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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
KOPSAPULCES PROTOKOLS  

   
VAS “Latvijas valsts meži” 

Rīga, Vaiņodes iela 1  

2016. gada 10. martā Nr.2.1. – 16/1 

 

Kopsapulce sasaukta, pamatojoties uz biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP) statūtiem un 

LSFP valdes 2016. gada 8. februāra sēdes lēmumu 10. martā sasaukt LSFP biedru kopsapulci. Biedriem 25. februārī 

tika izsūtīta (elektroniski) informācija par LSFP valdes lēmumu. 

Kopsapulci vada Jānis Naglis (LSFP valdes loceklis) 

Kopsapulce atklāta: plkst. 14.00 

 

No kopējā LSFP 88 biedru skaita kopsapulcē piedalās 73 federāciju balsstiesīgie delegāti. 

LSFP kopsapulce saskaņā ar statūtiem ir lemttiesīga. 

Kopsapulcē piedalās: 

1. Latvijas Aeroklubs – Gints Gailis  

2. Latvijas Airēšanas federācija – Marita Šteinberga  

3. Latvijas Alpīnistu savienība – Edgars Šāblis 

4. Latvijas Amerikāņu futbola federācija – Matīss Stabulnieks, Anna Ulmane 

5. Latvijas Armvrestlinga federācija – Raimonds Liepiņš 

6. Latvijas Augstskolu sporta savienība – Ilvis Ābeļkalns 

7. Latvijas Automobiļu federācija – Jānis Naglis 

8. Latvijas Basketbola savienība – Arvīds Grigalāvičus 

9. Latvijas Biatlona federācija – Krišjānis Meirāns 

10. Latvijas Boksa federācija – Nils Žuravļovs, Genādijs Glazkovs 

11. Latvijas Boulinga federācija – Visvaldis Trokša 

12. Latvijas Bridža federācija – Jeļena Alfejeva 

13. Latvijas Dambretes savienība – Edgars Ratnieks 

14. Latvijas Džiu-džitsu federācija – Tālis Lukjanskis 

15. Latvijas Džudo federācija – Raimonds Rublovskis 

16. Latvijas Florbola savienība – Ilvis Pētersons 

17. Latvijas Frisbija federācija – Mārtiņš Taurenis 

18. Latvijas Futbola federācija – Renārs Krīgers 

19. Latvijas Galda hokeja federācija – Romāns Blūmentāls 

20. Latvijas Galda tenisa federācija – Egils Puriņš 

21. Latvijas Golfa federācija – Aiga Nesaule 

22. Latvijas Handbola federācija – Renārs Līcis 

23. Latvijas Hokeja federācija – Māris Baldonieks 

24. Latvijas In-line hokeja federācija – Andulis Vite 

25. Latvijas Jātnieku federācija – Agris Blaus, Māris Millers 

26. Latvijas Kamaniņu sporta federācija – Atis Strenga 

27. Latvijas Kamanu suņu sporta federācija – Artūrs Jakobsons 

28. Latvijas Kanoe federācija – Lelde Laure 

29. Latvijas Karatē federācija – Arnis Šauriņš 

30. Latvijas Kendo federācija – Vladimirs Kindzulis 

31. Latvijas Kērlinga asociācija – Artis Zentelis 

32. Latvijas Kikboksinga federācija – Vladimirs Jeršovs 

33. Latvijas Loka šaušanas federācija – Arnis Podiņš 

34. Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija – Gundars Kurzemnieks, Jānis Stikuts 

35. Latvijas Modernās pieccīņas federācija – Andris Kalniņš 

36. Latvijas Motosporta federācija – Dzintars Jaundžeikars, Kaspars Kuļikovs 

37. Latvijas Muay Thai federācija – Vasīlijs Fleišers 

38. Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija – Varis Strazdiņš, Anete Arāja (tulks) 

39. Latvijas Novusa federācija – Imants Ločmelis 

40. Latvijas Orientēšanās federācija – Viesturs Tamužs 

41. Latvijas Paralimpiskā komiteja – Andris Ulmanis 

42. Latvijas Paukošanas federācija – Ērika Āze, Arturs Klenders 

43. Latvijas Peldēšanas federācija – Kaspars Pone 

44. Latvijas Petanka sporta federācija – Arvis Zīriņš 

45. Latvijas Raketlona federācija – Zigmārs Puikevics  
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46. Latvijas Regbija federācija – Oļegs Voroņins, Māris Šmits 

47. Latvijas Riteņbraukšanas federācija – Artis Ozols 

48. Latvijas Sambo klubu asociācija – Vsevolods Zeļonijs 

49. Latvijas Savatē federācija – Leonīds Čupriks 

50. Latvijas Skeitborda federācija – Eduards Vitmanis 

51. Latvijas Skolu sporta federācija – Andris Lukss 

52. Latvijas Skvoša federācija – Dmitrijs Bekasovs 

53. Latvijas Slēpošanas savienība – Agris Raugulis 

54. Latvijas Slidošanas asociācija – Agita Ābele 

55. Latvijas Spīdmintona federācija – Mārtiņš Žogots 

56. Latvijas Sporta deju federācija – Vito Feldmanis 

57. Latvijas Sporta veterānu – senioru savienība – Daumants Znatnajs 

58. Latvijas Sportinga federācija – Aivars Gudakovskis 

59. Latvijas Svarbumbu celšanas asociācija – Sintija Pastare 

60. Latvijas Šaha federācija – Jānis Lelis 

61. Latvijas Šaušanas federācija – Valērijs Vaskis 

62. Latvijas Taekvondo federācija – Hermans Močaļins 

63. Latvijas Tenisa savienība – Zane Sausverde 

64. Latvijas Treneru tālākizglītības centrs – Signe Luika 

65. Latvijas Triatlona federācija – Krišjānis Meirāns 

66. Latvijas Ūdens motosporta federācija – Atis Slakteris, Ieva Tauniņa 

67. Latvijas Ugunsdzēsības sporta federācija – Vladimirs Vetuhs 

68. Latvijas Ušu asociācija – Viktorija Vlasenko 

69. Latvijas Vieglatlētikas savienība – Jānis Karavaičiks 

70. Latvijas Vingrošanas federācija – Rita Jumiķe  

71. Latvijas Virves vilkšanas federācija – Lilita Mūkina 

72. Latvijas Volejbola federācija – Atis Sausnītis 

73. Latvijas Zēģelētāju savienība – Oskars Krūze 

 

kā arī Ivans Klementjevs, Inesis Boķis (LR Saeima), Jānis Upenieks (LR Saeima, IZM Parlamentārais sekretārs, LSFP 

valde), Kaspars Randohs, Anda Mičule (IZM Sporta departaments), Aigars Cirmans (IZM Finanšu departaments), 

Aldons Vrubļevskis (LOK), Sabīne Vaska-Epnere, Gatis Berķis (Valsts sporta medicīnas centrs), Guntis Apīnis 

(Latvijas Pašvaldību savienība), Indra Brinkmane (Jūrmalas Sporta pārvalde), Daina Paipala (Ventspils Sporta 

pārvalde), Jefīmijs Klementjevs (Rīgas Dome), Ilze Āķe (LSPA), Renāte Strazdiņa, Elmārs Martinsons („Daugavas 

stadions”), Sintija Sīmane (www.buratajiem.lv), Romāns Kokšarovs (fotogrāfs), Raimonds Timma (LSFP Revīzijas 

komisija), Natālija Millere (zvērināta revidente), Einars Fogelis, Pēteris Apinis, Māris Liepiņš, Raimonds Emuliņš, 

Diāna Zaļupe (LSFP valde), Artūrs Balodis-Rozītis, Silvija Dzene, Dace Kārklīte, Toms Markss (LSFP sekretariāts). 

 

Darba kārtība: 

1. Kopsapulces atklāšana. 

2. Darba kārtības apstiprināšana. 

3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas. 

4. Darba reglamenta apstiprināšana. 

5. Apsveikumi un viesu uzrunas. 

6. LSFP 2015. gada 11. marta kopsapulces protokola apstiprināšana. 

7. LSFP prezidenta Einara Fogeļa ziņojums. 

8. Zvērināta revidenta ziņojums par gada pārskatu. 

9. LSFP Revīzijas komisijas priekšsēdētāja ziņojums. 

10. 2015. gada pārskata apstiprināšana. 

11. 2016. gada budžeta apstiprināšana. 

12. Žurnāls “Sports”. Sporta apgāda fonda valdes priekšsēdētāja ziņojums. 

13. LR Izglītības un zinātnes ministrijas informācija par aktualitātēm sporta nozarē. 

14. Debates. 

15. Dažādi. 
 

Par 1. punktu. Kopsapulces atklāšana. 

LSFP prezidents Einars Fogelis atklāj kopsapulci un izsaka lielu pateicību VAS “Latvijas valsts meži” valdes 

priekšsēdētājam Robertam Stīpniekam un komunikācijas daļas vadītājam Tomasam Kotovičam par ilggadējo sadarbību 

un dāsno atbalstu sporta federācijām sporta veidu attīstībai, kā arī par iespēju sarīkot kopsapulci VAS “Latvijas valsts 

meži” telpās. 

E.Fogelis ierosina par kopsapulces vadītāju apstiprināt LSFP valdes locekli Jāni Nagli. 
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Par 2. punktu. Darba kārtības apstiprināšana. 

J.Naglis iepazīstina ar kopsapulces darba kārtības projektu un lūdz to apstiprināt. 

Nolemj: apstiprināt LSFP kopsapulces darba kārtību.  (Par-73; Pret-0; Atturas-0). 
 

Par 3. punktu. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas. 

J.Naglis ierosina Balsu skaitīšanas komisijā ievēlēt LSFP Revīzijas komisijas pārstāvjus: Raimondu Rublovski (Džudo 

federācija) un Raimondu Timmu (Riteņbraukšanas federācija). 

Nolemj: Balsu skaitīšanas komisijā ievēlēt Raimondu Rublovski un Raimondu Timmu. (Par-73; Pret-0; Atturas-0). 
 

Par 4. punktu. Darba reglamenta apstiprināšana. 

J.Naglis ierosina apstiprināt darba reglamentu: 

Prezidenta ziņojumam – līdz 30 minūtēm.  

Revīzijas komisijas ziņojumam – līdz 5 minūtēm.  

Zvērināta revidenta ziņojumam – līdz 5 minūtēm. 

Ziņojumam par 2015. gada pārskatu – līdz 10 minūtēm. 

Ziņojumam par 2016. gada budžetu – līdz 10 minūtēm. 

Uzstāšanās debatēs - līdz 5 minūtēm pirmo reizi, līdz 2 minūtēm otro reizi.  

Nolemj: apstiprināt kopsapulces darba reglamentu. (Par-73; Pret-0; Atturas-0). 
 

Par 5. punktu. Apsveikumi un viesu uzrunas. 

E.Fogelis nolasa Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikumu LSFP kopsapulcei, kurā izteikts 

augsts novērtējums sporta federāciju darbībai sporta aktivitāšu popularizēšanā iedzīvotāju vidū, kā arī sportistu 

sagatavošanā augsta līmeņa sacensībām. (apsveikums pielikumā) 

J.Naglis dod vārdu LR Saeimas deputātam, IZM Parlamentārajam sekretāram Jānim Upeniekam. J.Upenieks 

informē par LR Saeimas Sporta apakškomisijas paveikto un norāda, ka komisijā darbojas sporta jomas pārzinātāji. 

Informē par veiktajām izmaiņām sporta nozares sakārtošanā. 2016. gada 1. martā stājās spēkā grozījumi Sporta likumā 

un Krimināllikumā, kas paredz lielākus sodus par manipulācijām ar sporta spēļu rezultātiem. LR Saeimas plenārsēdē 

2. lasījumā tika atbalstīti grozījumi Sporta likumā par papildu drošības pasākumiem sporta sacensībās, it īpaši, - auto, 

moto un ūdensmoto sporta sacensībās. 2016. gadā sporta budžeta bāzes summas pieaugums ir par 20% salīdzinājumā ar 

2015. gadu. Uzsver, ka IZM un ministrs Kārlis Šadurskis ir ieinteresēti veiksmīgā un konstruktīvā sadarbībā ar sporta 

organizācijām. Kā vienu no nākotnē veicamajiem darbiem norāda izglītības sistēmas pilnveidošanu, palielinot fizisko 

aktivitāšu skaitu skolās. Novēl sportistiem sasniegt augstus rezultātus Riodežaneiro Olimpiādē. 

J.Naglis dod vārdu Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentam Aldonam Vrubļevskim. A.Vrubļevskis 

apsveic kopsapulces dalībniekus un norāda, ka pēc diviem gadiem LSFP atzīmēs savu 25 gadu pastāvēšanas jubileju, un 

uzsver, ka LSFP šajos gados ir izveidojusies par organizāciju, kas pilda ļoti svarīgas funkcijas sporta federāciju darbības 

sekmīgai nodrošināšanai, un ka LSFP loma katru gadu palielinās. A.Vrubļevskis atzinīgi vērtē J.Upenieka teikto par 

IZM un LR Saeimas Sporta apakškomisijas vēlmi sadarboties sporta budžeta sagatavošanā, jo valdība ir apstiprinājusi 

budžeta bāzes skaitļus 2017., 2018. un 2019. gadam, un šis budžets ir 2015. gada sporta budžeta bāzes līmenī. 

2016. gada budžeta pieaugums par 20% uz nākamajiem gadiem netiek attiecināts. Uzsver, ka Latvijas Nacionālā sporta 

padome kā konsultatīva institūcija ir vērsusies Finanšu ministrijā ar prasību sporta budžetu nākamajiem gadiem saglabāt 

ne zemāku par 2016. gada sporta budžeta bāzes līmeni. Aicina sporta organizācijas, LNSP un valdību darboties kopā, 

lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Novēl sportistiem panākumus olimpiskajā gadā. 

E.Fogelis atgādina LSFP solījumu turpināt darbu sporta izglītības atbalstīšanā un izsaka lielu gandarījumu par 

sadarbību ar profesori Ilzi Avotiņu vieglatlētikas grāmatas izdošanā, norādot, ka tik plaša grāmata par šo sporta veidu 

iepriekšējo reizi tika izdota sešdesmito gadu sākumā. 

Grāmatas “Vieglatlētika” autore Ilze Avotiņa izsaka patiesu gandarījumu, ka savas grāmatas atvēršanas dienā 

var būt kopā ar tik plašu auditoriju. I.Avotiņa pastāsta par grāmatu un norāda, ka šī grāmata ir paredzēta ikvienam, sākot 

no studentiem un beidzot ar augstas klases sportistiem. Uzskata, ka katrai sporta federācijai ir jābūt grāmatai par savu 

sporta veidu. Grāmatas pirmo eksemplāru I.Avotiņa pasniedz LSFP prezidentam E.Fogelim.  
 

Par 6. punktu. LSFP 2015. gada 11. marta kopsapulces protokola apstiprināšana. 

J. Naglis aicina apstiprināt LSFP 2015. gada 11. marta kopsapulces protokolu. 

Nolemj: apstiprināt LSFP 2015. gada 11. marta kopsapulces protokolu. (Par-73; Pret-0; Atturas-0). 
 

Par 7. punktu. LSFP prezidenta Einara Fogeļa ziņojums. 

E.Fogelis informē, ka LSFP ir pievienojušās vairākas jaunas federācijas un patlaban LSFP ir 88 biedri, to 

skaitā, – 80 atzītās sporta veidu federācijas, 5 atzītās darbības jomu federācijas un 3 pielāgotā sporta organizācijas, un 

piebilst, ka ir saņemti vēl vairāki jaunu sporta organizāciju iesniegumi par uzņemšanu LSFP biedru skaitā. E.Fogelis 

norāda, ka LSFP valde ir nolēmusi jaunuzņemtajiem biedriem noteikt vienu gadu ilgu pārbaudes laiku un ka tikai pēc 

gada tie kļūst par pilntiesīgiem biedriem, kas piedalās LSFP darbā un lēmumu pieņemšanā, kā arī saņem finansiālo 

nodrošinājumu no LSFP.  

E.Fogelis informē, ka LSFP finansējums 2016. gadā ir palielinājies, un norāda, ka ir saņemts Eiropas fondu 

finansējums, jo Eiropas Komisija ir atbalstījusi divus LSFP iesniegtos projektus. 

Viens no tiem ir “Erasmus+” programmas projekts “Promotion and Encouragement of Recreational Team 

Sport”. Projektā iesaistīti 14 partneri no 5 valstīm, tostarp, – Latvijas Handbola federācija, Latvijas Florbola savienība 
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un Latvijas Skolu sporta federācija. Projekta kopējais finansējums – 432 083 EUR. E.Fogelis pastāsta par projekta 

izstrādes procesu un problēmām, ar kādām bija jāsaskaras. Piebilst, ka 2016. gada 17. maijā Liepājā LSFP organizēs 

starptautisku konferenci par labu pārvaldību tautas sportā, kurā tiks prezentētas arī LSFP vadībā izstrādātās 

rekomendācijas Eiropai par labu pārvaldību tautas sportā.  

IZM ir uzticējusi LSFP 2016. gadā kļūt par Eiropas Sporta nedēļas nacionālo koordinatoru Latvijā. Eiropas 

Sporta nedēļa norisināsies no 17. līdz 23. septembrim, kurā visas federācijas tiek aicinātas būt aktīvām un piedalīties. 

E.Fogelis informē par izmaiņām likumdošanā, kuras vistiešākajā veidā attiecas uz sporta nozari, kā arī norāda 

uz aktuālajiem diskusiju jautājumiem saistībā ar grozījumiem Sporta likumā.  

E.Fogelis norāda, ka LSFP arvien lielāku uzmanību pievērsīs kompleksajiem sporta pasākumiem, īpašu 

uzmanību pievēršot jauniešu sportam. Šo komplekso sporta pasākumu mērķis ir popularizēt sporta aktivitātes skolu 

jaunatnes vidū, rīkojot vasaras un ziemas jaunatnes sporta pasākumus gan olimpiskajos, gan neolimpiskajos sporta 

veidos. 

E.Fogelis informē par sporta speciālistu sertifikācijas norisi, kā pozitīvu rādītāju atzīmējot, ka Latvijā ir vairāk 

nekā 3000 sertificētu treneru, tajā skaitā, – arī sporta studiju absolventi, taču vēl joprojām daudzās vietās tiek 

nodarbināti treneri bez sertifikāta vai atbilstošas izglītības. E.Fogelis atgādina, ka 2015. gada 13. novembrī stājās spēkā 

grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 77, kas paredz, ka par sporta treneri var strādāt persona, kura iegūst 

augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā. 

E.Fogelis informē, ka 2015. gadā tika veikti labojumi kritērijos līdzfinansējuma saņemšanai no valsts budžeta 

līdzekļiem vai valsts kapitālsabiedrību ziedojumiem atzīto sporta federāciju plānotajām attiecīgās starptautiskās vai 

Eiropas federācijas oficiālo sacensību pieaugušajiem, junioriem un jauniešiem rīkošanai Latvijā. Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, tika pievienoti trīs kritēriji: 1) Publicitāte dažādos plašsaziņas līdzekļos; 2) Atsevišķa mājaslapa vai 

atsevišķa sadaļa federācijas mājaslapā internetā; 3) Sociālo tīklu konti sacensībām vai federācijas atsevišķie sociālo 

tīklu konti un to lietošana. 

E.Fogelis informē par LSFP piešķirto līdzfinansējumu sabiedriski nozīmīgiem sporta pasākumiem un par 

līdzfinansējumu sporta speciālistu tālākizglītības programmām 2015. gadā. 

E.Fogelis iepazīstina ar LSFP ieņēmumiem un izdevumiem 2015. gadā salīdzinājumā ar 2014. gadu. E.Fogelis 

norāda uz patlaban aktuālajām antidopinga problēmām pasaulē. E.Fogelis izsaka atzinību par sadarbību un aicina visas 

sporta organizācijas turpināt strādāt kopā, lai nodrošinātu sporta jomas attīstību un stabilitāti. 

Nolemj: pieņemt zināšanai LSFP prezidenta E.Fogeļa ziņojumu. (Par-73; Pret-0; Atturas-0). 
 

Par 8. punktu. Zvērināta revidenta ziņojums par gada pārskatu. 

Zvērināta revidente Natālija Millere informē, ka LSFP gada pārskats tika pārbaudīts saskaņā ar Revīzijas 

starptautiskajiem standartiem un revīzijas procesā tika pārbaudīta un apstiprināta katra summa, kas ir uzrādīta LSFP 

2015. gada pārskatā. N.Millere apstiprina, ka 2015. gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem un visi skaitļi ir dokumentāli apstiprināti. Izsaka vēlējumu sporta federācijām savlaicīgi iesniegt finanšu 

atskaites, lai pārskatā neuzrādītos tik liels debitoru skaits. Lūdz apstiprināt gada pārskatu. (2015. gada pārskats 

pielikumā) 

Nolemj: apstiprināt zvērinātas revidentes Natālijas Milleres ziņojumu. (Par-73; Pret-0; Atturas-0). 
 

Par 9. punktu. LSFP Revīzijas komisijas vadītāja ziņojums. 

LSFP Revīzijas komisijas vadītājs Raimonds Rublovskis izsaka pateicību E.Fogelim un visai LSFP valdei par 

konstruktīvo sadarbību ar Revīzijas komisiju. R.Rublovskis informē, ka 2015. gadā Revīzijas komisija piedalījusies 

LSFP valdes sēdēs un sniegusi atzinumus, kas nepieciešami pienākumu izpildei. LSFP mantas un finanšu līdzekļu 

revīzijas ietvarā Revīzijas komisija atzina, ka pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par LSFP finansiālo 

stāvokli 2015. gadā. Ierosina apstiprināt LSFP 2015. gada finanšu pārskatu.  

Nolemj: apstiprināt LSFP Revīzijas komisijas priekšsēdētāja R.Rublovska ziņojumu. (Par-73; Pret-0; Atturas-0). 

(ziņojums pielikumā) 
 

Par 10. punktu. 2015.gada pārskata apstiprināšana. 

J.Naglis aicina balsot par LSFP 2015. gada pārskata apstiprināšanu. 

Nolemj: apstiprināt LSFP 2015. gada pārskatu. (Par-73; Pret-0; Atturas-0). (2015. gada pārskats pielikumā) 
 

Par 11. punktu. 2016.gada budžets. 

E.Fogelis informē, ka 2016. gada budžets tika veidots sadarbībā ar ministrijām un sabiedriskajām 

organizācijām, un, ka, pateicoties kopējam darbam, 2016. gada budžets ir ievērojami palielinājies, salīdzinot ar 

iepriekšējiem gadiem. Analizējot LSFP plānotos ieņēmumus un izdevumus 2016. gadā, uzsver, ka 2016. gadā visām 

atzītajām federācijām ir noteikts bāzes finansējums 1000 eiro gadā, kas paredzēts informatīvās un administratīvās 

struktūras (mājaslapu administrēšana) sakārtošanai. Detalizēti iepazīstina ar LSFP plānotajiem izdevumiem 2016. gadā. 

Proporcionālais sadalījums augstu sasniegumu sporta finansējumam ir mainīts un saskaņā ar valdes lēmumu šī 

proporcija ir 25 : 75 iepriekšējās 50 : 50 vietā. E.Fogelis lūdz kopsapulci pilnvarot valdi veikt izmaiņas LSFP budžetā, 

ja tāda nepieciešamība radīsies. 

J.Naglis aicina balsot par LSFP 2016. gada budžeta projekta apstiprināšanu.  

Nolemj: 1. Apstiprināt LSFP 2016. gada budžetu. (Par-73; Pret-0; Atturas-0). 
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2. Pilnvarot LSFP valdi lemt par papildu budžeta līdzekļu racionālu izlietojumu un par to informēt LSFP 

biedrus. (Par-72; Pret-0; Atturas-1). 
 

Par 12. punktu. Žurnāls “Sports”. Sporta apgāda fonda informācija. 

Sporta apgāda fonda valdes priekšsēdētājs Raimonds Emuliņš informē par žurnāla “Sports” darbību. Norāda, 

ka žurnāls šogad svin savu desmit gadu jubileju, kopš tiek izdots pašreizējā formātā, un ka žurnāls jau trīs gadus ir 

lasāms arī elektroniskā formātā. Žurnālu “Sports” bez maksas saņem visas izglītības iestādes. Norāda, ka žurnāla 

izdošana tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem. 

Nolemj: pieņemt zināšanai E.Emuliņa ziņojumu. (Par-73; Pret-0; Atturas-0). 
 

Par 13.punktu. IZM informācija par aktualitātēm sporta nozarē. 

IZM Sporta departamenta direktora vietniece Anda Mičule informē par sporta nozares aktualitātēm 

2016. gadā. Norāda, ka 2016. gada budžets ir palielināts; papildu finansējums ir piešķirts sporta treneru darba samaksai; 

pilnībā tiks nodrošināts viss nepieciešamais finansējums sportistu sagatavošanai dalībai 2016. gada Vasaras 

olimpiskajās un Paralimpiskajās spēlēs, kā arī palielināts atbalsts sporta federāciju programmām un pasākumiem. 

Detalizēti salīdzina piešķirto valsts sporta budžetu dažādām sporta apakšprogrammām 2015. un 2016. gadā, kā arī 

iepazīstina ar valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” bāzes finansējuma sadalījumu līdz 2019. gadam, kā vienu 

no svarīgākajiem uzdevumiem 2017. gada valsts budžeta projekta izstrādes procesā paredzot, lai finansējums pamata 

programmām nav mazāks nekā 2016. gadā.  

Informē par izmaiņām Sporta likumā un Krimināllikumā – saistībā ar cīņu pret manipulācijām ar sporta 

sacensībām, kas stājušās spēkā 2016. gada 1. martā. 

Grozījumi Sporta likumā un Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, lai precizētu tiesisko 

regulējumu attiecībā uz sporta sacensību organizēšanu, kā arī palielinātu atzīto sporta federāciju lomu sporta veida 

vadīšanā un koordinēšanā, ir pieņemti Saeimā 1. lasījumā. Pārējie Grozījumi Sporta likumā ir izstrādes procesā 

Izglītības un zinātnes ministrijā, un 2016. gadā ir plānota likumprojekta izsludināšana Valsts sekretāru sanāksmē. 

Informē par IZM paveiktajiem uzdevumiem 2015. gadā: 1) Ministru kabinetā apstiprināts konceptuālais 

ziņojums "Augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas izveide"; 2) "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 

26. janvāra noteikumos Nr. 77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam 

noteiktajām prasībām", kuri veicina sporta studiju programmās studējošo nodarbinātību sporta izglītības iestādēs jau 

mācību laikā. 

Informē par IZM plānotajiem uzdevumiem: 1) izstrādāt Likumprojektu “Grozījumi Sporta likumā”; 

2) pilnveidot kārtību un kritērijus profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanā no valsts budžeta 

līdzekļiem, kā arī nostiprināt (palielināt) atzīto sporta federāciju lomu profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmu īstenošanas uzraudzībā; 3) pilnveidot sporta speciālistu (treneru) sertifikācijas kārtības, kā arī paredzēt 

administratīvo atbildību par sporta speciālistu sertifikācijas noteikumu neievērošanu (gan darba devējam, gan 

darbiniekam); 4) pilnveidot kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā; 5) pilnveidot 

nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanas kārtību un valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību 

un kritērijus; 6) parakstīt Eiropas Padomes Konvenciju pret manipulācijām ar sporta sacensībām. 

Nolemj: pieņemt zināšanai IZM Sporta departamenta direktora vietnieces Andas Mičules ziņojumu. (Par-73; Pret-0; 

Atturas-0). 
 

Par 14. punktu. Debates. 

Elmārs Martinsons – VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions” valdes loceklis – prezentē stadiona 

attīstības projektu “Nacionālais stadions “Daugava”, 2022. gads” un atbild uz kopsapulces dalībnieku jautājumiem.  

E.Martinsons paskaidro I.Klementjevam, ka stadionā būs iespējams sarīkot arī starptautiskas sacensības vieglatlētikā. 

E.Martinsons atbild E.Fogelim, ka projekta īstenošana ir nedalāms process, kas nepieļauj varbūtību, ka pēc 2018. gada 

Dziesmu svētkiem būvniecības process tiks pārtraukts. E.Martinsons atbild M.Šmitam, ka plānots tikties ar Regbija 

federācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējas spēlēt regbiju šajā stadionā. 

Nolemj: pieņemt zināšanai VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions” valdes locekļa Elmāra Martinsona 

ziņojumu. Par: (Par-73; Pret-0; Atturas-0). 
 

Diāna Zaļupe – Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes prezidente – norāda, ka sporta federācijas lielu 

uzmanību pievērš augstu sasniegumu sportistiem un nepietiekami rūpējas par bērnu un jauniešu sportu. Uzskata, ka nav 

sakārtota sporta treneru sertifikācijas sistēma, jo iegūtā „A”, „B” vai „C” sertifikāta kategorija, nosakot trenera 

atalgojumu sporta skolā, netiek ņemta vērā. Sporta skolu direktoru padome vairākkārt ir rosinājusi sakārtot sporta 

speciālistu sertifikācijas sistēmu, taču pagaidām tas nav realizējies. Uzskata, ka patlaban „A” kategorijas trenerim 

noteiktais atalgojums ir neatbilstošs. Salīdzina treneru  šodienas un 2008. gada algas un piebilst, ka sporta skolu 

audzēkņu skaits ir palielinājies. Norāda, ka sporta federācijām vairāk vajadzētu rīkot seminārus treneriem, kā arī 

izstrādāt metodiskos materiālus. Liela problēma ir jauniešiem, kuri beidz vidusskolu un vēlas turpināt sportista karjeru, 

jo to ir grūti īstenot. Sporta stipendijas ir pārāk niecīgs atbalsts sportista karjeras turpināšanai. Aicina kopā risināt 

jaunatnes sporta problēmas. 
 

Māris Šmits – Latvijas Regbija federācijas pārstāvis – pastāsta par regbija sporta arvien lielāko popularitāti un uzsver, 

ka patlaban regbijs ir olimpiskais sporta veids. Norāda, ka Latvijā ir ļoti maz regbija laukumu, kur trenēties, un līdz ar 
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to sporta veids nevar kvalitatīvi attīstīties. Uzaicina visus klātesošos 16. aprīlī uz regbija spēli starp Latvijas un Lietuvas 

komandām. 
 

Par 15. punktu. Dažādi. 

J.Naglis nolasa 10. marta kopsapulces Rezolūcijas projektu un ierosina lūgt Agitu Ābeli redakcionāli pilnveidot 

Rezolūciju. D.Zaļupe ierosina Rezolūciju papildināt ar jautājumu par treneru algām.  

Nolemj: apstiprināt Rezolūcijas projektu un lūgt D.Zaļupi sagatavot papildinājumu par treneru algām un lūgt A.Ābeli 

redakcionāli sagatavot Rezolūcijas galīgo variantu. (Par-73; Pret-0; Atturas-0). (Rezolūcija pielikumā) 

E.Fogelis visiem klātesošajiem izsaka pateicību par darbu un pārliecību par konstruktīvu un produktīvu sadarbību 

turpmāk. Aicina klātesošos saņemt profesores I.Avotiņas grāmatas „Vieglatlētika” eksemplāru.  

Kopsapulce slēgta plkst. 16.30 

     

 

Kopsapulces vadītājs Jānis Naglis 

 

 

Protokolu  sagatavoja Silvija Dzene (LSFP administratore) 


