10 medaļas 

No 7. līdz 9. jūlijam Baltkrievijas pilsētā Brestā norisinājās 10. Baltijas jūras jaunatnes spēles, kurās 
Latviju pārstāvēja 82 sportisti. 5 disciplīnās tika izcīnītas 10 medaļas - 1 zelta, 6 sudraba un 3 bronzas. 
Baltijas jūras jaunatnes spēles šogad pulcēja 1289 sportistus no 8 dalībvalstīm, kuri sīvā cīņā 16 sporta 
veidos sadalīja 186 medaļu komplektus. 

LSFP starptautisko programmu vadītāja Ilva Ciemite ievēlēta ENGSO 
valdē 

 llva Ciemite, ENGSO valdes locekle: "LSFP tā ir unikāla iespēja tikt pārstāvētai tāda līmeņa Eiropas 
sporta organizācijā kā ENGSO. Tā ir iespēja dalīties savā pieredzē un analizēt citu gūto pieredzi. Tā ir 
iespēja turēt roku uz pulsa – zināt, kas notiek sporta nozarē Eiropas līmenī un būt tajā aktīvi 
iesaistītiem. Mana motivācija kandidēt ENGSO valdē bija iespēja pārstāvot LSFP, darboties 
starptautiskā vidē un ar savu unikālo pieredzi ienest dažādību valdes darbībā. Līdz šim mana pieredze 
sporta nozarē ir uzkrāta starptautiskā vidē - gan Austrijā, gan Norvēģijā un Krievijā. Var teikt, ka es 
nemitīgi turpinu meklēt veidus ,kā to papildināt”. 

Konkurss par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas sporta 
pasākumu organizēšanai  

2017. gadā tika saņemti 36 pieteikumi, kas tika vērtēti 
saskaņā ar Konkursa nolikumu un pieteikumu 
vērtēšanas kritērijiem.  Finansiālu atbalstu pasākumu 
rīkošanai saņēma 12 projekti. Šobrīd izsludināts 
konkurss 2018. gadam ar termiņu pieteikumu 
iesniegšanai - 2018. gada 15. janvāris. 

Stirnu buks, 2017 

Konkurss skolu jaunatnes sporta pasākumiem 

2017. gadā tika saņemti 32 pieteikumi, kas tika vērtēti saskaņā ar Konkursa nolikumu un pieteikumu 
vērtēšanas kritērijiem.  Finansiālu atbalstu pasākumu rīkošanai saņēma 21 projekts.Šobrīd izsludināts 
konkurss 2018.gadam ar termiņu pieteikumu iesniegšanai - 2018. gada 15. janvāris. 
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Pasaules X spēles Polijā 

No 20. līdz 30. jūlijam Vroclavā, Polijā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) atbalstu 
norisinājās X Pasaules spēles, kurās piedalījās vairāk nekā 3000 sportisti no 111 valstīm. Latvijas 
sportisti kvalificējās dalībai 5 sporta veidos – sporta dejās, orientēšanās sportā, skvošā, veikbordā un 
airēšanā. Latvija šajās spēlēs tika pārstāvēta 5 sporta veidos – sporta dejās, orientēšanās sportā, 
skvošā, veikbordā un airēšanā. Sporta deju pāris Edgars Līnis un Elīza Ancāne izcīnīja 7. vietu 
orientieriste Inga Dambe sprintā ierindojās 29. vietā, bet vidējā distancē – 15. vietā, savukārt skvošiste 
Ineta Mackeviča izcīnīja 20. vietu. Veikbordists Roberts Liņavskis kopvērtējumā ierindojās 15. vietā, 
savukārt airētāja Ludmila Ivanova –  6. vietā, bet airētājs Rovoams Gavrilovs – 12. vietā. 

LSFP gadu mijā visām skolām Latvijā dāvina grāmatu “Peldēšana” 

“LSFP sporta metodiskā literatūra” ietvaros izdota grāmata "Peldēšana" (autore: Jeļena Solovjova). 
Grāmatā sniegts īss ieskats peldēšanas sporta vēsturē un peldēšanas veidu attīstībā. Tajā apkopotas 
peldēšanas tehnikas un veidi, kā arī peldēšanas mācīšanas metodika, kas nodrošinātu efektīvu 
peldēšanas apguvi un pilnveidošanu. 

Grāmata paredzēta sporta skolotājiem, peldēšanas treneriem un instruktoriem, viņu audzēkņiem, kā 
arī topošajiem sporta speciālistiem un visiem interesentiem, kuri vēlas apgūt peldēšanas pamatus. 
Tāpēc gadumijā LSFP dāvā to visām Latvijas skolām. 

Līdz šim grāmatu sērijas “LSFP sporta metodiskā literatūra” ietvaros izdota arī grāmatas 
"Vieglatlētika" (autore: Ilze Avotiņa). Abas grāmatas tapa sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijas mācībspēku atbalstu.  

Sadarbībā ar LOK un Finanšu ministriju rasta izpratne par finansējuma 
tālāko piesaisti sporta nozarei 

Latvijas Olimpiskā komiteja un Latvijas Sporta federāciju padome vērsa uzmanību uz Finanšu 
ministrijas sagatavoto nodokļu reformas piedāvājumu, kur cita starpā tika paredzētas būtiskas 
izmaiņas attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanu ziedojumiem sabiedriskā 
labuma organizācijām. Plānotās nodokļu izmaiņas nākotnē varēja novest pie būtiska uzņēmēju 
motivācijas un ziedojuma apjoma samazinājuma. Kopīga darba rezultātā tika panākts draudzīgāks 
risinājums sporta nozarei.  

Ziemas festivāls Ērgļos un Viešūra kalnā 

Februrārī Ērgļos ar vērienu noslēdzās Latvijas Skolu ziemas 
olimpiskais festivāls, kas pulcēja 1076 skolēnus no 128 skolām. 
Latvijas skolu jauniešu cīnījās par godalgām astoņos ziemas 
sporta veidos. Medaļu kopvērtējumā šogad triumfēja Rīgas 
Franču licejs, Madonas Valsts ģimnāzija, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 
un Siguldas Valsts ģimnāzija.  

2018.gadā Ziemas festivāls plānots 2.-3.februārim un tiks 
noskaidroti labākie slēpošanā, snovbordā, biatlonā, slidošanā, 
hokejā, ziemas orientēšanās sportā, ragaviņu braukšanā, 
kērlingā, lielajā skolu stafetē un ziemas skriešanā ģimenēm. 
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! #BeActive 2017 - 34 000 pasākumu,                   
12 miljonu dalībnieku Eiropā 

"  #BeActiveLatvia 2017 - 553 pasākumu,           
31 7268 dalībnieku Latvijā 

                                                                                             
Ar devīzi “Sports vieno - pamēģini” visā Latvijā #BeActive iedrošināja iedzīvotājus pievērsties 
sportiskam un veselīgam dzīvesveidam visa gada garumā. Ar trīs vērienīgiem pasākumiem – “Nakts 
peldējumu 2017”, Valdemāra ielas nakts braucienu Rīgā un Vislatvijas orientēšanās nakti noslēdzās 
Eiropas Sporta nedēļa  Latvijā, kas radīja piemēru visai Eiropai, kurā nākamajā Eiropas Sporta nedēļā 
notiks #BeActive sporta nakts.  

Eiropas Sporta nedēļas vadītāja Dace Zvaigzne: ” Eiropas Sporta nedēļas ietvaros visā Eiropā tiek 
vērsta uzmanība uz fizisko aktivitāšu nozīmību cilvēku ikdienā. Diemžēl šajā jomā darāmā ir ļoti daudz. 
Mūsdienu sporta veidu daudzveidība dod iespēju katram atrast sev piemērotāko fizisko aktivitāti, un 
LSFP kā ESN nacionālā koordinatora atbildība ir dot iespēju cilvēkiem uzzināt par iespējām sportot 
tuvējā apkārtnē, kā arī izprast sportošanas pozitīvo ietekmi kā uz veselību, tā dzīvi kopumā!” 

SPORTSCOMM ’17 forums: Latvijā sporta popularizēšanā 
aktīvāk jāizmanto digitālā mārketinga iespējas 

Vērojot tendences, kā mediji un internets ietekmē Latvijas 
iezīvotāju sportošanas paradumus, iespējams prognozēt 
vērtīgākā satura informācijas avotus un tēmas. Iedzīvotāju 
interese par sporta veidiem un uzmanību sporta notikumiem 
gan sociālos tīklos, gan medijos dabiski seko spēcīgākajiem. 
Tas neizbēgami ir saistīts ar sporta preču zīmolu atpazīstamību, 

kam nākotnē pieaug loma arī lielāko tautas sporta notikumu attīstībā. PĒTĪJUMS: “Interneta un mediju 
ietekme uz sportošanas paradumiem strādājošo Latvijas iedzīvotāju vidū” pieejams interneta vietnē 

www.beactivelatvia.lv. 

Eiropas Sporta nedēļas iniciators – 
Eiropas Komisija, rīkotājs – Latvijas 
Sporta federāciju padome. Projektu 
atbalsta – Izglītības un zinātnes ministrija 
un AS “Latvijas valsts meži”. 

Gada apskats 2017 Redkolēģija 
Einars Fogelis, Raimonds Emuliņš, Artūrs Balodis, Dace 
Zvaigzne, Māris Liepiņš, Ilva Ciemite, Laura Dabare 
Facebook: @lsfp.lv 
Instagram: @lsfp_lv 
#sportsvieno #pamegini #BeActiveLatvia 

http://www.beactivelatvia.lv
http://www.beactivelatvia.lv

