LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 11.
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2011.gada 14.decembrī
plkst. 10:00 – 11:00

Piedalās: I.Agleniece, E.Fogelis, M.Liepiņš, J.Naglis, V.Strazdiņš, M.Šmits, G.Zālītis kā arī E.Puriņš,
K.Randohs, Ā.Medne
Nepiedalās: R.Emuliņš, M.Kalnciems, A.Svars
Darba kārtība:
1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par izmaiņām Sporta stipendiju konkursa rezultātos.
3. Par federāciju aktivitātēm 2011.gadā un LSFP valsts budžeta sadales kritērijiem 2012.gadam.
4. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
5. Dažādi.
1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
A.Kalniņš pateicas visiem valdes locekļiem par konstruktīvo darbu 2011.gadā, kā arī lūdz apstiprināt
LSFP valdes 9.novembra sēdes protokolu Nr.10. Nolēma apstiprināt LSFP valdes 9.novembra sēdes protokolu
Nr.10 (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par izmaiņām Sporta stipendiju konkursa rezultātos.
E.Puriņš lūdz iepazīties ar trīs federāciju (Orientēšanās, Kanoe, Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa)
iesniegumiem ar lūgumu pārskatīt sporta stipendiātu sarakstu un rast iespēju piešķirt stipendiju sportistiem
Andrim Kivleniekam (orientēšanās), Mārtiņam Veispālam (smaiļošana) un Vizmai Kasperovičai (bikini-fitness).
E.Puriņš informē par 13.decembrī notikušo Sporta stipendiju komisijas sēdi un paskaidro tajā pieņemtos
lēmumus. Orientierists A.Kivlenieks, pārpratuma pēc, savā iesniegumā nebija norādījis visus savus sportiskos
sasniegumus, kā rezultātā viņam netika piešķirta sporta stipendija. Līdzīga situācija ir arī ar smaiļotāju
M.Veispālu, jo sportisko sasniegumu saraksts tika sagatavots agrāk, nekā LSFP valde lēma par grozījumiem
Sporta stipendiju konkursa Nolikuma 6.1.4.punktā. E.Puriņš norāda, ka Sporta stipendiju komisija LSFP valdei
rekomendē piešķirt sporta stipendiju A.Kivleniekam un M.Veispālam 650 latu apmērā katram, bet komisija
atkārtoti nolēma atteikt sporta stipendijas piešķiršanu bikini-fitnesa sportistei V.Kasperovičai. E.Puriņš
paskaidro, ka Sporta stipendiju komisija arī izvērtēja I.Meņšikova sportisko sasniegumu sarakstu un secināja, ka
I.Meņšikovam stipendija nepienākas, jo kopējais punktu skaits ir nepietiekams stipendijas piešķiršanai, kā arī
tika konstatēts, ka I.Meņšikovs nestartēja Pasaules čempionātā svarcelšanā un, līdz ar to, Latvija svarcelšanā
neieguva ceļazīmi dalībai Londonas Olimpiskajās spēlēs. E.Puriņš norāda, ka šķēpmetējam V.Vasiļevskim tika
rekomendēts sazināties ar Vieglatlētikas savienību, lai risinātu sporta stipendijas jautājumu, jo arī viņam bija
nepietiekams punktu skaits stipendijas piešķiršanai. A.Kalniņš uzskata, ka G.Zālītim ir jāsagatavo vēstule ar
lūgumu rast iespēju piešķirt finansiālu atbalstu V.Vasiļevskim mācību- treniņu darba nodrošināšanai, jo viņš
aktīvi gatavojas startam Olimpiskajās spēlēs. E.Puriņš informē par ieekonomētajiem finanšu līdzekļiem
(Skeitborda un Taekvondo ITF federācijas nav nokārtojušas atzīšanas dokumentāciju), no kuriem iespējams
maksāt M.Veispālam un A.Kivleniekam sporta stipendijas, kā arī V.Vasiļevskim piešķirt finansiālo atbalstu.
E.Puriņš uzsver, ka nākamgad Sporta stipendiju komisijas lēmuma apstrīdēšanai ir jānosaka ilgāks laika posms,
lai nebūtu jāatceļ LSFP valdes, jau apstiprināto stipendiātu sarakstu, kā arī rekomendē veikt izmaiņas sportisko
sasniegumu tabulas punktu aprēķinā. E.Puriņš paskaidro M.Šmitam Latvijas Augstskolu sporta savienības
valdes viedokli par bikini-fitness sporta veidu. E.Fogelis, A,Kalniņš, E.Puriņš, Z.Ekmanis – diskusija par Sporta
stipendiju konkursa Nolikuma sportisko sasniegumu tabulas punktu sadalījumu.
Nolēma:
2.1. Piešķirt sporta stipendiju orientieristam Andrim Kivleniekam un smaiļotājam Mārtiņam Veispālam
650 latu apmērā katram (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
2.2. Atcelt valdes 9.novembra lēmumu par sporta stipendijas piešķiršanu Iļjam Meņšikivam un anulēt
viņam piešķirto sporta stipendiju 500 latu (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
2.3. Nepiešķirt sporta stipendiju bikini-fitness sportistei Vizmai Kasperovičai (balsojums: par-8, pret-0,
atturas-0).
3. punkts. Par federāciju aktivitātēm 2011.gadā un
LSFP valsts budžeta sadales kritērijiem 2012.gadam.
E.Puriņš informē, ka valsts budžets sportam apakšprogrammā 09.09.00. „Sporta pasākumi un sporta
federācijas” vēl nav apstiprināts, taču paredzams, ka finansējums 2012.gadā būs līdzīgs kā 2011.gadā.
E.Puriņš lūdz iepazīties ar sagatavoto informatīvo vēstuli atzītajām sporta federācijām par atskaišu „Federācijas
aktivitātes 2011.gadā” iesniegšanu un paskaidro iesniegšanas termiņus, kā arī izmaiņas „Aktivitāšu” veidlapā un
punktu aprēķinā. E.Puriņš norāda, ka visas veidlapas būs iespējams lejuplādēt LSFP mājas lapā www.lsfp.lv.
K.Randohs piebilsts, ka IZM Finanšu komisijas sēde plānota 2012.gada janvāra sākumā un pēc sēdes tiks
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sniegta informācija par finansējuma sadali 2012.gadam. E.Fogelis, E.Puriņš, A.Kalniņš – par 2012.gada valsts
finansējumu treneru-pedagogu algām. E.Fogelis, G.Zālītis - par finansējuma piešķiršanu no kopējā sporta
budžeta motosportam un Eiropas čempionāta basketbolā sarīkošanai. J.Naglis, E.Fogelis uzskata, ka lielo
sporta pasākumu finansēšana nav jāiekļauj kopējā sporta budžetā. J.Naglis ierosina sagatavot LSFP valdes
lēmumu ar rekomendāciju IZM Finanšu komisijai par to, lai 2012.gada sporta budžeta apakšprogrammā
09.09.00. netiktu iekļauts finansējums treneru-pedagogu algām, Eiropas čempionātam basketbolā un Eiropas
čempionātam enduro.
Nolēma:
3.1. Informāciju pieņemt zināšanai un apstiprināt atskaišu par sporta federāciju aktivitātēm 2011.gadā
iesniegšanas termiņus un veidlapu „Aktivitātes 2011.gadā” (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
3.2. Lūgt M.Liepiņu sadarbībā ar E.Puriņu sagatavot vēstuli iesniegšanai IZM Finanšu komisijā par
LSFP priekšlikumiem valsts budžeta līdzekļu sportam sadalē 2012.gadam (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
4. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisija sekretāre D.Kaspare informē, ka komisija ir
izvērtējusi divu pretendentu pieteikumus un rekomendē atbalstīt Šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu
Jāzepam Uljanovam un Nikolajam Karlam, kuri ir izpildījuši visas likumā noteiktās prasības un atbilst vismaz
vienam no MK noteikumiem, lai iegūtu šaušanas instruktora sertifikātu. E.Fogelis, G.Zālītis, J.Naglis – diskusija
par IZM neieinteresētību veikt grozījumus Ministru Kabineta noteikumos par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
Nolēma:
4.1. Piešķirt Jāzepam Uļjanovam (pers. kods 240857-12150) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 287
(balsojums: par-7, pret-0, atturas-1 (E.Fogelis)).
4.2. Piešķirt Oskaram Karlam (pers. kods 200874-12065) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 288
(balsojums: par-7, pret-0, atturas-1 (E.Fogelis)).
4.3. Uzdot M.Liepiņam sagatavot un atkārtoti nosūtīt IZM vēstuli ar LSFP priekšlikumiem par
nepieciešamajiem grozījumiem MK noteikumos par šaušanas instruktoru sertifikāciju (balsojums: par-8, pret-0,
atturas-0).
5.punktā izskatīja.
5.1. Par V.Vasiļevska finansiālu atbalstu.
A.Kalniņš, E.Fogelis, G.Zālītis – diskusija par V.Vasiļevska sportiskajiem sasniegumiem. E.Puriņš
norāda, ka V.Vasiļevskis atkārtoti ir uzsācis studijas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 1.kursā un ierosina
G.Zālītim sagatavot vēstuli ar lūgumu piešķirt papildus finansiālu atbalstu Vieglatlētikas savienībai V.Vasiļevska
mācību-treniņu darba nodrošināšanai. Nolēma pēc iesnieguma saņemšanas no Vieglatlētikas savienības ar
lūgumu par finansiālo atbalstu, piešķirt savienībai papildus finansējumu līdz 500 latiem Vadima Vasiļevska
mācību-treniņu darba nodrošināšanai (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
5.1. Par Latvijas Bobsleja federācijas vēstuli.
A.Kalniņš informē par Latvijas Bobsleja federācijas (turpmāk – LBF) ģenerālsekretāra vēstuli, kurā
teikts, ka Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija ir pieņēmusi lēmumu Interkontinentālā kausa izcīņas
sacensības uzticēt rīkot LBF Siguldā no 12. līdz 18.decembrim. Vēstulē arī teikts, ka LBF nebija iespējams
savlaicīgi pieteikt šo sacensību rīkošanu LSFP, kā arī izteikts lūgums par finansiāla atbalsta sniegšanu
sacensību organizēšanai. Z.Ekmanis paskaidro motivāciju kādēļ LBF piekrita rīkot Interkontinentālā kausa
izcīņas sacensības Siguldā. A.Kalniņš, E.Fogelis, Z.Ekmanis, E.Puriņš, G.Zālītis – diskusija par Internacionālā
kausa izcīņas sacensību statusu un sacensību rīkošanas izmaksām. A.Kalniņš ierosina piešķirt LBF sacensību
sarīkošanai finansiālu atbalstu 500 latu apmērā. Nolēma piešķirt finansiālu atbalstu LBF Interkontinentālā kausa
izcīņas sacensību rīkošanai 500 latu apmērā (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
4. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
E.Puriņš lūdz valdes locekļus pierakstīt valdes nākamās sēdes datumu un šajā datumā neieplānot citus
pasākumus. Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2012.gada 11.janvārī plkst. 10:00 LSFP biroja telpās Grostonas
ielā 6b (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene
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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 10.
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2011.gada 9.novembrī
plkst. 10:00 – 11:20

Piedalās: I.Agleniece (no 10:10), R.Emuliņš, E.Fogelis, M.Kalnciems, M.Liepiņš, J.Naglis, A.Svars, V.Strazdiņš,
M.Šmits, G.Zālītis kā arī E.Puriņš, S.Roze, U.Švinks (no 11:00), A.Sergējevs, Ā.Medne
Darba kārtība:
1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par jaunu biedru uzņemšanu LSFP.
3. Par Latvijas Armvrestlinga federācijas atzīšanu.
4. Par izmaiņām valsts budžeta sadales kritērijos pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā.
5. Par ENGSO Forumu Briselē 2011.gada 13.-14.septembrī.
6. Sporta stipendiju konkursa rezultātu apstiprināšana.
7. Dažādi.
1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 12.oktobra sēdes protokolu Nr.9. A.Kalniņš lūdz mainīt darba
kārtību un sākumā izskatīt jautājumu par jaunu biedru uzņemšanu LSFP. Nolēma apstiprināt LSFP valdes
12.oktobra sēdes protokolu Nr.9 un sākumā izskatīt darba kārtības 4.punktu „Par jaunu biedru uzņemšanu
LSFP” (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par jaunu biedru uzņemšanu LSFP.
2.1. M.Liepiņš informē, ka 19.oktobrī Latvijas Sporta federāciju padome (turpmāk – LSFP) saņēma
biedrības „Latvijas Praktiskās šaušanas federācija” (reģ. Nr. 40008116918) iesniegumu ar lūgumu uzņemt
federāciju par LSFP biedru. M.Liepiņš paskaidro, ka LSFP biedrs jau ir valstī atzīta biedrība „Latvijas Šaušanas
federācija”, kas vada un koordinē šaušanas sportu Latvijā, tai skaitā arī praktiskās šaušanas sportu un piebilsts,
ka saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu par šaušanas sportu var būt atbildīga tikai valstī atzīta
federācija. M.Liepiņš rekomendē Latvijas Praktiskās šaušanas federācijai sadarboties ar Latvijas Šaušanas
federāciju un iestāties tajā par biedru, jo LSFP biedri ir valstī atzītās federācijas. E.Puriņš precizē, ka divas
federācijas ir LSFP asociētie biedri bez balss tiesībām, taču abas šīs federācijas (Latvijas Lēkšanas uz batuta
federācija un Latvijas Godžju-rjū karatē federācija) ir valstī atzīto federāciju biedri – attiecīgi Latvijas
Vingrošanas federācijas un Latvijas Karatē federācijas. Latvijas Praktiskās šaušanas federācijas pilnvarotais
pārstāvis Aleksejs Sergējevs pastāsta par federācijas darbības principiem un mērķiem, kā arī izskaidro
iemeslus, kuru dēļ federācija nesadarbojas ar Šaušanas federāciju un vēlas atsevišķi kļūt par LSFP biedru.
J.Naglis, E.Fogelis, M.Šmits – diskusija par Praktiskās šaušanas federācijas darbību un tās starptautisko
sadarbību. M.Liepiņš norāda, ka Latvijas Šaušanas federācijas statūtos ir norādītas trīs šaušanas sporta
sekcijas – ložu šaušana, lietišķā un praktiskā šaušana, stenda un medību šaušana. A.Kalniņš rekomendē
Latvijas Praktiskās šaušanas federācijai kontaktēties ar Latvijas Šaušanas federāciju un ciešā sadarbībā ar to
veicināt praktiskās šaušanas sporta attīstību Latvijā.
2.2. M.Liepiņš informē, ka 28.oktobrī LSFP saņēma biedrības „Latvijas Raketlona federācija” (reģ. Nr.
400008135590) iesniegumu ar lūgumu uzņemt federāciju LSFP par biedru. M.Liepiņš paskaidro, ka Latvijas
Raketlona federācija ir valstī atzītā federācija un tai ir tiesības vadīt un koordinēt raketlona sporta veidu Latvijā
un pārstāvēt valsti starptautiskajās federācijās. E.Puriņš un M.Liepiņš rekomendē uzņemt biedrību „Latvijas
Raketlona federācija” par LSFP biedru.
Nolēma:
2.1. Neuzņemt biedrību „Latvijas Praktiskās šaušanas federācija” (reģ. Nr. 40008116918) par LSFP
biedru un rekomendēt tai iestāties par biedru biedrībā „Latvijas Šaušanas federācija”, un veicināt praktiskās
šaušanas sporta attīstību (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0).
2.2. Uzņemt biedrību „Latvijas Raketlona federācija” (reģ. Nr. 400008135590, Atzīšanas apliecības Nr.
76) par LSFP biedru (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0).
3. punkts. Par Latvijas Armvrestlinga federācijas atzīšanu.
M.Liepiņš informē, ka 31.oktobrī LSFP tika iesniegts LR Uzņēmumu reģistra 26.oktobra Lēmums par
biedrības „Latvijas Roku cīņas federācija” (reģ.Nr. 50008023361) nosaukuma maiņu uz biedrība „Latvijas
Armvrestlinga federācija” (reģ.Nr. 50008023361), kā arī iesniegti apstiprināti jaunie statūti, kuros ir mainīts
biedrības un sporta veida nosaukums uz starptautisko nosaukumu „armvrestlings”. M.Liepiņš norāda, ka
biedrībai „Latvijas Roku cīņas federācija” bija izsniegta Atzīšanas apliecība Nr.83 un, sakarā ar biedrības
nosaukuma maiņu, ir jāizsniedz jauna Atzīšanas apliecība, kurā norādīts biedrības mainītais nosaukums.
E.Puriņš, J.Naglis, E.Fogelis, G.Zālītis – diskusija par federāciju nelatviskajiem nosaukumiem.
LSFP 2011.gada valdes sēžu protokoli

3

Nolēma mainīt federācijas un sporta veida nosaukumu no „roku cīņas sports” uz „armvrestlings” un
biedrībai “Latvijas Armvrestlinga federācija”, (vien.reģ.Nr. 50008023361) piešķirt tiesības vadīt un koordinēt
darbu armvrestlingā (roku cīņas sportā) Latvijā, kā arī pārstāvēt to attiecīgajās starptautiskajās organizācijās –
Pasaules Armvrestlinga federācijā (World Armwrestling Federation – WAF) un Eiropas Armvrestlinga federācijā
(European Armwrestling federation – EAF), kā arī izsniegt atkārtotu Atzīšanas apliecību Nr. 83 (balsojums: par11, pret-0, atturas-0).
4. punkts. Par izmaiņām valsts budžeta sadales kritērijos pasaules un
Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā.
E.Puriņš informē, ka, saskaņā ar valdes 12.oktobra sēdes lēmumu 26.oktobrī tika sasaukta Valsts
budžeta līdzekļu sadales komisijas (turpmāk - VBLSK) sēde, kurā izskatīja jautājumu par kritērijiem valsts
budžeta līdzekļu sadalei starptautisku sacensību rīkošanai Latvijā 2012.gadā. A.Svars paskaidro VBLSK sēdes
lēmumu par budžeta līdzekļu piešķiršanas kritērijiem 2012.gadam un norāda, ka komisija nolēma kritērijos
plānotās izmaiņas ieviest un pielietot sākot ar 2013.gada finansējuma sadali. A.Svars iepazīstina ar VBLSK
sagatavoto projektu izmaiņām kritērijos valsts budžeta līdzekļu saņemšanai starptautisku sacensību rīkošanai
Latvijā 2013.gadā. E.Fogelis, A.Svars, E.Puriņš, G.Zālītis, J.Naglis – diskusija par kritēriju projektu 2013.gadam.
V.Strazdiņš uzskata, ka invalīdu sporta sacensībām aprēķini jāveic atsevišķi par katru konkrētu pasākumu.
J.Naglis, E.Fogelis, A.Kalniņš – diskusija par valsts budžetu sportam un kritērijiem tā sadalei, kā arī par
atsevišķiem gadījumiem, kad Ministru kabinets vai Izglītas un zinātnes ministrija nolemj dažām federācijām
starptautisku sacensību rīkošanai piešķirt finansējumu no kopējā sporta budžeta, nerespektējot LSFP
izstrādātos budžeta sadales kritērijus. Kā piemērs tiek minētas Latvijas Basketbola savienība un Latvijas Hokeja
federācija. E.Fogelis, J.Naglis uzskata, ka LSFP ir jāsagatavo vēstule Nacionālajai sporta padomei, kurā
jāuzsver šī problēma un jālūdz turpmāk lielo sporta pasākumu rīkošanai atsevišķi piešķiramo finansējumu
neiekļaut kopējā LSFP iedalītajā budžetā. E.Puriņš uzskata, ka, ja valdība atbalsta šādu pasākumu rīkošanu,
tad tai ir jāiedala papildus līdzekļi sporta budžetā lielo sporta pasākumu finansēšanai.
Nolēma:
4.1. Informāciju pieņemt zināšanai un apstiprināt bez izmaiņām dokumentu „Kritēriji valsts budžeta
līdzekļu saņemšanai atzīto sporta federāciju Latvijā 2012.gadā plānotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas
federācijas oficiālajām sacensībām” (dokuments pielikumā) (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0).
4.2. Uzdot M.Liepiņam apzināt atzīto federāciju priekšlikumus un sagatavot vēstuli, kurā izteikts LSFP
viedokli par lielu sporta pasākumu finansēšanu un ierosinājums šos pasākumus finansēt no papildus budžeta
līdzekļiem, nevis no sporta budžeta (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0).
5. punkts. Par ENGSO Forumu Briselē 2011.gada 13.-14.septembrī.
M.Kalnciems informē par 13. un 14.septembrī Briselē notikušo ENGSO Forumu, tajā izskatītajiem
jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī lūdz iepazīties ar Forumā sagatavoto Paziņojumu (Statement
from the ENGSO Forum). Paziņojumā liela uzmanība veltīta brīvprātīgo darba jautājumiem un pievienotās
vērtības nodoklim, kā arī iespējai iegūt nodokļu atvieglojumus. M.Kalnciems norāda, ka Foruma viena darba
diena norisinājās Eiropas Parlamenta ēkā un viņam bija iespēja tikties arī ar Latvijas eiroparlamentāriešiem, lai
pārrunātu sporta jautājumus. E.Puriņš piebilst, ka ENGSO interneta mājas lapas adrese ir: www.engso.eu un
visi Foruma darba materiāli ir atrodami šajā lapā
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un uzdot E.Puriņu informēt sporta federācijas par iespēju
iepazīties ar ENGSO Foruma darba materiāliem un pieņemtajiem lēmumiem ENGSO mājas lapā
www.engso.eu (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0).
6. punkts. Sporta stipendiju konkursa rezultātu apstiprināšana.
E.Puriņš informē par 8.novembrī notikušo Sporta stipendiju komisijas sēdi un tajā apspriestajiem
jautājumiem par piešķiramajām stipendijām. Komisija nolēma sporta stipendiju piešķirt 35
sportistiem/studentiem, kuru iesniegtie dokumenti un sasniegtie rezultāti atbilst visām prasībām, lai saņemtu
sporta stipendiju. E.Puriņš paskaidro piešķiramās stipendijas aprēķina principu un norāda, ka stipendija tika
piešķirta arī tiem trīs sportistiem/studentiem, kuri startēja Olimpiskajās spēlēs, kā rezultātā kavēja regulāro
mācību procesu (A.Rastorgujevs, A.Grabuste, G.Veinbergs). E.Puriņš paskaidro komisijas iebildumus par
sporta veidu bikini fitness un atteikumu piešķirt stipendiju sportistei Kasperovičai Vizmai. Eiropas čempionātā
piedalījās tikai sešas valstis un startēja 10 sportistes starp kurām V.Kasperoviča izcīnīja 3.vietu. U.Švinks
informē, ka Latvijas Augstskolu sporta savienība savā sēdē nolēma visiem 35 sportistiem/studentiem sniegt
rekomendāciju stipendijas piešķiršanai, izņēmums bija bikini fitness sportiste, jo šīs sporta veids nav pārstāvēts
ne Eiropas, ne pasaules studentu čempionātos vai Universiādēs.
Nolēma apstiprināt Sporta stipendiju komisijas lēmumu un sporta stipendiju piešķirt 35
sportistiem/studentiem. Sporta stipendiātu saraksts un piešķirtās stipendijas summa pielikumā (balsojums: par11, pret-0, atturas-0).
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7.punktā izskatīja.
7.1. Par atbalsta vēstuli Arturam Vaideram.
A.Kalniņš informē par ilggadējā sporta žurnālista Artūra Vaidera lūgumu atbalstīt viņa kandidatūru
ievēlēšanai darbam Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē (turpmāk – NEPLP). A.Kalniņš nolasa
sagatavoto ieteikuma vēstules projektu un lūdz valdi atbalstīt tās iesniegšanu Saeimas Cilvēktiesību un
sabiedrisko lietu komisijā. E.Fogelis ierosina veikt nelielus valodas stila labojumus. Nolēma pilnvarot A.Kalniņu
parakstīt ieteikuma vēstuli A.Vaidera ievēlēšanai darbam NEPLP.
7.2. Par pārstāvja deleģēšanu IZM darba grupā „Sporta politikas pamatnostādņu 2013.-2020.gadam
izstrāde”.
A.Kalniņš informē, ka darbam IZM darba grupā „Sporta politikas pamatnostādņu 2013.-2020.gadam
izstrādei” deleģēti ģenerālsekretārs E.Puriņš un juriskonsults M.Liepiņš. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai
(balsojums: par-11, pret-0, atturas-0).
7.3. U.Švinka skaidrojums par Latvijas federāciju un sporta veidu nelatviskajiem nosaukumiem.
E.Puriņš norāda, ka U.Švinks ir Sporta terminoloģijas komisijas loceklis un lūdz viņa viedokli par
federāciju un sporta veidu nosaukumiem angļu valodā. Kā piemērs tiek minēta biedrība „Latvijas Roku cīņas
federācija”, kas mainīja nosaukumu uz anglisko vārdu Latvijas armvrestlinga federācija. A.Švinks paskaidro, ka
Terminoloģijas komisija šo terminu neatzina un balsoja par latvisko nosaukumu „roku cīņa”. A.Švinks norāda, ka
Terminoloģijas komisija savu lēmumu pieņem saskaņā ar principu – ja trīs pamatvalodu grupās (romāņu, slāvu
un angļu) šis nosaukums ir līdzīgs, tad to netulko latviešu valodā. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai
(balsojums: par-11, pret-0, atturas-0).
7.4. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
E.Puriņš lūdz valdes locekļus pierakstīt valdes nākamās sēdes datumu un šajā datumā neieplānot citus
pasākumus. Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2011.gada 14.decembrī plkst. 10:00 LSFP biroja telpās
Grostonas ielā 6b (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0).
Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene
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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 9.
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2011.gada 12.oktobrī
plkst. 9:00 – 10:00

Piedalās:, E.Fogelis, M.Kalnciems, M.Liepiņš, J.Naglis, A.Svars, V.Strazdiņš, M.Šmits, G.Zālītis kā arī
E.Puriņš, D.Kaspare, Ā.Medne
Nepiedalās: I.Agleniece, R.Emuliņš
Darba kārtība:
1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par izmaiņām valsts budžeta sadales kritērijos pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai
Latvijā.
3. Par precizējumiem Sporta stipendiju konkursa nolikumā 2011./12.m.g.
4. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
5. Dažādi.
1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 14.septembra sēdes protokolu Nr.8. Nolēma apstiprināt LSFP
valdes 14.septembra sēdes protokolu Nr.8 (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par izmaiņām valsts budžeta sadales kritērijos pasaules un
Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā.
A.Svars informē par Valsts budžeta līdzekļu sadales komisijas sanāksmi 21.septembrī un tajā
izskatītajiem jautājumiem. Norāda, ka kritērijos nav atrunāta situācija, ja ir iesniegta maldinoša informācija un
piešķirto punktu samazinājums ir lielāks par 10%. Komisijas ierosinājums ir noteikt 35 punktus par robežu, no
kuras var pretendēt uz finansējuma piešķiršanu, kā arī ierosina rezervēt konkrētu summu no sadalei piešķirtā
finansējuma, lai varētu atbalstīt tās trīs federācijas, kurām līdz 35 punktiem pietrūkst daži punkti. A.Kalniņš
informē par Kamaniņu sporta federācijas iesniegto vēstuli, kurā izteikti iebildumi par punktu sadali kritērijos.
E.Fogelis paskaidro galvenos iebildumus, kas saistīti ar ziemas sporta veidu sacensību specifiku. J.Naglis,
E.Fogelis, A.Svars, G.Zālītis – diskusija par atšķirībām starptautisku sacensību rīkošanā un norisē starp
vasaras un ziemas sporta veidiem un starp olimpiskajiem un neolimpiskajiem sporta veidiem. E.Fogelis pauž
neizpratni par nepieciešamību mainīt pagājušā gada kritērijus, jo kritēriji bija pārdomāti un pārbaudīti praksē.
G.Zālītis uzskata, ka kritēriji katru gadu ir jāpilnveido un jaunais kritēriju projekts vēl jāuzlabo. A.Svars, G.Zālītis
– diskusija par Nacionālās Sporta padomes lēmumiem atsevišķi piešķirt finansējumu dažām sporta federācijām
starptautisku sacensību rīkošanai, un par LSFP izstrādāto kritēriju nerespektēšanu finansējuma sadalē
starptautisku sacensību rīkošanai Latvijā. E.Puriņš norāda, ka visiem valdes locekļiem ir izsūtīta tabula ar
aprēķiniem iepriekšējā gadā finansējuma sadalei un ka uz šīs tabulas bāzes ir iespējams izvērtēt jauno punktu
aprēķina projektu. E.Puriņš paskaidro kritēriju punktu par koeficienta piemērošanu atkarībā no biedru skaita
sporta veida starptautiskajā un Eiropas federācijā. A.Svars, E.Fogelis, E.Puriņš, A.Kalniņš – diskusija par
nepieciešamību veikt izmaiņas kritēriju punktu sadalē. E.Fogelis uzskata, ka veicot izmaiņas kritērijos, ir jābūt
skaidram redzējumam par to, kādu mērķi vēlas sasniegt. J.Naglis, E.Fogelis, E.Puriņš izsaka savus viedokļus
par pasaules un Eiropas lielo čempionātu finansēšanas modeli. A.Svars ierosina uz Valsts budžeta sadales
komisijas sēdi 26.oktobrī uzaicināt kamaniņu sporta federācijas ģenerālsekretāri D.Gods-Romanovsku
Nolēma uzdot valsts budžeta līdzekļu komisijai atkārtoti izskatīt valsts budžeta līdzekļu sadales
kritērijus pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā un apstiprināt tos LSFP valdes novembra
sēdē (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
3. punkts. Par precizējumiem Sporta stipendiju konkursa nolikumā 2011./12.m.g.
E.Puriņš atgādina, ka pieteikumus uz sporta stipendiju var iesniegt līdz 15.oktobrim un šobrīd ir saņemti
43 pretendentu iesniegumi. E.Puriņš norāda, ka ir nepieciešams precizējums punktu piešķiršanā par
sportiskajiem sasniegumiem Sporta stipendiju konkursa Nolikuma 6.1.4. punktā gadījumiem, ja dalībnieku vai
komandu skaits ir mazāks par 24, un iepazīstina ar precizēto punktu sadalījumu (Punktu sadalījuma
precizējums pielikumā).
Nolēma apstiprināt Sporta stipendiju konkursa Nolikuma 6.1.4. punktā punktu sadalījuma precizējumu
(balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
4. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas sekretāre D.Kaspare informē par to, ka komisija ir
izstrādājusi dokumentu „Šaušanas instruktoru sertifikācijas eksāmena prasības” un lūdz iepazīties ar šīm
prasībām. A.Kalniņš, M.Liepiņš, A.Svars, E.Fogelis – diskusija par šaušanas instruktora eksāmenu.
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisija ir izvērtējusi divu pretendentu pieteikumus un
rekomendē atbalstīt Šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu Pēterim Burbergam un Nikolajam
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Lindenbergam, kuri ir izpildījuši visas likumā noteiktās prasības, sekmīgi nokārtojuši eksāmenu un atbilst vismaz
vienam no MK noteikumiem, lai iegūtu šaušanas instruktora sertifikātu.
Nolēma:
4.1. Piešķirt Pēterim Burbergam (pers. kods 140984-12326) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 285
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-1 (E.Fogelis));
4.2. Piešķirt Nikolajam Lindenbergam (pers. kods 180869-12755) šaušanas instruktora sertifikātu Nr.
286. (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)).
5.punktā izskatīja.
5.1. Par Valsts budžeta līdzekļu sadales komisijas (VBLSK) sēdi.
A.Svars ierosina VBLSK sēdi sasaukt 19.oktobrī. A.Kalniņš, G.Zālītis piedāvā komisijas sēdi sasaukt
26.oktobrī, jo 19. datumā viņi neatrodas Latvijā. Nolēma Valsts budžeta līdzekļu sadales komisijas sēdi sasaukt
26.oktobrī plkst. 15:00 LSFP biroja telpās (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
5.2. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
E.Puriņš lūdz valdes locekļus pierakstīt valdes nākamās sēdes datumu un šajā datumā neieplānot citus
pasākumus. Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2011.gada 9.novembrī plkst. 10:00 LSFP biroja telpās
Grostonas ielā 6b (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene
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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 8.
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2011.gada 14.septembrī
plkst. 10:00 – 11:40

Piedalās: R.Emuliņš, E.Fogelis, M.Kalnciems, M.Liepiņš, J.Naglis, A.Svars, M.Šmits, G.Zālītis kā arī E.Puriņš,
A.Brūne, M.Zeltiņš, A.Lupiks, D.Kaspare
Nepiedalās: I.Agleniece, V.Strazdiņš
Darba kārtība:
Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
Par Latvijas Regbija federācijas vēstuli IZM.
Par Sporta stipendiju konkursa nolikumu un stipendiju komisijas sastāvu 2011./12.mācību gadam.
Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
Par sporta speciālistu sertifikāciju.
Par ENGSO Forumu Briselē 2011.gada 13.-15.oktobrī.
Dažādi.
1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
E.Puriņš informē, ka darba kārtība ir papildināta ar diviem jautājumiem, kurus jāizskata šajā sēdē.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 10.augusta sēdes protokolu Nr.7. Nolēma apstiprināt LSFP valdes
10.augusta sēdes protokolu Nr.7 un šodienas sēdes darba kārtību (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par Latvijas Regbija federācijas vēstuli IZM.
A.Kalniņš informē par Latvijas Regbija federācijas ģenerālsekretāra vēstuli Izglītības un zinātnes
ministrijai (turpmāk – IZM), kurā izklāstīti Latvijas regbijistu sasniegumi un informācija, ka regbijs7 ir iekļauts
olimpisko sporta veidu sarakstā. Vēstulē izteikts lūgums IZM sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā (turpmāk –
MK) priekšlikumu grozījumiem MK noteikumu Nr. 819, 5.punktā, papildinot to ar vārdiem „un regbija”. Regbija
federācijas ģenerālsekretārs M.Zeltiņš pastāsta par regbija vēsturi, kā arī par regbija pirmsākumiem un attīstību
Latvijā. M.Zeltiņš norāda, ka regbijs ir iekļauts 2016.gada Olimpiskajās spēlēs Riodežaneiro un gatavošanās
šīm spēlēm jāsāk jau šogad. M.Zeltiņš paskaidro iesniegtās vēstules mērķi un lūdz LSFP valdi atbalstīt
ierosinājumu par grozījumiem MK noteikumos Nr. 819 „Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases
komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu
atlases turnīros un finālsacensībās” un 5.punktu papildināt ar sporta veidu „regbijs7”, kā arī lūgt IZM, veicot
olimpisko sporta veidu sporta spēļu federāciju finansējuma aprēķinu, turpmāk šajā sarakstā iekļaut arī regbiju.
IZM Sporta departamenta vadītāja A.Brūne uzskata, ka Olimpiskais cikls ir jānobeidz un izmaiņas varētu veikt
pēc Londonas Olimpiskajām spēlēm, kā arī norāda, ka regbijs nav iekļauts nevienas sporta skolas programmā.
A.Brūne paskaidro sporta spēļu federācijām piešķirtā finansējuma aprēķina principus un norāda, ka arī kērlings
ir jāiekļauj olimpisko sporta veidu sporta spēļu sarakstā. M.Zeltiņš paskaidro E.Puriņam, ka katru gadu Regbija
federācija no starptautiskās federācijas saņem nemainīgu summu – 15 000 latus, kas tiek izmantoti bērnu un
jaunatnes regbija attīstībai un turnīriem. M.Zeltiņš norāda, ka no visiem 1040 licencētajiem regbija sportistiem
puse nodarbojas ar regbiju7. M.Šmits piebilst, ka divus gadus pirms Olimpiādes sākas kvalifikācijas turnīri un
tiem jāgatavojas jau šobrīd. E.Fogelis precizē, ka MK noteikumos par valsts finansiālo nodrošinājumu valsts
izlases olimpisko sporta veidu sporta spēļu komandām ir teikts, ka finansējums tiek piešķirts par sagatavošanos
un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātos, nevis sporta veida attīstībai. E.Fogelis paskaidro, ka Latvijas
Olimpiskā komiteja regbiju uzņēma savā saimē uzreiz pēc iesnieguma par regbija iekļaušanu olimpisko sporta
veidu sarakstā. G.Zālītis, E.Fogelis, A.Brūne, E.Puriņš, R.Emuliņš – diskusija par sporta spēļu federācijām
piešķiramā finansējuma procentuālā aprēķina principiem. J.Naglis un E.Emuliņš uzskata, ka IZM, veicot
piešķirtā finansējuma procentuālos aprēķinus, olimpisko sporta veidu sporta spēļu saraksts ir jāpapildina ar
kērlingu un regbiju7.
Nolēma:
2.1. Rekomendēt IZM iesniegt LR likumdošanā noteiktajā kārtībā grozījumus MK noteikumos „Kārtība,
kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas
un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās” 5.punktā, izsakot to šādā
redakcijā: „Lai nodrošinātu valsts izlases gatavošanos un piedalīšanos attiecīgajā gadā paredzētajās
sacensībās, valsts finansējumu sadala prioritāri paredzot finansējumu olimpisko sporta veidu - basketbola,
futbola, handbola, hokeja, volejbola, regbija7 un kērlinga valsts izlasēm, ņemot vērā, ka pārējām valsts izlasēm
finansējums ir ne mazāks kā ___ procentu no valsts finansējuma” (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
2.2. Rekomendēt IZM kopīgi ar olimpisko sporta veidu sporta spēļu federācijām veikt nepieciešamos
aprēķinus, lai noteiktu neolimpisko sporta spēļu federācijām paredzēto finansējuma apjomu, kam šādu izmaiņu
gadījumā būtu jābūt mazākam par 10 procentiem (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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3. punkts. Par Sporta stipendiju konkursa nolikumu un
stipendiju komisijas sastāvu 2011./12.mācību gadam.
E.Puriņš iepazīstina ar Sporta stipendiju konkursa Nolikuma projektu un paskaidro veiktās izmaiņas
salīdzinājumā ar šī mācību gada konkursa Nolikumu. Galvenās izmaiņas Sporta stipendiju komisija rekomendē
veikt punktu sadalījumā par izcīnītajām vietām sacensībās. E.Puriņš, G.Zālītis, E.Fogelis, A.Svars, J.Naglis,
M.Liepiņš – diskusija par sporta veidu pārstāvniecību Pasaules čempionātā studentiem un par punktu
sadalījumu dalībai šajā čempionātā. E.Puriņš paskaidro atšķirību starp Pasaules čempionātu studentiem un
Pasaules Universiādi. M.Liepiņš, A.Svars, E.Fogelis ierosina nemainīt punktu sadalījumu par sportistu
izcīnītajām vietām Pasaules čempionātā studentiem. M.Liepiņš, R.Emuliņš, E.Puriņš, A.Svars, E.Fogelis –
diskusija par punktu skaitu dalībai Nolikumā iekļautajās sacensībās un čempionātos. E.Puriņš informē par
Sporta stipendiju konkursa Nolikumā noteikto organizāciju izvirzītajiem kandidātiem darbam 2011./2012.māc.g.
Sporta stipendiju komisijā.
Nolēma: 3.1. Apstiprināt Sporta stipendiju konkursa Nolikuma 6.1.4. punktā sportisko sasniegumu
izvērtēšanas tabulas 8.sadaļā „Pasaules Universiāde” šādu punktu sadalījumu: 15, 9, 3 (balsojums: par-7, pret0, atturas-2).
3.2. Apstiprināt Sporta stipendiju konkursa Nolikuma 6.1.4. punktā sportisko sasniegumu izvērtēšanas
tabulas 9.sadaļā „Pasaules čempionāts studentiem” iepriekšējo punktu sadalījumu: 5, 3, 1 (balsojums: par-9,
pret-0, atturas-0).
3.3. Apstiprināt Sporta stipendiju konkursa Nolikuma 6.1.4. punktā sportisko sasniegumu izvērtēšanas
tabulas 10.sadaļā „Latvijas čempionāts pieaugušajiem” šādu punktu sadalījumu: 3, 1, 0 (balsojums: par-9, pret0, atturas-0).
3.4. Apstiprināt Sporta stipendiju konkursa Nolikuma 6.1.4. punktā sportisko sasniegumu izvērtēšanas
tabulas 11.sadaļā „Latvijas Universiādes sacensības” iepriekšējo punktu sadalījumu: 2, 0, 0 (balsojums: par-5,
pret-3, atturas-1).
3.5. Apstiprināt ar labojumiem un papildinājumiem 2011./2012. mācību gada Sporta stipendiju konkursa
Nolikumu (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
3.6. Apstiprināt Iesnieguma veidlapu Sporta stipendiju konkursam un Sportisko sasniegumu saraksta
veidlapu (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
3.7. Apstiprināt 2011./2012. mācību gada Sporta stipendiju komisija šādā sastāvā: Uldis Švinks (LASS),
Santa Roze (IZM), Marita Vilciņa (LOV), Andris Lupiks (LOK), Raimonds Emuliņš, Einars Fogelis, Egils Puriņš
(LSFP), par komisijas vadītāju apstiprināt Uldi Švinku (LASS) (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
4. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas sekretāre D.Kaspare informē par komisijas lēmumu
un lūdz atbalstīt Šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu sešiem pretendentiem, kuri ir izpildījuši visas
likumā noteiktās prasības un atbilst vismaz vienam no MK noteikumiem, lai iegūtu šaušanas instruktora
sertifikātu. Komisija rekomendē Andrejam Šišovam atteikt sertifikāta piešķiršanu, jo viņš neatbilst nevienam MK
noteikumos minētajam kritērijam. E.Fogelis balsošanā nepiedalās. M.Liepiņš apstiprina, ka visa dokumentācija,
atbilstoši administratīvajam procesam, ir sagatavota. A.Kalniņš paskaidro M.Šmitam, ka loka šaušanas sportam
arī ir izstrādāti MK noteikumi un policijas Regulas.
Nolēma piešķirt Mārim Kārkliņam (pers. kods 250373-13109) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 279;
Imantam Kindurim (pers. kods 060366-12357) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 280; Ilgonim Pogulim
(pers. kods 210961-11285-13109) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 281; Aleksejam Ševčenko (pers. kods
080186-12758) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 282; Jurim Ševčenko (pers. kods 120489-12788) šaušanas
instruktora sertifikātu Nr. 283; Aivaram Smiltānam (pers. kods 030456-11707) šaušanas instruktora sertifikātu
Nr. 284 (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0, nepiedalās-E.Fogelis).
5. punkts. Par sporta speciālistu sertifikāciju.
E.Puriņš informē, ka Sporta sertifikācijas komisija ir sagatavojusi vairākus priekšlikumus izmaiņām MK
noteikumos Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām
prasībām", tādēļ lūdz iespēju iepazīties ar IZM sagatavoto grozījumu projektu šiem MK noteikumiem. E.Puriņš
paskaidro, ka Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) ir veicis pārbaudes vairākos fitnesa klubos un
konstatējis virkni pārkāpumu, tai skaitā treneru sertifikāta neesamību. E.Puriņš norāda, ka daudzas federācijas
Sertifikācijas komisijā neiesniedz informāciju par rīkotajiem treneru semināriem un kursiem, kā arī sarakstus ar
to dalībniekiem un izsniegto apliecību numuriem. E.Fogelis uzskata, ka nepieciešams attīstīt kontroles
mehānismu ar tiesībām piemērot soda sankcijas. G.Zālītis, E.Puriņš, E.Fogelis, R.Emuliņš, M.Liepiņš –
diskusija par iespējamajām soda sankcijām. E.Puriņš informē par Sertifikācijas komisijas sekretāres darba laika
maiņu. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
6. punkts. Par ENGSO Forumu Briselē 2011.gada 13.-15.oktobrī.
E.Puriņš informē par uzaicinājumu piedalīties ENGSO Forumā Briselē no 13. - 15.oktobrim un
iepazīstina ar galvenajām Foruma darba kārtības tēmām.
Nolēma deleģēt M.Kalnciemu piedalīties ENGSO Forumā Briselē no 13.-15.oktobrim (balsojums: par-9,
pret-0, atturas-0).
LSFP 2011.gada valdes sēžu protokoli
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7.punktā izskatīja.
7.1. A.Brūnes informācija par sporta skolām.
A.Brūne informē par Latvijas Pašvaldību savienības iesniegtajiem priekšlikumiem valsts Prezidentam
par grozījumiem sporta skolu pedagogu algu finansējumam no 2012.gada 1.janvāra, jo no valsts budžeta tiek
finansētas arī privātās mācību iestādes, ja tām ir licencētas izglītības programmas. E.Fogelis, A.Brūne,
M.Šmits, E.Puriņš, G.Zālītis, A.Kalniņš - diskusija par sporta skolu finansēšanas principiem. A.Brūne piebilst, ka
Rīgā uz valsts budžeta finansējumu pretendē, apmēram, piecas privātās sporta skolas Nolēma informāciju
pieņemt zināšanai (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
6.4. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
E.Puriņš lūdz valdes locekļus pierakstīt valdes nākamās sēdes datumu un šajā datumā neieplānot citus
pasākumus. Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2011.gada 12.oktobrī plkst. 10:00 LSFP biroja telpās Grostonas
ielā 6b (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene
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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 7.
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2011.gada 10.augustā
plkst. 10:00 – 10:50

Piedalās:, I.Agleniece, M.Liepiņš, V.Strazdiņš, A.Svars, M.Šmits, kā arī E.Puriņš, A.Brūne, Ā.Medne
Nepiedalās: R.Emuliņš, E.Fogelis, M.Kalnciems, J.Naglis, G.Zālītis
Darba kārtība:
1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par Latvijas Kroketa federācijas atzīšanu.
3. Par izmaiņām LSFP sekretariāta sastāvā.
4. Par Sporta stipendiju konkursa nolikumu un stipendiju komisijas sastāvu 2011./12.mācību gadam.
5. Par sporta veidu pārstāvju deleģēšanu darbam akreditācijas ekspertu komisijās.
6. Dažādi.
1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 15.jūnija sēdes protokolu Nr.6. Nolēma apstiprināt LSFP valdes
15.jūnija sēdes protokolu Nr.6. (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par Latvijas Kroketa federācijas atzīšanu.
E.Puriņš informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumiem Nr. 1396, ir saņemta
Latvijas Nacionālās sporta padomes (turpmāk – LNSP) priekšsēdētāja R.Broka vēstule ar atbalstu biedrības
„Latvijas Kroketa federācija” atzīšanai. M.Liepiņš paskaidro, ka, Latvijas Kroketa federācijas juridiskie biedri ir
trīs klubi, un federācijas prezidents ir Roberts Stafeckis.
Nolēma atzīt biedrību „Latvijas Kroketa federācija” (vien.reģ. Nr. 40008147602), piešķirot tai tiesības
vadīt un koordinēt darbu kroketā Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti Pasaules Kroketa federācijā (WCF) un Eiropas
Kroketa federācijā (FEC) (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0).
3. punkts. Par izmaiņām LSFP sekretariāta sastāvā.
A.Kalniņš informē par izmaiņām LSFP sekretariāta personālsastāvā. E.Puriņš paskaidro, ka M.Zībarta
veiktos pienākumus piekritusi turpmāk pildīt LSFP grāmatvede B.Puriņa un norāda, ka M.Zībarta mēnešalga
pirms nodokļu nomaksas bija 245 lati. E.Puriņš ierosina grāmatvedes algu palielināt par 200 latiem un noteikt
darba laiku četras darba dienas nedēļā, bet 45 latus katru mēnesi uzkrāt rezervē, gadījumā, ja būs
nepieciešams gada beigās apmaksāt līgumdarbu personai, kura apkopos un pārbaudīs federāciju iesniegtās
atskaites par izlases sportistu augstu sasniegumu sporta rezultātiem.
Nolēma uzdot LSFP grāmatvedei Birutai Puriņai no 1.augusta pildīt arī papildus ģenerālsekretāra
palīga pienākumus darbam ar sporta federācijām, noteikt viņai četru dienu darba nedēļu un palielināt darba algu
par 200 latiem mēnesī (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0).
4. punkts. Par Sporta stipendiju konkursa nolikumu un stipendiju komisijas sastāvu
2011./12.mācību gadam.
E.Puriņš informē, ka līdz valdes nākamajai sēdei ir jāsagatavo jaunais Sporta stipendiju konkursa
nolikums un jāapstiprina stipendiju komisijas sastāvs 2011./12. mācību gadam un piebilst, ka no valsts budžeta
sporta stipendijām ir piešķirts 24 000 latu. E.Puriņš iepazīstina ar jauno Sporta stipendiju konkursa nolikuma
projektu un norāda, ka projekts ir līdzīgs šī gada nolikumam. Diskusija par nepieciešamajām izmaiņām un
precizējumiem Sporta stipendiju konkursa nolikumā. E.Puriņš ierosina nolikuma projektu izsūtīt valdes locekļiem
un iepriekšējā mācību gada Sporta stipendiju komisijas pārstāvjiem, kurus septembra sākumā uzaicināt uz
sanāksmi, lai izvērtētu nolikuma projektu. E.Puriņš uzskata, ka nākamā mācību gada 1.kursa studentiem, kuri
pretendēs uz sporta stipendiju, ir jāiesniedz izziņa no augstskolas par studiju uzsākšanu.
Nolēma Sporta stipendiju konkursa nolikuma projektu izsūtīt LSFP valdes locekļiem, šī gada Sporta
stipendiju komisijas pārstāvjiem, atzītajām sporta federācijām un lūgt iesniegt precizējumus un papildinājumus,
bet nolikumu un sporta stipendiju komisijas jauno sastāvu apstiprināt nākamajā LSFP valdes sēdē (balsojums:
par-6, pret-0, atturas-0).
5. punkts. Par sporta veidu pārstāvju deleģēšanu darbam akreditācijas ekspertu komisijās.
E.Puriņš iepazīstina ar atzīto sporta federāciju deleģēto pārstāvju sarakstu darbam profesionālās
ievirzes sporta izglītības iestāžu akreditācijas ekspertu komisijā un norāda, ka savus pārstāvjus vēl joprojām
nav izvirzījušas paukošanas un šaha federācijās, kā arī svarcelšanas klubu apvienība. E.Puriņš paskaidro
pārstāvju izvirzīšanas principu. Diskusija par deleģētajiem pārstāvjiem. A.Kalniņš apņemas informēt
paukošanas federāciju par pārstāvja deleģēšanu. I.Agleniece ierosina vēlreiz elektroniski izsūtīt A.Riteniekam
un šaha federācijas prezidentam informāciju par pārstāvju izvirzīšanu darbam komisijā.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0).
LSFP 2011.gada valdes sēžu protokoli
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6.punktā izskatīja.
6.1. Par Latvijas Svarbumbu celšanas asociācijas darbību.
M.Liepiņš informē par 18.jūlijā saņemto E.Tuseviča, V.Gargurņa, I.Belinska iesniegumu ar prasību
atcelt Latvijas Svarbumbu celšanas asociācijas lēmumu Nr.19/11 par vairāku sportistu diskvalifikāciju līdz
2012.gada aprīlim. M.Liepiņš rekomendē šo iesniegumu, kā arī visus tam pievienotos dokumentu nodot LSFP
Sporta federāciju komisijai izvērtēšanai un lēmuma sniegšanai. Nolēma E.Tuseviča, V.Gargurņa, I.Belinska
iesniegumu un pievienotos dokumentus nodot LSFP Sporta federāciju komisijai izvērtēšanai un lēmuma
sagatavošanai (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0).
6.2. Par valsts budžeta līdzekļu izlietojuma atskaitēm.
A.Kalniņš informē par iesniegtām maldinošām un nepilnīgām finanšu atskaitēm un tajās konstatētajiem
pārkāpumiem. E.Puriņš norāda uz LSFP grāmatvedības izstrādāto dokumentu ar prasībām kādām jāatbilst
federāciju iesniegtajām atskaitēm par saņemtajiem valsts budžeta līdzekļiem, kā arī informē par atskaitei
pievienojamajiem dokumentiem. E.Puriņš piebilst, ka ar šīm prasībām ir iepazīstinātas visas atzītās federācijas,
tomēr ne visas federācijas ievēro prasības un atskaitēs norāda tikai no LSFP saņemto finansējumu. E.Puriņš
uzskata, ka no federācijām jāpieprasa Valsts Kases izdrukas par visu attiecīgajā atskaites periodā saņemto
finansējumu. A.Brūne norāda uz konstatētajiem finanšu pārkāpumiem Volejbola federācijā, Murjāņu sporta
ģimnāzijā un Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajā sabiedrībā „Klintslejas 4”, kā arī par pieņemtajām sankcijām.
Diskusija par iespējamajiem finanšu pārkāpumiem. A.Brūne informē par valdības informatīvo ziņojumu, kurā
teikts, ka KNAB vēlas LOK, LSFP un federāciju vadītājus pielīdzināt valsts amatpersonu statusam un norāda,
ka šobrīd jautājuma izskatīšana ir atlikta līdz pavasarim, jo daudzu ministriju, kā arī sabiedrības pārstāvji ir pret
šo ierosinājumu. M.Liepiņš paskaidro valsts un pārvaldes amatpersonas statusu atšķirības. Nolēma informāciju
pieņemt zināšanai un atkārtoti informēt atzītās federācijas par prasībām finanšu atskaišu iesniegšanā, kā arī
uzdot LSFP grāmatvedei pastiprināti kontrolēt atskaišu atbilstību prasībām (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0).
6.3. Par LSFP aktivitātēm partiju priekšvēlēšanu laikā.
M.Šmits ierosina aicināt partiju pārstāvjus uz diskusiju. A.Kalniņš, M.Šmits, E.Puriņš – diskusija par
šādu diskusiju lietderību. Nolēma pilnvarot A.Kalniņu piedalīties LOK organizētajās pārrunās ar partiju
pārstāvjiem un pārstāvēt LSFP intereses (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0).
6.4. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
E.Puriņš lūdz valdes locekļus pierakstīt valdes nākamās sēdes datumu un šajā datumā neieplānot citus
pasākumus. Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2011.gada 14.septembrī plkst. 10:00 LSFP biroja telpās
Grostonas ielā 6b (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0).
Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene
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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 6.
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2011.gada 15.jūnijā
plkst. 10:00 – 11:50

Piedalās:, R.Emuliņš, E.Fogelis (līdz 11:00), M.Kalnciems, M.Liepiņš, J.Naglis, V.Strazdiņš, A.Svars, M.Šmits,
kā arī E.Puriņš, E.Severs, A.Eiklone, D.Zaļupe, Ā.Medne
Nepiedalās: I.Agleniece, G.Zālītis
Darba kārtība:
1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par izmaiņām Sporta federāciju komisijas un Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas
sastāvos.
3. Par MK noteikumu projektu „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas”.
4. Par Latvijas Nacionālo sporta attīstības programmu 2012.- 2016.gadam.
5. Par sporta veidu pārstāvju deleģēšanu darbam akreditācijas ekspertu komisijās.
6. Par Latvijas Kroketa federācijas atzīšanu.
7. Par LSFP jauno biedru uzņemšanu.
8. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
9. Dažādi.
1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 18.maija sēdes protokolu Nr.5. E.Severs precizē protokola 7.3.
punktu, un lūdz labot tekstu šādā redakcijā „Norāda, ka IZM notiek diskusija par to, lai turpmāk pieteikumus
sacensību rīkošanai Latvijā atzītās federācijas iesniegtu LSFP, nevis IZM, jo līgumus ar sporta federācijām par
finansējuma piešķiršanu apakšprogrammā 09.09. „Sporta federācijas un sporta pasākumi” slēdz LSFP”.
Nolēma apstiprināt ar labojumiem LSFP valdes 18.maija sēdes protokolu Nr.5. (balsojums: par-9, pret-0,
atturas-0).
2. punkts. Par izmaiņām Sporta federāciju komisijas un Šaušanas sporta instruktoru
sertifikācijas komisijas sastāvos.
M.Liepiņš informē par izmaiņām LSFP Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas un Sporta
federāciju komisijas sastāvos, kas saistītas ar izmaiņām Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM)
Sporta departamenta (turpmāk – SD) personālsastāvā. Turpmāk darbam Šaušanas sporta instruktoru
sertifikācijas komisijā tiek deleģēta IZM SD Sporta politikas nodaļas vecākā referente Ilze Pauliņa, par viņas
vietnieku šajā komisijā deleģē IZM SD direktores vietnieku Edgaru Severu. Darbam Sporta federāciju komisijā
tiek deleģēts IZM SD direktores vietnieks Edgars Severs. E.Fogelis piebilst, ka balsojumā par izmaiņām
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas sastāvā nepiedalīsies.
Nolēma: 2.1. Darbam LSFP Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijā apstiprināt IZM SD
Sporta politikas nodaļas vecāko referenti Ilzi Pauliņu, par viņas vietnieku - SD direktores vietnieku Edgaru
Severu, no darba komisijā atbrīvot Sandi Balcaru (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
2.2. Darbam LSFP Sporta federāciju komisijā apstiprināt IZM SD direktores vietnieku Edgaru Severu,
no darba komisijā atbrīvot Sandi Balcaru (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
3. punkts. Par MK noteikumu projektu „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmas”.
E.Puriņš atgādina, ka LSFP Kopsapulce deleģēja LSFP valdei skatīt jautājumu par kārtību, kādā valsts
finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. E.Fogelis piebilst, ka šobrīd par šo jautājumu ir
saņemts viens priekšlikums no Basketbola savienības. A.Eiklone norāda, ka šie priekšlikumi attiecas arī uz
Volejbola federāciju un Handbola federāciju, priekšlikumus atbalsta arī Slēpošanas savienība (Basketbola
savienības priekšlikumi pielikumā). A.Eiklone paskaidro iesniegto priekšlikumu būtību, piebilst, ka galvenā
prasība ir tā, lai sporta veida federācijai būtu iespēja regulēt likmju sadali sporta skolās un ka IZM ir jāizvērtē
sporta federāciju ieteikumi un priekšlikumi par likmju sadali sporta skolās attiecīgajos sporta veidos. E.Severs
norāda, ka LSFP kopsapulcē jau tika diskutēts par šo jautājumu un IZM SD pauda savu viedokli, kā arī piebilst,
ka IZM nevar pieņemt Basketbola savienības ierosinājumu par to, ka sporta veida federācija iesniedz
priekšlikumus dotācijas sadalei konkrētām sporta skolām/klubiem, jo IZM, saskaņā ar Valsts kontroles
ieteikumiem, ir kritēriji pēc kuriem tiek sadalītas dotācijas – 50% finansējuma sporta skolai tiek piešķirts atkarībā
no audzēkņu skaita un 50% par kvalitāti, sākot no MP4 grupām. E.Severs piebilst, ka IZM darba grupā ir
pārstāvji no sporta veidu federācijām un tādēļ likmju sadales atsevišķa saskaņošana ar katru no federācijām
nav nepieciešama. E.Severs norāda, ka katrai federācijai ir tiesības no saviem līdzekļiem atbalstīt sporta skolas
un piebilst, ka sporta skolas tiek finansētas arī no attiecīgās pašvaldības budžeta. E.Severs uzsver, ka šie
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Ministru kabineta noteikumi „Par kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas” ir apspriesti ar pašvaldībām un Sporta izglītības iestāžu direktoru padomi un piebilst, ka diskutēt
varētu par izmaiņām finansējuma procentuālajā sadalījumā un aktīvākā pašvaldību iesaistīšanā. E.Puriņš
norāda, ka publiski nav pieejama shēma, pēc kuras tiek aprēķināts finansējums sporta skolām, ja IZM eksistē
kritēriji, tad aprēķiniem vajadzētu būt atklātiem. E.Fogelis konstatē, ka MK noteikumu projektā, praktiski visi
Basketbola savienības priekšlikumi ir iekļauti, izņēmums ir priekšlikums par 10% finansējuma rezerves
veidošanu un uzskata, ka tas nav iespējams, jo, ja visa piešķirtā nauda tiek dalīta pēc kritērijiem, tad rezerve
neveidojas. E.Fogelis, E.Severs, A.Eiklone, D.Zaļupe – diskusija par noteikumiem „Par kārtību, kādā valsts
finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” un Basketbola savienības priekšlikumiem.
D.Zaļupe piebilst, ka no 2012.gada uz valsts finansējumu varēs pretendēt arī tās privātās sporta skolas un
sporta klubi, kurām būs licenzētas apmācību programmas. J.Naglis uzskata, ka jāpilnveido sporta klubu sistēma
un kā piemēru min Igauniju un tās sporta klubu attīstību. E.Severs paskaidro, ka, ja ir iegūts sporta izglītības
iestādes statuss, tad arī šobrīd valsts finansējumu var saņemt sporta klubs vai biedrība, E.Fogelis uzskata, ka
pašvaldībās sporta un interešu izglītības finansējumam ir jābūt atdalītam, bet IZM ir nepieciešama viena
amatpersona, kas būtu informēta un kompetenta jautājumos par sporta skolām un sporta izglītību. D.Zaļupe
ierosina mēģināt piesaistīt papildus valsts budžeta līdzekļus profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
finansējumam, jo uz finansējumu 2012.gadā pretendēs arī privātās sporta skolas un klubi. E.Puriņš, D.Zaļupe,
E.Fogelis, E.Severs – diskusija par treneru likmju sporta skolās saskaņojumu ar sporta veidu federācijām.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un pilnvarot A.Kalniņu parakstīt MK noteikumu projekta „Kārtība,
kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” saskaņojumu ar LSFP, kā arī lūgt IZM
nodrošināt skaidrojumu par likmju sadali sporta skolās un tā pieejamību interesentiem (balsojums: par-9, pret-0,
atturas-0).
4. punkts. Par Latvijas Nacionālo sporta attīstības programmu 2012.- 2016.gadam.
E.Severs precizē, ka IZM gatavos „Latvijas Nacionālo sporta attīstības programmu” 2013.2020.gadam, jo vēl ir spēkā iepriekš izstrādā programma 2006.g.- 2012.g., kuras dokumentācija ir jāpārskata un
gada beigās pārskats jāiesniedz Nacionālajā Sporta padomē. E.Severs informē, ka nākamā gada otrajā
ceturksnī tiks veidota darba grupa, kas strādās pie „„Latvijas Nacionālās sporta attīstības programmas 2013.2020.gadam” sagatavošanas. J.Naglis uzskata, ka jaunajai programmai ir jāatspoguļo ekonomiskā izaugsme,
kas būtu pamatota ar konkrētiem cipariem. E.Severs, E.Fogelis norāda, ka iepriekšējās attīstības programmas
izpilde neīstenojās sakarā ar katastrofālo valsts sporta finansējuma samazinājumu.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
5. punkts. Par sporta veidu pārstāvju deleģēšanu darbam akreditācijas ekspertu komisijās.
E.Puriņš informē par Izglītības kvalitātes valsts dienesta (turpmāk – IKVD) vēstuli ar aicinājumu deleģēt
sporta veidu federāciju pārstāvjus darbam akreditācijas ekspertu komisijās un piebilst, ka šobrīd, ir saņemta
informācija tikai no četrām federācijām, jo IKVD vēstulē nebija norādīts termiņš, līdz kuram jāizvirza pārstāvis
darbam komisijā. E.Puriņš paskaidro, ka ir precizējis un informācija par deleģētajiem federāciju pārstāvjiem
jāiesniedz līdz 1.jūlijam, Norāda, ka visiem federāciju deleģētajiem pārstāvjiem pirms darba komisijā būs jābeidz
vienas dienas apmācības kurss un jāiegūst sertifikāts. A.Kalniņš, M.Liepiņš, D.Zaļupe, E.Puriņš, M.Šmits –
diskusija par darbu akreditācijas ekspertu komisijā.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un atgādināt sporta veidu federācijām par pārstāvja deleģēšanu
darbam IKVD akreditācijas ekspertu komisijās (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
6. punkts. Par Latvijas Kroketa federācijas atzīšanu.
M.Liepiņš informē par Latvijas Kroketa federācijas iesniegumu par federācijas atzīšanu un piebilst, ka
15.jūlijā notikušajā Sporta federāciju komisijas sēdē izskatīja Latvijas Kroketa federācijas iesniegums un tika
izvērtēti iesniegtie dokumenti. kas atbilst Sporta likuma un MK noteikumu normām, taču tās starptautiskā
federācija nav GAISF (SportAccord) biedre vai atzīta IOC (Starptautiskā Olimpiskā komitejā) un tādēļ, saskaņā
ar MK noteikumiem, LSFP jārekomendē Latvijas Nacionālajai sporta padomei (LNSP) piešķirt Latvijas Kroketa
federācijai atzītas federācijas statusu.
Nolēma lūgt Latvijas Nacionālo sporta padomi sniegt atzinumu, ka biedrībai „Latvijas Kroketa
federācija” (vien.reģ. Nr. 40008147602) ir tiesības vadīt un koordinēt darbu kroketā Latvijā, kā arī pārstāvēt
valsti Pasaules Kroketa federācija (WCF) un Eiropas Kroketa federācija (FEC) (balsojums: par-9, pret-0,
atturas-0).
7. punkts. Par LSFP jauno biedru uzņemšanu.
E.Puriņš informē, ka ir saņemti Latvijas Kendo federācijas un Latvijas Inline hokeja federācijas
iesniegumi ar lūgumu uzņemt LSFP biedru sastāvā. Paskaidro, ka abas federācijas ir Latvijā atzītās federācijas
un to dokumentācija atbilst visām prasībām, lai tiktu uzņemtas par LSFP biedru.
Nolēma: 7.1. Uzņemt par LSFP biedru Latvijas Inline hokeja federāciju (Atzīšanas apliecība Nr.74)
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
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7.2. Uzņemt par LSFP biedru Latvijas Kendo federāciju (Atzīšanas apliecība Nr. 75) (balsojums: par-8,
pret-0, atturas-0).
8. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
M.Liepiņš informē par Šaušanas instruktoru sertifikācijas eksaminācijas komisijas atzinumu un
iepazīstina ar Šaušanas sporta sertifikācijas komisijas Lēmumu (Nr. 3/11, 201.gada 19.maijā), kā arī ar
sagatavoto LSFP valdes lēmuma projektu par šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu Kārlim Rangam
(pers. kods 280172-11002)
Nolēma piešķirt Kārlim Rangam (pers. kods 280172-11002) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 278
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
9.punktā izskatīja.
9.1. E.Severs par grozījumiem likumā.
E.Severs informē par 9.jūnijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par nacionālās sporta bāzes
statusu” un par Valsts sekretāru sanāksmi 16.jūnijā, kurā tiks izskatīts noteikumu projekts "Noteikumi par
kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru". Nolēma
informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
9.2. Par A.Deniņa vēstuli par Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēli handbolā.
M.Šmits iepazīstina ar Andra Deniņa vēstuli par 12.jūnijā notikušo Eiropas čempionāta kvalifikācijas
spēli handbolā starp Latvijas un Vācijas valstsvienībām. Vēstulē pausts sašutums par Latvijas izlases formas
tērpiem. M.Šmits, A.Kalniņš, E.Severs, E.Puriņš, M.Kalnciems – diskusija par Latvijas sportistu identitāti
pasaules un Eiropas čempionātos. M.Liepiņš atgādina, ka Sporta likuma 16.pantā ir atrunāta sportistu
piedalīšanās starptautiskajās sacensībās. Handbola federācijas prezidents R.Emuliņš paskaidro iemeslus kādēļ
Latvijas izlases sportisti šajā spēlē startēja dzeltenas krāsas formas tērpos. Nolēma informāciju pieņemt
zināšanai (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
9.3. Par ENGSO Ģenerālo asambleju (turpmāk – ĢA) Tallinā.
E.Puriņš informē par ENGSO ĢA kas notika no 20.-22.maijam Tallinā un tur skatītajiem jautājumiem,
norāda, ka viens no svarīgākajiem ziņojumiem bija Eiropas Komisijas informācija par janvārī pieņemto „Eiropas
dimensiju sportā”. Sakarā ar šo lēmumu, turpmāk uz Eiropas Komisijas finansējumu varēs pretendēt arī sporta
nozare. E.Severs norāda uz iespējām sporta nozarei piesaistīt Eiropas finansējumu. Nolēma informāciju
pieņemt zināšanai (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
9.4. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2011.gada 10.augustā plkst. 10:00 LSFP biroja telpās Grostonas
ielā 6b (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene
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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 5.
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2011.gada 18.maijā
plkst. 10:00 – 11:50

Piedalās: I.Agleniece, R.Emuliņš, E.Fogelis, M.Liepiņš, A.Svars, M.Šmits, kā arī E.Puriņš, E.Severs, J.Naglis.
Nepiedalās: M.Kalnciems, G.Zālītis, V.Strazdiņš
Darba kārtība:
1. Iepriekšējā LSFP valdes sēžu protokola apstiprināšana.
2. Par LSFP 2011.gada kopsapulces darba kārtību.
3. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
4. Par informāciju, kam būtu jābūt atzīto federāciju mājas lapās.
5. Par izmaiņām nodibinājuma „Sporta apgāda fonds” valdes sastāvā.
6. Par līgumu ar Latvijas Svarcelšanas klubu apvienību.
7. Dažādi.
1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 13.aprīļa sēdes protokolu Nr.4. Nolēma apstiprināt LSFP valdes
13.aprīļa sēdes protokolu Nr.4. (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par LSFP 2011.gada kopsapulces darba kārtību.
E.Puriņš iepazīstina ar LSFP kopsapulces darba kārtības projektu un norāda, ka tas ir sagatavots
saskaņā ar Statūtos noteiktajām prasībām par kopsapulces sasaukšanu. E.Puriņš izsaka priekšlikumus darba
kārtības papildinājumiem. E.Fogelis, E.Severs, E.Puriņš – diskusija par darba kārtības projektu un tajā
iekļaujamajiem jautājumiem izskatīšanai kopsapulcē. E.Puriņš precizē vēstules tekstu par kopsapulces
sasaukšanu un tās darba kārtību, lai vēstuli un delegāta veidlapu varētu nosūtīt sporta federācijām, kuras ir
LSFP biedri. E.Puriņš informē, ka piecas atzītās sporta federācijas nav iestājušās LSFP par biedru – Latvijas Inline hokeja federācija, Latvijas Kendo federācija, Latvijas Raketlona federācija, Latvijas Speciālā olimpiāde un
Latvijas Tautas sporta asociācija. Iepazīstina ar atjaunoto LSFP biedru uzņemšanas Iesnieguma veidlapu un
precizē, ka LSFP ir 78 biedri. E.Puriņš norāda, ka iesnieguma veidlapa un kopsapulcē paredzētie darba
materiāli tiks ievietoti LSFP mājas lapā www.lsfp.lv.
Nolēma:
2.1. Apstiprināt LSFP kopsapulces darba kārtības projektu (pielikumā - darba kārtības projekts un
vēstule sporta federācijām) (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
2.2. Apstiprināt LSFP biedru uzņemšanas Iesnieguma veidlapu (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
3. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
A.Kalniņš informē, ka 12.maijā notika šaušanas instruktora sertifikācijas eksāmens, uz kuru bija
pieteicies viens pretendents. M.Liepiņš iepazīstina ar Šaušanas instruktoru sertifikācijas eksaminācijas
komisijas lēmumu un Šaušanas sporta sertifikācijas komisijas atzinumu, kā arī ar sagatavoto LSFP valdes
lēmuma projektu par šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu Linardam Sisenim un Marekam Birkentālam.
E.Fogelis paskaidro, ka nepiedalīsies balsojumā par sertifikātu piešķiršanu, jo nav iepazinies ar Izglītības un
zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) atbildi attiecībā par LSFP valdes kompetenci pieņemot lēmumu par
sertifikāta piešķiršanu. E.Severs paskaidro, ka IZM ir sagatavojusi precizējumus likumā un tiklīdz Iekšlietu
ministrija iesniegs savu likumprojektu Saeimā izskatīšanai, tad IZM iesniegs priekšlikumus precizējumiem, kuros
tiks noteikts, ka sertifikātu piešķir LSFP izveidota sertifikācijas komisija. E.Fogelis izskaidro J.Naglim
problemātiku saistītu ar šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu. E.Puriņš, E.Fogelis, E.Severs – diskusija
par LSFP valdes lēmumiem un Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumiem. E.Severs paskaidro iemeslus,
kuru dēļ šaušanas instruktoru sertifikācija tika deleģēta LSFP. E.Puriņš norāda, ka pieteikumi uz šaušanas
instruktora sertifikātu tiek loti rūpīgi izvērtēti un pieņemti tikai to pretendentu iesniegumi, kas atbilst visām
prasībām. J.Naglis iesaka iepazīties ar Igaunijas un Lietuvas organizāciju pieredzi šādu jautājumu risināšanā un
sakārtošanā. M.Liepiņš norāda uz Eiropas valstu praksi šo jautājumu risināšanā. E.Fogelis apšauba izveidotās
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas kompetenci, jo reāla saskare ar šaušanu un šaujamieročiem
ir tikai diviem komisijas locekļiem. E.Severs uzsver, ka komisijas sastāvā ir Valsts policijas pārstāvis. Diskusija
par IZM kompetenci salīdzinājumā ar Iekšlietu ministrijas kompetenci šaušanas un šaujamieroču jautājumos.
E.Severs norāda. ka šaušanas instruktora sertifikāts tā īpašniekam dod tiesības apmācīt šaušanā, bet nedod
tiesības nēsāt ieroci. E.Severs paskaidro, ja maksa par sertifikāta iegūšanu nesedz visus ar to saistītos
izdevumus, tad LSFP ir tiesīga iesniegt pamatotu prasību IZM par maksas palielināšanu, kā rezultātā tiks
iesniegti priekšlikumi grozījumiem MK noteikumos par samaksu. A.Kalniņš dalās savās domās par šaušanas
instruktora pienākumiem un funkcijām šautuvē. E.Severs paskaidro, ka šaušanas instruktora pienākumos ir
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apmācīt šaušanā, taču ne visi instruktori ir treneri vai pedagogi, tādēļ jāprecizē MK noteikumi. M.Liepiņš norāda,
ka šaušanas instruktoru sertifikācija tika uzticēta LSFP valdei, lai ievērotu Administratīvā procesa likumu. LSFP
Valdes lēmumu sertifikāta pretendents var pārsūdzēt IZM. M.Šmits norāda, ka viņš uzticas Šaušanas sporta
instruktoru sertifikācijas komisijai. M.Liepiņš lūdz iepazīties ar šaušanas instruktoru sertifikācijas eksaminācijas
komisijas sastāvu un to apstiprināt, piebilst, ka eksaminācijas komisijas sastāvu LSFP valde ir tiesīga mainīt.
Nolēma:
3.1. Apstiprināt šaušanas instruktoru sertifikācijas eksaminācijas komisiju šādā sastāvā: Ivars Kravalis,
Laima Slava (LSPA), Ilze Pauliņa (IZM SD), Valērijs Vaskis (LŠF), Haralds Barviks (LSF), Egils Puriņš (LSFP)
(balsojums: par-5, pret-0, atturas-1/A.Svars/, nebalso-1 /E.Fogelis/).
3.2. Piešķirt Linardam Sisenim (pers.kods 210380-11569) šaušanas instruktora sertifikātu Nr.277
(balsojums: par-5, pret-0, atturas-1/A.Svars/, nebalso-1 /E.Fogelis/).
3.3. Piešķirt Marekam Birkentālam (pers.kods 311071-12507) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 276
(balsojums: par-5, pret-0, atturas-1 /A.Svars/, nebalso-1 /E.Fogelis/).
4. punkts. Par informāciju, kam būtu jābūt atzīto federāciju mājas lapās.
E.Puriņš informē par iesniegtajiem priekšlikumiem prasībām „Kādai informācijai jābūt atzītās federācijas
mājas lapā”, paskaidro E.Fogeļa priekšlikumu par nepieciešamajiem starptautisko sacensību noteikumu un
nolikumu tulkojumiem latviešu valodā. E.Puriņš ierosina šo dokumentu nosūtīt atzītajām sporta federācijām ar
ieteikumu ievērot rekomendētās prasības un sakārtot federāciju mājas lapas līdz 2012.gada 1.janvārim.
E.Puriņš norāda, ka, atbalstot LSFP Valsts budžeta līdzekļu sadales komisijas priekšlikumu par izmaiņām
punktu skaitīšanā federāciju aktivitātēs, tiks izdalīts atsevišķi jauns kritērijs par federācijas interneta mājas lapu.
Maksimālais punktu skaits – 3, bet kritērijā „Citas aktivitātes” punktu skaits ir samazināts līdz 2. E.Severs
ierosina rekomendēt federācijām savās mājas lapās norādīt kritērijus, kādiem jāatbilst sporta speciālistam, lai
saņemtu federācijas atzinumu A, B vai C kategorijas sporta speciālista sertifikāta iegūšanai. J.Naglis norāda, ka
federāciju mājas lapās starptautisko sacensību nolikumiem ir jābūt tulkotiem latviešu valodā, jo pretējā
gadījumā, Valsts valodas inspekcija var sākt soda sankcijas. E.Fogelis, J.Naglis, M.Liepiņš, E.Puriņš, A.Kalniņš,
E.Severs – diskusija par starptautisko noteikumu tulkošanu. M.Šmits uzskata, ka atzīto federāciju valdes sēžu
un biedru sapulču (kopsapulču) protokoliem un to pieņemtajiem lēmumiem ir jābūt publiskotiem mājas lapās.
Nolēma apstiprināt ar labojumiem dokumentu „Kādai informācijai jābūt atzītās federācijas mājas lapā”
un to nosūtīt atzītajām federācijām (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
5. punkts. Par izmaiņām nodibinājuma „Sporta apgāda fonds” valdes sastāvā.
Nodibinājuma „Sporta apgāda fonds” (turpmāk - SAF) valdes priekšsēdētājs R.Emuliņš informē par
izmaiņām valdes sastāvā, norāda, ka Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta (turpmāk - IZM SD)
direktore Agra Brūne apstiprinājusi savu dalību SAF valdes sastāvā. R.Emuliņš iepazīstina ar SAF valdes sēdes
lēmumu atbrīvot no valdes locekļa pienākumu pildīšanas IZM SD vecāko referenti Ilzi Pauliņu un apstiprināt par
SAF valdes locekli Agru Brūni. E.Puriņš norāda, ka saskaņā ar SAF Statūtiem, SAF valdes sastāvu apstiprina
dibinātājorganizācija.
Nolēma apstiprināt izmaiņas SAF valdes sastāvā – atcelt no valdes locekļa pienākumu pildīšanas IZM
SD vecāko referenti Ilzi Pauliņu (pers.kods: 230964-12407) un iecelt par valdes locekli IZM SD direktori Agru
Brūni (pers.kods: 191047-11844) (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
6. punkts. Par līgumu ar Latvijas Svarcelšanas klubu apvienību.
E.Puriņš atgādina galvenos iemeslus konfliktam ar Latvijas Svarcelšanas klubu apvienības (turpmāk –
LSKA) amatpersonām, kā arī šajā sakarā pieņemto LSFP valdes lēmumu. E.Puriņš norāda uz LSKA
skaidrojumu par to, ka sporta klubs „Ventspils spars”, kurā darbojas A.Plēsnieks un V.Ščerbatihs no LSKA
biedriem tika izslēgts tikai 2010.gada beigās un, līdz ar to, finansējumu par šo sportistu izcīnītajiem
sasniegumiem pēc „Augstu sasniegumu sporta kritērijiem” ir tiesīga saņemt LSKA. E.Puriņš uzskata, ka jāslēdz
Sadarbības līgums ar LSKA par visu tai piešķirto finansējumu un jālūdz LSKA pārstrādāt finansēšanas plānu un
tāmi par budžeta izlietojumu 2011.gadam, norādot, ka finansējums tiks izlietots jaunatnes starptautisko sporta
sacensību nodrošināšanai. E.Severs informē par sanāksmi IZM ar svarcelšanas sporta, LSFP, LOK, Ventspils
domes un Antidopinga komisijas pārstāvjiem un panākto vienošanos. E.Fogelis, E.Severs paskaidro konflikta
sākotnējos iemeslus starp LSKA un Latvijas Svarcelšanas federāciju. A.Kalniņš ierosina lūgt no LSKA to jauno
sportistu sarakstu, kuri tiks pieteikti starptautiskajām sacensībām un kādi ir atlases kritēriji.
Nolēma:
6.1. Atcelt LSFP valdes 16.februāra lēmumu „3.2. Latvijas Svarcelšanas klubu apvienībai pēc augstu
sasniegumu sporta kritērijiem aprēķināto summu par A.Plēsnieka un V.Ščerbatiha sasniegumiem nepiešķirt un
rezervēt līdz brīdim, kamēr tiks atrisināts konflikts par A.Plēsnieka un V.Ščerbatiha startiem pasaules un
Eiropas čempionātos, kā LSKA sportistiem” (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
6.2. Slēgt Sadarbības līgumu ar LSKA par visu tai 2011.gadā piešķirto valsts budžeta līdzekļu
finansējumu un lūgt LSKA sagatavot jaunu budžeta izlietojuma tāmi (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
7.punktā izskatīja.
7.1. Par Latvijas Zēģelēšana savienības iesniegumu.
LSFP 2011.gada valdes sēžu protokoli
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A.Kalniņš informē par Latvijas Zēģelēšanas savienības (turpmāk – LZS) prezidenta A.Dāles iesniegumu
ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu Pasaules čempionāta rīkošanai Micro klases laivām un paskaidro, ka
papildus finansējumu nav iespējams piešķirt, jo Valsts budžeta līdzekļu sadales komisija visu 2011.gadam
plānoto finansējumu starptautisko sacensību rīkošanai Latvijā, saskaņā ar kritērijiem, ir sadalījusi. E.Severs
piebilst, ka IZM, atsaucoties uz LSFP budžeta sadales starptautisko sacensību rīkošanai Latvijā kritēriju
6.punktu, arī atteica finansējuma piešķiršanu un norāda, ka LZS ir atzīta tikai vienā sporta veidā – burāšanā.
Nolēma atteikt papildus finansējuma piešķiršanu Latvijas Zēģelēšanas savienībai, saskaņā ar
„Kritērijiem valsts budžeta līdzekļu saņemšanai atzīto sporta federāciju Latvijā 2011.gadā plānotajām attiecīgās
starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālajām sacensībām” (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
7.2. Par Latvijas Ūdensslēpošanas un veikborda federācijas iesniegumu.
A.Kalniņš informē par Latvijas Ūdensslēpošanas un veikborda federācijas valdes priekšsēdētāja
V.Bišera lūgumu sniegt finansiālu atbalstu federācijai sporta bāzes „Bašķi” un sporta inventāra atjaunošanai, jo
š.g. 30.martā šī sporta bāze nodega. A.Kalniņš norāda, ka šajā sporta bāzē trenējās daudzi ūdensslēpošanas
sportisti un ierosina LŪSF piešķirt 500 latus sporta inventāra atjaunošanai. Nolēma piešķirt LŪSF 500 latus
sadegušā sporta inventāra atjaunošanai (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
7.3. IZM SD vadītājas vietnieka E.Severa informācija.
E.Severs informē par Valsts kontroles (turpmāk – VK) slēdzienu par IZM valsts budžeta līdzekļu
izlietojumu 2010.gadā. Norāda, ka VK savā slēdzienā norādījusi uz vairākām sporta federācijām, kuras nav
izlietojušas tām 2010.gadā piešķirtos budžeta līdzekļus. E.Severs informē, ka no IZM SD ir aizgājuši trīs
darbinieki – Linda Gulbe, Ērika Inkina un Sandis Balcars. Norāda, ka IZM notiek diskusija par to, lai turpmāk
pieteikumus sacensību rīkošanai Latvijā atzītās federācijas iesniegtu LSFP, nevis IZM, jo līgumus ar sporta
federācijām par finansējuma piešķiršanu apakšprogrammā 09.09. „Sporta federācijas un sporta pasākumi”
slēdz LSFP. E.Fogelis ierosina IZM izvērtēt Murjāņu sporta ģimnāzijas (turpmāk – MSĢ) darbību un
finansējuma izlietojumu, jo ģimnāzijai ir sakrājušies parādi. E.Severs norāda, ka IZM ir pieprasījusi plašu
informāciju no MSĢ par tās darbību un budžeta sadalījumu. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums:
par-7, pret-0, atturas-0).
7.4. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2011.gada 15.jūnijā plkst. 10:00 LSFP biroja telpās Grostonas ielā
6b (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene
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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 4.
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2011.gada 13.aprīlī
plkst. 10:00 – 11:35

Piedalās: D.Dambergs, R.Emuliņš, E.Fogelis, M.Liepiņš, V.Strazdiņš, M.Šmits, G.Zālītis, kā arī E.Puriņš,
E.Severs, I.Ļubinska, N.Grasis, D.Znatnajs, A.Ostvalds.
Nepiedalās: I.Agleniece, M.Kalnciems, A.Svars
Darba kārtība:
1. Iepriekšējā LSFP valdes sēžu protokola apstiprināšana.
2. Par Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības sadarbību ar sporta veida federācijām.
3. Par Latvijas Treneru tālākizglītības centra darbu 2010.gadā un plāniem 2011.gadam.
4. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
5. Par informāciju, kam būtu jābūt atzīto federāciju mājas lapās.
6. Par ENGSO Ģenerālo asambleju Tallinā 2011.gada 20.-22.maijā.
7. Par LSFP 2011.gada kopsapulci.
8. Par līgumu ar Latvijas Svarcelšanas klubu apvienību.
9. Dažādi.
1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
Valdes locekli Māri Šmitu sveic 60 gadu jubilejā.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 9.marta sēdes protokolu Nr.3. E.Severs lūdz labot protokolā
tekstu „..saskaņā ar Tieslietu ministrijas norādījumu...” Nolēma apstiprināt ar labojumiem LSFP valdes 9.marta
sēdes protokolus Nr.3. Darba kārtībā paredzētajiem ziņojumiem noteikt 10 min. reglamentu (balsojums: par-8,
pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības sadarbību ar sporta veida
federācijām.
Latvijas Sporta veterānu-senioru savienības prezidents D.Znatnajs informē par savienības sadarbību ar
sporta veidu federācijām un ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām, kā arī pastāsta par savienības
izvirzītajiem mērķiem un veiktajām aktivitātēm veselīga dzīvesveida popularizēšanā un atbalstīšanā, aktīvi šajā
darbā tiek iesaistīti sporta veterāni. Norāda uz Latvijas sportistu sasniegumiem dažādos starptautiskajos sporta
veterānu čempionātos un Veterānu sporta spēlēs. Iepazīstina ar LSVS apbalvojumu un medaļu veidiem, kā arī
ar federācijas izdotajiem drukas darbiem. D.Znatnajs paskaidro sadarbību ar pašvaldībās dibinātajām
struktūrvienībām. E.Severs, D.Znatnajs - diskusija par sportu un sporta stundām vispārizglītojošajās skolās.
E.Severs izsaka atzinību par LSVS darbu un apbrīno viņu spēju darboties ar tik niecīgu valsts budžeta
finansējumu. E.Severs uzskata, ka jāveic grozījumi Sporta likumā un visas darbības jomu federācijas ir
jāieraksta atsevišķi likumā, kā attiecīgo jomu koordinējošas organizācijas.. A.Kalniņš interesējas par sadarbību
ar sporta veidu federāciju sporta veterāniem. D.Znatnajs uzsver, ka LSVS ir atvērta jebkurai sadarbībai ar
sporta veterāniem. Diskusija par pašvaldību atbildību un iespējām regulēt sporta stundu skaitu un citas sporta
aktivitātes skolās un pašvaldībā. E.Fogelis, D.Znatnajs – diskusija par pašvaldību iespējām uzturēt un vadīt
pašvaldībās esošās sporta bāzes. M.Šmits atzinīgi vērtē LSVS darbību un rekomendē pilnveidot LSVS
sadarbību ar sporta veidu federācijām. D.Znatnajs ierosina izstrādāt kopīgus priekšlikumus par sporta
nodarbību sakārtošanu vispārizglītojošajās skolās un tos iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk –
IZM) apspriešanai. A.Kalniņš uzskata, ka šī jautājuma apspriešanai un priekšlikumu sagatavošanai ir jāsasauc
ārkārtas sēde, kurā būtu pieaicināti attiecīgo nozaru speciālisti.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un lūgt D.Znatnaju informēt LSFP valdi par ārkārtas sēdes
sasaukšanas datumu, lai izstrādātu priekšlikumus par sporta izglītību vispārizglītojošajās skolās (balsojums:
par-8, pret-0, atturas-0).
3. punkts. Par Latvijas Treneru tālākizglītības centra darbu 2010.gadā
un plāniem 2011.gadam.
E.Puriņš paskaidro, ka darba kārtībā šis punkts ir iekļauts ar mērķi, lai sagatavotu vēstuli sporta veidu
federācijām un organizācijām, kas nodarbojas ar treneru tālākizglītību par informācijas sniegšanu, lai Latvijas
Treneru tālākizglītības centrs varētu uzsākt treneru tālākizglītības procesa koordinēšanu. N.Grasis lūdz LTTC
valdes locekli I.Ļubinsku informēt par LTTC darbību treneru tālākizglītības jomā. A.Kalniņš uzskata, ka LTTC,
rīkojot treneru seminārus, atrodas privileģētā situācijā, jo atšķirībā no citām seminārus rīkojošām organizācijām,
saņem valsts budžeta finansējumu. I.Ļubinska norāda, ka ne visām tālākizglītības organizācijām ir tiesības rīkot
treneru seminārus, jo vairāku šādu semināru līmenis ir ļoti zems. E.Fogelis, I.Ļubinska, M.Liepiņš, E.Puriņš –
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diskusija par treneru tālākizglītības semināru kvalitāti un pieaicināto lektoru kvalifikāciju. E.Severs norāda, ka
LTTC par valsts budžeta līdzekļiem nevar rīkot seminārus un algot lektorus, valsts finansējums ir paredzēts, lai
vadītu un koordinētu treneru tālākizglītību Latvijā un piebilst, ka LSFP Sporta speciālistu sertifikācijas komisija
izvērtē sertificējamā trenera iesniegtos dokumentus par treneru tālākizglītības semināru apmeklējumiem un
nosaka apmeklēto semināru atbilstību un kvalitāti noteiktajām prasībām. E.Severs atbalsta LTTC centra
nodomu iegūt un apkopot informāciju par tām organizācijām, kuras darbojas sporta tālākizglītības jomā, kā arī
uzņemties šo organizāciju darbības koordinēšanu un informācijas apmaiņu. N.Grasis nepiekrīt E.Severa
norādījumam, ka LTTC nav tiesības rīkot tālākizglītības seminārus un nodarboties ar treneru izglītību, jo
nevienā Sadarbības līgumā nav noteikti konkrēti ierobežojumi valsts budžeta līdzekļu izlietojumam un uzskata,
ka LTTC tālākmācības programma „C” kategorijas treneriem ir ļoti augstā līmenī. R.Emuliņš arī atzinīgi vērtē „C”
kategorijas trenera tālākmācības programmu. V.Strazdiņš norāda, ka LTTC atteica sarīkot tālākizglītības
semināru Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas treneriem. R.Emuliņš norāda, ka ir nepieciešama lielāka
komunikācija ar LTTC un paša centra ieinteresētība informēt par savu darbību, kā arī uzskata, ka pozitīvs
process ir jaunu organizāciju veidošanās, kuras nodarbojas ar treneru tālākizglītību. G.Zālītis, A.Kalniņš,
E.Severs – diskusija par LTTC darbības galvenajām funkcijām. E.Puriņš paskaidro iemeslus, kādēļ Sadarbības
līgumā starp LSFP un LTTC nav konkrēti norādītas darbības funkcijas, kuru veikšanai ir paredzēts valsts
budžeta finansējums. E.Puriņš uzsver, ka 2012.gada Sadarbības līgumā ar LTTC būs konkrēta atrunāta
tālākizglītības koordinēšana un vadīšana Latvijā. M.Liepiņš, N.Grasis, G.Zālītis, E.Puriņš, E.Fogelis – diskusija
par LTTC darbības jomām. A.Kalniņš ierosina LTTC sagatavot informāciju par plānojamo darbību un
pasākumiem tālākizglītības koordinēšanas nodrošināšanai Latvijā, lai valde nākamgad, sadalot 2012.gadam
piešķirto valsts budžeta finansējumu, varētu lemt par finansējuma piešķiršanu LTTC.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un uzdot E.Puriņam sagatavot vēstuli par treneru tālākizglītības
semināriem, to pirms izsūtīšanas sporta federācijām un sporta tālākizglītības organizācijām elektroniski
saskaņot ar valdes locekļiem (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
4. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
M.Liepiņš informē par šaušanas instruktoru sertifikācijas noteikumiem, kā arī norāda uz to, ka šajā
sakarā tika nosūtīta vēstule IZM ar iebildumiem par LSFP valdes kompetenci lēmuma pieņemšanā par
sertifikāta piešķiršanu vai nepiešķiršanu. M.Liepiņš paskaidro LSFP Šaušanas instruktoru sertifikācijas
komisijas Nolikumu un informē par komisijas sastāvu. M.Liepiņš norāda, ka mēneša laikā ir jāsaņem atbilde no
IZM par LSFP vēstulē paustajiem iebildumiem par pretrunām likumdošanā saistītus ar lēmuma pieņemšanu un
tādēļ ierosina jautājumu par šaušanas instruktoru sertifikāciju skatīt nākamajā sēdē. E.Puriņš, uzskata, ka,
sakarā ar to, ka stājušies spēkā jaunie Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumi, valdei ir jāapstiprina
Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijas Nolikums un komisijas sastāvs, bet nākamajā sēdē jālemj par
turpmāko darbību. E.Fogelis uzskata, ka MK nav tiesīgs uzlikt lemšanas pienākumu sabiedriskas organizācijas
vēlētām amatpersonām un balsojumā par Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijas nolikumu nepiedalās,
norāda, ka LSFP valde nav kompetenta pieņemt lēmumu par sertifikāta piešķiršanu. M.Liepiņš paskaidro, ka
LSFP valdes locekļi nav valsts amatpersonas, bet gan pārvaldes amatpersona, kas nav viens un tas pats.
Nolēma apstiprināt LSFP Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijas Nolikumu un komisiju šādā
sastāvā: Andris Kalniņš, Egils Puriņš (LSFP), Andris Sudārs, Andris Melkers (Valsts policija), Sandis Balcars,
Ilze Pauliņa (IZM), Laima Saiva, Ivars Kravalis (LSPA), Valērijs Vaskis, Ludmila Beļikova (Šaušanas fed.),
Haralds Barviks, Ainars Zvejnieks (Sportinga fed.), Anna Jermolajeva, Jānis Zupa (Biatlona fed.) (balsojums:
par-7, pret-0, nebalso-1 E.Fogelis).
5. punkts. Par informāciju, kam būtu jābūt atzīto federāciju mājas lapās.
E.Puriņš lūdz iepazīties ar viņa sagatavotajiem priekšlikumiem par to, kādai informācijai ir jābūt
izvietotai atzītas federācijas interneta mājas lapā un piebilst par M.Liepina ierosinātajiem papildinājumiem
ievietot arī sacensību nolikumus un saiti ar attiecīgo starptautisko federāciju. E.Puriņš ierosina lēmumu par šīm
prasībām pieņemt valdes nākamajā sēdē. E.Fogelis uzskata, ka starptautiskās federācijas sacensību
noteikumiem nav obligāti jābūt tulkotiem latviešu valodā.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un lēmumu pieņemt nākamajā sēdē (balsojums: par-8, pret-0,
atturas-0).
6. punkts. Par ENGSO Ģenerālo asambleju Tallinā 2011.gada 20.-22.maijā.
E.Puriņš informē par ielūgumu piedalīties ENGSO Ģenerālajā asamblejā (turpmāk – ENGSO ĢA), kas
notiks no 19. līdz 22.maijam Tallinā. A.Kalniņš piebilst, ka Dace Kaspare ir izteikusi vēlmi piedalīties šajā
asamblejā un ka viņam nav iebildumi pret viņas līdzdalību. E.Fogelis uzskata, ka ENGSO ĢA, kurā šogad notiks
amatpersonu pārvēlēšanas, ir jāpiedalās LSFP oficiālajām amatpersonām un tādēļ nesaskata lietderību
D.Kaspares dalībai ĢA. Diskusija par D.Kaspares dalību ENGSO ĢA.
Nolēma komandēt uz ENGSO ĢA Tallinā no 19.-22.maijam E.Puriņu un A.Kalniņu (balsojums: par-8,
pret-0, atturas-0).
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7. punkts. Par LSFP 2011.gada kopsapulci.
E.Puriņš ierosina LSFP kopsapulci sasaukt š.g. 9.jūnijā viesnīcā „Maritim Park Hotel” un lūdz iesniegt
priekšlikumus kopsapulces darba kārtībai un to apstiprināt valdes nākamajā sēdē. E.Fogelis norāda, ka
kopsapulcē būtu jāizskata jautājums par „Nacionālo sporta attīstības programmu”
Nolēma LSFP kopsapulci sasaukt š.g. 9.jūnijā viesnīcā „Maritim Park Hotel” (balsojums: par-8, pret-0,
atturas-0).
8. punkts. Par līgumu ar Latvijas Svarcelšanas klubu apvienību.
A.Kalniņš ierosina atlikt šī jautājuma izskatīšanu, jo ir paredzēta tikšanās IZM ar svarcelšanas
sportistiem un treneriem, lai risinātu radušās domstarpības par finansējumu, tādēļ jautājumu lietderīgāk izskatīt
nākamajā sēdē, kad būs informācija par sarunu rezultātu.
Nolēma jautājumu par Latvijas Svarcelšanas klubu apvienību izskatīt valdes nākamajā sēdē
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
9.punktā izskatīja.
9.1. Par Daināra Damberga iesniegumu.
A.Kalniņš informē par D.Damberga iesniegumu atbrīvot viņu no LSFP valdes locekļa pienākumu
pildīšanas un savā vietā līdz LSFP kopsapulcei rekomendē Latvijas Automobiļu federācijas prezidentu Jāni
Nagli. M.Liepiņš paskaidro, ka LSFP valdes loceklis ir vēlēts amats un uz brīvo valdes locekļa vietu var
pretendēt jebkuras atzītās federācijas pārstāvis, kuru ievēl kopsapulce. E.Puriņš, M.Liepiņš, A.Kalniņš,
E.Fogelis, G.Zālītis, R.Emuliņš, D.Dambergs, M.Šmits – diskusija par J.Nagļa kandidatūru un ievēlēšanas
procedūru LSFP valdes locekļa amatā. Nolēma uz valdes nākamo sēdi uzaicināt Latvijas Automobiļu
federācijas prezidentu Jāni Nagli (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
9.2. E.Fogeļa informācija par IZM darba grupu.
E.Fogelis informē par IZM izveidoto darba grupu, kura izskatīs jautājumu par sporta skolām un tajās
esošo pedagogu algu likmēm, kā arī par LOK nosūtīto vēstuli IZM ar lūgumu papildināt šīs darba grupas
sastāvu ar pārstāvjiem no Basketbola savienības, Volejbola federācijas, Vieglatlētikas savienības un
Slēpošanas savienības. E.Puriņš piebilst, ka LSFP arī nosūtīja līdzīga rakstura vēstuli ar lūgumu darba grupas
sastāvā iekļaut LSFP ģenerālsekretāru E.Puriņu. E.Fogelis, E Puriņš – diskusija par IZM darba grupas
priekšlikumiem sporta skolu jautājumā. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par-8, pret-0,
atturas-0).
9.3. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2011.gada 18.maijā plkst. 10:00 LSFP biroja telpās Grostonas ielā
6b (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene
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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 3.
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2011.gada 9.martā
plkst. 10:00 – 11:35

Piedalās: D.Dambergs, E.Fogelis, M.Liepiņš, V.Strazdiņš, A.Svars, M.Šmits, G.Zālītis, kā arī E.Puriņš,
S.Balcars, A.Medne.
Nepiedalās: I.Agleniece, R.Emuliņš, M.Kalnciems
Darba kārtība:
1. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par LSFP 2010.gada pārskatu.
3. Par Latvijā atzīto sporta federāciju atkārtoto atzīšanu.
4. Par federāciju atskaitēm par papildus finansējumu Eiropas un pasaules mēroga sacensībām Latvijā
2011.gadā.
5. Par LNSF programmu un tāmi Nedzirdīgo Olimpiskajām spēlēm 2013.gadā.
6. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
7. Par Latvijas Treneru tālākizglītības centra kopsapulci.
8. Dažādi.
1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 16.februāra sēdes protokolu Nr.2. Nolēma apstiprināt LSFP
valdes 16.februāra sēdes protokolus Nr.2 (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par LSFP 2010.gada pārskatu.
E.Puriņš iepazīstina ar Latvijas Sporta federāciju padomes (turpmāk – LSFP) Ziņojumu par 2010.gadu
un Gada pārskatu, piebilsts, ka pārskats ir arī sagatavots elektroniski iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā
(turpmāk – VID). G.Zālītis, E.Fogelis, E.Puriņš – diskusija par Gada pārskatu. Nolēma: pilnvarot A.Kalniņu
parakstīt LSFP 2010.gada Gada pārskatu un to iesniegt VID (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
3. punkts. Par Latvijā atzīto sporta federāciju atkārtoto atzīšanu.
E.Puriņš informē, ka, ievērojot noklusējuma procedūru un saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK)
noteikumiem Nr. 1396, ir saņemta Latvijas Nacionālās sporta padomes (turpmāk – LNSP) priekšsēdētāja
R.Broka vēstule ar atbalstu biedrību „Latvijas Korespondencšaha federācija”, „Latvijas Lakrosa federācija” un
„Latvijas Roku cīņas sporta federācija” atzīšanai. M.Liepiņš paskaidro, ka, saskaņā ar MK noteikumiem, šīm
federācijām tika dots sešu mēnešu termiņš iesniegto dokumentu sakārtošanai un, rekomendē valdei balsot par
šo federāciju atkārtotu atzīšanu.
Nolēma:
3.1. Atkārtoti atzīt biedrību „Latvijas Korespondencšaha federācija” (vien.reģ. Nr. 40008026188),
piešķirot tai tiesības vadīt un koordinēt darbu korespondencšahā Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti Starptautiskajā
Korespondencšaha federācijā (ICCF) (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
3.2. Atkārtoti atzīt biedrību „Latvijas Lakrosa federācija” (vien.reģ. Nr. 40008088671), piešķirot tai
tiesības vadīt un koordinēt darbu lakrosā Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti Starptautiskajā Lakrosa federācijā (FIL)
un Eiropas Lakrosa federācijā (ELF) (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
3,3 Atkārtoti atzīt biedrību „Latvijas Roku cīņas sporta federācija” (vien.reģ. Nr. 50008023361),
piešķirot tai tiesības vadīt un koordinēt darbu roku cīņas sportā Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti Pasaules Roku
cīņas federācijā (WAF) un Eiropas Roku cīņas federācijā (EAF) (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
4. punkts. Par federāciju atskaitēm par papildus finansējumu Eiropas un pasaules
mēroga sacensībām Latvijā 2011.gadā.
E.Puriņš atgādina, ka valde janvāra sēdē apstiprināja kritērijus valsts budžeta līdzekļu saņemšanai
atzīto sporta federāciju Latvijā 2011.gadā plānotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas
oficiālajām sacensībām, piebilst, ka finansējums jau ir sadalīts sporta federācijām. E.Puriņš iepazīstina ar
sagatavoto projektu atskaites iesniegšanai par šī finansējuma izlietojumu. A.Svars iesaka izvērtēt atskaites
veidlapā ierakstu „.. ja punktu samazinājums attiecīgajām sacensībām (salīdzinot federācijas pieteikumu un
atskaiti) nebūs lielāks par 10%,...” un norāda uz iespēju federācijām iesniegt maldinošu finansējuma pieteikumu.
M.Šmits ierosina noteikt atskaišu iesniegšanas termiņu. A.Svars, E.Puriņš, D.Dambergs, E.Fogelis – diskusija
par atskaišu izvērtēšanas principiem un termiņiem. E.Puriņš piebilst, ka atskaitē ir jānorāda interneta adrese,
kur iespējams iegūt informāciju par sacensību rezultātiem, bet, ja tas nav iespējams, tad atskaitei jāpievieno
sacensību protokolu kopijas. E.Fogelis ierosina atskaitē atspoguļot konkrēto sacensību translācijas reitingu
sabiedriskajā TV. A.Kalniņš uzskata, ka visus ierosinājumus un papildinājumu, pēc konstruktīvas izvērtēšanas,
varēs iekļaut nākamā gada veidlapās, bet izmaiņu projektu jāsagatavo līdz LSFP kopsapulcei, lai ar tiem varētu
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iepazīties kopsapulces dalībnieki. G.Zālītis ierosina kritērijos diferencēt sacensības, kurām tiek piešķirts valsts
finansējums. E.Puriņš uzskata, ka kritērijos punktus varētu piešķirt par sacensību rīkošanas saskaņojumu ar
Latvijas Nacionālo Sporta padomi (LNSP) un LSFP. E.Fogelis norāda, ka IZM nepieciešams atsevišķas sporta
budžeta apakšprogrammas izveide, no kuras tiktu piešķirts finansējums Pasaules un Eiropas čempionātu
rīkošanai Latvijā. S.Balcars paskaidro, ka IZM darba grupa izstrādā kārtību, kādā tiek saskaņota Eiropas un
pasaules čempionātu rīkošana un ir noteikti trīs saskaņošanas modeļi: 1) ja sacensību rīkošanai netiek lūgts
valsts budžeta līdzekļu finansējums; 2) ja sacensību rīkošanai tiek lūgts līdzfinansējums no valsts budžeta; 3) ja
sacensību rīkošanai pamatfinansējums ir no valsts budžeta līdzekļiem. A.Kalniņš, D.Dambergs – diskusija par
no valsts budžeta finansētiem, liela mēroga, starptautiskajiem sporta pasākumiem.
Nolēma:
4.1. Apstiprināt ar labojumiem veidlapu „Atskaite par 2011.gadā Latvijā sarīkotajām attiecīgās
starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālajām sacensībām, kurām no LSFP ir saņemts papildus finansējums
saskaņā ar LSFP valdes 2011.gada 12.janvārī apstiprinātajiem kritērijiem” (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
4.2. Noteikt, ka Atskaites iesniegšanas termiņš ir 20 dienas pēc sacensību sarīkošanas (balsojums: par8, pret-0, atturas-0).
5. punkts. Par LNSF programmu un tāmi Nedzirdīgo Olimpiskām spēlēm
2013.gadā.
V.Strazdiņš informē par Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas (turpmāk – LNSF) programmu
„Nedzirdīgo 22.Olimpiskās spēles Atēnās 2013.gadā” un paskaidro programmā iekļauto informāciju un
izdevumu tāmi. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un atbalstīt LNSF programmas „Nedzirdīgo
22.Olimpiskās spēles Atēnās 2013.gadā” iesniegšanu IZM un LNSP (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
6. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
E.Puriņš informē, ka 8.martā Ministru kabinets (turpmāk – MK) apstiprināja MK noteikumus Nr.180
"Šaušanas instruktoru, treneru un šaušanas sporta sacensību tiesnešu sertificēšanas kārtība" un piebilsts, ka
noteikumos nav veikti nekādi grozījumi. Paskaidro, ka, turpmāk, lēmumu par šaušanas instruktoru sertifikāta
piešķiršanu jāpieņem LSFP Valdei, nevis LSFP izveidotajai Šaušanas instruktoru sertificēšanas komisijai.
S.Balcars informē, ka šāds lēmums tika pieņemts saskaņā ar Tieslietu ministrijas norādījumu, jo Ieroču aprites
likumā ir noteikts, ka sertificēšanu veic biedrība LSFP, nevis tās izveidota komisija. A.Kalniņš, E.Fogelis,
S.Balcars, E.Puriņš, M.Liepiņš, M.Šmits, A.Svars – diskusija par Valdes kompetenci un atbildību, pieņemot
lēmumu par šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu un par personām, kurām ir vai nav jāpiešķir sertifikātu.
M.Liepiņš norāda, ka šaušanas sertifikāta piešķiršanas kritērijos pretendentiem ir ļoti stingri noteikta atlase, lai
saņemtu instruktora sertifikātu. E.Fogelis, D.Dambergs, A.Svars ir neizpratnē par to, kādēļ šaušanas instruktoru
sertificēšana ir uzdota tieši LSFP Valdei. S.Balcars uzsver, ka LSFP izveidotā Šaušanas instruktoru
sertificēšanas komisija sastāv no ļoti kompetentiem un zinošiem pārstāvjiem, kā arī norāda, ka eksistē stingri
noteikumi ieroču nēsāšanas atļaujas saņemšanai. S.Balcars paskaidro, ka LSFP valdei ir tiesības rakstiski
paust savu viedokli un ierosināt grozījumus likumā un MK noteikumos, lai šaušanas instruktoru sertificēšana
tiktu nodota Šaušanas instruktoru sertificēšanas komisijas pārziņā. E.Puriņš norāda, ka, sakarā ar to, ka ir
pieņemti jauni MK noteikumi, LSFP ir jāveido un jāapstiprina jauna Šaušanas instruktoru sertificēšanas komisija.
G.Zālītis, E.Puriņš, A.Kalniņš – diskusija par komisijas veidošanas procesu un komisijas sastāvu.
Nolēma uzdot M.Liepiņam sagatavot vēstuli IZM par to, ka LSFP Valde nav kompetenta pieņemt
lēmumu par šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu vai nepiešķiršanu un, ka šāda lēmuma pieņemšana ir
Šaušanas instruktoru sertificēšanas komisijas kompetencē (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
7. punkts. Par Latvijas Treneru tālākizglītības centra kopsapulci.
E.Puriņš informē par Latvijas Treneru tālākizglītības centra (turpmāk – LTTC) biedru kopsapulci un
norāda, ka LTTC ir atzītas federācijas statusā, taču tā darbībā ir konstatētas vairākas nepilnības. E.Puriņš
uzskata, ka LSFP pārstāvjiem kopsapulcē ir jāpiedalās un lūdz atbalstīt viņa un A.Kalniņa dalību. V.Strazdiņš
norāda uz LTTC neieinteresētību sadarboties ar Nedzirdīgo sporta federāciju un uzskata, ka jāizvērtē LTTC
lietderība. D.Dambergs interesējas par LTTC darbību. E.Fogelis, M.Liepiņš norāda, ka, ja sporta tālākizglītībai
tiek piešķirts valsts finansējums, tad LSFP ir tiesīga noteikt konkrētas prasības sportistu tālākizglītības jomā un
LTTC nav jābūt monopolstatusam šajā nozarē. E.Fogelis, A.Kalniņš, D.Dambergs – diskusija par LTTC rīkoto
semināru un kursu kvalitāti. E.Fogelis, M.Liepiņš, M.Šmits – diskusija par LTTC pašreizējo statusu un vēlamo
darbības modeli. A.Klaniņš uzskata, ka LTTC centram savā darbībā ir jābūt koordinatoram sporta tālākizglītības
jomā. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un deleģēt A.Kalniņu un E.Puriņu piedalīties LTTC biedru
kopsapulcē 14.martā (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
8.punktā izskatīja.
8.1. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2011.gada 13.aprīlī plkst. 10:00 LSFP biroja telpās Grostonas ielā
6b (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
Sēdes vadītājs:
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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 2.
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2011.gada 16.februārī
plkst. 10:00 – 12:00

Piedalās: I.Agleniece (no 10:10), D.Dambergs, R.Emuliņš (līdz 11:00), E.Fogelis (līdz 11:00), M.Kalnciems,
V.Strazdiņš, A.Svars, M.Šmits, G.Zālītis, kā arī E.Puriņš, S.Balcars, E.Severs, G.Kaņējeva, U.Švinks, O.Konne
(E.Severa „ēna”), B.Dāldersone.
Nepiedalās: M.Liepiņš
Darba kārtība:
1. Iepriekšējā LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par Latvijā atzīto sporta federāciju atkārtoto atzīšanu.
3. Par valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. „Sporta federācijas un sporta pasākumi” līdzekļu sadali
2011.gadam sporta veidu federācijām saskaņā ar LSFP aktivitāšu un augstu sasniegumu sporta kritērijiem.
4. Par valsts budžeta līdzekļu sadali atzīto sporta federāciju Latvijā 2011.gadā plānotajām attiecīgās
starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālajām sacensībām.
5. Par valsts budžeta līdzekļu sadali darbības jomu federācijām un sporta organizācijām cilvēkiem ar
invaliditāti.
6. Dažādi.
1. punkts. Iepriekšējā LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 12.janvāra sēdes protokolu Nr.1. E.Puriņš un E.Severs ierosina
sākumā izskatīt jautājumu „Par Latvijā atzīto sporta federāciju atkārtoto atzīšanu” . Nolēma apstiprināt LSFP
valdes 12.janvāra sēdes protokolus Nr.1 un sākumā izskatīt Darba kārtības punktu „Par Latvijā atzīto sporta
federāciju atkārtoto atzīšanu”. (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par Latvijā atzīto sporta federāciju atkārtoto atzīšanu.
E.Puriņš informē, ka Sporta federāciju komisijas vadītājs attaisnojošu iemeslu dēļ nevar piedalīties
valdes sēdē un paskaidro, ka Sporta federāciju komisijas sēdē tika izskatīti biedrības „Latvijas Sporta veterānusenioru federācija”, biedrības „Latvijas Lakrosa federācija” un biedrības „Latvijas Roku cīņas federācija”
atkārtotas atzīšanas iesniegumi un tiem pievienotie dokumenti. Tika konstatēts, ka biedrības „Latvijas Sporta
veterānu-senioru federācija” (turpmāk - LSVS) iesniegtie dokumenti atbilst Sporta likuma un MK noteikumu
normām. Tās darbības jomas starptautiskā federācija Starptautiskā Sporta veterānu spēļu asociācija (IMGA) ir
GAISF (SportAccord) biedrs. Tomēr LSVS nevar būt šīs federācijas biedrs, jo IMGA biedri ir starptautiskās
sporta veidu federācijas, kuru sporta veidi ir iekļauti Pasaules veterānu spēļēs. A.Kalniņš, D.Dambergs norāda
uz to, ka veterānu sports ir pārstāvēts arī sporta veidu federācijās un ierosina izvērtēt nepieciešamību atzīt
atsevišķu sporta veterānu federāciju, kura rīko tikai vienas kompleksās sacensības. E.Severs uzskata, ka
jāierosina grozījumi Sporta likumā, lai būtu atzītas tikai sporta veidu federācijas, bet darbības jomu federācijas,
kuru darbība ir nozīmīga sporta nozares attīstībai, ir iekļautas atsevišķi Sporta likumā. S.Balcars norāda, ka
Latvijas Sporta veterānu-senioru federācija atbilst visām Sporta likumā noteiktajām atzītas federācijas prasībām
un nav pamatojuma atteikt pagarināt atzīšanu. E.Fogelis, E.Severs – diskusija par darbības jomu federāciju
sadarbību ar sporta sabiedrību, kā arī par šo federāciju amatpersonu iekļaušanu sporta institūciju darbā.
E.Puriņš norāda, ka izvērtējot sporta veidu federāciju iesniegtās atskaites, federācijām netiek ieskaitīti punkti
par veterānu komplekso sporta sacensību rīkošanu, kā arī par Latvijas Olimpiādes un Latvijas Jaunatnes
olimpiādes rīkošanu. E.Fogelis piebilst, ka Latvijas pieaugušo un jaunatnes olimpiāžu rīkošanā lielu darbu veic
tieši sporta veidu federācijas. M.Šmits ierosina uzaicināt Latvijas Sporta veterānu-senioru federācijas pārstāvi
piedalīties valdes sēdē diskusijā par veterānu sportu.
E.Puriņš informē, ka biedrību „Latvijas Lakrosa federācija” un „Latvijas Roku cīņas federācija” atkārtotas
atzīšanas iesniegumi un un tam pievienotie dokumenti arī atbilst Sporta likuma un MK noteikumu normām, taču
to starptautiskās federācijas nav GAISF (SportAccord) biedri vai atzītas IOC (Starptautiskā Olimpiskā komitejā)
un tādēļ, saskaņā ar MK noteikumiem, LSFP jārekomendē Latvijas Nacionālajai sporta padomei (LNSP) piešķirt
šīm federācijām atzītas federācijas statusu. E.Puriņš norāda, ka Latvijas Roku cīņas federācijai nav izveidota
interneta mājas lapa, taču federācija izmanto sava kolektīvā biedra mājas lapu, kurā tiek ievietota aktuālā
informācija par federāciju.
E.Puriņš informē par Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas prezidentes
K.Vederņikovas iesniegumu ar lūgumu federācijas Atzīšanas apliecībā norādīt pārstāvniecību Eiropas
Bodibildinga un fitnesa federācijā.
Nolēma:
2.1. Atkārtoti atzīt biedrību „Latvijas Sporta veterānu-senioru federācija” (vien.reģ. Nr.50008025521),
piešķirot tai tiesības vadīt un koordinēt darbu veterānu sportā (darbības joma) Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti
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Starptautiskās Sporta veterānu spēļu asociācijas (IMGA) rīkotajās sacensībās (balsojums: par-9, pret-0, atturas1).
2.2. Lūgt Latvijas Nacionālo sporta padomi sniegt atzinumu, ka biedrībai „Latvijas Lakrosa federācija”
(vien.reģ. Nr.40008088671) ir tiesības vadīt un koordinēt darbu lakrosā Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti
Starptautiskā Lakrosa federācijā (FIL) un Eiropas Lakrosa federācijā ( ELF) (balsojums: par-10, pret-0, atturas0).
2.3. Lūgt Latvijas Nacionālo sporta padomi sniegt atzinumu, ka biedrībai „Latvijas Roku cīņas
federācija” (vien.reģ. Nr. 50008023361) ir tiesības vadīt un koordinēt darbu roku cīņā Latvijā, kā arī pārstāvēt
valsti Pasaules Roku cīņas federācija (WAF) un Eiropas Roku cīņas federācija (EAF) (balsojums: par-10, pret-0,
atturas-0).
2.4. Biedrībai „Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija” (vien.reģ. Nr.40008128512)
piešķirt tiesības pārstāvēt valsti arī Eiropas Bodibildinga un fitnesa federācijā (EBFF), izsniegt jaunu Atzīšanas
apliecību, saglabājot iepriekšējās Apliecības numuru un anulēt tai 2009.gada 8.jūlijā izsniegto Atzīšanas
apliecību Nr.1. (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).
3. punkts. Par valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. „Sporta federācijas un sporta pasākumi”
līdzekļu sadali 2011.gadam sporta veidu federācijām
saskaņā ar LSFP aktivitāšu un augstu sasniegumu sporta kritērijiem.
E.Puriņš informē, ka 15.februārī LSFP Valsts budžeta līdzekļu sadales komisijas (turpmāk – VBLSK)
sēdē tika apstiprināts projekts „Valsts budžeta līdzekļu sadale 2011.gadam saskaņā ar LSFP kritērijiem” un
paskaidro punktu aprēķinu saskaņā ar federāciju iesniegtajām atskaitēm. E.Puriņš atbalsta E.Fogeļa
ierosinājumu par to, ka Latvijas Skeitborda federācijai un Latvijas Taekvondo (ITF) federācijai piešķirto
finansējumu jāiekļauj rezerves fondā līdz laikam, kamēr šīs federācijas sakārtos visus dokumentus un iegūs
atzītas federācijas statusu, kā arī norāda, ka sadarbības līgums netiks slēgts arī ar tām federācijām, par kuru
atkārtotu atzīšanu nav saņemts Latvijas Nacionālās sporta padomes (turpmāk – LNSP) atzinums un LSFP
valdes lēmums. E.Fogelis uzskata, ka, sakarā ar Skeitborda federācijas prezidenta G.Gailīša negaidīto nāvi,
jācenšas palīdzēt federācijas darba turpinātājiem. E.Puriņš paskaidro VBLSK lēmumu pieņemt Latvijas Beisbola
federācijas, Latvijas Svarbumbu celšanas federācijas un Latvijas Ūdensslēpošanas un veikborda federācijas
novēloti iesniegtās atskaites par aktivitātēm un iekļaut tās kopējā sarakstā, piešķirot šim federācijām attiecīgo
soda punktu skaitu par kavējumu un norāda, ka federācijās notika amatpersonu maiņa, kā rezultātā tika kavēta
atskaišu iesniegšana. E.Puriņš piebilst, ka soda punktus anulēja Biatlona federācijai, jo federācija atskaiti bija
iesniegusi termiņā. A.Svars uzskata, ka sadales kritērijos ir jāprecizē termins „Nodarbināto skaits”, jo rodas
pārpratumi – vai jāuzrāda tikai sportisti, vai visi interesenti. A.Kalniņš paskaidro, ka no Latvijas Peldēšanas
federācijas ir saņemts visu nodarbojošos biedru saraksts, kurā ir norādīts katra biedra personas kods un
izsniegtās licences numurs un piebilst, ka G.Zālītis piekrita sagatavot priekšlikumus izmaiņām valsts budžeta
līdzekļu sadales kritērijos, lai LSFP Kopsapulcē tos varētu apstiprināt. G.Zālītis ierosina pārskatīt arī Augstu
sasniegumu sporta kritērijus.
E.Puriņš iepazīstina ar VBLSK sagatavoto projektu „Valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. „Sporta
federācijas un sporta pasākumi” līdzekļu sadali 2011.gadam saskaņā ar LSFP augstu sasniegumu sporta
kritērijiem un paskaidro punktu sadali un aprēķinu. E.Puriņš paskaidro, ka Motosporta federācijai sportista
Kaspara Liepiņa sasniegums netika ieskaitīts, jo sportists startēja kā Beļģijas komandas pārstāvis. E.Puriņš
norāda, ka Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība (turpmāk – LSKA) savā augstu sasniegumu sporta atskaitē
norāda A.Plēsnieka un V.Ščerbatiha sasniegumus, taču šos sportistus startiem pasaules čempionātiem nav
pieteikusi LSKA, bet gan Latvijas Olimpiskā komiteja. Tādēļ VBLSK ierosināja nepiešķirt LSKA par šo sportistu
sasniegumiem aprēķināto finansējumu, kamēr tiks atrisināts konflikts par A.Plēsnieka un V.Ščerbatiha startiem
pasaules un Eiropas čempionātos, kā LSKA sportistiem.
Nolēma:
3.1. Apstiprināt valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. „Sporta federācijas un sporta pasākumi”
līdzekļu sadali 2011.gadam sporta veidu federācijām saskaņā ar LSFP valdes apstiprinātajiem principiem un
kritērijiem (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). Protokola pielikumā: aprēķinu tabulas un federācijām piešķirtā
finansējuma sadalījums uz 13 lpp.
3.2. Latvijas Svarcelšanas klubu apvienībai pēc augstu sasniegumu sporta kritērijiem aprēķināto
summu par A.Plēsnieka un V.Ščerbatiha sasniegumiem nepiešķirt un rezervēt līdz brīdim, kamēr tiks atrisināts
konflikts par A.Plēsnieka un V.Ščerbatiha startiem pasaules un Eiropas čempionātos, kā LSKA sportistiem
(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).
4. punkts. Par valsts budžeta līdzekļu sadali atzīto sporta federāciju Latvijā 2011.gadā
plānotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālajām sacensībām.
A.Svars norāda, ka 12 janvāra valdes sēdē tika apstiprināti kritēriji valsts budžeta līdzekļu sadalei
pasaules, Eiropas un starptautisku sacensību rīkošanai Latvijā un tie tika piemēroti, sadalot finansējumu
2011.gadā paredzētajām sacensībām. Izmantojot šos kritērijus praksē, VBLSK secināja, ka kritēriji vēl
jāpilnveido. A.Svars iepazīstina ar VBLSK sagatavoto valsts budžeta līdzekļu sadales projektu starptautisku
sacensību rīkošanai Latvijā 2011.gadā un piebilst, ka tabulā ir iekļauti tikai tie federāciju pieteiktie pasākumi,
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kuri bija iesniegti IZM līdz 2010.gada 1.novembrim. A.Svars paskaidro E.Fogelim, ka par finansējumu Eiropas
čempionāta rīkošanu stājhokejā tiks slēgts līgums ar Latvijas Paralimpisko komiteju, nevis ar Latvijas Stājhokeja
federāciju. E.Puriņš norāda, ka Pasaules 1.čempionāts gaisa balonu sportā sievietēm nenotiks, jo Aeroklubs
neiemaksāja drošības naudu starptautiskajai federācijai. E.Severs lūdz rast iespēju piešķirt 1500 latu
finansējumu Baltijas valstu daudzdienu velobrauciena „Baltijas ceļš” Latvijas posma sarīkošanai, ko apņēmusies
nodrošināt Igo Japiņa aģentūra un piebilst, ka IZM nav budžeta līdzekļu šī pasākuma finansēšanai. E.Fogelis
norāda, ka velobrauciens „Baltijas ceļš” nebija iepriekš ieplānots un tā rīkošanu Latvijas Riteņbraukšanas
federācija nebija pieteikusi ar IZM līdz 2010.gadā noteiktajam termiņam. E.Fogelis, A.Kalniņš, E.Severs,
R.Emuliņš - diskusija par velobrauciena „Baltijas ceļš” statusu un nepieciešamību to finansēt. A.Svars atgādina,
ka federācijām, kurām pēc kritērijiem kopējais punktu skaits ir 25 un vairāk punkti, tiek piešķirts finansējums
starptautisku sacensību rīkošanai Latvijā, taču ir trīs federācijas – Latvijas Cīņas federācija, Latvijas
Vingrošanas federācija un Latvijas Volejbola federācija, kurām kopējā punktu summa ir nedaudz mazāka par
25, tādēļ, ņemot vērā, ka šo federāciju rīkotie pasākumi ir tradicionāli un notiek katru gadu, VBLSK ierosināja no
kopējās summas noņemt 4500 latus un tos sadalīt šo trīs pasākumu finansēšanai, piešķirot finansējumu 1500
latu apmērā katrai no šīm federācijām. A.Svars lūdz apstiprināt šādu finansējuma sadali: 45 500 lati tiek sadalīti
tām federācijām, kurām pēc kritērijiem ir 25 un vairāk punktu, bet federācijām, kuru punktu skaits ir no 20 līdz 25
sadalīt 4 500 latus.
Nolēma apstiprināt valsts budžeta līdzekļu sadali atzīto sporta federāciju Latvijā 2011.gadā plānotajām
attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālajām sacensībām saskaņā ar LSFP kritērijiem
(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). Protokola pielikumā piešķirtā finansējuma sadalījums uz 2 lpp.
5. punkts. Par valsts budžeta līdzekļu sadali darbības jomu federācijām un
sporta organizācijām cilvēkiem ar invaliditāti.
U.Švinks informē par Latvijas Tautas sporta asociācijas (turpmāk – LTSA), Latvijas Augstskolu sporta
savienības (turpmāk – LASS), Latvijas Skolu sporta savienības (turpmāk – LSSF) un Latvijas Sporta veterānusenioru savienības (turpmāk – LSVS) pārstāvju sanāksmi un tajā pieņemto lēmumu par valsts budžeta līdzekļu
sadali darbības jomu federācijām. Vienošanās protokolā norādītā summa 39 643 lati tika sadalīta procentuāli
katrai no darbības jomu federācijām - LTAS 33%, LASS 33%, LSSP 17 % un LSVS 17%. E.Puriņš paskaidro,
ka LSSF tiek piešķirti papildus 3000 latu „ZZ čempionāta” rīkošanai. E.Fogelis, U.Švinks, E.Puriņš, E.Severs –
diskusija par papildus finansējuma piešķiršanu SIA „Avantis” rīkotajam „ZZ čempionātam”. E.Severs paskaidro,
ka „ZZ čempionāts” tiek rīkots jau daudzus gadus, kurā piedalās ļoti liels skolēnu skaits, un norāda, ka
finansējums tiek piešķirts LSSF, kā arī norāda, ka 2010.gadā IZM papildus šim pasākumam piešķīra 5000 latus.
I.Agleniece un E.Fogelis ierosina uzaicināt uz valdes sēdi LSSF vadību, lai iegūtu informāciju par LSSF darbību
un veiktajām aktivitātēm. G.Zālītis ierosina turpmāk, sadalot valsts finansējumu, apzināt visus plaša mēroga
tautas pasākumus un to finansēšanu izdalīt atsevišķi. A.Kalniņš piebilst, ka līgumu ar LSSF par finansējumu „ZZ
čempionāta” sarīkošanai slēgs tikai pēc tam, kad būs iesniegtas un saskaņotas visas tāmes.
V.Strazdiņš informē, ka Latvijas Paralimpiskā komiteja (turpmāk – LPK) un Latvijas Nedzirdīgo sporta
federācija (turpmāk – LNSF) izstrādāja valsts budžeta līdzekļu sadales kritērijus invalīdu sporta federācijām un
piebilst, ka darba procesā nepiedalījās Latvijas Speciālās olimpiādes (turpmāk – LSO) pārstāvji. V.Strazdiņš
norāda, ka šogad, pielietojot kritērijus praksē, izrādījās, ka tie vēl jāpilnveido, tādēļ piedaloties visām trim
invalīdu sporta organizācijām, tika nolemts valsts budžeta līdzekļus 50 615 latu apmērā sadalīt līdzīgi kā
2010.gadā. G.Kaņējeva uzskata, ka kritēriju sistēma valsts budžeta līdzekļu sadalē ir atbalstāma un arī invalīdu
sporta federācijām būtu jāievēro kritērijus, norāda, ka LSO atbilst visiem kritēriju punktiem un labprāt saņemtu
pēc kritērijiem aprēķināto finansējumu. G.Kaņējeva piebilst, ka LSO piekrīt izstrādātajiem kritērijiem un
nesaskata iemeslus to izmaiņai. E.Puriņš norāda, ka, gan darbības jomu federācijas, gan invalīdu federācijas
izstrādāja un apstiprināja savus budžeta sadales kritēriju nepārbaudot to reālo pielietojumu praksē un tādēļ
faktiskais rezultāts ir neatbilstošs. E.Puriņš piebilst, ka skolas nevar būt atzīto sporta federāciju biedri. E.Severs
paskaidro, ka, teorētiski, par federācijas biedru jāuzņem pašvaldība, kura ir dibinājusi attiecīgo skolu un norāda,
ka IZM strādā pie šo jautājumu sakārtošanas. E.Severs uzskata ka, ja LSFP valde nav apstiprinājusi abu šo
bloku federāciju izstrādātos budžeta sadales kritērijus, tad tos ir iespējams šogad vēl nepielietot, bet
federācijām piešķirto finansējumu sadalīt saskaņā ar parakstītajiem Vienošanās protokoliem. Diskusija par
pašvaldību iekļaušanu federāciju biedru sarakstā. G.Kaņējeva, G.Zālītis, E.Puriņš, V.Strazdiņš, M.Šmits.
A.Svars – diskusija par valsts budžeta līdzekļu sadali pēc kritērijiem un kritēriju izstrādi.
Nolēma:
5.1 Apstiprināt valsts budžeta līdzekļu sadali darbības jomu federācijām saskaņā ar noslēgto
vienošanās protokolu: LTSA – 12092 latus, LASS – 12092 latus, LSSF – 6229 latus un LSVS – 6229 latus, kā
arī papildus LSSF 3000 latus „ZZ čempionāta” rīkošanai (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0). Protokola
pielikumā 2011.gada 13.janvāra Vienošanās protokols starp LTSA, LASS, LSSF un LSVS uz 1 lpp.
5.2. Apstiprināt valsts budžeta līdzekļu sadali invalīdu sporta federācijām saskaņā ar LPK, LNSSF un
LSO sēdes protokolu Nr.1: LPK – 35000 latus, LNSF – 11000 latus un LSO – 4615 latus (balsojums: par-8,
pret-0, atturas-0). Protokola pielikumā – LPK, LNSF un LSO 2011.gada 7.februāra sēdes protokola Nr.1 kopija
uz 3 lpp.
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5.3. Uzdot darbības jomu federācijām un invalīdu sporta federācijām līdz jūnija mēnesim izstrādāt valsts
budžeta līdzekļu sadales kritērijus un iesniegt tos apstiprināšanai LSFP valdē (balsojums: par-8, pret-0, atturas0).
6.punktā izskatīja.
6.1. Par Latvijas Šaušanas federācijas iesniegumu.
A.Kalniņš informē par Latvijas Šaušanas federācijas (turpmāk – LŠF) ģenerālsekretāra V.Vaska
iesniegumu ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu 3000 latu apmērā Latvijas izlases sportistu ložu šaušanā
(22 sportisti) dalībai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sacensībās, kas notiks Dānijā Vejlē. A.Kalniņš norāda, ka
VBLSK 15.februāra sēdē izskatīja šo jautājumu un rekomendē LŠF piešķirt papildus finansējumu 50% apmērā
no LSFP budžeta līdzekļiem „Neparedzētu pasākumu finansēšanai”. E.Severs lūdz atbalstīt šo VBLSK lēmumu.
M.Kalnciems, I.Agleniece, A.Kalniņš – diskusija par papildus finansējuma piešķiršanas principiem.
Nolēma piešķirt LŠF papildus finansējumu 50% apmērā (2582 latus) no LSFP budžeta līdzekļu
summas „Neparedzētu pasākumu finansēšanai” (balsojums: par-8, pret-0, atturas-1).
6.2. E.Severa informācija par Valdības rīcības plānu.
E.Severs informē par 15.februārī pieņemto Valdības rīcības plānu, īpaši uzsverot jautājumus saistītus
ar sporta attīstību – tiks noteikta jauna kārtība naudas balvu piešķiršanā par izciliem sasniegumiem sportā, ar
2012.gadu valsts finansēs privātās sporta skolas, tiks noteikta kārtība kā jāsaskaņo Eiropas un pasaules
čempionātu rīkošana, tiks noteikts, ka D kategorijas sporta speciālista sertifikātu piešķirs visiem Murjāņu sporta
ģimnāzijas vai citas sporta skolas beidzējiem, tiks veikti grozījumi Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanai,
tiks veikti grozījumi Sporta likumā, lai noteiktu sporta federāciju pienākumus un tiesības, tiks izstrādāts jauns
dokuments „Sporta politikas pamatnostādnes 2013. – 2020.gadam”. A.Svars, E.Severs, M.Kalnciems, G.Zālītis,
E.Puriņš – diskusija par pasaules čempionātu rīkošanas saskaņošanu un Latvijā plānotā Eiropas čempionāta
basketbolā sarīkošanas finansējumu. S.Balcars informē, ka nākamnedēļ pieņems jaunos MK noteikumus „Par
šaušanas instruktoru sertificēšanas kārtību”. Ar Valdības rīcības plānu var iepazīties IZM interneta mājas lapā.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
6.3. V.Strazdiņa informācija.
V.Strazdiņš informē, ka ir atceltas Slovākijā paredzētās Nedzirdīgo Ziemas Olimpiskās spēles, jo
Slovākijas valdība nespēja nodrošināt šo spēļu norisi. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par-8,
pret-0, atturas-0).
6.4. Par Igaunijas sporta sistēmu.
A.Kalniņš, E.Severs dalās savās pārdomās un secinājumos par atšķirībām Igaunijas un Latvijas sporta
sistēmās. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
6.5. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2011.gada 9.martā plkst. 10:00 LSFP biroja telpās Grostonas ielā
6b (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene

LSFP 2011.gada valdes sēžu protokoli

28

LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 1.
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2011.gada 12.janvārī
plkst. 10:00 – 11:30

Piedalās: I.Agleniece (no 10:30), M.Liepiņš, V.Strazdiņš, A.Svars, M.Šmits, G.Zālītis, kā arī E.Puriņš,
S.Balcars, E.Severs, D.Gods, U.Švinks, V.Freidenfelds (no 10:15), Ā.Medne.
Nepiedalās: D.Dambergs, R.Emuliņš, E.Fogelis, M.Kalnciems,
Darba kārtība:
1. Iepriekšējo LSFP valdes sēžu protokolu apstiprināšana.
2. Par valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. „Sporta federācijas un sporta pasākumi” līdzekļu sadali
2011.gadam.
3. Par kritērijiem valsts budžeta līdzekļu saņemšanai atzīto sporta federāciju Latvijā 2011.gadā
plānotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālajām sacensībām.
4. Par Latvijā atzīto sporta federāciju atkārtoto atzīšanu un jauno federāciju atzīšanu.
5. Par soda sankcijām federācijām, kuras nokavēs atskaišu iesniegšanas termiņu.
6. Dažādi.
1. punkts. Iepriekšējo LSFP valdes sēžu protokolu apstiprināšana.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 8.decembra un 29.decembra sēžu protokolus Nr.11 un Nr.12.
Nolēma apstiprināt LSFP valdes 8.decembra un 29.decembra sēžu protokolus Nr.11 un Nr.12. (balsojums: par6, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. „Sporta federācijas un sporta pasākumi”
līdzekļu sadali 2011.gadam.
E.Puriņš informē, ka Valsts budžeta līdzekļu komisijas sēdes notikušas 8. un 10.janvārī, kurās tika
sagatavots valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. „Sporta federācijas un sporta pasākumi” līdzekļu sadales
projekts 2011.gadam un lūdz iepazīties ar izstrādāto budžeta sadales tabulu, norāda, ka kopējā budžeta
līdzekļu summa ir 1179 007 lati. E.Puriņš paskaidro, ka nemaināmas ir Izglītības un zinātnes ministrijas
sadalītās summas federāciju treneru algām – 437 518 un pasaules čempionāta basketbolā U19 jauniešiem
rīkošanai Latvijā – 155 000 latu. Norāda, ka valdei ir jāapstiprina sadalījums summai „Dotācija biedrībai „Latvijas
Sporta federāciju padome” – 592489 lati. E.Puriņš paskaidro šīs summas sadalījumu katrā no tabulā
iekļautajām pozīcijām un to salīdzina ar 2010.gada valsts budžeta līdzekļu sadali. Norāda uz Valsts budžeta
līdzekļu sadales komisijas lēmumu par pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanu Latvijā,- līdzīgi kā
2010.gadā, sadalei atstāt 50 000 latu un paskaidro šo komisijas lēmumu, kā arī piebilst, ka Paralimpiskajai
komitejai, sakarā ar gatavošanos Paralimpiskajām spēlēm Londonā, ar IZM Finanšu sadales komisijas lēmumu,
ir iedalīti 45 000 latu no augstu sasniegumu sporta finansējuma. Finansējums visās pārējās budžeta līdzekļu
sadales pozīcijās ir samazināts par 4%. A.Kalniņš ierosina lūgt Latvijas Olimpisko komiteju finansējumu žurnāla
„Sports” izdošanai piešķirt no LOK sponsoru līdzekļiem un, līdz ar to, būtu iespējams par 28 500 latiem palielināt
budžeta līdzekļus sadalei pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā. E.Puriņš norāda uz
rezervētajiem budžeta līdzekļiem „Neparedzētu pasākumu finansēšanai” un paskaidro, ka šī summa ir rezervēta
gadījumam, ja ar Saeimas lēmumu tiks samazināts sporta budžets. E.Severs, IZM vārdā, izsaka atzinību par
LSFP budžeta līdzekļu sadales principiem un kritērijiem un piebilst, ka arī Saeimas Sporta apakškomisija
atzinīgi novērtēja LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales projektu. G.Zālītis izsaka priekšlikumu par iespēju
pārdot žurnālu „Sports” LOK, jo žurnāla izdošana tiek finansēta no budžeta līdzekļiem augstu sasniegumu
sportam. A.Kalniņš, G.Zālītis, E.Puriņš - diskusija par žurnāla „Sports” finansēšanu
Nolēma apstiprināt valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. „Sporta federācijas un sporta pasākumi”
līdzekļu sadali 2011.gadam (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0).
3. punkts. Par kritērijiem valsts budžeta līdzekļu saņemšanai atzīto sporta federāciju Latvijā 2011.gadā
plānotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālajām sacensībām.
E.Puriņš informē, ka kritērijus valsts budžeta līdzekļu saņemšanai 2011.gadā plānotajām atzīto sporta
federāciju attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālo sacensību rīkošanai Latvijā, izstrādāja un
apstiprināja Valsts budžeta līdzekļu sadales komisija 8. un 10.janvārī notikušajās sēdēs un lūdz iepazīties ar
kritēriju tabulu. E.Puriņš norāda, ka vēlreiz jāizskata federāciju pieteikumi starptautisko sacensību rīkošanai
Latvijā, jo no IZM saņemtajā apkopojumā vairāku federāciju pieteikumi nav iekļauti. E.Puriņš paskaidro punktu
sadalījumu katrā no kritērijiem, kā arī noteiktos ierobežojumus finansējuma piešķiršanai. E.Puriņš, M.Liepiņš,
M.Šmits, G.Zālītis, A.Kalniņš, D.Gods, S.Balcars, A.Svars - diskusija par piešķiramo punktu sadalījumu rīkoto
sacensību atspoguļojumam dažādos TV mēdijos, tai skaitā starptautiskajos sporta kanālos. E.Severs norāda,
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ka pie ierobežojumiem jānorāda tas, ka šogad uz finansējuma piešķiršanu pēc šiem sadales kritērijiem nevar
pretendēt basketbola savienība, jo IZM finansējumu sacensību rīkošanai jau ir iedalījusi. G.Zālītis, A.Svars,
M.Šmits, E.Severs, E.Puriņš - diskusija par atsevišķu kritēriju punktu redakcionālo formulējumu. M.Šmits
ierosina kritērijos iekļaut punktu, kas ļautu izvērtēt attiecīgo sacensību rīkošanas ekonomiskā labuma iegūšanu.
E.Severs norāda, ka federācijām, pirms pieteikšanās starptautisku sacensību rīkošanai Latvijā, būs jāsaņem
Latvijas Nacionālās sporta padomes atļauju rīkot šīs sacensības par valsts budžeta līdzekļiem un LNSP izvērtēs
visus ekonomiskos aspektus pirms šādas atļaujas došanas. E.Severs, A.Svars – diskusija par ekonomisko
ieguvumu no jau Latvijā notikušajiem pasaules un Eiropas čempionātiem, piemēram, motosportā un pasaules
čempionāta hokejā.
Nolēma:
3.1.Apstiprināt ar labojumiem „Kritērijus valsts budžeta līdzekļu saņemšanai atzīto sporta federāciju
Latvijā 2011.gadā plānotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālajām sacensībām”
(balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
3.2. Latvijas Basketbola savienība nevar pretendēt uz valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu, kas plānoti
federācijām papildus sadalei pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā 2011.gadā (balsojums:
par-7, pret-0, atturas-0)
4. Par Latvijā atzīto sporta federāciju atkārtoto atzīšanu un jauno federāciju atzīšanu.
M.Liepiņš informē, ka tika izskatīti četru federāciju atkārtotas atzīšanas iesniegumi un konstatēts, ka trīs
federāciju iesniegtie dokumenti atbilst MK noteikumiem atzītas federācijas statusa saglabāšanai, bet Latvijas
Korespondencšaha federācijas iesniegtie dokumenti arī atbilst Sporta likuma normām, taču tās starptautiskā
federācija nav GAISF (SportAccord) biedrs vai atzīta IOC (Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā) un tādēļ,
saskaņā ar MK noteikumiem, LSFP rekomendēs Latvijas Nacionālajai sporta padomei (LNSP) piešķirt šai
federācijai atzītas federācijas statusu. E.Severs norāda, ka lēmumam par Dambretes federācijas atkārtotu
atzīšanu ir jāpievieno paskaidrojums par to, kādēļ federācija netika atkārtoti atzīta līdz 2010.gada
31.decembrim, jo, pretējā gadījumā, ir pretrunas ar Ministru kabineta noteikumiem par federāciju atzīšanu.
M.Liepiņš paskaidro, ka valdes iepriekšējā sēdē tika atrunāts, ka federācijām, kuras attaisnojošu iemeslu dēļ
nepaspēja līdz 31.decembrim sakārtot visu dokumentāciju, tiek piemērots MK noteikumos paredzētais
pagarinājuma termiņš trūkumu novēršanai. M.Liepiņš informē, ka no Latvijas Nacionālās sporta padomes ir
saņemts atzinums par Latvijas Svarbumbu celšanas federācijas atkārtotu atzīšanu un Latvijas Raketlona
federācijas atzīšanu. M.Liepiņš iepazīstina ar Latvijas Tekvondo federācijas prezidenta H.Močaļina vēstuli ar
skaidrojumu par to, ka Taekvondo starptautiskajā federācijā un Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā ir norādīts
tikai sporta veids taekvondo, nenorādot tā atsevišķos paveidus un tādēļ, H.Močalins uzskata, ka Latvijas
Taekvondo federācijas Atzīšanas apliecībā nav jānorāda aiz sporta veida ieraksts (WTF).
Nolēma
4.1. Atkārtoti atzīt biedrību „Latvijas Dambretes savienība” (vien.reģ. Nr. 40008022773), piešķirot tai
tiesības vadīt un koordinēt darbu dambretē Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti Pasaules Dambretes federācijā
(FMJD) (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
4.2. Atkārtoti atzīt biedrību „Latvijas Karatē federācija” (vien.reģ. Nr. 40008024026), piešķirot tai tiesības
vadīt un koordinēt darbu karatē Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti Pasaules Karatē federācijā (WKF) un Eiropas
Karatē federācijā (EKF) (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
4.3. Atkārtoti atzīt biedrību „Latvijas Svarbumbu celšanas asociācija” (vien.reģ. Nr. 40008103006),
piešķirot tai tiesības vadīt un koordinēt darbu svarbumbu celšanā Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti Starptautiskajā
Svarbumbu celšanas savienībā (IUKL) (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
4.4. Lūgt Latvijas Nacionālo sporta padomi sniegt atzinumu, ka biedrībai „Latvijas Korespondencšana
federācija” (vien.reģ. Nr. 40008026188) ir tiesības vadīt un koordinēt darbu korespondencšahā Latvijā, kā arī
pārstāvēt valsti Starptautiskajā Korespondencšaha federācijā (ICCF) (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
4.5. Atzīt biedrību „Latvijas Raketlona federācija” (vien.reģ. Nr. 40008135590), piešķirot tai tiesības
vadīt un koordinēt darbu raketlonā Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti Starptautiskajā Raketlona federācijā (FIR)
(balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
4.6. Anulēt valdes 11.novembra lēmumu par tiesībām biedrībai „Latvijas Taekvondo federācijai”
koordinēt un vadīt darbu taekvondo (WTF) Latvijā, kā arī anulēt izsniegto atzīšanas apliecību (balsojums: par-7,
pret-0, atturas-0).
4.7. Biedrībai „Latvijas Taekvondo federācija” piešķirt tiesības vadīt un koordinēt darbu taekvondo
Latvijā, kā arī izsniegt jaunu Atzīšanas apliecību, saglabājot iepriekšējās Apliecības numuru.(balsojums: par-7,
pret-0, atturas-0).
5. Par soda sankcijām federācijām, kuras nokavēs atskaišu iesniegšanas termiņu.
E.Puriņš lūdz apstiprināt sagatavoto vēstuli sporta federācijām par soda sankcijām, kādas tiks
piemērotas aprēķinot punktu skaitu par federāciju aktivitātēm, ja attiecīgā federācija nebūs savlaicīgi iesniegusi
atskaites par aktivitātēm 2010.gadā, kā arī atskaites par no LSFP saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.
S.Balcars precizē, ka vēstulē būtu jāatsaucas uz noslēgtā Sadarbības līguma konkrēto punktu, kurā ir atrunāts
atskaišu iesniegšanas termiņš. E.Severs lūdz informēt arī IZM par tām federācijām, kuras nav iesniegušas
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atskaites par saņemto finansējumu treneru atalgojumiem. E.Puriņš informē, ka visas federācijas, kurām tika
piešķirts finansējums treneru algām ir iesniegušas atskaites par līdz novembrim saņemto naudu.
Nolēma atbalstīt soda sankciju piemērošanu (par katru nokavēto dienu mīnuss 0,1 punkts) sporta
federācijām, ja tās līdz 2011.gada 23.janvārim nebūs iesniegušas atskaites par 2010.gadā un iepriekšējos
gados no LSFP saņemtajiem valsts budžeta līdzekļiem, bet, ja atskaites netiks iesniegtas līdz 2011.gada
4.februārim, tad federācija nepretendēs uz finansējuma piešķiršanu 2011.gadā. (balsojums: par-7, pret-0,
atturas-0).
6.punktā izskatīja.
6.1. Par Latvijas Riteņbraukšanas federācijas iesniegumu.
A.Kalniņš informē par Riteņbraukšanas federācijas lūgumu par papildus finansējuma piešķiršanu
Baltijas valstu daudzdienu velobrauciena „Baltijas ceļš” Latvijas posma organizēšanai. Šo pasākumu
apņēmusies rīkot „Igo Japiņa aģentūra”. E.Puriņš paskaidro, ka šis pasākums neatbilst LSFP apstiprinātajiem
kritērijiem, jo pasākumā piedalās mazāk nekā sešas valstis un velobrauciens vairāk atbilst politiska nevis sporta
pasākuma statusam. Nolēma atteikt papildus finansējuma piešķiršanu Latvijas Riteņbraukšanas federācijai, jo
Baltijas valstu daudzdienu velobrauciena „Baltijas ceļš” Latvijas posma rīkošana neatbilst LSFP kritērijiem valsts
budžeta līdzekļu sadalei pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā (balsojums: par-7, pret-0,
atturas-0).
6.2. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2011.gada 9.februārī plkst. 10:00 LSFP biroja telpās Grostonas ielā
6b (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene
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