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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ.Nr. 40008022932) 

Valdes sēdes protokols Nr. 8 (15) 
Rīgā,  2013.gada 19.decembrī 

Grostonas ielā 6
B
 plkst. 14:00 

       

Piedalās: P.Apinis, A.Ābele, A.Blaus, M.Liepiņš, J.Naglis, I.Pētersons  

Sēdes vadītājs: E.Fogelis  

Uzaicinātie: E.Puriņš, R.Timma 

Nepiedalās: R.Emuliņš, A.Sausnītis, J.Upenieks, D.Zaļupe 

Protokolē: D.Kaspare 
 

Darba kārtība:  
1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

2. Par valsts budžeta programmas 09.00.00 sadalījumu 2014.gadā. 

3. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.  

4. Dažādi.  

1. punkts. LSFP iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana 

E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP valdes 11.novembra sēdes protokolu Nr.7. Nolemj apstiprināt 

LSFP valdes 11.novembra sēdes protokolu Nr. 7 (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).  

 

2. punkts. Par valsts budžeta programmas 09.00.00 sadalījumu 2014.gadā 

E.Fogelis iepazīstina ar Latvijas Nacionālās sporta padomes (LNSP) valsts budžeta programmas 

09.00.00 “Sports” sadalījuma 2014.gadam lēmuma projektu, skaidro finansējuma sadalījumu pa 

atsevišķām pozīcijām.  

E.Fogelis – par apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta būves” sadalījumu – tika diskutēts par sporta 

bāzēm un pieņemts lēmums pirmkārt, atbalstīt tikai valsts īpašumā esošās nacionālās sporta bāzes, otrkārt, 

atbalstīt tās nacionālās sporta bāzes, kas savā sporta veidā ir vienīgās. 

J.Naglis – šis ir slikts signāls privātajam sektoram investēt, cerot uz kādu dotāciju. Nākotnē 

vajadzētu domāt par kaut kādu kritēriju sadali, lai arī privātās nacionālās sporta bāzes kaut mazliet 

saņemtu līdzekļus.  

E.Fogelis – palika jautājums, ko jau iepriekš mēģināja darīt – dot šo dotāciju katrai konkrētai 

federācijai, federācija attiecīgi, ņemot vērā savus kritērijus, sporta objekta atdevi, novirza tālāk konkrētai 

sporta bāzei.  

Tika atrisināta Daugavas stadiona problēma, jo gribēja arī federāciju budžetā un augstas klases 

sportā atsevišķi iezīmēt inventāra pirkšanu Daugavas stadionam, Eiropas 2.līgas vieglatlētikas komandu 

maču organizēšanai. To visu šobrīd iezīmēja Daugavas stadionam, kas pats pirks barjeras, laika mērīšanas 

iekārtas u.c. P.Apinis vēlas precizēt, kas vispār notiks ar Daugavas stadionu nākošajā gadā. E.Fogelis – 

šobrīd skaidras informācijas nav. Notiek diskusija. 

E.Fogelis – par budžeta sadalījumu apakšprogrammā 09.09.00 “Sporta federācijas un pasākumi”. 

Valsts budžeta kopējā dotācija LSFP šajā apakšprogrammā ir 1 799 238 eiro. E.Fogelis norāda, ka viss, 

kas attiecas uz pielāgoto sportu, ir iezīmēts atsevišķi kā dotācija Latvijas Paralimpiskajai komitejai 

(214 162 eiro).  

Par sporta inventāru – ir noteikts, ka finansējumam var pieteikties izglītības iestādes – gan 

vispārizglītojošās skolas, gan profesionālās izglītības skolas un sporta skolas. Mūsu lūgums bija šajā 

izvērtēšanas komisijā iekļaut LSFP pārstāvi. Šo lūgumu vajadzētu vēlreiz rakstiski noformēt. 

Tika iezīmēti arī 20 000 eiro Eiropas Fair play kustības kongresa un ģenerālās asamblejas 

rīkošanai Rīgā.  

E.Fogelis – par valsts budžetā iezīmēto mērķfinansējumu spīdveja Grand Prix sacensību 

rīkošanai (170 745 eiro), V.Freidenfelda Latvijas Brīvās cīņas sporta klubam-internātam (12 000 eiro), 

LR Profesionālās izglītības sporta klubam “AMI” sporta tērpu dizaina izstrādei un iegādei (19 000 eiro) 

un Baltijas kausa fondam Nāciju motokrosa organizēšanai Ķegumā (10 000 eiro).  

E.Fogelis – par apakšprogrammas 09.16.00 “Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta 

pasākumu organizēšanai Latvijā” sadalījumu – ir iezīmēta dotācija Eiropas čempionāta basketbolā U16 

kadetiem organizēšanai (57 143 eiro), kā arī dotācija biedrībai “Latvijas Sporta veterānu – senioru 

savienība” pasaules kausa hokejā veterāniem organizēšanai Latvijā (14 000 eiro). 
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Ir vēl divi Saeimas balsojumi, kas ir divi atsevišķi valdības lēmumi, pēc kuriem budžetā tika 

iekļautas divas konkrētas summas – Latvijas Motosporta federācijai Nāciju Motokrosa organizēšanas 

licences maksājuma trešajai daļai (550 000 eiro) un Latvijas Automobiļu federācijai Starptautiskās 

Automobiļu federācijas Eiropas rallija čempionāta posma organizēšanas licences maksājumam 

(298 803 eiro). Notiek diskusija par šādu pasākumu rīkošanu. 

E.Fogelis – par apakšprogrammas 09.17.00 “Dotācija komandu sporta spēļu izlašu 

nodrošināšanai” sadalījumu – komandu sporta spēļu sporta federācijām sadalei MK noteikumos noteiktajā 

kārtībā (1 180 666 eiro) un Latvijas Hokeja federācijai vīriešu hokeja izlases dalībai Olimpiskajās spēlēs 

Sočos (100 000 eiro). 

E.Fogelis – par apakšprogrammas 09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports” sadalījumu – 

dotācija LSFP šajā apakšprogrammā ir 56 914 eiro. 

E.Fogelis informē, ka 27.decembrī plānota LNSP sēde, kuras darba kārtībā ir valsts budžeta 

2014.gadam  apstiprināšana.  

E.Fogelis iepazīstina ar valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. “Sporta federācijas un sporta 

pasākumi” sadales projektu pa atsevišķām pozīcijām un LSFP budžeta izlietojuma tāmes projektu, 

salīdzinājumā ar iepriekšējā gada finansējumu un norāda, ka visas programmas ir ar pieaugumu, 

finansējums nevienā no pozīcijām nav mazāks par iepriekšējo gadu. Piemēram, sadalei sporta veidu 

federācijām saskaņā ar LSFP kritērijiem pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir 186,3 %. 

E.Fogelis norāda, ka nākamā gada sākumā, kad būs zināmi precīzi aprēķini, būs jāizskata 

jautājums par algu fondu un LSFP sekretariāta štata vietām. 

Jautājums ir par budžeta komisiju – par budžeta sadales kritērijiem, vai tie tiek atstāti tādi paši kā 

pagājušā gadā, vai tiek mainīti. Jārunā par principiem, piemēram, par sporta pasākumiem, ja federācija ir 

saņēmusi iezīmēto naudu kādā citā sadaļā, tad tā vairs LSFP pēc kritērijiem dalāmo finansējumu 

nepretendē. Notiek diskusija – J.Naglis, P.Apinis, E.Puriņš, E.Fogelis. 

Nolemj: 

2.1. E.Puriņam – sagatavot iesniegumu IZM ar lūgumu finansējuma sporta inventāram 

piešķiršanas izvērtēšanas komisijā iekļaut LSFP pārstāvi (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 

2.2. Pieņemt zināšanai informāciju par valsts budžeta programmas 09.00.00 sadalījuma 2014.gadā 

projektu (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).  

3. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju 

M.Liepiņš informē, ka Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisija ir izvērtējusi 12 pretendentu 

uz šaušanas instruktora sertifikātu pieteikumus un rekomendē pieņemt lēmumu attiecībā uz pretendentiem 

saskaņā ar 17.12.2013. Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 10. 

Pretendentiem A.Āboliņam, D.Stupmanim, A.Sosnaram, G.Česnokovam, A.Gerbrederam, 

A.Andrejevam, M.Strādniekam, M.Kovaļovam, E.Porcikam komisija rekomendē piešķirt šaušanas 

instruktora sertifikātu. Pretendentiem A.Bērziņai, V.Kalējam, M.Celmam komisija rekomendē pagarināt 

sertifikāta piešķiršanas izskatīšanas termiņu, jo nav saņemts apliecinājums no LR Valsts policijas par to, 

ka uz pretendentiem neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. 

Pretendentam M.Celmam jākārto sertifikācijas eksāmens. 

Nolemj: 

3.1. Piešķirt A.Āboliņam, p.k. 230478-xxxxx, šaušanas instruktora sertifikātu, ar A, B, C, D, 

E kategorijas šaujamieročiem un lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem (balsojums: par-7, pret-0, 

atturas-0). 

3.2. Piešķirt D.Stupmanim, p.k. 281151-xxxxx, šaušanas instruktora sertifikātu, ar A, B, C, D, 

E kategorijas šaujamieročiem un lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem (balsojums: par-7, pret-0, 

atturas-0). 

3.3. Piešķirt A.Sosnaram, p.k. 101266-xxxxx, šaušanas instruktora sertifikātu, ar B, C, D 

kategorijas šaujamieročiem (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 

3.4. Piešķirt G.Česnokovam, p.k. 050268-xxxxx, šaušanas instruktora sertifikātu, ar C, D, E 

kategorijas šaujamieročiem (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 

3.5. Piešķirt A.Gerbrederam, p.k. 240575-xxxxx, šaušanas instruktora sertifikātu, ar B, C, D, E 

kategorijas šaujamieročiem (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 

3.6. Piešķirt A.Andrejevam, p.k. 210272-xxxxx, šaušanas instruktora sertifikātu, ar B, C, D, E 

kategorijas šaujamieročiem (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 

3.7. Piešķirt M.Strādniekam, p.k. 080879-xxxxx, šaušanas instruktora sertifikātu, ar B, C, D, E 

kategorijas šaujamieročiem (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 

3.8. Piešķirt M.Kovaļovs, p.k. 260485-12909-xxxxx, šaušanas instruktora sertifikātu, ar B, C, D, 

E kategorijas šaujamieročiem (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 
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3.9. Piešķirt E.Porcikam, p.k. 230740-xxxxx, šaušanas instruktora sertifikātu, ar B, C, D 

kategorijas šaujamieročiem (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 

3.10. Pagarināt lēmuma par sertifikāta piešķiršanu termiņu A.Bērziņai, p.k. 051056-11725-xxxxx, 

V.Kalējam, p.k. 280775-xxxxx, M.Celmam, p.k. 220280-xxxxx (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 

4. punkts. Dažādi 

4.1. Par Anastasijas Grigorjevas (brīvā cīņa) iesniegumu stipendijas piešķiršanai 

Iesniegums ir iesniegts pēc sporta stipendiju konkursa noslēgšanās, jo sportiste tajā laikā 

atveseļojās pēc smagas traumas. A.Ābele iebilst, ka nebūtu korekti izskatīt šo iesniegumu. E.Puriņš 

informē, ka stipendiāts Armands Zvirbulis (brīvā cīņa) ir atteicies no piešķirtās stipendijas, līdz ar to šo 

atlikušo stipendiju varētu piešķirt A.Grigorjevai. Sporta stipendiju komisijas priekšsēdētāja A.Ābele 

piekrīt, ka izņēmuma kārtā vienas federācijas ietvaros to var darīt un pauž bažas, vai tas neradīs 

precedentu līdzīgiem gadījumiem. 

Nolemj:  

4.1.1. Piešķirt sporta stipendiju Anastasijai Grigorjevai 400 LVL apmērā (balsojums: par-7, pret-

0, atturas-0). 

4.2. Par Latvijas Augstskolu sporta savienības pieteikumu finansiālam atbalstam  

Ir saņemts pieteikums no Latvijas Augstskolu sporta savienības (LASS) ar lūgumu finansiāli 

atbalstīt starptautiskas studentu sporta spēles “Jaunieši sporto”, kas notiks Rīgā, 23.10.2014. – 

26.10.2014. E.Fogelis norāda, ka diemžēl studentu sporta vajadzības pilnībā apmierināt nav iespējams, un 

lūdz LASS valdes priekšsēdētāju A.Ābeli izvērtēt studentu sporta prioritātes. 

Nolemj:  

4.2.1. Pieņemt informāciju zināšanai un rekomendēt LASS izvērtēt studentu sporta prioritātes 

nākamajā gadā (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 

4.3. Par Latvijas Sporta deju federācijas iesniegumu finansiālam atbalstam  

Ir saņemts iesniegums no Latvijas Sporta deju federācijas (LSDF) ar lūgumu rast iespēju piešķirt 

finanšu līdzekļus 30 000 eiro apmērā Pasaules Čempionāta pieaugušajiem un jauniešiem 10 dejās 

rīkošanai Rīgā, 31.10.2014. – 02.11.2014. Notiek diskusija. 

E.Fogelis izsaka ierosinājumu šādus pieteikumus uz 2015.gadu pieņemt līdz martam, lai ir pamats 

aizstāvēt budžetu IZM.  

Nolemj:  

4.3.1. Pieņemt zināšanai un skatīt iesniegumu kopā ar pārējiem sporta pasākumu pieteikumiem 

(balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 

4.4. Par starptautisko sporta izstādi ISPO MUNICH 

E.Fogelis informē par starptautiskā specializēto sporta preču un sporta modes izstāde ISPO 

MUNICH, kas no 26.01.2014. līdz 29.01.2014. notiks Vācijas pilsētā Minhenē. 

Nolemj: 

4.4.1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.5. Par Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības iesniegumu 

E.Fogelis informē, ka ir saņemts iesniegums no Latvijas Sporta veterānu – senioru (LSVS) 

savienības par atbalsta vēstuli ilggadējam LSVS prezidentam Daumantam Znatnajam par lielo 

ieguldījumu sporta veterānu un tautas sporta kustības organizēšanā, atbalsta vēstule nepieciešama, lai 

lūgtu piešķirt D.Znatnajam Triju Zvaigžņu ordeni. 

Nolemj: 

4.5.1. Atbalstīt LSVS ierosinājumu un nosūtīt LSVS atbalsta vēstuli (balsojums: par-7, pret-0, 

atturas-0) 

 

Sēdes vadītājs: Einars Fogelis 

 

Protokolēja: Dace Kaspare 
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ.Nr. 40008022932) 

Valdes sēdes protokols Nr. 7 (14) 
Rīgā,  2013.gada 11.novembrī 

Grostonas ielā 6b  plkst. 16:00 

       

Piedalās: P.Apinis A.Ābele, A.Blaus, R.Emuliņš, M.Liepiņš, J.Naglis, I.Pētersons, A.Sausnītis, 

J.Upenieks, D.Zaļupe 

Sēdes vadītājs: E.Fogelis  

Uzaicinātie: E.Puriņš, R.Timma 

Protokolē: D.Kaspare 
 

Darba kārtība:  
5. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

6. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.  

7. Par Sporta stipendiju komisijas lēmumu par stipendiju piešķiršanu 2013. 14.m.g.  

8. Par LSFP budžetu 2014.gadam. 

9. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes lēmumiem.  

10. Par Revīzijas komisijas darbu. 

11. Par ENGSO forumu Strasbūrā 2013.gada 21.-22.oktobrī.  

12. Par IZM un LSFP apvienoto veidlapu  Pārskats par sporta federācijas aktivitātēm 2013.gadā”.  

13. Par LSFP komisiju darbu.  

14. Dažādi.  

1. punkts. LSFP iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana 

E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP valdes 14.oktobra sēdes protokolu Nr.6. Nolemj apstiprināt 

LSFP valdes 14. oktobra sēdes protokolu Nr. 6 (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0).  

2. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju 

M.Liepiņš informē, ka Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisija ir izvērtējusi 5 pretendentu uz 

šaušanas instruktora sertifikātu pieteikumus un rekomendē pieņemt lēmumu attiecībā uz pretendentiem 

saskaņā ar 11.11.2013. Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 9. Pretendentam 

Andrejam Savčukam komisija rekomendē piešķirt šaušanas instruktora sertifikātu. Pretendentiem 

G.Česnakovam, A.Gerbrederam, A.Andrejevam un M.Strādniekam komisija rekomendē pagarināt 

sertifikāta piešķiršanas izskatīšanas termiņu, jo nav saņemts apliecinājums no LR Valsts policijas par to, 

ka uz pretendentiem neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. 

Nolemj: 

2.1. Piešķirt A.Savčukam, p.k. 150785-xxxxx, šaušanas instruktora sertifikātu, ar A, B, C, D, 

E kategorijas šaujamieročiem un lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem (balsojums: par-11, pret-0, 

atturas-0). 

2.2. Pagarināt lēmuma par sertifikāta piešķiršanu termiņu Genādijam Česnokovam, p.k. 050268-

xxxxx, Andrejam Gerbrederam, p.k. 240575-xxxxx, Andrejam Andrejevam, p.k. 210272-xxxxx, Mārim 

Strādniekam, p.k. 080879-xxxxx (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0). 

3. punkts. Par Sporta stipendiju komisijas lēmumu par stipendiju piešķiršanu 201 . 14.m.g.  

Ziņo Sporta stipendiju komisijas priekšsēdētāja Agita Ābele – 11.novembrī notika komisijas sēde. 

Kopā finansiāls atbalsts tiks piešķirts 38 sportistiem (stipendiju sadalījums – protokola 1.pielikumā). 

Kopējais stipendiju fonds ir 22 320 latu, no tiem 20 lati paliek nākamā gada stipendiju fondā. Tika veikti 

daži precizējumi līgumos, pieprasot federācijām vispirms sportistiem samaksāt pusi no stipendijas, pārējo 

– pēc tam, kad ir saņemta sekmību apliecinoša akadēmiskā izziņa par pirmā semestra rezultātiem. Ja tas 

nav izdarīts līdz 1.martam, ja vien tam nav attaisnojošs iemesls, nauda jāatskaita atpakaļ, papildinot 

nākošā gada stipendiju fondu. 

E.Fogelis norāda, ka būtu jāapspriež konkursa punktu sadales kritēriji nākošajam konkursam. 

Šogad tika paaugstināti punkti SELL spēlēm un Latvijas čempionātiem, kā rezultātā, piemēram, Eiropas 

čempions U-23, cienījams olimpietis netiek līdzi, lai saņemtu stipendiju. A.Ābele – mēs gribam atbalstīt 

ne tikai izlases sastāva daļu, kurai ir iespēja iegūt finansiālu atbalstu citur, bet padomāt par Latvijas 

mēroga sportistiem, kuriem 300 lati ir jūtami daudz spēcīgāka motivācija nekā citiem – 1000 latu. Ņemot 

vērā iepriekšējā gada pieredzi, ka arī ļoti cienījami sportisti saņēma stipendiju un pēc tam nelikās ne zinis, 

turpretim tie, kas saņēmuši mazākas summas, godprātīgi nodot visas atskaites. 
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E.Puriņš ierosina šī mācību gada laikā MK noteiktajā kārtībā saņemt stipendiju maksāšanas 

atļauju pa tiešo sportistam, atbrīvojot no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas. Tas atvieglotu darbu, 

stipendiāti sadarbotos ar LSFP nevis pastarpināti – caur federācijām. Tam nepieciešams Ministru kabineta 

lēmums. E.Fogelis uzdod E.Puriņam sagatavot pieteikumu uz nākošo Latvijas Nacionālo sporta padomi, 

pieteikuma kopiju – IZM. 

Nolemj: 

3.1. Atbalstīt Sporta stipendiju komisijas lēmumu par stipendiātiem piešķirto sporta stipendiju 

sadalījumu (protokola 1.pielikums), (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0). 

4. punkts. Par LSFP budžetu 2014.gadam 

E.Fogelis pasakās visiem kolēģiem par iesaistīšanos procesā. Darbs, ko veicām kopā ar Latvijas 

Olimpisko komiteju un Latvijas Komandu sporta spēļu asociāciju, ar zināmām grūtībām, tomēr devis 

rezultātu, jo pa starpu parādījās arī dažādi alternatīvi priekšlikumi. E.Fogelis pasakās J.Upeniekam par 

operatīvu koordinēšanu starp LSFP, pārējām iesaistītajām organizācijām un budžeta komisiju. Esam arī 

publiski pateikušies Saeimas Budžeta komisijas vadītājam J.Reiram par izpratni un konstruktīvajiem 

risinājumiem. Tagad jāgaida, kad notiks sarunas ar IZM par summu sadali un līguma slēgšanu. 

A.Sausnītis – pozitīvi jāatzīmē fakts, ka beidzot sports tika minēts kā nozare nevis katra sporta 

organizācija atsevišķi. Tas ir izdevies arī, pateicoties pašvaldībām, kā lielam sadarbības partnerim. 

J.Upenieks – pavadot divas nedēļas no rīta līdz vakaram, diskutējot par dažādiem budžeta 

jautājumiem, varu teikt, ka par sportu valdīja ļoti augsta vienprātība, tāpēc es uzskatu, ka šī ir latiņa, no 

kuras nākošgad mēs varētu sākt un to kāpināt. Runājot par pedagogu algām – tā viennozīmīgi ir nākamā 

gada prioritāte, ar kuru ir jāsāk.  

E.Fogelis atgādina, ka jarēķinās ar to, ka nevarēsim pieprasīt līdzekļus dažādiem neparedzētiem 

gadījumiem. 

A.Sausnītis – nenoliedzami šobrīd esam spēruši soli uz priekšu, par to jāpasakās, taču mēs 

vienlaikus nedrīkstam aizmirst par sporta skolotāju algu jautājuma risināšanu. 

J.Naglis norāda, ka tas tomēr jāskata kontekstā – pieaugums ir, turklāt – ievērojams, ja skatāmies 

procentuāli. Nākošais pozitīvais fakts ir trešā sporta stunda, kas tiks apmaksāta. Darba algu 

paaugstināšana būtu jārisina kopā ar arodbiedrībām.  

D.Zaļupe iebilst, ka to tomēr nevar stādīt kontekstā ar visu, protams, 1,5 miljoni ir ieguvums 

sportam kopumā, taču šī nauda pārsvarā aizies pieaugušo sportam. Reālā situācija nav tik optimistiska, kā 

varētu šķist, jo pašvaldībām vairs nav līdzekļu, ko atlikt pedagogu algu paaugstināšanai. 

E.Fogelis – šis jautājums tuvākajā laikā tiks skatīts Latvijas Pašvaldību savienībā, ir jāstrādā 

kopīgi tālāk, gan ar pašvaldībām, gan federācijām. 

Nolemj:  
4.1. Informāciju pieņemt zināšanai. 

5. punkts. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes lēmumiem 

E.Fogelis informē, ka Latvijas Nacionālās sporta padomes (LNSP) sēdē tika atbalstīta rogaininga 

iekļaušana Latvijas Orientēšanās federācijas sporta veidu sarakstā. 

E.Fogelis dara zināmu, ka nākošajā LNSP sēdē, kas notiks 2.decembrī, darīs zināmus skaitļus, 

kas ir attiecināmi uz valsts kapitālsabiedrību ziedojumiem, līdz ar to mēs varētu zināt vismaz aptuveno 

līdzekļu apjomu, kas nākamajā gadā būs mūsu rīcībā. 

E.Fogelis par pēdējo LNSP – diemžēl visus jautājumus, kas bija sagatavoti no IZM puses ar 

vēlmi iezīmēt valsts kapitālsabiedrību ziedojumu sadali, tika atlikti, jo no LNSP puses bija uzstādījums, 

ka par to var lemt tikai tad, kad ir paziņoti apjomi, kā arī LNSP lika izstrādāt kritērijus. Tātad saruna tiks 

turpināta, kad no valsts kapitālsabiedrību puses būs zināmi ziedojumu apjomi. 

Nolemj:  

5.1. Iekļaut rogainingu Latvijas Orientēšanās federācijas sporta veidu sarakstā (balsojums: par-11, 

pret-0, atturas-1). 

5.2. Informāciju pieņemt zināšanai. 

6.punkts. Par Revīzijas komisijas darbu 

E.Fogelis – esam pavadījuši daudz laika, lai vestu šo darbu uz priekšu, šobrīd ir sagatavots 

starpziņojums. Lūdz R.Timmu informēt par pašreizējo situāciju.  

R.Timma izsaka pateicību par nepieciešamo dokumentu nodrošināšanu. Līdz galīgam ziņojumam 

vēl ir nepieciešams laiks līdz 1.decembrim, kad būs sagatavots gala ziņojums, ko varēs arī prezentēt 

valdei. 
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Nolemj:  
6.1. Informāciju pieņemt zināšanai. 

7.punkts. Par ENGSO forumu Strasb rā 201 .gada 21.-22.oktobrī 

E.Puriņš – ENGSO forums notika Strasbūrā Eiropas Jaunatnes centrā netālu no Eiropas 

Parlamenta ēkas. Pasākums bija maz apmeklēts, bija pārstāvētas 14 valstis no 40. Forumā tika pievērsta 

uzmanība labai pārvaldībai sportā. Šī projekta ietvaros foruma dalībnieki saņēma arī materiālus un 

atmiņas karti ar informāciju, ko var izmantot dalīborganizācijas, federācijas. Materiālu nepieciešams 

tulkot.  E.Fogelis izsaka priekšlikumu materiālu iztulkot un ievietot mājaslapā. Otrs foruma temats bija – 

godīgums sportā, kur bez dopinga problēmām pēdējos gados aktuāla problēma ir nelegālie totalizatori. 

Pēdējos gados ir zināmi 680 gadījumi, kad spēles rezultāts ir iepriekš sarunāts.  

Nolemj:  
7.1. Informāciju pieņemt zināšanai. 

8.punkts. Par IZM un LSFP apvienoto veidlapu  

„Pārskats par sporta federācijas aktivitātēm 201 .gadā”.  

E.Fogelis – šobrīd IZM ir apstiprinājusi mūsu piedāvāto veidlapas versiju, lai vairs nebūtu 

atširīgas atskaišu formas IZM un LSFP. E.Puriņš – tas vēl jāsaskaņo ar Sporta un jaunatnes departamenta 

vadību. 

I.Pētersons ierosina aktivitāšu kritēriju 5.punktā svītrot nosacījumu – ne mazāk kā 6 valstis. 

Piemēram, mēs (Latvijas Florbola savienība) saņemam finansējumu par piecu valstu Pasaules čempionāta 

kvalifikāciju, bet aktivitātēs nevaram to iekļaut. Notiek diskusija – I.Pētersons, J.Naglis, E.Fogelis, 

P.Apinis, R.Emuliņš. Ierosina šo punktu neattiecināt uz sporta spēlēm. 

Nolemj:  
8.1. Veikt labojumu veidlapas “Pārskats par sporta federācijas aktivitātēm 2013.gadā”, 5.punktā, 

skaitu – ne mazāk kā 6 valstis – neattiecinot uz sporta spēlēm. Saskaņot labojumu un veidlapu ar IZM 

(balsojums: par-11, pret-0, atturas-0). 

9.punkts. Par LSFP komisiju darbu 

M.Liepiņš iepazīstina ar iesniegto Juridiskās komisijas nolikumu (protokola 2.pielikums) un 

sastāvu: komisijas priekšsēdētājs – Agris Blaus, komisijas locekļi – Nils Žuravļovs, Artūrs Balodis, Vairis 

Brīze, Māris Liepiņš (t.sk. komisijas sekretārs). 

M.Liepiņš iepazīstina ar iesniegto Ekspertu komisijas sastāvu: komisijas priekšsēdētājs – Agita 

Ābele, komisijas locekļi – Inese Ļubinska, Anda Mičule. Komisijas sekretārs – Artūrs Balodis. Saskaņā 

ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kārtību, Ekspertu komisija veic ārvalstīs iegūtās profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanu, kā arī lemj par atzinuma sniegšanu sporta speciālista sertifikāta izsniegšanai sporta 

veidos, kuros nav atzītās federācijas. Komisijas nolikums tika apstiprināts iepriekšējā valdes sēdē. 

Nolemj:  

9.1. Apstiprināt Juridiskās komisijas nolikumu (protokola 2.pielikums) un sastāvu: komisijas 

priekšsēdētājs – Agris Blaus, komisijas locekļi – Nils Žuravļovs, Artūrs Balodis, Vairis Brīze, Māris 

Liepiņš (t.sk. komisijas sekretārs) (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0). 

9.2. Apstiprināt Ekspertu komisijas sastāvu komisijas priekšsēdētājs – Agita Ābele, komisijas 

locekļi – Inese Ļubinska, Anda Mičule. Komisijas sekretārs – Artūrs Balodis.  (balsojums: par-11, pret-0, 

atturas-0). 

10. punkts. Dažādi 

E.Fogelis informē par LSFP apkopotajiem un iesniegtajiem priekšlikumiem Sporta politikas 

pamatnostādnēm.  

E.Fogelis ziņo par darbu ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru, ir sagatavots līguma projekts, 

turpinās sarunas. 

E.Fogelis iepazīstina ar LSFP logo dizaina skicēm, ko piedāvā SIA “Due dizains”. Notiek 

diskusija. J.Naglis ierosina rīkot nelielu konkursu, dodot iespēju ieinteresētajām pusēm piedalīties 

organizācijas identitātes veidošanā. 

Nolemj:  

10.1. Informāciju par Sporta politikas pamatnostādnēm un Tūrisma attīstības valsts aģentūru 

pieņemt zināšanai. 

10.2. Turpināt darbu pie logo dizaina izstrādes, ņemot vērā ieteikumus (balsojums: par-11, pret-0, 

atturas-0). 
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Sēdes vadītājs: Einars Fogelis 

 

Protokolēja: Dace Kaspare 

  



8 

 

Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ.Nr. 40008022932) 

Valdes sēdes protokols Nr. 7 (14) 
Rīgā,  2013.gada 11.novembrī 

Grostonas ielā 6b  plkst. 16:00 

       

Piedalās: P.Apinis A.Ābele, A.Blaus, R.Emuliņš, M.Liepiņš, J.Naglis, I.Pētersons, A.Sausnītis, 

J.Upenieks, D.Zaļupe 

Sēdes vadītājs: E.Fogelis  

Uzaicinātie: E.Puriņš, R.Timma 

Protokolē: D.Kaspare 
 

Darba kārtība:  
15. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
16. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.  
17. Par Sporta stipendiju komisijas lēmumu par stipendiju piešķiršanu 2013. 14.m.g.  

18. Par LSFP budžetu 2014.gadam. 

19. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes lēmumiem.  

20. Par Revīzijas komisijas darbu. 

21. Par ENGSO forumu Strasbūrā 2013.gada 21.-22.oktobrī.  

22. Par IZM un LSFP apvienoto veidlapu  Pārskats par sporta federācijas aktivitātēm 2013.gadā”.  

23. Par LSFP komisiju darbu.  

24. Dažādi.  

1. punkts. LSFP iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana 

E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP valdes 14.oktobra sēdes protokolu Nr.6. Nolemj apstiprināt 

LSFP valdes 14. oktobra sēdes protokolu Nr. 6 (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0).  

2. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju 

M.Liepiņš informē, ka Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisija ir izvērtējusi 5 pretendentu uz 

šaušanas instruktora sertifikātu pieteikumus un rekomendē pieņemt lēmumu attiecībā uz pretendentiem 

saskaņā ar 11.11.2013. Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 9. Pretendentam 

Andrejam Savčukam komisija rekomendē piešķirt šaušanas instruktora sertifikātu. Pretendentiem 

G.Česnakovam, A.Gerbrederam, A.Andrejevam un M.Strādniekam komisija rekomendē pagarināt 

sertifikāta piešķiršanas izskatīšanas termiņu, jo nav saņemts apliecinājums no LR Valsts policijas par to, 

ka uz pretendentiem neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. 

Nolemj: 

2.1. Piešķirt A.Savčukam, p.k. 150785-     , šaušanas instruktora sertifikātu, ar A, B, C, D, 

E kategorijas šaujamieročiem un lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem (balsojums: par-11, pret-0, 

atturas-0). 

2.2. Pagarināt lēmuma par sertifikāta piešķiršanu termiņu Genādijam Česnokovam, p.k. 050268-

xxxxx, Andrejam Gerbrederam, p.k. 240575-xxxxx, Andrejam Andrejevam, p.k. 210272-xxxxx, Mārim 

Strādniekam, p.k. 080879-xxxxx (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0). 

 . punkts. Par Sporta stipendiju komisijas lēmumu par stipendiju piešķiršanu 201 . 14.m.g.  

Ziņo Sporta stipendiju komisijas priekšsēdētāja Agita Ābele – 11.novembrī notika komisijas sēde. 

Kopā finansiāls atbalsts tiks piešķirts 38 sportistiem (stipendiju sadalījums – protokola 1.pielikumā). 

Kopējais stipendiju fonds ir 22 320 latu, no tiem 20 lati paliek nākošā gada stipendiju fondā. Tika veikti 

daži precizējumi līgumos, pieprasot federācijām vispirms sportistiem samaksāt pusi no stipendijas, pārējo 

– pēc tam, kad ir saņemta sekmību apliecinoša akadēmiskā izziņa par pirmā semestra rezultātiem. Ja tas 

nav izdarīts līdz 1.martam, ja vien tam nav attaisnojošs iemesls, nauda jāatskaita atpakaļ, papildinot 

nākošā gada stipendiju fondu. 

E.Fogelis norāda, ka būtu jāapspriež konkursa punktu sadales kritēriji nākošajam konkursam. 

Šogad tika paaugstināti punkti SELL spēlēm un Latvijas čempionātiem, kā rezultātā, piemēram, Eiropas 

čempions U-23, cienījams olimpietis netiek līdzi, lai saņemtu stipendiju. A.Ābele – mēs gribam atbalstīt 

ne tikai izlases sastāva daļu, kurai ir iespēja iegūt finansiālu atbalstu citur, bet padomāt par Latvijas 

mēroga sportistiem, kuriem 300 lati ir jūtami daudz spēcīgāka motivācija nekā citiem – 1000 latu. Ņemot 

vērā iepriekšējā gada pieredzi, ka arī ļoti cienījami sportisti saņēma stipendiju un pēc tam nelikās ne zinis, 

turpretim tie, kas saņēmuši mazākas summas, godprātīgi nodot visas atskaites. 
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E.Puriņš ierosina šī mācību gada laikā MK noteiktajā kārtībā saņemt stipendiju maksāšanas 

atļauju pa tiešo sportistam, atbrīvojot no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas. Tas atvieglotu darbu, 

stipendiāti sadarbotos ar LSFP nevis pastarpināti – caur federācijām. Tam nepieciešams Ministru kabineta 

lēmums. E.Fogelis uzdod E.Puriņam sagatavot pieteikumu uz nākošo Latvijas Nacionālo sporta padomi, 

pieteikuma kopiju – IZM. 

Nolemj: 

3.1. Atbalstīt Sporta stipendiju komisijas lēmumu par stipendiātiem piešķirto sporta stipendiju 

sadalījumu (protokola 1.pielikums), (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0). 

4. punkts. Par LSFP budžetu 2014.gadam 

E.Fogelis pasakās visiem kolēģiem par iesaistīšanos procesā. Darbs, ko veicām kopā ar Latvijas 

Olimpisko komiteju un Latvijas Komandu sporta spēļu asociāciju, ar zināmām grūtībām, tomēr devis 

rezultātu, jo pa starpu parādījās arī dažādi alternatīvi priekšlikumi. E.Fogelis pasakās J.Upeniekam par 

operatīvu koordinēšanu starp LSFP, pārējām iesaistītajām organizācijām un budžeta komisiju. Esam arī 

publiski pateikušies Saeimas Budžeta komisijas vadītājam J.Reiram par izpratni un konstruktīvajiem 

risinājumiem. Tagad jāgaida, kad notiks sarunas ar IZM par summu sadali un līguma slēgšanu. 

A.Sausnītis – pozitīvi jāatzīmē fakts, ka beidzot sports tika minēts kā nozare nevis katra sporta 

organizācija atsevišķi. Tas ir izdevies arī, pateicoties pašvaldībām, kā lielam sadarbības partnerim. 

J.Upenieks – pavadot divas nedēļas no rīta līdz vakaram, diskutējot par dažādiem budžeta 

jautājumiem, varu teikt, ka par sportu valdīja ļoti augsta vienprātība, tāpēc es uzskatu, ka šī ir latiņa, no 

kuras nākošgad mēs varētu sākt un to kāpināt. Runājot par pedagogu algām – tā viennozīmīgi ir nākamā 

gada prioritāte, ar kuru ir jāsāk.  

E.Fogelis atgādina, ka jārēķinās ar to, ka nevarēsim pieprasīt līdzekļus dažādiem neparedzētiem 

gadījumiem. 

A.Sausnītis – nenoliedzami šobrīd esam spēruši soli uz priekšu, par to jāpasakās, taču mēs 

vienlaikus nedrīkstam aizmirst par sporta skolotāju algu jautājuma risināšanu. 

J.Naglis norāda, ka tas tomēr jāskata kontekstā – pieaugums ir, turklāt – ievērojams, ja skatāmies 

procentuāli. Nākošais pozitīvais fakts ir trešā sporta stunda, kas tiks apmaksāta. Darba algu 

paaugstināšana būtu jārisina kopā ar arodbiedrībām.  

D.Zaļupe iebilst, ka to tomēr nevar stādīt kontekstā ar visu, protams, 1,5 miljoni ir ieguvums 

sportam kopumā, taču šī nauda pārsvarā aizies pieaugušo sportam. Reālā situācija nav tik optimistiska, kā 

varētu šķist, jo pašvaldībām vairs nav līdzekļu, ko atlikt pedagogu algu paaugstināšanai. 

E.Fogelis – šis jautājums tuvākajā laikā tiks skatīts Latvijas Pašvaldību savienībā, ir jāstrādā 

kopīgi tālāk, gan ar pašvaldībām, gan federācijām. 

Nolemj:  
4.1. Informāciju pieņemt zināšanai. 

5. punkts. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes lēmumiem 

E.Fogelis informē, ka Latvijas Nacionālās sporta padomes (LNSP) sēdē tika atbalstīta rogaininga 

iekļaušana Latvijas Orientēšanās federācijas sporta veidu sarakstā. 

E.Fogelis dara zināmu, ka nākošajā LNSP sēdē, kas notiks 2.decembrī, darīs zināmus skaitļus, 

kas ir attiecināmi uz valsts kapitālsabiedrību ziedojumiem, līdz ar to mēs varētu zināt vismaz aptuveno 

līdzekļu apjomu, kas nākošajā gadā būs mūsu rīcībā. 

E.Fogelis par pēdējo LNSP – diemžēl visus jautājumus, kas bija sagatavoti no IZM puses ar 

vēlmi iezīmēt valsts kapitālsabiedrību ziedojumu sadali, tika atlikti, jo no LNSP puses bija uzstādījums, 

ka par to var lemt tikai tad, kad ir paziņoti apjomi, kā arī LNSP lika izstrādāt kritērijus. Tātad saruna tiks 

turpināta, kad no valsts kapitālsabiedrību puses būs zināmi ziedojumu apjomi. 

Nolemj:  

5.1. Iekļaut rogainingu Latvijas Orientēšanās federācijas sporta veidu sarakstā (balsojums: par-11, 

pret-0, atturas-1). 

5.2. Informāciju pieņemt zināšanai. 

6.punkts. Par Revīzijas komisijas darbu 

E.Fogelis – esam pavadījuši daudz laika, lai vestu šo darbu uz priekšu, šobrīd ir sagatavots 

starpziņojums. Lūdz R.Timmu informēt par pašreizējo situāciju.  

R.Timma izsaka pateicību par nepieciešamo dokumentu nodrošināšanu. Līdz galīgam ziņojumam 

vēl ir nepieciešams laiks līdz 1.decembrim, kad būs sagatavots gala ziņojums, ko varēs arī prezentēt 

valdei. 
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Nolemj:  
6.1. Informāciju pieņemt zināšanai. 

 .punkts. Par ENGSO forumu Strasb rā 201 .gada 21.-22.oktobrī 

E.Puriņš – ENGSO forums notika Strasbūrā Eiropas Jaunatnes centrā netālu no Eiropas 

Parlamenta ēkas. Pasākums bija maz apmeklēts, bija pārstāvētas 14 valstis no 40. Forumā tika pievērsta 

uzmanība labai pārvaldībai sportā. Šī projekta ietvaros foruma dalībnieki saņēma arī materiālus un 

atmiņas karti ar informāciju, ko var izmantot dalīborganizācijas, federācijas. Materiālu nepieciešams 

tulkot.  E.Fogelis izsaka priekšlikumu materiālu iztulkot un ievietot mājaslapā. Otrs foruma temats bija – 

godīgums sportā, kur bez dopinga problēmām pēdējos gados aktuāla problēma ir nelegālie totalizatori. 

Pēdējos gados ir zināmi 680 gadījumi, kad spēles rezultāts ir iepriekš sarunāts.  

Nolemj:  
7.1. Informāciju pieņemt zināšanai. 

8.punkts. Par IZM un LSFP apvienoto veidlapu  

„Pārskats par sporta federācijas aktivitātēm 201 .gadā”.  

E.Fogelis – šobrīd IZM ir apstiprinājusi mūsu piedāvāto veidlapas versiju, lai vairs nebūtu 

atširīgas atskaišu formas IZM un LSFP. E.Puriņš – tas vēl jāsaskaņo ar Sporta un jaunatnes departamenta 

vadību. 

I.Pētersons ierosina aktivitāšu kritēriju 5.punktā svītrot nosacījumu – ne mazāk kā 6 valstis. 

Piemēram, mēs (Latvijas Florbola savienība) saņemam finansējumu par piecu valstu Pasaules čempionāta 

kvalifikāciju, bet aktivitātēs nevaram to iekļaut. Notiek diskusija – I.Pētersons, J.Naglis, E.Fogelis, 

P.Apinis, R.Emuliņš. Ierosina šo punktu neattiecināt uz sporta spēlēm. 

Nolemj:  
8.1. Veikt labojumu veidlapas “Pārskats par sporta federācijas aktivitātēm 2013.gadā”, 5.punktā, 

skaitu – ne mazāk kā 6 valstis – neattiecinot uz sporta spēlēm. Saskaņot labojumu un veidlapu ar IZM 

(balsojums: par-11, pret-0, atturas-0). 

9.punkts. Par LSFP komisiju darbu 

M.Liepiņš iepazīstina ar iesniegto Juridiskās komisijas nolikumu (protokola 2.pielikums) un 

sastāvu: komisijas priekšsēdētājs – Agris Blaus, komisijas locekļi – Nils Žuravļovs, Artūrs Balodis, Vairis 

Brīze, Māris Liepiņš (t.sk. komisijas sekretārs). 

M.Liepiņš iepazīstina ar iesniegto Ekspertu komisijas sastāvu: komisijas priekšsēdētājs – Agita 

Ābele, komisijas locekļi – Inese Ļubinska, Anda Mičule. Komisijas sekretārs – Artūrs Balodis. Saskaņā 

ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kārtību, Ekspertu komisija veic ārvalstīs iegūtās profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanu, kā arī lemj par atzinuma sniegšanu sporta speciālista sertifikāta izsniegšanai sporta 

veidos, kuros nav atzītās federācijas. Komisijas nolikums tika apstiprināts iepriekšējā valdes sēdē. 

Nolemj:  

9.1. Apstiprināt Juridiskās komisijas nolikumu (protokola 2.pielikums) un sastāvu (balsojums: 

par-11, pret-0, atturas-0). 

9.2. Apstiprināt Ekspertu komisijas sastāvu (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0). 

10. punkts. Dažādi 

E.Fogelis informē par LSFP apkopotajiem un iesniegtajiem priekšlikumiem Sporta politikas 

pamatnostādnēm.  

E.Fogelis ziņo par darbu ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru, ir sagatavots līguma projekts, 

turpinās sarunas. 

E.Fogelis iepazīstina ar LSFP logo dizaina skicēm, ko piedāvā SIA “Due dizains”. Notiek 

diskusija. J.Naglis ierosina rīkot nelielu konkursu, dodot iespēju ieinteresētajām pusēm piedalīties 

organizācijas identitātes veidošanā. 

Nolemj:  

10.1. Informāciju par Sporta politikas pamatnostādnēm un Tūrisma attīstības valsts aģentūru 

pieņemt zināšanai. 

10.2. Turpināt darbu pie logo dizaina izstrādes, ņemot vērā ieteikumus (balsojums: par-11, pret-0, 

atturas-0). 

 

Sēdes vadītājs: Einars Fogelis 

 

Protokolēja: Dace Kaspare 
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ.Nr. 40008022932) 

Valdes sēdes protokols Nr. 6 (13) 
Rīgā,  2013.gada 14.oktobrī 

Grostonas ielā 6b  plkst. 16:00 

       

Piedalās: A.Ābele, A.Blaus, R.Emuliņš, M.Liepiņš, J.Naglis, I.Pētersons, A.Sausnītis, J.Upenieks, 

D.Zaļupe 

Nepiedalās: P.Apinis  

Sēdes vadītājs: E.Fogelis  

Uzaicinātie: E.Puriņš, R.Timma, E.Severs, A.Slokenbergs 

Protokolē: D.Kaspare 
 

Darba kārtība:  
25. Par Latvijas Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) iespējamo atbalstu Latvijas sportistiem 

ar mērķi popularizēt Latvijas tēlu pasaulē (TAVA direktors A. Slokenbergs). 

26. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
27. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.  
28. Par LSFP budžetu 2014.gadam. 

29. Par LSFP komisiju darbu. 

30. Dažādi. 

1. punkts. Par TAVA iespējamo atbalstu Latvijas sportistiem ar mērķi popularizēt Latvijas tēlu 

pasaulē 

E.Fogelis dod vārdu Latvijas Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) direktoram Armandam 

Slokenbergam. A.Slokenbergs – no tūrisma zīmola pamatā ieguvēji ir tūrisma nozare, mēs reklamējam 

valsti un tūrisma produktus, taču netiešā veidā ieguvēji ir arī citi. Arī sportam mēs varam dot zināmu 

atbalstu. Iespējams, ka šobrīd pat sports var vairāk atbalstīt tūrismu nekā tūrisms sportu. Tas, ko mēs 

varam darīt – sadarboties tādā veidā, ka braucot uz sporta pasākumiem, būtu iespēja aizvest suvenīrus, 

kas informē par valsti. Tā ir arī noderīga informācija ceļotājiem. Tāpat piedāvājam sniegt informatīvu 

atbalstu, apmainoties ar informāciju mājas lapās. Vēl viens piedāvājums ir žurnālistiem, kas atbraukuši uz 

Latviju atspoguļot sacensības, organizēt tūres, lai iepazītu tūrisma objektus, varam sadarboties šādu tūru 

organizēšanā. Mums ir svarīgi piesaistīt apmeklētājus mūsu portālam, ja jums ir resursi internetā, tad ir 

iespēja ievietot mūsu portāla reklāmas banerus mājas lapās, informatīvos materiālus, video, kas veidoti 

tūrisma vajadzībām.   

Runājot par tūrisma zīmolu, tas veidots tieši tūrisma vajadzībām, iepriekš izpētot gan 

pieprasījumu tūrismā, gan to, ko varam piedāvāt, kādas ir Latvijas sabiedrības vērtības. Zīmols ir elastīgs, 

to iespējams pielāgot dažādām vajadzībām, tas ir pielāgots gan dažādu valstu tirgiem, piemēram, Vācijai, 

tāpat to iespējams pielāgot sportam. Mums  ir ļoti plašs instrumentu loks – portāls patērētājiem, dažādi 

video stāsti, ziņu apkārtraksts, kuru izstūtam profesionāļiem, materiāli – gan vispārīgi, gan konkrētiem 

mērķiem un vajadzībām veidoti, ir arī mobilā aplikācija, kur cilvēki uz vietas var apskatīt kādi tūrisma vai 

infrastruktūras objekti ir tuvumā. To visu var izmantot arī, organizējot sporta pasākumus. Mums ir arī 

skaisti video stāsti par konkrētām vietām, piemēram, par Jūrmalu, Turaidu u.c. – krievu, vācu, angļu 

valodā. Gan video, gan informatīvie materiāli ir pieejami TAVA mājas lapā, informatīvie materiāli ir arī 

drukātā veidā. Mūsu portāls ir nozīmīgs komunikācijas rīks, pagājušajā gadā unikālo apmeklētāju skaits 

bija vairāk kā miljons, šogad skaits būs vēl lielāks. Portālā ir pasākumu sadaļa, kas ir pieprasīta, kur mēs 

labprāt izvietotu informāciju par sporta pasākumiem, kuriem būtu tūrisma piesaistes potenciāls. Visa 

informācija, kas ir portālā ir arī mobilajā aplikācijā. 

Mēs traktējam sporta federācijas kā komunikatorus, dodot materiālus federācijām, kuras 

potenciāli nogādā informatīvos materiālus tūristu rokās, tāpēc mēs uzskatam, ka par to nekas nav 

jāmaksā. Šobrīd būtu svarīgi apkopot informāciju, cik liels būtu pierasījums, lai mēs varētu to piegādāt, 

ko vajadzētu izdarīt līdz gada beigām. 

TAVA ir valsts aģentūra Ekonomikas ministrijas pakļautībā, ko finansē no valsts budžeta, daudz 

līdzekļu tiek izmantots arī no Eiropas līdzekļiem. Ir konsultatīvā padome, kur tiek apspriesti tūrisma 

mārketinga jautājumi. Ir izstrādāti stratēģiskie dokumenti – mārketinga un komunikāciju stratēģijas, kas 

ļauj līdzekļus ļoti mērķtiecīgi virzīt tur, kur sagaidāma vislielākā atdeve. Papildus minētajam tiek taisītas 

arī reklāmas kampaņas, organizētas izstādes, nacionālie stendi tūrisma izstādēs, arī produktu izstāde. Es 
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domāju, ka mums vajadzētu tuvākajā laikā tikties ar tūroperatoriem par lielākajiem sporta pasākumiem, 

lai sporta pasākumi tiktu veidoti kompleksi kā papildus tūrisma objekti. 

Runājot par to, kā var uzlabot šo mārketinga atdevi no valsts investīcijām sportā, mums būtu 

jādomā, kā sports kopumā varētu veicināt tūrisma atpazīstamību vai valsts zīmola atpazīstamību, veidojot 

šo mārketinga komplektu kompetenāku, pielietojamāku un praktiskāku. 

E.Fogelis – igauņi caur attīstības aģentūru ir nodefinējuši trīs grantus sezonā līdz trīs tūkstošiem 

katru, un dod iespēju sporta veidu federācijām pretendēt, kur izvērtēšanas kritēriji ir piesaistīto tūristu 

skaits, publicitāte u.tml., mēs to varētu darīt līdzīgi, piemēram, sporta federācijai, piesakoties starptautiska 

sporta pasākuma rīkošanai, ir zināms, ka, atbilstot konkrētiem kritērijiem, ir iespēja pieteikties un 

pretendēt uz 100 tūkstošiem. 

A.Slokenbergs – vēl viena lieta būtu iespēja veidot sporta atribūtiku un noformējumu vienotā 

stilistikā, atpazīstamību veicinošā veidā, kas var būt virzīts uz populārākajiem sporta veidiem, konkrētiem 

sportistiem, arī uz faniem, organizējot radošo pusi, tieši izstrādājot vienotu stilistiku, lai tas būtu 

pamanāmi, profesionāli, kā arī pārdod Latviju kā tūrisma galamērķi vai kā interesantu valsti. 

E.Fogelis – man ir priekšlikums izveidot nelielu darba grupu, lai varētu konkretizēt, ko mēs 

varam šajā jomā darīt. Pirmkārt, mēs varam iedot sacensību kalendāru, mēneša laikā mēs varētu atlasīt to, 

kas šajā sakarā varētu būt interesants. Tuvākās nedēļas laikā mēs varētu noorganizēt darba grupas sastāvu. 

A.Sausnītis ierosina svinīgi parakstīt sadarbības līgumu. A.Slokenbergs atbalsta šo priekšlikumu. 

Nolemj:  

1.1. M.Liepiņam – sagatavot sadarbības līguma projektu (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

1.2. Organizēt darba grupu un nākošo tikšanos (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

2. punkts. LSFP iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana 

E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP valdes 9.septembra sēdes protokolu Nr.5. Nolemj apstiprināt 

LSFP valdes 9. septembra sēdes protokolu Nr. 5 (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).  

3. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju 

M.Liepiņš informē, ka Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisija ir izvērtējusi 5 pretendentu uz 

šaušanas instruktora sertifikātu pieteikumus un rekomendē pieņemt lēmumu attiecībā uz pretendentiem 

saskaņā ar 14.10.2013. Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 8. Pretendentiem 

E.Porcikam, U.Cāzeram un T.Ervikam komisija rekomendē piešķirt šaušanas instruktora sertifikātu. 

Pretendentiem A.Savčukam un I.Adejanovam komisija rekomendē pagarināt sertifikāta 

piešķiršanas izskatīšanas termiņu, jo nav saņemts apliecinājums no LR Valsts policijas par to, ka uz 

pretendentiem neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi, kā 

arī pretendentam I.Adejanovam ir precizējams jautājums par šaušanas instruktora stāžu. 

Nolemj: 

3.1. Piešķirt Edgaram Porcikam (p.k. 011081-     ) šaušanas instruktora sertifikātu, ar B, C, D, 

E kategorijas šaujamieročiem (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

3.2. Piešķirt Uldim Cāzeram (p.k. 240467-     ) šaušanas instruktora sertifikātu, ar A, B, C, D 

kategorijas šaujamieročiem un lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem (balsojums: par-10, pret-0, 

atturas-0). 

3.3. Piešķirt Tomam Ervikam (p.k. 201088-     ) šaušanas instruktora sertifikātu A, B, C, D 

kategorijas šaujamieročiem un lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem (balsojums: par-10, pret-0, 

atturas-0). 

3.4. Pagarināt lēmuma par sertifikāta piešķiršanu termiņu A.Savčukam, p.k. 150785-xxxxx, 

I.Adejanovam, p.k. 021162-xxxxx  (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

4. punkts. Par LSFP budžetu 2014.gadam 

E.Fogelis – pēdējo trīs gadu laikā neparedzētos gadījumos, paredzētos gadījumos un dažādās citās 

formās katru gadu sporta budžetam ir likts klāt apmēram 1,6 – 1,7 miljoni latu jeb 2,4 miljoni eiro. Pēc 

notikušajām sarunām, sākot ar Valsts prezidentu, Premjeru, Finanšu ministriju, Saeimas budžeta un 

finanšu komisiju, ir neformāls iemesls domāt, ka Saeima iespējams varētu likt apmēram 1,5 miljonus 

atpakaļ, sadalot starp trim programmām – starp sporta federācijām, augstas klases sasniegumiem un 

sporta spēļu programmu, kas katru gadu ir bijušas ar lielākajām vajadzībām attiecībā uz neparedzētiem 

gadījumiem. 

Vēl rīt būs sanāksme ar pārējām ieinteresētajām organizācijām, lai sagatavotu detalizētu 

izvērsumu. E.Fogelis lūdz valdes akceptu – ja mēs varēsim vienoties par šādu finansiālo versiju, ja 

Saeima būs labvēlīga un pretimnākoša, un finansiālās iespējas būs tādas, ka par to nobalsos, tad ir 
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jāapzinās, ka nākamajā gadā vairs startēt ar to, ka nezinājām, ka mums ir kāds pasākums vai kvalifikācija, 

vienīgi tie varētu būt sportistu apbalvojumi, ja viņi gada laikā ļoti sekmīgi startēs, nevarēs.  

Šādā vai nedaudz citādā veidā varētu veidoties budžeta tālākā virzība. Vēl klāt ir pasākumi, kas ir 

atsevišķi, Latvijas Automobiļu federācijai – rallijs, tā ir atsevišķa programma, kas nekādā gadījumā nav 

saistīts ar šo, tāpat arī Nāciju kauss motokrosā.  

Diemžēl nekur neparādās jautājums, par kuru tika runāts iepriekšējā valdes sēdē attiecībā uz uz 

tautas sportu, bērnu – jaunatnes sportu un invalīdu sportu. 

Nolemj: informāciju pieņemt zināšanai. 

5. punkts. Par LSFP komisiju darbu 

M.Liepiņš informē par notikušo Sporta federāciju komisijas sēdi, kurā noteiktā kārtībā tika 

izskatīts jautājums par Latvijas Orientēšanās federācijas (LOF) iesniegumu iekļaut rogainingu LOF sporta 

veidu sarakstā. Tika konstatēts, ka LOF (statūtu) mērķos ir pārstāvēt Latviju Starptautiskajā Orientēšanās 

Federācijā (International Orienteering Federation – IOF) un citās starptautiskās orientēšanās sporta 

organizācijās. Komisija rekomendē LSFP valdi atzīt rogaininga sporta veidu (notiek saskaņā ar LOF 

apstiprinātiem rogaininga sacensību noteikumiem), bet šim sporta veidam un tā Starptautiskajai 

Rogaininga federācijai ir piemērojams 08.12.09. MK noteikumu Nr. 1396 “Sporta federāciju atzīšanas un 

atzīto sporta federāciju kontroles kārtība” 7.punkts – Ja attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā nav 

izveidota starptautiskā sporta organizācija vai starptautiskā sporta organizācija nav atzīta Starptautiskajā 

Olimpiskajā komitejā, vai tā nav Starptautisko Sporta federāciju ģenerālās asociācijas biedrs, atzinumu 

par sporta federācijas atzīšanu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā Latvijas Sporta federāciju 

padomei sniedz arī Latvijas Nacionālā sporta padome. 

Komisija izskatīja arī konfliktsituāciju starp sportisti Inesi Lukaševsku un Latvijas Biljarda 

federāciju (LBF), sēdē tika sasauktas visas iesaistītās puses. Komisija rekomendē lūgt LBF līdz 

22.oktobrim sasaukt sēdi, lai atrisinātu konfliktu savstarpēji vienojoties. 

Komisija izskatīja arī konfliktsituāciju starp Jeļenu Šabanovu un Latvijas Sporta deju federāciju 

(LSDF) par starptautiska līmeņa sacensību rīkošanu. Sēdē piedalījās iesaistītās puses, tika panākta 

vienošanās. 

Nolemj:  
5.1. Iekļaut rogainingu Latvijas Orientēšanās federācijas sporta veidu sarakstā pēc Latvijas 

Nacionālās sporta padomes atzinuma saņemšanas (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

5.2. Lūgt Latvijas Biljarda federāciju sasaukt sēdi, lai risinātu konfliktsituāciju ar sportisti 

I.Lukaševsku (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

5.3. Informāciju par Latvijas Sporta deju federāciju pieņemt zināšanai. 

6. punkts. Dažādi 

6.1. Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kārtību 

M.Liepiņš informē, ka ņemot vērā šo jautājumu aktualitāti, ir izstrādāta profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas kārtība, kas paredz, kādā kārtībā LSFP sniedz atzinumu par atbilstību attiecīgās 

kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām tajos gadījumos, kad attiecīgajam sporta veidam nav 

atzītās sporta federācijas, kā arī paredz kārtību, kādā notiek ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanas process.  

Nolemj:  
6.1.1. Apstiprināt LSFP profesionālās atzīšanas kārtību (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

6.2. Par Sporta stipendiju komisijas sēdi 

M.Liepiņš informē, ka 10.oktobrī notika Sporta stipendiju komisijas sēde, kur tika izskatīti 

sportistu pieteikumi konkursam. Pēc sēdes rezultāti tika nosūtīti sporta federācijām. Uz nākošo valdes 

sēdi būs zināmi precīzi stipendiju konkursa rezultāti. 

Nolemj: 

6.2.1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

6. . Par Revīzijas komisijas darbu 

R.Timma izsaka pateicību, ka Revīzijas komisijai ir iespēja piedalīties valdes sēdēs. Revīzijas 

komisijas būtība ir ne tikai skatīt valdes sēdes un tajā pieņemtos lēmumus, bet pats galvenais – skatīt 

izpildstruktūru, ģenerālsekretāru ar savu komandu, kādā veidā tiek gatavoti un formēti dokumenti, 

veidotas atskaites, tātad grāmatvedība, lietvedība un personāls.  
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Augustā mēs griezāmies pie valdes, tika pieņemts lēmums, ka Revīzijas komisijai tiek piesaistīts 

eksperts grāmatvedības jautājumos, lai kvalitatīvi papētītu grāmatvedības dokumentāciju, tās ticamību un 

caurskatāmību. Sanākot kopā uz komisijas trešo sēdi 11.oktobrī, secinājām, ka īpaši tālu neesam tikuši, 

acīmredzot komunikācijas problēmu vai kādu procedūru neskaidrību dēļ. Tāpēc ar šo ziņojumu valdei es 

vēlos lūgt valdi akceptēt šī jautājuma detalizētāku izskatīšanu kopā ar LSFP prezidentu. Šobrīd ir bažas 

atsevišķu lietvedības, grāmatvedības un personāla jautājumu sakarā. Mums bija arī iespēja savā pēdējā 

sēdē ar ģenerālsekretāru runāties, taču skaidrībā netikām, kur ir subjektīvās, kur – objektīvās puses, tāpēc 

mēs tuvākajā laikā varētu šo jautājumu kopīgi apspriest nedaudz paplašinātākā skatā, lai varētu uz 

nākamām valdes sēdēm sagatavot redzējumu. Tuvojas gada beigas, mums ir jātaisa pārskats, diemžēl varu 

teikt, ka līdz šim nav tā labākā pārvaldības prakse pielietota, respektīvi grāmatvedības pārskati nav 

auditēti, kas nākotnē būtu jāskata, vai būtu nepieciešama auditoru piesaistīšana – valsts budžeta līdzekļu, 

dotāciju līdzekļu izlietojums un pamatojums. Diemžēl šobrīd mēs esam skatījuši tikai publiski pieejamo 

dokumentāciju, līdz ar to tādas detalizētākas analīzes nav, bet es ceru, ka mums izdosies to iegūt un kādā 

no nākamajām reizēm būs iespējams ziņot daudz plašāk.  

E.Fogelis pasakās komisijai par aktivitāti un izsaka gatavību kopā ar viceprezidentiem iesaistīties 

un palīdzēt risināt jautājumus.  

R.Timma – par cik ir iestrēgusi virkne jautājumu, mans lūgums ir nodrošināt visaugstāko vēlēto 

amatpersonu klātbūtni, lai būtu iespējams raitāk un precīzāk sagatavot vērtējumu. 

E.Puriņš – ir noticis komunikācijas pārrāvums, es personīgi biju sapratis, ka Revīzijas komisija 

reāli nāks piektdien un sāks skatīt dokumentus, tie visi bija sagatavoti. Tagad viss, kas tika prasīts, ir 

iedots, es ceru, ka eksperti nāks vēl un mēs esam gatavi visus dokumentus piešķirt. 

Nolemj:  
6.3.1. E.Fogelim – tuvākajā laikā saskaņot valdes pārstāvju tikšanos ar Revīzijas komisiju, lai 

skatītu jautājumu detalizēti (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

6.4. Par biroja darba telpu iekārtošanu 

 E.Fogelis informē, ka LSFP rīcībā darba nodrošināšanai turpmāk būs vēl viena telpa, kas atrodas 

4.stāvā, tur plānots ierīkot apspriežu telpu sēdēm, federāciju sanāksmēm un sertifikācijas eksāmeniem. 

Tiek lūgts valdes akcepts līdzekļu atvēlēšanai mēbeļu iegādei, lai aprīkotu apspriežu telpu un nodrošinātu 

katram darbiniekam darba vietu. 

Nolemj: 

6.4.1. Veikt apspriežu telpas iekārtošanu un darbam nepieciešamo mēbeļu iegādi (balsojums: par-

10, pret-0, atturas-0). 

6.5. Par darba grupas izveidi  

D.Zaļupe atgādina, ka iepriekšējā sēdē tika lemts par palīdzības piedāvāšanu IZM darba grupas 

izveidei sporta treneru MK noteikumu labošanai. Vajadzētu šo jautājumu virzīt uz priekšu. Pēdējā 

informācija liecina, ka ministrijas savā starpā ir vienojušās par pedagogu algām, arī par pakāpju 

piemaksu, šobrīd tā ir nauda, kuru treneriem nav iespējams saņemt tāpēc, ka nav sakārtota šī sistēma.  

E.Fogelis – par šo tēmu man bija saruna ar Valsts sekretāru ar lūgumu pasteidzināt šo jautājumu. 

E.Fogelis sniedz priekšlikumu atkārtoti izteikt aicinājumu par darba grupas izveidi rakstiski. E.Fogelis 

norāda, ka nevar prasīt, lai speciālisti šādā darba grupā strādātu brīvprātīgi, jo tas ir apjomīgs darbs. Mēs 

esam gatavi piedāvāt palīdzību, taču būtībā tas ir IZM jautājums. 

E.Severs – esošie MK noteikumi, kas stājās spēkā septembrī, paredz tiesības un pienākumu 

maksāt piemaksas tiem pedagogiem, kas ieguvuši 3., 4. un 5.pakāpi tieši Eiropas Sociālā fonda projekta 

ietvaros, līdz ar to šī nauda ir piešķirta, līgumi pašvaldībām ir izsūtīti, būs arī nākošgad. Tas, ko mēs esam 

runājuši ministrijas iekšienē, ka mēs varētu pielīdzināt A kategoriju piektajai kvalitātes pakāpei, bet 

B kategorijas pielīdzināšana ceturtajai pakāpei nav iespējama, jo tas ir pārāk liels skaits, praktiski 

lielākajai daļai sporta speciālistu ir B kategorija. Jāapzinās, ka jebkura sistēma ir cieši saistīta ar papildus 

finansējumu. E.Severs norāda, ka IZM ir atvērta sarunām. 

D.Zaļupe – nākošie MK noteikumi, pie kuriem ir jāstrādā, ir par bērnu ar paaugstinātu fizisko 

slodzi padziļinātām profilaktiskajām medicīnas pārbaudēm, kas saskaņā ar noteikumiem jāveic katru 

gadu. Valsts sporta medicīnas centra resursi nodrošina tikai trešdaļu no nepieciešamo pārbaužu apjoma. 

Apskatot sporta ārstu reģistru, ir skaidrs, ka pašreizējā noteikumu redakcijā šīs prasības izpildīt nav 

iespējams. Tātad ir jādomā par to maiņu. 

E.Fogelis precizē – šis jautājums vistiešākajā veidā attiecas uz sporta federācijām, kuru bērni 

trenējas sporta skolās un sporta klubos, tāpēc būtu risināms. Tas, protams, ir pareizi, ka bērnu veselība ir 

jāpārbauda, taču šobrīd diemžēl tam nav ne finansiālās, ne fiziski materiālās iespējas. Vajadzētu lūgt 

P.Apiņa kungam informāciju, kā arī, ja nepieciešams, organizēt tikšanos Sporta skolu direktoru sanāksmē.  
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Nolemj: 

6.5.1. Sagatavot un nosūtīt vēstuli IZM ar lūgumu izveidot darba grupu sporta treneru MK 

noteikumu labošanai (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

6.5.2. Lūgt informāciju Pēterim Apinim saistībā ar iespējamiem grozījumiem MK noteikumos 

Nr. 195 “Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības 

kārtība” (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

6.5. Par Latvijas Dambretes savienību  

E.Severs informē par Latvijas Dambretes savienību (LDS), kas iespējams atsacīsies no valsts 

piešķirtā finansējuma neparedzētiem gadījumiem, kas tika piešķirts Pasaules senioru čempionāta 

starptautiskajā dambretē rīkošanai. LDS ir informējusi IZM, ka sakarā ar to, ka nav izdevumu, 

finansējums nav vajadzīgs. Šobrīd ir lūgts šo ziņu nosūtīt oficiāli, līdz ar ko IZM būs jāvēršas valdībā un 

jāatsakās no naudas, tas var mest ēnu uz sporta nozari kopumā. 

E.Fogelis piedāvā tuvākajā laikā sazināties ar LDS prezidentu Gunti Valneri, lai risinātu 

jautājumu. 

Nolemj:  
6.5.1. E.Puriņam sazināties ar Latvijas Dambretes savienību (balsojums: par-10, pret-0, atturas-

0). 

 

Sēdes vadītājs: Einars Fogelis 

 

 

Protokolēja: Dace Kaspare 
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ.Nr. 40008022932) 

Valdes sēdes protokols Nr. 5 (12) 
Rīgā,  2013.gada 9.septembrī 

Grostonas ielā 6b  plkst. 16:00 

       

Piedalās: A.Ābele, P.Apinis (no plkst. 16.15), M.Liepiņš, J.Naglis, I.Pētersons, A.Sausnītis, J.Upenieks, 

D.Zaļupe 

Nepiedalās: A.Blaus, R.Emuliņš 

Sēdes vadītājs: E.Fogelis  

Uzaicinātie: Dz.Jaundžeikars, S.Koļcovs, K.Kuļikovs, E.Puriņš, J.Rjazanskis, R.Timma,  

Protokolē: M.Liepiņš 
 

Darba kārtība:  
 1. LSFP iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.  

 2. Par pieprasīto finansējumu LSFP (biljards, motosports).  

3. Par LSFP budžeta plānošanu 2014.gadam. 

4. Par LSFP darba organizāciju un komisijām. 

5. Par Sporta stipendiju konkursa nolikumu un komisijas lēmumiem. 

6. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju. 

 7. Dažādi.  

1.punkts. LSFP iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana 

E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP valdes 12.augusta sēdes protokolu Nr.4. Nolemj apstiprināt 

LSFP valdes 12.augusta sēdes protokolu Nr.4 (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).  

2.punkts. Par pieprasīto finansējumu LSFP budžetam 

E.Fogelis dod vārdu Latvijas Republikas Biljarda federācijas viceprezidentam S.Koļcovam par 

pieprasīto finansējumu LSFP budžetam. S.Koļcovs informē par Pasaules čempionātu snūkerā. Tā kā par 

pasākuma rīkošanu neizdevās vienoties ar Rīgas Domi, čempionāts no 2013.gada 27.novembra līdz 

8.decembrim notiks Daugavpils Olimpiskajā centrā. Šobrīd federācija ir izdarījusi visu, lai čempionāts 

varētu notikt. E.Fogelis lūdz komentāru E.Puriņam, kurš apstiprina, ka visi dokumenti ir iesniegti, atliek 

slēgt līgumu. E.Puriņš sola sagatavot un nosūtīt līgumu. 

E.Fogelis dod vārdu Latvijas Motosporta fedrācijas prezidentam Dz.Jaundžeikaram, kurš informē 

par FIM (Starptautiskā Motociklisma federācija) piedāvājumu Latvijai 2014.gadā organizēt Pasaules 

čempionāta spīdvejā komandām finālu (Rīgā) un pusfinālu (Daugavpilī). Dalības licences summa ir 

vairāk kā 200 000 latu. Ņemot vērā Daugavpils infrastruktūru, pieņemts lēmums atjaunot spīdveju Rīgā. 

Pasākuma organizatori gan būtu Daugavpils klubs. Skatītāju vidējais skaits spīdvejā Daugavpilī ir ap 

5,5 tūkstošu skatītāju, Grand Pri  posmos – ap 10 tūkstošiem. CSDD par saviem līdzekļiem atjauno 

stadionu Biķerniekos, stadions būs gatavs jūlijā, lai augustā jau notiktu pirmās sacenības izmēģināšanai. 

Vienlaicīgi Daugavpilī ar domes atbalstu tiks organizēts Pasaules čempionāta spīdvejā komandām 

pusfināls. Rīgā visus izdevumus, kas saistīti ar organizēšanu, sedz sponsori, izņemot licenci, kas maksā 

120 000 latu, kur vajadzīgs valdības atbalsts. Latvijas Motosporta federācija lūdz LSFP atbalstu, veidojot 

nākamā gada budžetu, pieprasīt tajā skaitā šo potenciālo licences maksājumu. 

Nolemj:  

2.1. Sagatavot un slēgt līgumu ar Latvijas Republikas Biljarda federāciju par finansējuma 

piešķiršanu Pasaules čempionāta snūkerā rīkošanai (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

2.2. Atbalstīt lēmuma projektu par finansējuma piešķiršanu Latvijas Motosporta fedrācijai 

Pasaules čempionāta spīdvejā fināla rīkošanai (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

3.punkts. Par LSFP budžeta plānošanu 2014.gadam 

 E.Fogelis iepazīstina ar sagatavoto budžeta pieprasījumu 2014.gadam. Diemžēl pie šiem 

aprēķiniem nav pilnībā informācijas par visiem federāciju plānotajiem pasākumiem nākošajā gadā.  

E.Fogelis – pie budžeta ir vēl viena sadaļa, par kuru mums šodien būtu jārunā, kur LSFP būtu 

gatava sadarboties ar Veselības ministriju, tas ir Sabiedrības integrācijas fonds (SIF), kur, pamatojoties uz 

Nacionālo attīstības plānu un pateicoties LSFP viceprezidenta P.Apiņa drosmīgai un neatlaidīgai rīcībai, 

pirmajā projektā 1,4 miljoni bija orientēti viennozīmīgi uz tautas sportu, bērnu – jaunatnes sportu un 

invalīdu sportu. Šobrīd pēc neformālās informācijas šī summa no projekta ir izņemta. Šie līdzekļi būtu 
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pietiekoši liels atspaids federācijām, organizējot lielos masu pasākumus – skrējienus, riteņbraucienus, 

slēpojumus u.tml., lai nosegtu deficītu minētajās sporta sadaļās. Šobrīd ir nepieciešama koordinēta 

darbība, lai par to pacīnītos. P.Apinis – pirms tam mēs atzinām, ka tautas sports, bērnu – jauniešu sports 

un invalīdu sports ir mūsu prioritāte, Nacionālā attīstības plānā Finanšu ministrija to atzina ar astoto 

prioritāti no kopumā vairāk kā 170 atzītajām prioritātēm, turklāt no visām kustību prioritātēm tā ir 

visaugstākā. Tā būtu iespēja federācijām rakstīt projektus SIF un pretendēt uz 15 – 80 tūkstošiem latu. 

Mums ir jāpalīdz federācijām tikt pie šīs naudas. E.Fogelis – LSFP varētu būt sadarbības partneris, kas 

palīdzētu federācijām šajā jomā. E.Fogelis lūdz P.Apini operatīvi informēt LSFP šajā sakarā, kad, kāda 

informācija un no kā būtu nepieciešama no LSFP puses. P.Apinis – šī ir tā reize, kad federācijas varētu 

uzrakstīt vēstuli, norādot bērnu un tautas veselības svarīgumu. Vismaz no 10 federācijām vajadzētu to 

noorganizēt. E.Fogelis lūdz E.Puriņu palīdzēt sagatavot vēstules projektu. 

E.Fogelis – par budžeta pieprasījumu veidlapām. Lai atvieglotu federācijām birokrātisko procesu, 

esam vienojušies ar IZM, ka budžeta pieprasījuma veidlapas LSFP un IZM visām federācijām ir vienādas. 

E.Fogelis par pedagogu algām, kas skar sporta skolas – pēc manā rīcībā esošās informācijas, IZM 

ir apsolījusi, ka prioritāte viennozīmīgi būs šīs algas, šobrīd ministrija nepieciešamo 2,3 miljonu vietā, lai 

atliktu atpakaļ likmes, ir saņēmusi 0,7, jebkurā gadījumā 1,6 miljoni paliek deficīts. 

P.Apinis par sporta pedagogu algām, ko IZM bija atzinusi par proritāti un tagad pēkšņi nedod 

naudu – to gan mēs nevaram atlikt un tam jābūt mūsu šodienas lēmumam – vēstule IZM ministram. Tā ir 

IZM definēta prioritāte, un LSFP nevar piekrist šādai situācijai, tāpēc nekavējoties pieprasa sporta treneru 

algas tādas, kā bija paredzēts. 

E.Fogelis – sūtot LSFP budžeta pieprasījumu, mēs varam, pieprasīt arī šos 2,38 miljonus. Mans 

priekšlikums ir vērst uzmanību uz tām prioritātēm, par kurām esam runājuši, nesaasinot attiecības. 

Pirmkārt, sūtīt budžeta pieprasījumu, paprasot LSFP kopumā uz visām vajadzībām noteiktu summu, kas 

ir līdzvērtīga visiem minimāli nepieciešamajiem aprēķiniem ~ 577 000; otrkārt, vienoties par to, kā mēs 

fiksējam lielos pasākumus un to licences maksas, kas dažādos veidos kaut kur budžetā parādās vai 

neparādās; trešā lieta – lūgt risināt jautājumu par sporta pedagogu atalgojumu – vēstule IZM ministram 

par sporta treneru algām, ko pati ministrija bija atzinusi par prioritāti. Ceturtais jautājums – ar P.Apiņa 

iniciatīvu, gaidām operatīvu informāciju Sabiedrības integrācijas fonda sakarā, kas tieši neattiecas uz 

LSFP budžetu, bet fokusējas uz sporta veidu federācijām, kad, kāda informācija un no kā būtu 

nepieciešama. P.Apinim ar E.Puriņa palīdzību sagatavot vēstules projektu. 

A.Sausnītis – tad, kad mēs sniedzam budžeta pieprasījumu, vajadzētu pielikt otru aili, kas ir 

vajadzība, lai saprastu, ka ir vajadzīgs finansējums gan sporta pedagogiem, gan prioritātēm utt., un ka 

daudzi nopietni pasākumi vispār netiek nodrošināti. Lai ir pilnīgi skaidrs, ka mēs prasam sportam 

nopietnu budžetu, nesadalot atsevišķi pa sporta veidiem. Vēl pavisam drīz vajadzētu rast iespēju satikties 

ar Pašvaldību savienību, lai mums būtu sadarbības partneris jebkurā sporta veidā. E.Fogelis apņemas 

sazināties ar Pašvaldību savienību. 

D.Zaļupes skaidrojums par atvēlētajiem 700 tūkstošiem sporta pedagogu atalgojumam – tas 

principā nozīmēs nulli, jo pagājušajā gadā tika iedots ap 350 tūkstošiem, un ar tām skolām, kas nākušas 

klāt, finansējums samazinājās no 57% uz 53%. Ja tagad nāk klāt 11 skolas, tas nozīmē, ka finansējums 

būs jau zem 50%. Turklāt vēl ir jāmaksā arī par kategorijām treneriem, kas tās ir saņēmuši kā skolotāji, kā 

rezultātā finansējums būs vēl zemākā līmenī nekā šogad. 

E.Fogelis – varbūt ir jāvienojas ar IZM, ka mēs varam būt šajā situācijā palīgi. P.Apinis izsaka 

gatavību šos jautājumus pārstāvēt Ministru kabinetā. P.Apinis – man nav grūti aizstāvēt katru santīmu 

sportam, taču par 700 tūkstošiem 2,3 miljonu vietā es neesmu gatavs stāvēt un krist.  

E.Fogelis – tātad veidojot budžeta pieprasījumu, līdz oktobrim jāpieprasa no federācijām budžeta 

pieprasījumu nākošajam gadam. E.Fogelis aicina šomēnes rūpīgi strādāt, veltīt sev uzmanību, paralēli 

strādāt ar Saeimas komisijām – gan ar Budžeta komisiju, gan ar Sporta apakškomisiju, gan ar Izglītības 

un kultūras komisiju. 

J.Upenieks – man būtu lūgums atsūtīt detalizētu aprakstu un pamatojumu, lai varam izdomāt, kur 

tas atgriezeniski iet atpakaļ nodokļos, lai būtu vieglāk to pamatot komisijām.  

Uzdod E.Puriņam sagatavot veidlapu federāciju budžeta pieprasījumam, lai federācijas nedēļas 

laikā sniedz atbildi. 

Nolemj: 

3.1. P.Apinim – sagatavot vēstules projektu federācijām Sabiedrības integrācijas projekta sakarā, 

informēt par nepieciešamo informāciju no LSFP puses (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

3.2. E.Puriņam – izsūtīt federācijām budžeta pieprasījuma veidlapu, lai līdz oktobrim saņemtu 

informāciju par federāciju plānotajiem pasākumiem 2014.gadā (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

3.3. E.Fogelim – sazināties ar Latvijas Pašvaldību savienību par iespējamo sadarbību (balsojums: 

par-9, pret-0, atturas-0). 
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3.4. Sagatavot un nosūtīt vēstuli IZM ministram ar lūgumu risināt sporta pedagogu atalgojuma 

jautājumu (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

4. Par LSFP darba organizāciju un komisijām 

M.Liepiņš ziņo – ir iesniegts Finanšu komisijas nolikums, kuru es lūdzu šodien apstiprināt. Otrs 

jautājums ir par Strīdus izskatīšanas komisiju, jo ir ienākusi viena sūdzība, kuru šobrīd nevaram izskatīt, 

jo nav izveidota komisija. Par Juridisko komisiju tiek gatavots nolikums. 

Strīdus izskatīšanas komisijas vadītājs ir A.Blaus, nepieciešami priekšlikumi par komisijas 

locekļiem.  

Tiek precizēts Finanšu komisijas skaitliskas sastāvs, vienojas par desmit komisijas locekļiem – 

deviņi komisijas locekļi un komisijas priekšsēdētājs. 

E.Fogelis par LSFP štatu sarakstu lūdz M.Liepiņu līdz nedēļas beigām precizēt katra darbinieka 

darba pienākumus un izsūtīt valdes locekļiem. 

Nolemj: 

4.1. Apstiprināt Finanšu komisijas nolikumu (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

4.2. M.Liepiņam – sagatavot nedēļas laikā priekšlikumus par Strīdus izskatīšanas komisiju un 

izsūtīt uz e-pastiem (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

4.3. M.Liepiņam – precizēt katra darbinieka darba pienākumus un līdz nedēļas beigām izsūtīt 

valdes locekļiem (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

5. Par Sporta stipendiju konkursa nolikumu un komisijas lēmumiem 

A.Ābele ziņo – Sporta stipendiju komisija ir izskatījusi un precizējusi nolikumu, vienojusies, ka 

termiņi gan ziemas, gan vasaras sporta veidiem ir līdzīgi un atbilstoši mācību gadam – no 1.septembra 

līdz 31.augustam, kā rezultātā ir izlīdzinājusies nevienlīdzība starp pusotru gadu un gadu. Dokumenti 

Sporta stipendiju konkursam iesniedzami līdz 1.oktobrim. Tika veiktas nelielas izmaiņas punktu 

piešķiršanā, uzmanību vēršot tam, ka Pasaules Universiāde punktu ziņā nav vienlīdz zemu ar Eiropas 

junioru čempionātu, attiecīgi nedaudz tika paaugstināts arī Latvijas Universiādes statuss.  

Nolemj: 

5.1. Apstiprināt Sporta stipendiju konkursa nolikumu un izsludināt konkursu (balsojums: par-9, 

pret-0, atturas-0). 

6. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju 

M.Liepiņš informē, ka Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisija ir izvērtējusi 3 pretendentu uz 

šaušanas instruktora sertifikātu pieteikumus un rekomendē pieņemt lēmumu attiecībā uz pretendentiem 

saskaņā ar 09.09.2013. Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 7. Pretendentam 

E.Porcikam komisija rekomendē pagarināt sertifikāta piešķiršanas izskatīšanas termiņu, jo nav saņemts 

apliecinājums no LR Valsts policijas par to, ka uz E.Porciku neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites 

likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. Pretendenti K.Vasiļonoks un A.Maksimenko nav nokārtojuši 

sertifikācijas eksāmenu, līdz ar to tiek rekomendēts abus pretendentus atteikt sertificēt.  

Nolemj: 

6.1. Pagarināt lēmuma par sertifikāta piešķiršanu termiņu E.Porcikam, pers. kods 011081-xxxxx 

(balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

6.2. Atteikt sertificēt K.Vasiļonoku, pers. kods 200582-xxxxx un A.Maksimenko, pers. kods 

130678-xxxxx (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

 . Dažādi. 

 .1. Par sporta treneru sertifikācijas noteikumu labojumu darba grupas izveidošanu 

D.Zaļupe – vajadzētu pārstrādāt sporta treneru sertifikācijas MK noteikumus, jo tie ļoti tieši skar 

jaunatnes trenerus, kas var saņemt piemaksas par pedagogu darba kategorijām, kuras līdz šim piešķīra pēc 

skolotāju principa. Vajadzētu šos noteikumus pielāgot, lai pavisam oficiāli varētu saņemt piemaksas, kas 

ceturtajai un piektajai kategorijai bija jau pāris gadus, un no 1.septembra ir arī trešajai kategorijai. Tas ir 

arī minēts Sporta politikas pamatnostādnēs, tā kā tās pārcēlās no 2013.gada uz 2014.gadu, tad arī šis 

uzdevums ir pavirzījies un 2014.gadu, bet IZM, kurai ir uzdots veidot darba grupu, nekas nenotiek. Laiks 

paies, lai šos MK noteikumus izmainītu, tāpēc līdz gada beigām vajadzētu tos sakārtot, lai jaunajā gadā 

tos varētu sniegt uz apstiprināšanu, lai maijā tie būtu kārtībā. Lai tad, kad top nākamā gada budžets, jau ir 

zināms, cik treneru ir ar konkrētām kategorijām, kuras mēs varam pielīdzināt izglītības pakāpēm, un cik 

tas savukārt maksā naudu. Arī pašreiz ministrijā šīm kategorijām nauda ir paredzēta. Tika solīts, ka 

treneris ar A kategoriju tiks pielīdzināts skolotāju piektajai pakāpei. Sporta skolu direktoru padome ir 
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gatava iesaistīties, lai šo sākuma darbu izdarītu, ministrija to pēc tam varētu pieslīpēt un sniegt Ministru 

kabinetam uz noteikumu grozījumu apstiprināšanu. 

E.Fogelis – mēs esam gatavi to darīt pie zināma resursa un pie attiecīgas kompetences cilvēku 

piesaistes. Jautājums, vai IZM ir gatava šādu palīdzību pieņemt. Mēs to varam, bet diemžēl mūsu budžets 

šobrīd nav pietiekams. 

Nolemj: E.Fogelim un D.Zaļupei – piedāvāt IZM palīdzību darba grupas izveidei sporta treneru 

MK noteikumu labošanai (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

 .2. Par Latvijas Volejbola federācijas iesniegumu 

Ir saņemta vēstule no Latvijas Volejbola federācijas ar lūgumu rast iespēju piešķirt finansējumu 

3000,00 LVL apmērā Austrumeiropas Volejbola zonālās asociācijas Junioru vīriešu čempionāta 

sarīkošanai no šā gada 21. – 25.novembrim Kuldīgā. 

Nolemj: Latvijas Volejbola federācijas pieteikumu iereģistrēt noteiktā kārtībā un skatīt kontekstā 

ar pārējo federāciju iesniegumiem (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

 . . Par Latvijas Svarcelšanas federāciju 

M.Liepiņš – 28.maijā Latvijas Svarcelšanas federācija, kura nav atzīta, iesniedza iesniegumu uz 

federācijas atzīšanu. 21.jūnijā no LSFP tika nosūtīts paziņojums, ka tiek pagarināts iesnieguma 

izskatīšanas termiņš, termiņš iestājās 4.septembrī. IZM 29.augustā izsūtīja vēstuli par situāciju 

svarcelšanas sportā Latvijā, kurā norādīts, ka viņi saņēmuši identisku iesniegumu un uzskata, ka Latvijas 

Svarcelšanas klubu asociācija ir atzītā federācija, un ka Latvijas Svarcelšanas federācijas atzīšana nav 

juridiski iespējama. Sakarā ar to, ka šo jautājumu risina LSFP, valdei ir jāpieņem lēmums atteikt atzīt 

Latvijas Svarcelšanas federāciju, jo mums ir formālā puse, kā arī IZM vēstule. 

E.Fogelis precizē – mums nav neviena juridiska iemesla, lai atņemtu atzīšanu federācijai, kura ir 

atzīta un tās vietā atzītu kādu citu federāciju. Tas ir nepieļaujams precedents attiecībā uz jebkuru citu no 

federācijām.  

Nolemj: atteikt atzīt Latvijas Svarcelšanas federāciju (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

 .4. Par rogaininga iekļaušanu Latvijas Orientēšanas federācijas sporta veidu sarakstā 

P.Apinis – Pasaulē ir divas federācijas, kas nodarbojas ar tā saucamo kompasa sportu jeb 

skriešanu pa mežu, viena no tām ir Pasaules Orientēšanās federācija, kuras sastāvā ir Latvijas 

Orientēšanās federācija (LOF), otra federācija ir Pasaules Rogaininga federācija, kas nodarbojas ar sporta 

veidu, kad komanda skrien uz zināmu laiku, parasti – 24 stundām, ir daudz lielāka karte un apjoms, tuvu 

pie izdzīvošanas sporta. Latvijā vēsturiski tas vienmēr ir bijis LOF paspārnē, jau daudzus gadus LOF 

paspārnē darbojas arī Rogaininga komisija, tāpēc LOF vēlas paplašināt savu darbības loku attiecībā uz 

rogainingu. Pasaules Orientēšanās federācija pieņēmusi lēmumu nākošgad sākt rīkot arī to, ko mēs 

saprotam ar X-Race – ļoti apgrūtināts sporta veids ar orientēšanos, kurā būs arī Pasaules čempionāts, ko 

LOF arī iespējams varētu nākotnē ņemt savā paspārnē. Taču šobrīd LOF lūdz paplašināt savu darbības 

loku ar rogainingu. M.Liepiņš informē par kārtību, kādā tas darāms, kā arī lūdz precizēt nosaukumu 

latviešu valodā. P.Apinis norāda, ka rogainings ir pasaulē atzīts termins, tajā notiek Pasaules čempionāti 

pēdējos 30 gadus, varētu būt komandu orientēšanās, bet orientēšanās arī ir svešvārds. M.Liepiņš piedāvā 

nosaukumu – Rogainings (komandu orientēšanās). E.Fogelis – par to ir atbildīgas komisijas, kas noteiktā 

kārtībā dod savu tulkojumu un skaidrojumu visiem svešvārdiem. 

Nolemj: atbalstīt rogaininga iekļaušanu Latvijas Orientēšanās federācijas sporta veidu sarakstā. 

P.Apinim – sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus noteiktajā kārtībā (balsojums: par-9, pret-0, 

atturas-0). 

 .5. Par katalogu „Par sportu atbildīgās organizācijas Latvijā” 

LSFP sekretāre S.Dzene informē par papildinājumiem 2013. gada katalogā  Par sportu atbildīgās 

organizācijas Latvijā”. Katalogā tiks pievienoti divi punkti no Sporta likuma, kas attiecas attiecas uz 

LSFP, kā arī pie katras komisijas būs skaidrojums un norāde uz attiecīgajiem MK noteikumiem. Katalogs 

būs gatavs novembrī. Katalogs tiek drukāts 1000 eksemplāros un izsūtīts visām tajā atrodamajām 

organizācijām. Notiek diskusija par nepieciešamību drukāt šo katalogu, jo visa informācija viegli 

atrodama elektroniski. E.Fogelis rosina pirms pārejas uz elektronisku katalogu vēl šogad izdot drukātu 

formātu. 

Nolemj: pieņemt informāciju zināšanai. 
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 .6. Par ENGSO forumu Strasb rā 

E.Fogelis informē, ka 21. un 22.oktobrī Strasbūrā notiek ENGSO forums, uz kuru tradicionāli 

brauc LSFP ģenerālsekretārs, tāpēc lūdz komandēt E.Puriņu uz šo pasākumu. P.Apinis piebilst, ka 

gribētu, lai pēc šadiem komandējumiem būtu atskaites forma kopā ar reālo pienesumu Latvijai. E.Fogelis 

piekrīt tam, ka vajadzīga īsa rakstiska atskaite ar pievienotiem dokumentiem, informāciju par skatītajiem 

jautājumiem, kas ir būtiski Latvijai. Kā arī tad, kad notiek vēlēšanas, lai jautājums tiktu vispirms 

apspriests Valdē. 

Nolemj: komandēt LSFP ģenerālsekretāru E.Puriņu uz ENGSO forumu Strasbūrā laikā no 

21. līdz 22.oktobrim. E.Puriņam – pēc atgriešanās iesniegt rakstisku atskaiti par komandējumu 

(balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

8. Par LSFP nākamo valdes sēdi 

Nolemj valdes kārtējo sēdi sasaukt 2013.gada 14.oktobrī plkst. 16:00 LSFP biroja telpās 

Grostonas ielā 6b (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

 

 

Sēdes vadītājs: E.Fogelis 

 

 

Protokolēja: M.Liepiņš 
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Biedrības „LATVIJAS  SPORTA  FEDERĀCIJU  PADOME” 
(reģ.Nr. 40008022932) 

Valdes sēdes protokols Nr. 4 (11) 

Rīgā,           2013.gada 12.augustā 

Grostonas ielā 6b         plkst. 16:00 – 17:55 

       

Piedalās: E.Fogelis P.Apinis, A.Blaus, M.Liepiņš, J.Naglis, I.Pētersons, A.Sausnītis, J.Upenieks, 

D.Zaļupe 

Nepiedalās: A.Ābele, R.Emuliņš. 

Uzaicinātie: E.Puriņš, E.Severs. 

 

Sēdes vadītājs: E.Fogelis 

Protokolē: M.Liepiņš  

 

Darba kārtība:  
 1. LSFP iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana.  

 2. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju. 

3. Par Sporta stipendiju konkursa nolikumu un komisijas sastāvu.  

4. Par LSFP uzdevumiem Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam. 

 5. Par LSFP finanšu jautājumiem.  

 6. Par LSFP darba organizāciju. 

 7.Dažādi.  

  

1.punkts. LSFP iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana. 

E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP valdes 1.jūlija sēdes protokolu Nr.2(9) un 19.jūlija sēdes 

protokolu Nr.3(10). Nolēma apstiprināt LSFP valdes 1.jūlija sēdes protokolu Nr.2(9) un 19.jūlija sēdes 

protokolu Nr.3(10) (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).  

 

2.punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju. 
 E Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs M.Liepiņš informē, ka 

komisija ir izvērtējusi pretendentu pieteikumus un saskaņā ar 09.08.2013.g. LSFP Šaušanas instruktoru 

sertifikācijas komisijas sēdes protokolu Nr.6, un lūdz pieņemt lēmumu attiecībā uz pretendentiem. 

Nolēma:  

2.1.  Piešķirt Mārim Bondaram (personas kods 040861- xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, ar B, C, 

D kategorijas šaujamieročiem (Par – 9, Pret – 0, Atturas – 0). 

2.2. Piešķirt Arnim Kalvānam (personas kods 240465- xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, ar B, C, D 

kategorijas šaujamieročiem (Par – 9, Pret – 0, Atturas – 0). 

2.3. Piešķirt Vladimiram Prisjaginam (personas kods 091153- xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, ar 

B, C, D kategorijas šaujamieročiem (Par – 9, Pret – 0, Atturas – 0). 

2.4. Piešķirt Jānim Dukaļskim (personas kods 070173- xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu ar B, C, D 

kategorijas šaujamieročiem (Par – 9, Pret – 0, Atturas – 0). 

2.5. Piešķirt Edmundam Juškevičam (personas kods 030561- xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, ar 

B, C, D kategorijas šaujamieročiem (Par – 9, Pret – 0, Atturas – 0). 

2.6. Piešķirt Edmundam Vītoliņam (personas kods 130676- xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, ar A, 

B, C, D kategorijas šaujamieročiem un lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem (Par – 9, Pret – 0, 

Atturas – 0). 

2.7. Piešķirt Jurim Klišānam (personas kods 200977- xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, ar A, B, C, 

D kategorijas šaujamieročiem un lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem (Par – 9, Pret – 0, Atturas– 0). 

2.8. Piešķirt Jurim Brokam (personas kods 031077- xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, ar A, B, C, D 

kategorijas šaujamieročiem un lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem (Par – 9, Pret – 0, Atturas– 0). 

2.9. Piešķirt Vladimiram Dreimanim (personas kods 021068- xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, ar 

B, C, D kategorijas šaujamieročiem un lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem (Par – 9, Pret – 0, 

Atturas – 0). 

2.10. Pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu par Ulda Cāzera (personas kods 240467-xxxxx) 

sertificēšanu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu līdz brīdim, kad tiks saņemts 

policijas apliecinājums par to, ka uz pretendentu neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā 

noteiktie ierobežojumi (Par – 9, Pret – 0, Atturas – 0). 
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2.11. uzdot sertifikācijas komisijas sekretāram A.Balodim paziņot Kasparam Vasiļonokam (personas kods 

200582-xxxxx) un Aleksejam Maksimenko (personas kods 130678-     ) eksāmena norises laiku, 

saskaņā ar noteikumos paredzēto kārtību. (Par – 9, Pret – 0, Atturas – 0). 

 

3.punkts. Sporta stipendiju konkursa nolikumu un komisijas sastāvu. 

 E.Puriņš informē par Sporta stipendiju konkursa nolikumu un komisijas sastāvu. Norāda, ka 

nolikumā ar dzeltenu krāsu iezīmēti priekšlikumi, ko iesūtījusi Latvijas Augstskolu sporta savienība. 

Diskusijas par nolikumu un komisijas sastāvu. D.Zaļupe atsaka dalību komisijas sastāvā. E.Fogelis 

norāda, ka priekšlikumus par komisijas sastāvu var nosūtīt  pa e-pastiem informējot LSFP un šī komisija 

apkopo iesniegtos priekšlikumus nolikumam. E.Puriņš norāda, ka izvirzītie pārstāvji (komisija) divu 

nedēļu laikā sanāk un iesniedz priekšlikumus valdei. 

Nolēma informāciju pieņemt zināšanai. Komisija līdz nākošajai valdes sēdei apkopo iesniegtos 

priekšlikumus nolikumam (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

 

4.punkts. Par LSFP uzdevumiem Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam. 

M.Liepiņš informē, ka LSFP ir noteikti uzdevumi Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.-

2020.gadam. Informē, ka LSFP ir nosūtījusi vēstuli IZM par paredzēto uzdevumu un pasākumu plānoto 

finansējumu sakarā ar Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam, kur finansējums ir norādīts kā 

 likumā par valsts budžetu kārtējā gada paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros”. E.Severs informē, ka visi 

uzdevumi un pasākumi LSFP, to finansējums tiek sadalīts par gadiem, un ir plānots esošā (ikgadējā) 

finansējuma ietvaros. Uz 2013.gada rudens beigām IZM informēs par finansējumu LSFP. 

Nolēma informāciju pieņemt zināšanai.  

 

5.punkts. Par LSFP finanšu jautājumiem. 

E.Puriņš kā darbinieku pārstāvis informē, ka sakarā ar D.Kaspares atgriešanos darbā un A.Baloža 

palikšanu darbā ir notikusi darbinieku sapulce un piedāvā darbiniekiem samazināt algas (saskaņā ar 

aprēķinu tabulu), sakarā ar ko veidojas darba alga D.Kasparei. Diskusija par darba algas un darba 

organizācijas jautājumiem. E.Fogelis norāda, ka saskaņā ar Sporta politikas pamatnostādnēm iespējams 

būtu jāpārskata darbinieku pienākumi un kapacitāte. A.Sausnītis norāda, ka jāizskata darba organizāciju 

līdz gada beigām. E.Fogelis norāda ka sadarbībā ar M.Liepiņu un E.Puriņu vajadzētu sagatavot 

nepieciešamos dokumentus darba samaksas, darba attiecību jautājumos ar darbiniekiem. 

Nolēma Darba devējam (LSFP E.Fogelis) sadarbībā ar M.Liepiņu un E.Puriņu sagatavot 

nepieciešamos dokumentus darba samaksas, darba attiecību jautājumos ar darbiniekiem. (balsojums: par-

9, pret-0, atturas-0). 

 

6.punkts. Par LSFP darba organizāciju. 

M.Liepiņš informē, ka šajā jautājumā plānotais ir jau ir izskatīts 5.punktā 

Nolēma informāciju pieņemt zināšanai.  

 

  .Dažādi. 

7.1. Par Revīzijas komisijas darbu. 

Revīzijas komisijas priekšsēdētājs R.Rublovskis informē par revīzijas komisijas darba 

organizatoriskajiem aspektiem un nākotnes priekšlikumiem kopīgai sadarbībai LSFP. Norāda, ka darba 

organizācijai nepieciešams pieaicināt ekspertu, kas sekmētu revīzijas komisijas profesionālu darbu. 

E.Fogelis apstiprina sadarbības būtiskumu ar revīzijas komisiju. 

Nolēma informāciju pieņemt zināšanai. Atbalstīt ekspertu līdzdalību, kas sekmētu revīzijas 

komisijas profesionālu darbu. (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 
 

7.2. Par LSFP nākamo valdes sēdi. 

Nolēma valdes kārtējo sēdi sasaukt 2013.gada 9.septembrī plkst.16:00 LSFP biroja telpās 

Grostonas ielā 6b (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

 

 

Sēdes vadītājs:     E.Fogelis    

 

 

Protokolēja:     M.Liepiņš   
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Biedrības „LATVIJAS  SPORTA  FEDERĀCIJU  PADOME” 
(reģ.Nr. 40008022932) 

Valdes sēdes protokols Nr. 3 (10) 
Valmierā,         2013.gada 19.jūlijā 

Jāņa Daliņa ielā 2         plkst. 18:00 – 18:10 

       

Piedalās: E.Fogelis , A.Ābele, M.Liepiņš, I.Pētersons, A.Sausnītis, J.Upenieks, D.Zaļupe  

Sēdes vadītājs: E.Fogelis 

Protokolē: M.Liepiņš 

 
Valdes sēdi sasaucis LSFP prezidents E.Fogelis. Valde saskaņā ar statūtiem ir lemttiesīga pieņemt 

lēmumus. Tiek apstiprināta darba kārtība : 
 

Darba kārtība:  
1. Par Pasaules spēlēm Kali (Kolumbija). 
2. Par LSFP sekretariātu.  

 
  

 

1.punkts. Par Pasaules spēlēm Kali (Kolumbija). 

 E.Fogelis informē par Latvijas plānoto dalību Pasaules spēlēs Kali (Kolumbija).  

Nolēma: 1.1. Komandēt LSFP pārstāvjus - LSFP ģenerālsekretāru Egilu Puriņu un Sporta 

speciālistu sertifikācijas komisijas locekli Andri Kalniņu uz Pasaules spēlēm Kali (Kolumbija), laikā no 

29.jūlija līdz 6. augustam. Komandējuma izdevumi saskaņā ar LR MK 2010.gada 12.oktobra 

noteikumiem Nr.969  Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumu saistītie izdevumi”. E.Puriņam un 

A.Kalniņam desmit dienu laikā pēc atgriešanās no komandējuma iesniegt atskaiti par komandējumu. 

(balsojums: par- 7, pret-0, atturas-0). 

 

2.punkts. Par LSFP sekretariātu. 

 E.Fogelis informē, ka Latvijas Sporta federāciju padomē 09.07.2013.g ir saņemts LSFP 

sekretariāta darbinieces (sertifikāciju komisijas sekretāres) Daces Kaspares iesniegums par bērnu 

kopšanas atvaļinājuma pārtraukšanu un darba atsākšanu ar 08.08.2013.g. Darba organizācijai LSFP 

sekretariātā, uz LSFP ģenerālsekretāra E.Puriņa atvaļinājuma daļas un turpmākās prombūtnes periodu no 

22.07.2013.g līdz 06.08.2013.g. piedāvā uzdot pildīt LSFP ģenerālsekretāra pienākumus LSFP valdes 

loceklim Mārim Liepiņam, kurš arī kā LSFP darbinieks pilda valdes priekšsēdētaja (prezidenta) 

padomnieka  juridiskajos jautājumos darba pienākumus. 

Nolēma: 2.1. Informāciju par LSFP sekretariāta darbinieces (sertifikāciju komisijas sekretāres) 

Daces Kaspares iesniegums par bērnu kopšanas atvaļinājuma pārtraukšanu un darba atsākšanu ar 

08.08.2013.g. pieņemt zināšanai. 

Nolēma: 2.2. LSFP sekretariāta darba organizācijai periodā no 22.07.2013.g līdz 06.08.2013.g. 

uzdot pildīt LSFP ģenerālsekretāra pienākumus LSFP valdes loceklim – valdes priekšsēdētaja 

(prezidenta) padomniekam juridiskajos jautājumos Mārim Liepiņam (balsojums: par- 7, pret-0, atturas-0). 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs:  E.Fogelis   

 

 

 Protokolēja:  M.Liepiņš   
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Biedrības „LATVIJAS  SPORTA  FEDERĀCIJU  PADOME” 
(reģ.Nr. 40008022932) 

Valdes sēdes protokols Nr. 2 (9) 
Rīgā,           2013.gada 1.jūlijā 

Grostonas ielā 6b         plkst. 16:00 – 17:45 

       

Piedalās: P.Apinis, A.Blaus, M.Liepiņš, J.Naglis, I.Pētersons, A.Sausnītis (līdz 17:10), J.Upenieks, kā arī 

E.Puriņš, E.Severs, Rihards Emuliņš, I.Matroze  

Nepiedalās: A.Ābele, Raimonds Emuliņš, D.Zaļupe 
 

Sēdes vadītājs: E.Fogelis 

Protokolē: S.Dzene  
 

Darba kārtība:  
 1. LSFP iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana.  

 2. Par tikšanos ar izglītības un zinātnes ministru V.Dombrovski.  

3. Par tikšanos ar nacionāla līmeņa sporta un kultūras infrastruktūras objekta – stadiona 

 DAUGAVA" (Rīgā) īstenošanā ieinteresētajām sporta organizācijām.  

4. Par LSFP komisijām 

 5. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.  

 6. Dažādi.  
   

1.punkts. LSFP iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana. 

E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP valdes 22.maija sēdes protokolu Nr.7 un 3.jūnija sēdes protokolu 

Nr.1(8). Nolēma apstiprināt LSFP valdes 22.maija sēdes protokolu Nr.7 un 3.jūnija sēdes protokolu 

Nr.1(8) (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).  
 

2.punkts. Par tikšanos ar izglītības un zinātnes ministru V.Dombrovski. 

 E.Fogelis informē par 3.jūlijā paredzēto tikšanos ar IZM ministru V.Dombrovski, piebilst, ka 

plānotais laiks ir pusotra stunda. E.Severs informē par uzaicinātajām personām un paredzēto darba kārtību 

tikšanās sanāksmē ar V.Dombrovski, kā arī apstiprina, ka LSFP savus jautājumus ministram var 

elektroniski iesūtīt 2.jūlija rītā. E.Fogelis norāda, ka LOK jautājumi primāri ir saistīti ar šī gada valsts 

budžeta grozījumiem, Soču programmu, hokeja programmu un 2014.gada budžeta veidošanas 

pamatprincipiem. E.Fogelis uzskata, ka LSFP saistošs ir 2014.gada sporta budžets un sporta 

pedagogu treneru algu finansējums, kā arī iepriekš pārrunātais jautājums par sporta stundu skaita 

palielināšanu skolās. E.Fogelis norāda uz to, ka problemātiska ir IZM iekšējā struktūra tieši sporta nozarē, 

tā nav vienota, bet ir sadrumstalota.  P.Apinis informē, ka ir sagatavojis pētījuma prezentāciju (apm. 7 

min.) par bērnu un jauniešu veselību un vēlas ar to iepazīstināt ministru un pārējo sporta sabiedrību, jo 

uzskata, ka tā ir ļoti aktuāla problēma. J.Naglis, E.Fogelis, M.Liepiņš, P,Apinis, A.Sausnītis – diskusija 

par LSFP prezentācijas saturu. Ierosinājums, ka pēc E.Fogeļa īsas prezentācijas uzstāsies P.Apinis ar savu 

pētījumu par bērnu un jauniešu veselību. 

Nolēma: 2.1. Tikšanās sanāksmē uzstāsies E.Fogelis un LSFP prezentācijā aktualizēs četrus 

jautājumus: sporta budžets, pedagogu treneru atalgojums, bērnu un jauniešu veselība (3 sporta stunda 

skolās), sporta bāžu infrastruktūra, pēc tam P.Apinis prezentēs pētījumu par bērnu un jauniešu veselību 

(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0). 

2.2 Panākt vienošanos par sistēmisku tikšanos ar IZM ministru un sporta nozares vadošajām 

amatpersonām (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0). 
 

3.punkts. Par tikšanos ar nacionāla līmeņa sporta un kult ras infrastrukt ras objekta –  

stadiona „DAUGAVA" (Rīgā) īstenošanā ieinteresētajām sporta organizācijām. 

 E.Fogelis informē par problēmām ar  Daugavas” stadionu un IZM priekšlikumiem šo problēmu 

risināšanai, kā arī norāda uz LOK izpildkomitejas sēdē pausto viedokli un olimpisko sporta veidu 

federāciju iebildumiem. E.Severs paskaidro, ka IZM 3.jūlijā organizē sanāksmi tikšanos ar   Daugavas” 

stadiona attīstības projekta īstenošanā iesaistītajām sporta organizācijām (kuras parakstījušas vēstuli un 

kuras iepriekš vērsušās IZM). Tikšanās laikā plānots sporta organizācijas informēt par aktualitātēm 

 Daugavas” stadiona attīstības projekta īstenošanā, kā arī uzklausīt un publiski apspriest sporta 

organizāciju priekšlikumus apstiprināto valsts interešu precizēšanai papildināšanai, E.Pujāts prezentēs 

stadiona attīstības arhitektonisko risinājumu. J.Naglis atgādina par Regbija federācijas ieinteresētību 

attiecībā uz  Daugavas” stadionu un lūdz uzaicināto federāciju sarakstā iekļaut Regbija federāciju. 

E.Fogelis lūdz E.Severu nodrošināt iespēju katram sanāksmes dalībniekiem iespēju ar  Daugavas” 
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stadiona prezentēto plānojumu iepazīties papīra formātā vai pirms sanāksmes to saņemt pa e-pastu, jo 

tikai tad būs iespējama konstruktīva saruna. 

Nolēma informāciju pieņemt zināšanai, piedalīties 3.jūlijā IZM rīkotajā sanāksmē par 

 Daugavas” stadiona attīstību un lūgt IZM nodrošināt iespēju pirms sanāksmes iepazīties ar stadiona 

attīstības arhitektoniskā risinājuma uzmetumiem (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0). 
 

4.punkts. Par LSFP komisijām. 

E.Fogelis informē, ka M.Liepiņš ir sagatavojis darba komisiju nolikuma projektu un uzskata, ka 

primāri jāveido  Finanšu komisija”, jo daudzi federāciju pārstāvji ir izteikuši vēlmi darboties šajā 

komisijā. M.Liepiņš paskaidro galvenos noteikumus, kas būs iekļauti komisiju nolikumos. Diskusija par 

Finanšu komisijas iespējamo sastāvu. E.Fogelis norāda galvenos darbības virzienus, kādos vajadzētu 

veidot darba komisijas: 1)finanses un budžets, 2)pašvaldības un sports, 3)juridiskie jautājumi. A.Sausnītis 

uzskata, ka Finanšu komisijas vadība ir jāuzņemas prezidentam. 

E.Fogelis informē par jau esošajām LSFP komisijām, kuru darbība ir noteikta ar Ministru 

kabineta noteikumiem vai atrunāta Statūtos – Sporta speciālistu sertifikācijas komisija, Šaušanas 

instruktoru sertifikācijas komisija, Federāciju komisija, Strīdu izskatīšanas komisija. 

Nolēma lūgt M.Liepiņu sagatavot jauno darba komisiju nolikumu projektus, izsūtīt tos valdes 

locekļiem izvērtēšanai un valdes nākamajā sēdē apstiprināt darba komisijas (balsojums: par-8, pret-0, 

atturas-0). 
 

5.punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju. 

M.Liepiņš atgādina, ka Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijas vadītājam ir jābūt LSFP 

valdes loceklim un līdz šim komisijas vadītāja pienākumus pildīja A.Kalniņš, bet sakarā ar to, ka viņš 

vairs nav valdes loceklis, E.Fogelis lūdza šos pienākumus uzņemties M.Liepiņam. Elektroniskajā 

balsojumā valdes locekļi atbalstīja E.Fogeļa iniciatīvu un par Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijas 

vadītāju izvirzīja M.Liepiņu. M.Liepiņš informē, ka komisija ir izvērtējusi četru pretendentu pieteikumus 

un rekomendē atbalstīt Šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu visiem pretendentiem, kuri ir 

izpildījuši likuma prasības un atbilst vismaz vienam no MK noteikumiem, lai iegūtu šaušanas instruktora 

sertifikātu, kā arī piebilst, ka turpmāk sertifikātus piešķirs tikai tiem pretendentiem, kuri būs izpildījuši 

visus likuma noteikumus, t.sk. LSFP būs saņēmusi policijas informāciju par  Ieroču un speciālo līdzekļu 

aprites likuma” 17.panta piemērošanu pretendentam. E.Severs paskaidro, ka Saeima septembrī vēlreiz 

skatīs jautājumu par Šaušanas instruktoru sertifikāciju un lems par šis funkcijas deleģēšanu Šaušanas 

instruktoru sertifikācijas komisijai, lai atbrīvotu LSFP valdi no šī pienākuma. 

Nolēma:  

5.1. Akceptēt elektronisko balsojumu un par Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijas vadītāju 

apstiprināt M.Liepiņu (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 

5.2. Piešķirt Jurim Stīpniekam (pers. kods 311251-     ) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 382 

(balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 

5.3. Piešķirt Tomasam Jaunzemam (pers. kods 111190-     ) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 

383 (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 

5.4. Piešķirt Oļegam Rītiņam (pers. kods 260769-     ) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 384 

(balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 

5.5. Piešķirt Tālivaldim Dubovam (pers. kods 290740-     ) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 

385 (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 

5.6. Pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu par sertifikāta piešķiršanu V.Dreimanim, 

K.Vasiļonokam, E.Vītoliņam, J.Klišānam, J.Brokam, A.Maksimenko, E.Juškevičam (balsojums: par-7, 

pret-0, atturas-0). 
  

6.punktā izskatīja 

6.1. Par  CLEAR IDEA” komandas prezentāciju. 

E.Fogelis piedāvā sēdes sākumā uzklausīt  CLEAR IDEA” komandas prezentāciju. I.Matroze un 

R.Emuliņš prezentē jaunu koncepciju vienotas sporta mājas lapas izveidē. Kā pamatu piedāvā apvienot 

LSFP mājas lapas www.lsfp.lv un www.latsports.lv un vienlaikus radīt iespēju arī sporta federācijām 

ievietot aktuālo informāciju. Prezentē LSFP jaunā logo skici. I.Matroze paskaidro, ka mājas lapas izstrāde 

ilgs apmēram piecus mēnešus un finansiāli tas būs 600 latu mēnesī. Diskusija par mājas lapā paredzētās 

informācijas konsekvenci un pieejamību. P.Apinis izvērtē iespēju pievienoties mājas lapai 

www.sportacentrs.com. E.Fogelis uzskata, ka vienotas sporta mājas lapas izveides ideja ir ļoti laba un 

piedāvā valdes locekļiem savus jautājumus un priekšlikumus par šādas mājas lapas izveidi elektroniski 

iesūtīt I.Matrozei un R.Emuliņam, bet valdes nākamajā sēdē izskatīt šo jautājumu vēlreiz.  

http://www.lsfp.lv/
http://www.latsports.lv/
http://www.sportacentrs.com/
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Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un valdes nākamajā sēdē izvērtēt  CLEAR IDEA” 

komandas piedāvājumu (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0). 
 

6.2. Par izbraukuma sēdi Valmierā. 

J.Upenieks ierosina sasaukt neformālu valdes sēdi 19.jūlijā Valmierā un vienlaicīgi iepazīties ar 

J.Daliņa stadionu un sporta centra izveides projektu, kā arī vērot Prezidenta balvas vieglatlētikā izcīņas 

sacensības. Nolēma atbalstīt J.Upenieka ierosinājumu un līdz 8.jūlijam informēt par iespēju piedalīties 

izbraukuma sēdē 19.jūlijā Valmierā (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 
 

6.3. Par vienotiem formas tērpiem Pasaules spēlēs. 

E.Fogelis izsaka savu viedokli par Latvijas delegācijas vienotu tērpu iegādi dalībai Pasaules 

spēlēs un interesējas par pašreizējo situāciju. P.Apinis, J.Naglis, E.Puriņš, E.Severs, E.Fogelis - diskusija 

par vienotām formām. P.Apinis informē, ka orientēšanās sportisti ir nodrošināti ar vienotām formām un 

piedāvā ari In-line hokeja sportistiem iespēju iegādāties šādas formas. Nolēma informēt In-line hokeja 

federācijas ģenerālsekretāri par iespēju iegādāties vienotus formas tērpus sportistiem dalībai Pasaules 

spēlēs.  
 

6.4. Par LAM Nacionālo Bruņoto spēku sporta kluba iesniegumu (turpmāk – NBS SK). 

E.Fogelis informē par NBS SK priekšnieka V.Graudiņa iesniegumu ar lūgumu no Aizsardzības 

daudzcīņas federācijai (turpmāk – LADF) (federācijai anulēta atzīšana) paredzētajiem līdzekļiem, kuri 

tika piešķiri LADF par militārās pieccīņas sportistu augstajiem sasniegumiem 2012.g.sezonā, apmaksāt 

viena trenera ceļa izdevumus uz sacensībām Itālijā un divu sportistu ceļa izdevumus uz CISM pasaules 

čempionātu Brazīlijā. E.Severs paskaidro, ka IZM neiebildīs pret LADF naudas izlietošanu NBS SK 

sportistu un trenera ceļa izdevumu apmaksai, taču Valsts kontrolei var rasties jautājumi. P.Apinis, 

E.Fogelis, E.Puriņš, J.Naglis, M.Liepiņš – diskusija par likumību NBS SK sportistu un trenera ceļa 

izdevumu apmaksāšanā.  Nolēma sagatavot vēstuli IZM un lūgt atļauju apmaksāt NBS SK sportistu un 

trenera ceļa izdevumus no LADF piešķirtajiem budžeta līdzekļiem un pēc IZM atļaujas saņemšanas veikt 

maksājumus par sportistu un trenera ceļa izdevumiem (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 
 

6.5. Par LSFP nākamo valdes sēdi. 

Nolēma Valdes kārtējo sēdi sasaukt 2013.gada 5.augustā plkst. 16:00 LSFP biroja telpās 

Grostonas ielā 6b (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs:     E.Fogelis    

 

 

Protokolēja:     S.Dzene   



27 

 

Biedrības „LATVIJAS  SPORTA  FEDERĀCIJU  PADOME” 
(reģ.Nr. 40008022932) 

Valdes sēdes protokols Nr. 1 (8) 
Rīgā,           2013.gada 3.jūnijā 

Grostonas ielā 6b         plkst. 10:00 – 11:50 

       

Piedalās: A.Ābele, P.Apinis, A.Blaus, R.Emuliņš, M.Liepiņš, J.Naglis, I.Pētersons, A.Sausnītis, 

J.Upenieks, D.Zaļupe, kā arī E.Puriņš, A.Kalniņš. 
 

Sēdes vadītājs: E.Fogelis 

Protokolē: S.Dzene  
 

Darba kārtība:  
1. LSFP viceprezidentu apstiprināšana.  

2. Par LSFP komisijām.  

3. Par LSFP sekretariātu.  

4. Dažādi.  
   

 LSFP bijušais prezidents A.Kalniņš apsveic jauno prezidentu un valdi ar ievēlēšanu, novēl redzēt 

galveno un iesāktos darbus novest līdz galam. LSFP jaunais prezidents E.Fogelis izsaka pateicību 

A.Kalniņam par viņa nozīmīgo darbu un izsaka cerību, ka A.Kalniņš neliegs savu padomu jaunajai valdei 

un ilgajos gados prezidenta amatā iegūto pieredzi. 

1.punkts. LSFP viceprezidentu apstiprināšana. 

Biedrības  Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP) prezidents (valdes priekšsēdētājs) 

Einars Fogelis izvirza apstiprināšanai par LSFP valdes priekšsēdētāja vietniekiem (viceprezidentiem) 

A.Sausnīša un P.Apiņa kandidatūras. A.Sausnītis un P.Apinis piekrīt pildīt viceprezidentu amatus. 

P.Apinis norāda uz saviem darbības virzieniem šajā amatā, akcentē bērnu un jauniešu sportu (īpaši skolu 

jaunatni), kā arī tautas sportu  sports visiem”. A.Sausnītis uzskata, ka jāpalielina LSFP prestižs un 

ietekme sporta nozarei svarīgu jautājumu risināšanā. 

Nolēma apstiprināt par biedrības  Latvijas Sporta federāciju padome” valdes priekšsēdētāja 

vietniekiem (viceprezidentiem): Ati Sausnīti (balsojums: par-10, pret-0, atturas-1 (A.Sausnītis)) un  

Pēteri Apini (balsojums: par-10, pret-0, atturas-1 (P.Apinis)). 

2.punkts. Par LSFP komisijām. 

 E.Fogelis informē par līdz šim esošajām LSFP darba komisijām – Valsts budžeta līdzekļu sadales 

komisija (vad. A.Svars); Sporta federāciju komisija (vad.M.Liepiņš), komisijas pārziņā ir sporta 

federāciju atzīšana un to darbības kontrole, šīs funkcijas ir noteiktas ar likumu. LSFP ar likumu ir 

deleģētas arī Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijas (vad. A.Kalniņš) un Sporta speciālistu 

sertifikācijas komisijas (vad. U.Grāvītis) funkcijas. E.Fogelis uzskata, ka pārstāvim no jaunievēlētās 

Revīzijas komisijas būtu lietderīgi piedalīties valdes sēdēs. E.Fogelis ierosina uzticēt A.Ābelei vadīt 

Sporta stipendiju konkursa komisiju, jo arī šogad ir plānots piešķirt studentiem sportistiem stipendijas. 

E.Fogelis ierosina veidot komisijas pa sporta veidu blokiem – olimpiskie, neolimpiskie un tehniskie 

sporta veidi, kā arī jaunatnes sportu visos šajos blokos. J.Naglis izsaka gatavību uzņemties tehnisko 

sporta veidu koordināciju. E.Fogelis norāda uz neaktīvo Latvijas Skolu sporta federācijas darbību un 

akcentē novārtā atstātās vispārizglītojošo skolu audzēkņu sporta aktivitātes. E.Fogelis, J.Naglis, P.Apinis 

– diskusija par sporta stundu skaitu vispārizglītojošajās skolās un nepieciešamību sadarbībā ar IZM 

panākt, lai nedēļā būtu vismaz trīs sporta stundas.  A.Sausnītis uzsver studējošās jaunatnes nepilnīgās 

sportošanas iespējas, jo lielākajā daļā augstskolu sports nav iekļauts programmā. A.Sausnītis uzskata, ka 

aktīvi jāsadarbojas arī ar novadu pašvaldībām. E.Fogelis lūdz D.Zaļupi sagatavot pārskatu par sporta 

skolu pedagogiem, kā arī informāciju par situāciju ar tehnisko un neolimpisko sporta veidu pedagogiem. 

E.Fogelis uzskata, ka tuvākajā laikā ir jātiekas ar IZM ministru V.Dombrovski, lai iepazīstinātu ar LSFP 

un tās darbību. A.Ābele apstiprina, ka problēmas ir ar sportu augstskolās, jo, veicot aptauju, tika 

konstatēts, ka vairākums studentu vēlas sporta nodarbību iekļaušanu C kursā ar kredītpunktiem. Šobrīd 

sporta nodarbības ir tikai divās Latvijas augstskolās. Uzskata, ka Latvijas Universiāde ir jāpielīdzina 

agrākajām Skolēnu spartakiādēm un jāsasniedz tikpat augsts sportiskais līmenis, piebilst, ka šogad 

Pasaules universiādē Kazaņa piedalīsies 136 studentu sportistu, uzskata, ka nepieciešams vairāk reklamēt 

šīs sacensības rīkojot preses konferences un citas informatīvās kampaņas. 

M.Liepiņš informē, ka Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas sastāvā jānomaina divi LSFP 

pārstāvji, jo I.Agleniece un A.Kalniņš vairs nav valdes locekļi, kā arī Šaušanas instruktoru sertifikācijas 

komisijas vadītājs A.Kalniņš, kurš vairs nav LSFP valdē. Izmaiņas jāveic steidzamības kārtā, lai šīs abas 

komisijas turpinātu darboties. E.Fogelis norāda, ka šodienas valdes sēdē ir jāapstiprina Sporta federāciju 
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komisijas un Strīdu izskatīšanas komisijas sastāvi, piebilst, ka Sporta federāciju komisiju trīs gadus 

sekmīgi ir vadījis M.Liepiņš, ierosina uzticēt viņam arī turpmāk vadīt šo komisiju. Strīdu izskatīšanas 

komisijas vadītāja amatam izvirza R.Emuliņa un A.Blaua kandidatūras. R.Emuliņš ierosina šo amatu 

uzticēt A.Blauam, bet viņš turpinās tajā darboties kā komisijas loceklis. E.Puriņš interesējas par to, kā tiks 

izvirzīti kandidāti darbam Valsts budžeta līdzekļu sadales komisijā. M.Liepiņš ierosina šo komisiju 

pārsaukt par Finanšu komisiju un paplašināt tās darbības funkcijas, bet tās vadību uzņemties prezidentam. 

E.Fogelis piedāvā lēmumu par šo un citām komisijām pieņemt valdes nākamajā sēdē. 

M.Liepiņš paskaidro, ka Sporta federāciju komisijā līdz šim kā LOK pārstāvis darbojās E.Fogelis, 

bet sakarā ar viņa jauno amatu ir nepieciešams deleģēt citu LOK pārstāvi. E.Fogelis norāda, ka par LOK 

pārstāvi šajā komisijā varētu tikt deleģēts LOK sporta direktors Andris Lupiks. R.Emuliņš apliecina savu 

gatavību turpināt darbu Sporta federāciju komisijā kā LSFP pārstāvis. 

R.Emuliņš informē par nodibinājuma  Sporta Apgāda fonds” darbību, t.sk. par žurnāla  Sports” izdošanu. 

E.Fogelis lūdz R.Emuliņu uz valdes nākamo sēdi sagatavot pārskatu par žurnāla  Sports” darbību, kā arī 

informāciju par žurnāla jauno mājas lapu. A.Ābele pastāsta par žurnāla  Sports” tematisko pielikumu 

 Sports teorijā un praksē”. P.Apinis dalās savās pārdomās par sportu kā vesela cilvēka pamatu.  

Nolēma: 2.1. Apstiprināt Sporta federāciju komisiju šādā sastāvā: Māris Liepiņš (kom.vadītājs), 

Raimonds Emuliņš, Andris Lupiks, Edgars Severs, Andris Ulmanis (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

2.2. Apstiprināt par Strīdu izskatīšanas komisijas vadītāju Agri Blauu un par komisijas sastāvu 

lemt valdes nākamajā sēdē (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0).. 

2.3. Apstiprināt pašreizējos Šaušanas instruktoru komisijas un Sporta speciālistu sertifikācijas 

komisijas sastāvus (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0).. 

2.4. Valdes nākamajā sēdē lemt par Valsts budžeta līdzekļu sadales komisiju, kā arī par citām 

darba komisijām (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0). 

3.punkts. Par LSFP sekretariātu. 

 E.Fogelis piedāvā pagarināt darba līgumu ar juriskonsultu M.Liepiņu un par viņa statusu lemt 

valdes nākamajā sēde, kā arī turpināt darba attiecības ar E.Puriņu, uzticot viņam arī turpmāk veikt 

ģenerālsekretāra pienākumus. E.Puriņš norāda, ka viņš šajā amatā strādā jau 20 gadus un ierosina valdei 

izvērtēt iespēju ģenerālsekretāra amatam meklēt jaunāku kandidātu, bet līdz jauna ģenerālsekretāra 

nominēšanai piekrīt pildīt ģenerālsekretāra pienākumus. E.Puriņš norāda, ka šīs izmaiņas varētu būt ar 

nākamā gada janvāri un piebilst, ka labprāt arī turpmāk darbosies LSFP, veicot mazāku darba apjomu, jo 

kā ģenerālsekretāram viņam ir jāatbild par ļoti plašu darbības jomu. E.Puriņš uzskata, ka LSFP 

sekretariāta personāls ir jāpalielina, jo ar pašreizējo darbinieku skaitu ir ļoti grūti kvalitatīvi veikt visus 

LSFP uzticētos pienākumus, kā arī jāpanāk finansējuma pielikums LSFP biroja kapacitātes palielināšanai. 

J.Naglis uzskata, ka lietderīgāk par LSFP biroja kapacitātes palielināšanu lemt izvērtējot 2014.gada valsts 

sporta budžeta sadali. E.Fogelis norāda, ka LSFP ir nepieciešams auditors, kurš palīdzētu federācijām 

sakārtot finanšu dokumentāciju. 

Nolēma: 3.1. Pagarināt darba līgumu ar Māri Liepiņu kā prezidenta padomnieku juridiskajos 

jautājumos, saglabājot iepriekšējo mēnešalgu (balsojums: par-10, pret-0, atturas-1 (M.Liepiņš)). 

3.2. Turpināt darba attiecības ar Egilu Puriņu kā ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāju, 

saglabājot iepriekšējo mēnešalgu (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0). 

4.punktā izskatīja 

4.1. Par LSFP kopsapulces atklāto vēstuli Saeimai un valdībai. 

E.Fogelis atgādina, ka Atklātā vēstule Saeimai un valdībai bija par likumprojektu  Grozījumi 

likumā ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” Pēc E.Fogeļa lūguma P.Apinis 

apņemas nodarboties ar Atklātās vēstules turpmāko virzību. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai. 

4.2. D.Zaļupes pārdomas par jauniešu sportu. 

D.Zaļupe - par sporta federāciju atšķirīgo ieinteresētību jauniešu sporta aktivitātēs un LIIDP 

mēģinājumiem risināt šo problēmu. Uzskata, ka līdz 2014.gadam jāpilnveido sporta speciālistu 

sertifikācijas sistēma. J.Naglis, P.Apinis, D.Zaļupe – diskusija par treneru kvalifikāciju un tā 

novērtējumu. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai. 

4.2. Par LSFP nākamo valdes sēdi. 

P.Apinis, A.Sausnītis, E.Fogelis, A.Ābele – diskusija par Valdes regulāro sēžu sasaukšanas laiku. 

Nolēma LSFP valdes regulārās sēdes sasaukt katra mēneša pirmajā pirmdienā plkst. 16:00. Valdes 

nākamo sēdi sasaukt 2013.gada 1.jūlijā plkst. 16:00 LSFP biroja telpās Grostonas ielā 6b (balsojums: par-

11, pret-0, atturas-0). 

 

 

Sēdes vadītājs:  E.Fogelis   Protokolēja:  S.Dzene   
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LATVIJAS  SPORTA  FEDERĀCIJU  PADOMES 
Valdes sēdes protokols Nr. 3/7 

 
 

 
Rīgā, Grostonas ielā 6b        2013.gada 22.maijā 
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš       plkst. 10:00 – 11:00 
Protokolē: S.Dzene  
 

Piedalās: I.Agleniece, R.Emuliņš, E.Fogelis, M.Kalnciems, M.Liepiņš, J.Naglis, V.Strazdiņš, M.Šmits, 
G.Zālītis, kā arī E.Puriņš, U.Auniņa-Naumova, D.Piterniece. 
Nepiedalās: A.Svars. 

 

Darba kārtība:  
1. LSFP valdes iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.  
2. Par LSFP kopsapulci 2013.gada 30.maijā un nominācijām uz LSFP prezidenta un valdes 
locekļu vēlēšanām.  

3. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.  

4. Dažādi.  
   
 

 1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana. 
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 8.maija ārkārtas sēdes protokolu Nr.2/6. Nolēma 

apstiprināt LSFP valdes 8.maija ārkārtas sēdes protokolu Nr. 2/6 (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).  
 

 

2.punkts. Par LSFP kopsapulci 2013.gada 30.maijā un nominācijām uz  

LSFP prezidenta un valdes locekļu vēlēšanām. 

E.Puriņš iepazīstina ar LSFP 30.maija kopsapulces Darba kārtības projektu. R.Emuliņš, G.Zālītis, 
E.Puriņš, J.Naglis, M.Liepiņš – diskusija par to, vai Vēlēšanu nolikuma apstiprināšanu iekļaut Darba 
kārtībā kā atsevišķu punktu. E.Puriņš ierosina Vēlēšanu nolikumu pievienot LSFP kopsapulces darba 
materiāliem. E.Puriņš, M.Liepiņš, E.Fogelis, G.Zālīti, J.Naglis, U.Auniņa-Naumova – diskusija par 
kopsapulces Darba kārtību, kā arī reglamentu debatēm pēc ziņojumiem un prezidentu amata kandidātu 
prezentācijām. U.Auniņa-Naumova piedāvā Darba kārtības 11.punktu „IZM informācija...” iekļaut 6.punktā 
„Apsveikumi un viesu uzrunas” un IZM informācijai neparedzēt atsevišķu Darba kārtības punktu. E.Puriņš 
ierosina tūlīt pēc kopsapulces jaunajai valdei sasaukt sēdi un apstiprināt viceprezidentus. E.Fogelis 
uzskata, ka jaunās valdes sēdi lietderīgāk sasaukt pāris dienas pēc kopsapulces. 

E.Puriņš lūdz iepazīties ar sporta federāciju izvirzīto LSFP prezidenta amata un valdes locekļu 
kandidātu sarakstu, norāda, ka Slidošanas asociācija, Tenisa savienība un Vingrošanas federācija nav 
iesniegušas Nomināciju veidlapas oriģinālu, līdz ar to šo federāciju izvirzītie kandidāti netiek skaitīti, kā arī 
piebilst, ka Ugunsdzēšanas sporta federācija amatiem LSFP valdē un Revīzijas komisijā ir izvirzījusi 
divus kandidātus, bet saskaņā ar nolikumu, katra federācija uz vienu amatu var izvirzīt tikai vienu 
pārstāvi, līdz ar to, arī šie kandidāti tiek svītroti. E.Puriņš informē, ka E.Fogeli prezidenta amatam ir 
izvirzījušas 25 (11 neolimp. un 14 olimp.) federācijas, bet M.Kalnciemu – 11 (4 olimp. un 7 neolimp. fed.) 
federācijas. 

Nolēma:  

2.2. Apstiprināt ar izmaiņām LSFP kopsapulces Darba kārtību (balsojums: par- 10, pret-0, 
atturas-0). 

2.3. Izvirzīto kandidātu sarakstu publicēt interneta mājas lapā, kā arī sarakstu iekļaut LSFP 
kopsapulces darba materiālos (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

 

3.punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju. 
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas vadītājs A.Kalniņš informē, ka komisija ir 

izvērtējusi sešu pretendentu pieteikumus un rekomendē atbalstīt Šaušanas instruktora sertifikāta 
piešķiršanu pretendentiem, kuri ir izpildījuši likuma prasības un atbilst vismaz vienam no MK 
noteikumiem, lai iegūtu šaušanas instruktora sertifikātu.   

Nolēma:  
3.1. Piešķirt Vilnim Ulnicānam (pers. kods 230954-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 376 

(balsojums: par-9, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 
3.2. Piešķirt Genādijam Drigo (pers. kods 141070-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 377 

(balsojums: par-9, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 
 

3.3. Piešķirt Ainim Kārkliņam (pers. kods 130564-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 379 
(balsojums: par-9, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 

 
 

3.4. Piešķirt Agrim Bondaram (pers. kods 081275-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru 
izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un 
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speciālo līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0, 
nebalso-1 (E.Fogelis)).  

3.5. Piešķirt Aleksim Konošonokam (pers. kods 090455-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, 
kuru izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un 
speciālo līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0, 
nebalso-1 (E.Fogelis)). 

3.6. Piešķirt Jānim Ovsjankovam (pers. kods 170963-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru 
izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un 
speciālo līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0, 
nebalso-1 (E.Fogelis)). 

 
 

4.punktā izskatīja: 
 4.1. A.Kalniņa pateicība Valdes locekļiem par darbu iepriekšējos četrus gadus. 
 A.Kalniņš pasniedz piemiņas monētas visiem valdes locekļiem. Piemiņas monētu pasniedz arī 
ģenerālsekretāram E.Puriņam par 20 gadu ilgu darbu šajā amatā. 
 R.Emuliņš LSFP valdes vārdā pasniedz prezidentam A.Kalniņam LSFP Atzinības rakstu un 
ierosina piešķirt viņam LSFP Goda prezidenta statusu, par ko nobalsot LSFP kopsapulcē.  
   

 
Sēdes vadītājs:       A.Kalniņš  

  
 
Protokolēja:       S.Dzene   
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LATVIJAS  SPORTA  FEDERĀCIJU  PADOMES 
Valdes ārkārtas sēdes protokols Nr. 2/6 

 
 

 
Rīgā, Grostonas ielā 6b        2013.gada 8.maijā 
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš       plkst. 10:00 – 11:00 
Protokolē: S.Dzene  
 

Piedalās: I.Agleniece, R.Emuliņš, E.Fogelis, M.Kalnciems, M.Liepiņš, J.Naglis (no 10:15), A.Svars, 
M.Šmits, G.Zālītis, kā arī E.Puriņš, U.Auniņa-Naumova, E.Severs, M.Zeltiņš. 
Nepiedalās: V.Strazdiņš. 

 

Darba kārtība:  
 1. LSFP valdes 10.aprīļa sēdes un 24.aprīļa ārkārtas sēdes protokolu apstiprināšana. 
 2. Par ģenerālsekretāra E.Puriņa paskaidrojumu un izmaiņām „Noteikumos par no LSFP 
saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un organizāciju iesniedzamajām atskaitēm par to”. 

 3. Par izmaiņām nodibinājuma „Sporta Apgāda Fonds” valdes sastāvā. 

4. LSFP prezidenta A.Kalniņa paziņojums. 

5. Dažādi.  

   
 

 1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana. 
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 10.aprīļa sēdes protokolu Nr.4 un 24.aprīļa ārkārtas 

sēdes protokolu 1/5.  
Nolēma apstiprināt LSFP valdes 10.aprīļa sēdes protokolu Nr.4 un valdes ārkārtas sēdes 

protokolu Nr. 1/5 (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).  
 

 

2.punkts. Par ģenerālsekretāra E.Puriņa paskaidrojumu un izmaiņām „Noteikumos par no 

LSFP saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un organizāciju  

iesniedzamajām atskaitēm par to”. 

 A.Kalniņš lūdz iepazīties ar ģenerālsekretāra E.Puriņa paskaidrojumu par biedrības „Latvijas 
Aizsardzības daudzcīņas federācija” rīcību un valsts budžeta līdzekļu sadales un izlietojuma kontroli. 
E.Puriņš komentē savu paskaidrojumu un informē par veiktajām izmaiņām dokumentā „Noteikumi par no 
LSFP saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un organizāciju iesniedzamajām atskaitēm par to”. 
E.Sevrs, G.Zālītis, E.Puriņš, J.Naglis – diskusija par noteikumiem. E.Puriņš uzskata, ka ir nepieciešams 
palielināt LSFP administratīvo kapacitāti ar papildus darbiniekiem, kuri pārbaudītu federāciju iesniegtās 
atskaites par aktivitātēs un atskaites par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī federācijās uz 
vietas iepazītos ar grāmatvedības dokumentāciju. G.Zālītis, E.Puriņš, A.Kalniņš, M.Šmits, R.Emuliņš - 
diskusija par pašreizējo LSFP darbinieku skaitu, kuri kontrolē federāciju finanšu atskaites un aktivitātes. 
E.Fogelis uzskata, ka nepieciešams cilvēks, kurš nodarbotos ar federāciju auditu. E.Severs norāda, ka 
Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – IZM) E.Puriņa paskaidrojums apmierina, un citas sankcijas 
nav nepieciešamas.  

Nolēma pieņemt E.Puriņa paskaidrojumu un apstiprināt ar labojumiem „Noteikumus par no LSFP 
saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un organizāciju iesniedzamajām atskaitēm par to” 
(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

 
 

3.punkts. Par izmaiņām nodibinājuma „Sporta Apgāda Fonds” valdes sastāvā. 
Sporta Apgāda Fonda valdes priekšsēdētājs R.Emuliņš informē par izmaiņām nodibinājuma 

„Sporta Apgāda Fonds” (turpmāka – SAF) valdes sastāvā: no darba SAF valdē ir atbrīvota valdes locekle 
IZM Sporta un jaunatnes departamenta vadītāja Ulrika Auniņa-Naumova, bet viņas vietā SAF valdē ir 
apstiprināta IZM Sporta un jaunatnes departamenta vecākā referente Ilze Pauliņa. A.Kalniņš lūdz 
apstiprināt izmaiņas SAF valdes sastāvā. 

Nolēma atbrīvot no nodibinājuma „Sporta Apgāda Fonds” valdes IZM Sporta un jaunatnes 
departamenta vadītāju Ulriku Auniņu-Naumovu un apstiprināt SAF valdes sastāvā IZM Sporta un 
jaunatnes departamenta vecāko referenti Ilzi Pauliņu (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

 
 

4.punkts. LSFP prezidenta A.Kalniņa paziņojums. 

A.Kalniņš paziņo par savu lēmumu LSFP prezidenta vēlēšanās nekandidēt uz LSFP prezidenta amatu 
nākamajiem četriem gadiem. Atgādina, ka šogad LSFP ir 20 gadu jubileja kopš tās dibināšanas un novēl 
jaunajai valdei atzīmēt šo jubileju un, iespēju robežās, uzaicināt visus bijušos valdes locekļus.  

Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un informēt sporta federācijas par A.Kalniņa lēmumu 
nekandidēt uz LSFP prezidenta amatu. 
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5.punktā izskatīja: 
5.1. E.Severa informācija. 
E.Severs informē, ka Saeimā tiek skatīts trešajā lasījumā „Ieroču aprites likums” un IZM ir 

iesniegusi priekšlikumus par grozījumiem šaušanas instruktoru sertificēšanā.  
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai. 
 
5.2. Par LSFP valdes nākamo sēdi. 
E.Puriņš ierosina 22.maijā sasaukt kārtējo valdes sēdi.  
Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2013.gada 22.maijā plkst. 10:00 LSFP biroja telpās 

Grostonas ielā 6b (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 
   

Sēdes vadītājs:       A.Kalniņš  
  

 
Protokolēja:       S.Dzene   
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LATVIJAS  SPORTA  FEDERĀCIJU  PADOMES 
Valdes ārkārtas sēdes protokols Nr. 1/5 

 

 
Rīgā, Grostonas ielā 6b        2013.gada 24.aprīlī 
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš       plkst. 10:00 – 11:20 
Protokolē: S.Dzene  
 
Piedalās: I.Agleniece (no 10:20), R.Emuliņš, E.Fogelis, M.Kalnciems, M.Liepiņš, J.Naglis, A.Svars, 
V.Strazdiņš, M.Šmits, G.Zālītis, kā arī E.Puriņš, E.Volonte 
Nepiedalās:  

 
Darba kārtība:  

1. Par „Nomināciju veidlapas” iesniegšanas datumu un LSFP vadības vēlēšanu nolikumu. 
2. Par LSFP jaunu biedru uzņemšanu. 

3. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.  

4. Par biedrības „Latvijas Aizsardzības daudzcīņas federācija” izslēgšanu no LSFP biedru skaita. 

5.  Dažādi.  

 
1. punkts. Par „Nomināciju veidlapas” iesniegšanas datumu un  

LSFP vadības vēlēšanu nolikumu. 
E.Puriņš iepazīstina ar sagatavoto projektu „Biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome”  

prezidenta, valdes locekļu kandidātu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtības nolikums” un informē par 
veiktajiem precizējumiem un papildinājumiem. G.Zālītis, I.Agleniece, E.Puriņš, A.Klaniņš, M.Liepiņš – 
diskusija par atsevišķiem Nolikuma punktiem. A.Kalniņš ierosina „Nomināciju veidlapas” iesniegšanas 
termiņus mainīt un noteikt, ka līdz 17.maijam veidlapa jāiesūta elektroniski, bet līdz 20.maijam LSFP 
jānogādā oriģināls. Datumu maiņu A.Kalniņš skaidro ar savu un E.Puriņa prombūtni līdz 19.maijam. 

M.Liepiņš ierosina mainīt Nolikuma 4.punktu „LSFP prezidenta amata kandidātam vēlams būt 
izvirzītam ne mazāk kā no piecām olimpisko un piecām neolimpisko sporta veidu federācijām, bet ne 
mazāk kā no trijām olimpisko un trijām neolimpisko sporta veidu federācijām” un pamato to ar Biedrību un 
nodibinājumu likumā teikto, ka 1/10 daļa biedru var ietekmēt organizācijas lēmumus. M.Liepiņš 
rekomendē 4.punktu izteikt šādā redakcijā: „LSFP prezidenta amata kandidātam jābūt izvirzītam no ne 
mazāk kā četrām olimpisko sporta veidu un ne mazāk kā piecām citām federācijām – LSFP biedriem.” 
R.Emuliņš, M.Šmits, E.Puriņš, E.Fogelis, J.Naglis – diskusija par M.Liepiņa priekšlikumu. G.Zālītis 
uzskata, ka šādā redakcijā kandidātu izvirzīšanā tiek ierobežots demokrātijas princips. E.Puriņš, J.Naglis, 
M.Liepiņš, E.Fogelis – diskusija par balsošanas kārtību kopsapulcē, kā arī par redakcionāliem 
labojumiem Nolikuma 5., 6., 7., 8., 9.punktos.  

E.Puriņš iepazīstina ar „Delegāta veidlapas” un „Nomināciju veidlapas” projektu. M.Liepiņš 
norāda, ka ne visām federācijām prezidents un ģenerālsekretārs ir ar atsevišķām pārstāvības tiesībām un 
šādā situācijā ir nepieciešama pilnvara pārstāvēt federācijas intereses LSFP kopsapulcē. E.Puriņš 
komentē LSFP statūtos teikto par federāciju amatpersonu dalību LSFP kopsapulcē. G.Zālītis, M.Liepiņš, 
E.Fogelis, E.Puriņš – diskusija par kopsapulces delegāta statusu. G.Zālītis uzskata, ka Delegāta veidlapā 
jānorāda arī pārstāvja personas kods.  

Nolēma: 
1.1. Noteikt „Nomināciju veidlapas” iesniegšanas termiņus: līdz 17.maijam veidlapas iesūta 

elektroniski, līdz 20.maijam iesniedz oriģinālu. (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0). 
1.2. Nolikuma 4.punktu izteikt šādā redakcijā: „LSFP prezidenta amata kandidātam jābūt 

izvirzītam no ne mazāk kā četrām olimpisko sporta veidu un ne mazāk kā piecām citām federācijām – 
LSFP biedriem.” (balsojums: par-8, pret-2 (G.Zālītis, M.Kalnciems), atturas-1 (I.Agleniece)). 

1.3. Apstiprināt ar veiktajiem labojumiem biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” 
prezidenta, valdes locekļu kandidātu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtības nolikumu” (balsojums: par-11, 
pret-0, atturas-0) (Nolikums pielikumā). 

1.4. Apstiprināt ar labojumiem „Delegāta veidlapu” (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0) (Veidlapa 
pielikumā). 

1.5. Apstiprināt „Nominācijas veidlapu” (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0) (Veidlapa pielikumā). 
 
 

2. punkts. Par LSFP jaunu biedru uzņemšanu. 

A.Kalniņš informē, ka ir saņemts biedrības „Latvijas Savatē federācija” iesniegums ar lūgumu uzņemt 
LSFP biedru sastāvā. Paskaidro, ka federācija ir Latvijā atzīta un dokumentācija atbilst visām prasībām, 
lai tiktu uzņemta par LSFP biedru, piebilst, ka arī biedrība „Latvijas Džiu-džitsu federācija” ir iesniegusi 
visus Iesniegumam pievienojamos dokumentus un var tikt uzņemta par LSFP biedru. 

Nolēma:  
2.1. Uzņemt par LSFP biedru biedrību „Latvijas Savatē federācija”, (Atzīšanas apliecība Nr.88) 

(balsojums: par-11, pret-0, atturas-0). 



34 

 

2.2. Uzņemt par LSFP biedru biedrību „Latvijas Džiu-džitsu federācija”, (Atzīšanas apliecība 
Nr.87) (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0). 

 

3. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju. 
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas vadītājs A.Kalniņš informē, ka komisija ir 

izvērtējusi viena pretendenta pieteikumu un rekomendē atbalstīt Šaušanas instruktora sertifikāta 
piešķiršanu pretendentam, kurš ir izpildījis likuma prasības un atbilst vismaz vienam no MK noteikumiem, 
lai iegūtu šaušanas instruktora sertifikātu.   

Nolēma Piešķirt Santosam Pauperam (pers. kods 070576-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu 
Nr. 375 (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 

 

4.punkts. Par biedrības „Latvijas Aizsardzības daudzcīņas federācija” 
izslēgšanu no LSFP biedru skaita. 

 E.Puriņš norāda, ka biedrībai „Latvijas Aizsardzības daudzcīņas federācija” ir anulēts atzītas 
federācijas statuss un administratīvais lēmums par atzīšanas anulēšanu ir nodots personīgi 
V.Taupmanim. E.Puriņš paskaidro, ka saskaņā ar LSFP statūtiem atzīšanu zaudējusi federācija nevar būt 
par LSFP biedru. 
 Nolēma izslēgt biedrību “Latvijas Aizsardzības daudzcīņas federācija” (reģ.Nr. 40008023266) no 
LSFP biedru skaita (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0). 
 

5.punktā izskatīja: 
 5.1. E.Fogeļa informācija par projektu „Starptautiski pasākumi” 

E.Fogelis informē par Eiropas Savienības finansētu projektu, kurā ir iesaistījusies Latvijas 
Olimpiskā komiteja. Projekta centrā ir Igaunija un pievienojušās ir arī Latvija un Somija. Aktuāls projekts 
šobrīd ir „Starptautiskie pasākumi”, katras iesaistītās valsts atbalsts, projekta ietekme uz dalībvalsti un 
iespējamā kooperēšanās. Šī projekta ietvaros 29., 30.augustā Helsinkos tiek rīkots seminārs/konference, 
kurā ielūgti piedalīties arī Latvijas pārstāvji. E.Fogelis norāda, ka Somijā ir sagatavots apkopojums par tās 
pilsoņu pārstāvniecību citu valstu sporta vadības institūcijās. Uzskata, ka šāds apkopojums arī Latvijā 
būtu jāveic un norāda uz Somijas sporta amatpersonas vēlmi iegūt šādus datus par Latvijas pilsoņu 
darbību citu valstu institūcijās. E.Puriņš paskaidro, ka LSFP ir šāda informācija, kas ir apkopota uz 
2013.gada 1.janvāri. 

Nolēma Informāciju pieņemt zināšanai un lūgt E.Puriņu apzināt informāciju par federāciju 
funkcionāru darbību starptautiskajās sporta institūcijās, kā arī lūgt federācijas iesniegt informāciju par 
starptautiskās kategorijas tiesnešiem (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0). 
 

5.2. Par biedrības „Latvijas Inline hokeja federācija” dalību Pasaules spēlēs. 
A.Kalniņš informē par Latvijas Inline hokeja federācijas ģenerālsekretāres sarksti par federācijas 

sportistu dalību Pasaules spēlēs un uzaicina valdes locekļus piedalīties rīt (25.04.) sanāksmē, kurā 
uzaicinātas piedalīties Latvijas Inline hokeja federācijas amatpersonas, lai pārrunātu inline hokeja izlases 
dalību Pasaules spēlēs. E.Puriņš paskaidro radušos situāciju ar Latvijas Inline hokeja federāciju.  

Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0). 
 

5.3. Par LSFP valdes nākamo sēdi. 
E.Puriņš ierosina 22.maijā sasaukt kārtējo valdes sēdi.  
Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2013.gada 22.maijā 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. 4 

 

 
Rīgā, Grostonas ielā 6b        2013.gada 10.aprīlī 
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš       plkst. 10:00 – 12:05 
Protokolē: S.Dzene  
 
Piedalās: I.Agleniece (līdz 11:25), E.Fogelis, M.Kalnciems (līdz 11:30), M.Liepiņš, J.Naglis (līdz 11:00), 
A.Svars, V.Strazdiņš, M.Šmits, G.Zālītis, kā arī E.Puriņš, U.Auniņa-Naumova, E.Severs, E.Volonte 
Nepiedalās: R.Emuliņš 

 
Darba kārtība:  

1. LSFP valdes iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.  
2. Par LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales komisijas rekomendācijām izmaiņām LSFP valsts budžeta 
līdzekļu sadales kritērijiem 2014.gadam.  

3. Par LSFP Sporta federāciju komisijas lēmumiem.  

4. Par LSFP 2013.gada kopsapulci.  

5. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.  

6. Par „Sporta politikas pamatnostādnēm 2013.-2020.gadam”.  

7. Dažādi.  
  

 1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana. 
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 13.marta sēdes protokolu Nr.3. Nolēma apstiprināt LSFP 

valdes 13.marta sēdes protokolu Nr.3 (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).  
 

2. punkts. Par LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales komisijas rekomendācijām izmaiņām  

LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales kritērijiem 2014.gadam. 

 A.Svars informē par Valsts budžeta līdzekļi sadales komisijas sēdi un komisijas rekomendētajām 
izmaiņām LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales kritērijos starptautisku sacensību rīkošanai Latvijā 
2014.gadā, piebilst, ka izmaiņas kritērijos ir veiktas respektējot „Sporta politikas pamatnostādnes 2013.-
2020.gadam”, kur akcentēta bērnu un jauniešu sporta attīstības veicināšana. Galvenais precizējums ir, ka 
šie kritēriji attiecas uz visām starptautiskajām pieaugušo, jauniešu un junioru sacensībām, kas tiek rīkotas 
Latvijā, taču nav piemērojami veterānu un senioru starptautisku sacensību rīkošanai Latvijā. A.Svars 
paskaidro veiktās izmaiņas un precizējumus, kā arī norāda uz galveno motivāciju šo izmaiņu 
nepieciešamībai. A.Svars iepazīstina ar izstrādāto tabulu „Publicitāte dažādos plašsaziņas līdzekļos” un 
paskaidro tabulas aizpildīšanas principu. A.Svars piebilst, ka Pieteikuma veidlapā kritērijs „Sacensību 
statuss” ir papildināts ar jaunu ierakstu „Starptautiskas sacensības (min. 6 valstis)” ( šādas sacensība var 
arī nebūt iekļautas starptautiskās federācijas sacensību kalendārā). A.Svars paskaidro Mēdiju kritērijus 
un piešķiramos punktus, norāda, ka TV un Interneta translācija ir atdalītas atsevišķos kritērijos. G.Zālītis, 
A.Svars, E.Puriņš, E.Fogelis – diskusija par TV un interneta translāciju. E.Fogelis, A.Svars, G.Zālītis, 
J.Naglis, E.Puriņš – diskusija par kritēriju punktiem „Dalībvalstu skaits” un „Sacensību norises ilgums”. 
Maksimālā punktu summa precizētajos kritērijos ir 81 punkts. 

 A.Svars ierosina vēlreiz izvērtēt kritēriju tabulas 6. un 7.punktu un izsaka savus iebildumus pret 
papildinājumu „un citās TV”, jo SportaCentrs translācija ir arī internetā, līdz ar to kritērijos ir iespējams 
iegūt punktus divos kritērijos par vienu un to pašu translāciju. A.Kalniņš uzskata, ka iebildums ir nebūtisks 
un nekas nav jāmaina.  

 E.Puriņš informē, ka 1.pielikumā „Latvijas izlases sportistu atbalstam paredzēto valsts budžeta 
līdzekļu sadales kritēriji (Augstu sasniegumu sporta kritēriji)” ir precizēts 15.punkts „Punkti netiek piešķirti, 
ja šādās sacensībās nav izcīnīta vismaz viena uzvara” un lūdz apstiprināt veikto precizējumu. 

Nolēma:  

2.1. Apstiprināt dokumentu „LSFP kritēriji valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai atzīto 
sporta federāciju plānotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālo sacensību 
pieaugušajiem, junioriem un jauniešiem rīkošanai Latvijā 2014.gadā” ar veiktajām izmaiņām (balsojums: 
par-10, pret-0, atturas-0) (dokuments pielikumā).  

2.2. Apstiprināt 1.pielikumu „Latvijas izlases sportistu atbalstam paredzēto valsts budžeta līdzekļu 
sadales kritēriji (Augstu sasniegumu sporta kritēriji)” ar veikto precizējumu (balsojums: par-10, pret-0, 
atturas-0).  

3. punkts. Par LSFP Sporta federāciju komisijas lēmumiem. 
 3.1. LSFP Sporta federāciju komisijas (turpmāk – Komisija) vadītājs M.Liepiņš informē par 
8.aprīļa sēdē pieņemtajiem lēmumiem. M.Liepiņš atgādina valdes iepriekšējās sēdes lēmumu attiecībā uz 

biedrību „Latvijas Aizsardzības daudzcīņas federācija” (turpmāk – LADF) un paskaidro, ka LADF uz 

kopsapulci nav uzaicinājusi Komisijas pārstāvi, jo noteiktajā termiņā (līdz 31.martam) nav sasaukusi 



36 

 

biedru kopsapulci saskaņā ar statūtiem un nav izskatījusi jautājumu par valdes/ģenerālsekretāra darbību 
saistībā ar valsts finanšu līdzekļu izmantošanu. LSFP nav saņemta pilna atskaite par 2012.gada saņemto 
valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, nav saņemts federācijas 2012.gada pārskats, kas sniegtu skaidru 
priekšstatu par federācijas līdzekļiem, to avotiem un finansiālo stāvokli, saimnieciskajiem darījumiem, 
ieņēmumiem un izdevumiem pārskata gadā. 

M.Liepiņš norāda, ka saskaņā ar Sporta likuma 10.
1
 panta otro daļu lēmumu par sporta 

federācijas atzīšanu, atteikumu to atzīt vai lēmumu par atzītās sporta federācijas statusa atņemšanu 
pieņem LSFP valde un, izvērtējot LADF darbību atbilstoši Noteikumu 17.2. un 17.3. punktiem, 
konstatējams, ka LADF savā darbībā nav ievērojusi normatīvos aktus un tās darbība neatbilst atzītās 
sporta federācijas statūtiem.  
 E.Severs interesējas par valdes veiktajām darbībām attiecībā uz LSFP amatpersonu (E.Puriņš, 
B.Puriņa) nepilnīgi veikto kontroli, izvērtējot LADF iesniegtās finanšu izlietojuma tāmes. E.Puriņš 
paskaidro, ka atkārtoti ir izskatītas LADF iesniegtās finanšu atskaites, kurās konstatēts, ka valsts budžeta 
līdzekļi minimāli tikuši izlietoti sporta vajadzībām. Grāmatvedei ir uzdots pastiprināti kontrolēt federāciju 
iesniegtās finanšu atskaites un nepieņemt neprecīzas atskaites. E.Severs piebilst, ka jāsagatavo un 
jāiesniedz ministrijā informatīva vēstule par veiktajiem pasākumiem federāciju finanšu darbības kontroles 
uzlabošanā. U.Auniņa-Naumova uzskata, ka finanšu nepilnīgās kontroles darbībā iesaistītās LSFP 
amatpersonas ir jāsoda, vismaz, izsakot aizrādījumu. U.Auniņa-Naumova norāda, ka paskaidrojums ir 
jālūdz arī no biedrības „Latvijas Speciālā olimpiāde” par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu neatbilstošiem 
mērķiem (šokolādes iegāde lielos daudzumos uz kuģa).  
 3.2. M.Liepiņš informē, ka pamatojoties uz IZM vēstuli Nr. 01-17/1359 „Par sporta federācijas 
darbību” konstatēts, ka pamatstrīds ir motosporta sacensību rīkošanas / norises un Latvijas Motosporta 
federācijas (turpmāk – LaMSF) sacensību rīkošanas noteikumu tiesiskuma apstrīdēšana. Š.g. 7.aprīlī 
saņemta LaMSF vēstule, kurā teikts, ka LaSMF prezidijs jau tuvākajā laikā veiks izmaiņas sacensību 
organizēšanas noteikumos, atceļot tajos noteikto obligāto prasību par nepieciešamību sacensību 
organizatoriem saskaņot sacensības ar LaMSF un pārskatot citas noteiktās prasības sacensību 
organizēšanai un norisei motosportā. Pēc izmaiņu veikšanas, LaMSF noteikumus saskaņos ar IZM un 
LSFP, lai noteiktās normas atbilstu Sporta likumam un citiem MK noteiktiem ārējiem normatīviem aktiem. 
Par veiktajām izmaiņām informēs Latvijas pašvaldības. M.Liepiņš norāda, ka 8.aprīlī notika sanāksme, 
kurā piedalījās visu šajā strīdā iesaistīto organizāciju pārstāvji un konflikts praktiski tika atrisināts, puses 
vienojās, ka mēneša laikā jautājumu sāks risināt un tiks atcelti vairāki sacensību rīkošanas ierobežojumi. 
E.Severs informē, ka LaMSF 9.aprīlī šos sacensību rīkošanas noteikumus ir atcēlusi. J.Naglis atsaucas 
uz autosporta sacensību norisi un norāda, ka drošības noteikumu ievērošana jebkurās sacensībās ir 
obligāta. 
 3.3. M.Liepiņš informē par biedrības „Latvijas Tradicionālo jostas cīņu federācija” iesniegumu par 
atzītas federācijas statusa piešķiršanu, kā arī par atzītās biedrības „Latvijas Cīņas federācija” (turpmāk – 
LCF) iesniegumu, kurā teikts, ka LCF bez olimpiskajiem sporta veidiem saskaņā ar starptautiskajām 
prasībām, attīsta arī neolimpiskos sporta veidus (jostu cīņa, pludmales cīņa, graplings, pankrations, 
amatieru MMA), t.sk. sacensību un citu pasākumu rīkošana. M.Liepiņš norāda, ka tradicionālo jostu cīņu 
sporta veids nav atzīts starptautiskajā organizācijā SportAccord (GAISF). Starptautiskā Cīņu sporta 
federācija FILA bez olimpiskajiem sporta veidiem attīsta arī neolimpiskos cīņu sporta veidus. E.Puriņš 
lūdz sagatavot sporta veidu „grapling, pankrations, amatieru MMA” tulkojumu latviešu valodā, jo LCF 
jaunajā Atzīšanas apliecībā sporta veidi jānorāda latviešu valodā. 
 3.4. M.Liepiņš informē par biedrības „Latvijas Savatē federācija” iesniegumu par atzītas 
federācijas statusa piešķiršanu un piebilst, ka šī ir viņa vadītā federācija. M.Liepiņš paskaidro sporta 
veida „savatē” vēsturisko attīstību un tā tulkojumu (franču bokss – boxe Française), norāda, ka sporta 
veids ir atzīts SportAccord (GAISF).  

Nolēma  
3.1.1. Atņemt atzītās sporta federācijas statusu biedrībai „Latvijas Aizsardzības daudzcīņas 

federācija”, vien.reģ.Nr. 40008023266 un dzēst to no Atzīto sporta federāciju reģistra (balsojums: par-9, 
pret-0, atturas-0, nebalso-1 (I.Agleniece)). 

3.1.2. Uzlikt par pienākumu biedrībai „Latvijas Aizsardzības daudzcīņas federācija” nekavējoties 
LSFP nodot atzītās sporta federācijas apliecības oriģinālu un atskaitīties LSFP par 2012.gada saņemto 
valsts budžeta līdzekļu izlietojumu (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (I.Agleniece)). 

3.1.3. LSFP par šo lēmumu informēt Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – IZM), 
Starptautisko federāciju un Latvijas Aizsardzības daudzcīņas federāciju (balsojums: par-9, pret-0, atturas-
0, nebalso-1 (I.Agleniece)). 

3.1.4. Lūgt E.Puriņu un B.Puriņu iesniegt rakstisku paskaidrojumu par LADF iesniegto finanšu 
atskaišu nepilnīgo kontroli (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

3.1.5. Iesniegt IZM informatīvu vēstuli par veiktajiem pasākumiem federāciju finanšu atskaišu 
kontroles uzlabošanā (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).  

3.1.6. Lūgt biedrības „Latvijas Speciālā olimpiāde” prezidentei G.Kaņējevai sniegt rakstisku 
paskaidrojumu par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu neatbilstošiem mērķiem (balsojums: par-10, pret-0, 
atturas-0).  
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3.2.1. Noteikt biedrībai „Latvijas Motosporta federācija” (reģ.Nr. 40008022951) divu nedēļu 

termiņu konstatēto neatbilstību novēršanai (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).  
 
3.3.1. Atteikt atzīt biedrību „Latvijas Tradicionālo jostas cīņu federācija” (Reģ.Nr. 40008202035, 

Spilves iela 25-43, Rīga, LV-1055) (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).  
 

3.3.2. Piešķirt biedrībai „Latvijas Cīņas federācija” tiesības vadīt un koordinēt darbu jostu cīņā, 
pludmales cīņā, graplingā, pankrationā, amatieru MMA (mixed martial arts) (balsojums: par-10, pret-0, 
atturas-0).  

  
3.3.3. Anulēt biedrībai „Latvijas Cīņas federācija” 08.09.2010.g. izsniegto Atzīšanas apliecību 

Nr.18 un izsniegt atkārtotu Atzīšanas apliecību, saglabājot iepriekšējās apliecības numuru Nr.18, ar 
precizētu ierakstu „ir tiesības vadīt un koordinēt darbu grieķu-romiešu cīņā, brīvajā cīņā, brīvajā cīņā 
sievietēm, jostu cīņā, pludmales cīņā, graplingā, pankrationā, amatieru MMA Latvijā, kā arī pārstāvēt 
valsti Starptautiskajā Cīņas federācija (International Federation of Associated Wrestling Styles – FILA) 
(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

 
3.4.1. Atzīt biedrību „Latvijas Savatē federācija” (reģ.Nr. 40008028117) un piešķirt tai tiesības 

vadīt un koordinēt darbu savatē Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti Starptautiskajā Savatē federācijā 
(International Savate Federation – FISav) (balsojums: par-8, pret-0, atturas-1 (M.Šmits), nebalso-
1(M.Liepiņš))  
    4. punkts. Par LSFP 2013.gada kopsapulci. 
 E.Puriņš iepazīstina ar sagatavoto vēstuli sporta federācijām par LSFP kopsapulces sasaukšanu 
un darba kārtības projektu, kā arī ar prognozēto datumi līdz kuram federācijām ir jāiesniedz Nominācijas 
veidlapa par pretendentiem uz LSFP prezidenta, valdes locekļa un revīzijas komisijas amatiem. E.Puriņš 
uzsver, ka sakarā ar izmaiņām „Biedrību un nodibinājumu likumā” federāciju izvirzītajiem amatu 
kandidātiem ir jāiesniedz rakstveida piekrišana darboties attiecīgajā amatā. A.Kalniņš, I.Agleniece, 
E.Puriņš, G.Zālītis, E.Severs, E.Fogelis – diskusija par datumu līdz kuram jāiesniedz Nomināciju 
veidlapa. E.Fogelis izsaka savas pārdomas par vēlēšanu procedūru. G.Zālītis, M.Liepiņš, E.Fogelis – 
diskusija par vēlēšanu norisi un procedūru citās sporta organizācijās, t.sk. LOK. E.Puriņš paskaidro, ka 
kopsapulce par LSFP darba komisijām nelemj, darba komisijas apstiprina jaunievēlētā valde.   

Nolēma nosūtīt federācijām (LSFP biedriem) informāciju par kopsapulces norises vietu, 
sasaukšanas datumu un darba kārtības projektu, bet par Nomināciju veidlapas iesniegšanas datumu un 
LSFP vadības vēlēšanu nolikumu lemt LSFP valdes ārkārtas sēdē (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

 

5. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju. 
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas vadītājs A.Kalniņš informē, ka komisija ir 

izvērtējusi deviņu (9) pretendentu pieteikumus un rekomendē atbalstīt Šaušanas instruktora sertifikāta 
piešķiršanu pretendentiem, kuri ir izpildījuši likuma prasības un atbilst vismaz vienam no MK 
noteikumiem, lai iegūtu šaušanas instruktora sertifikātu.   

Nolēma:  
5.1. Piešķirt Igoram Dombrovskim (pers. kods 150348-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 

366 (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 
5.2. Piešķirt Lindai Dombrovskai (pers. kods 171178-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 

367 (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 
5.3. Piešķirt Aivaram Dronkam (pers. kods 070163-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 368 

(balsojums: par-7, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 
5.4. Piešķirt Jānim Bērziņam (pers. kods 090182-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 369 

(balsojums: par-7, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 
5.5. Piešķirt Jānim Bērziņam (pers. kods 220452-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 370 

(balsojums: par-7, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 
5.6. Piešķirt Uģum Strazdam (pers. kods 160681-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 371 

(balsojums: par-7, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 
5.7. Piešķirt Raitim Čakstiņam (pers. kods 030872-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 372 

(balsojums: par-7, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 
5.8. Piešķirt Vladimiram Fonarjukam (pers. kods 260558-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu 

Nr. 373 (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 
5.9. Piešķirt Mārtiņam Gaņģim (pers. kods 220575-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 374 

(balsojums: par-7, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 
 

6.punkts. Par „Sporta politikas pamatnostādnēm 2013.-2020.gadam”. 
 A.Kalniņš lūdz valdes locekļus izteikt komentārus par dokumentu „Sporta politikas 
pamatnostādnes 2013.-2020.gadam” un piebilst, ka dokuments visiem valdes locekļiem 3.aprīlī tika 
elektroniski izsūtīts, norāda, ka tikai V.Strazdiņš ir atsūtījis atbildes komentārus. V.Strazdiņš izsaka 
šaubas par to vai šis dokuments īstenosies darbībā un, kā piemēru min iepriekšējo dokumentu, kas bija 
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jārealizē no 2006.-2012.gadam. M.Šmits, A.Svars, G.Zālītis – diskusija par dokumentu „Sporta politikas 
pamatnostādnes 2013.-2020.gadam”. U.Auniņa-Naumova norāda, ka 28 līdz 30 miljoni ir tā summa, kas 
paredzēta sadalīšanai starp visām ministrijām šajā laika posmā, un no tā jāsecina cik liels finansējums 
paliks pāri sporta nozarei. E.Severs piebilst, ka sporta nozarei ir jāsekmē alternatīvā finansējuma 
(azartspēļu, cigarešu, alkohola akcīzes nodoklis) piesaiste. E.Fogelis uzskata, ka šim dokumentam ir reāli 
jādarbojas ikdienā, un izsaka neizpratni par finansējuma sadalījumu atsevišķos pamatnostādņu punktos. 
U.Auniņa-Naumova akcentē, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir beidzies un paskaidro, ka visu 
aprēķinu pamatā ir sporta organizāciju un darba grupu izstrādātie priekšlikumi. E.Fogelis izsaka 
neizpratni, jo darba grupās par konkrētiem cipariem netika runāts. U.Auniņa-Naumova ierosina LSFP 
izvērtēt un iesniegt IZM konkrēti formulētus un ar finanšu aprēķiniem pamatotus priekšlikumus izmaiņām 
pamatnostādņu projektā. E.Severs paskaidro pamatnostādņu projektā aprēķinātās summas un norāda, 
ka ar dokumenta „Sporta politikas pamatnostādnes 2013.-2020.gadam” projektu, ieskaitot visus 
aprēķinus, varēja jau ilgāku laiku iepazīties IZM interneta mājas lapā. A.Kalniņš, E.Severs, E.Fogelis – 
diskusija par pamatnostādņu 14.punktu. E.Severs paskaidro, ka Finanšu ministrija neatbalstīja IZM 
projektu par vairāku „Sporta politikas pamatnostādņu 2013.-2020.gadam” punktu finansēšanu no Eiropas 
Savienības fondu līdzekļiem un, līdz ar to, viss finansējums bija jāiekļauj valsts budžetā. V.Strazdiņš 
norāda, ka par invalīdu aktivitātēm atbild divas ministrijas – Labklājības ministrija un IZM, taču rezultātā 
daudzi Invalīdu sporta federācijas priekšlikumi netiek iekļauti nevienā no šo ministriju darbības plāniem.  

Nolēma nosūtīt sporta federācijām projektu “Sporta politikas pamatnostādnes 2013. – 
2020.gadam”, lai tās līdz 17.aprīlim sniegtu viedokli, LSFP apkopt visus iesūtītos ierosinājumus un līdz 
19.aprīlim tos iesniegt IZM Sporta un jaunatnes departamentā (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 
 

7.punktā izskatīja: 
  

7.1. Par uzņemšanu LSFP biedru skaitā. 
A.Kalniņš informē, ka ir saņemti biedrību „Latvijas Ušu asociācija”, Latvijas Skeitborda federācija” 

un „Latvijas Džiu-džitsu federācija” iesniegumi ar lūgumu uzņemt LSFP biedru sastāvā. Paskaidro, ka 
visas trīs federācijas ir Latvijā atzītās federācijas un divām federācijām (Latvijas Ušu asaociācija, Latvijas 
Skeitborda federācija) dokumentācija atbilst visām prasībām, lai tiktu uzņemtas par LSFP biedru, bet 
biedrība „Latvijas Džiu-džitsu federācija” nav iesniegusi Iesniegumam pievienojamos dokumentus. 

Nolēma:  
7.1.1. Uzņemt par LSFP biedru biedrību „Latvijas Ušu asociācija”, (Atzīšanas apliecība Nr.86) 

(balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 
7.1.2. Uzņemt par LSFP biedru biedrību „Latvijas Skeitborda federācija”, (Atzīšanas apliecība 

Nr.85) (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 
7.1.3. Biedrības „Latvijas Džiu-džitsu federācija” Iesniegumu izskatīt valdes nākamajā sēdē, kad 

no federācijas būs saņemti nepieciešamie dokumenti (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0). 
 

7.2. M.Šmits par LSFP 20 gadu jubilejas atzīmēšanu. 
M.Šmits ierosina atzīmēt LSFP 20 gadu jubileju, kopš tika reģistrēti LSFP statūti, kā arī izteikt 

pateicību iepriekšējo sasaukumu valdes locekļiem. Piebilst, ka valdes loceklim R.Emuliņam nesen bija 50 
gadu jubileja un uzskata, ka viņam par ieguldīto darbu sporta attīstībā vajadzētu pasniegt LSFP 
Pateicības rakstu. Diskusija par iespējām un veidu kā atzīmēt šo jubileju. E.Puriņš domā, ka jubileju 
vajadzētu rīkot LSFP jaunajai valdei.  

A.Svars ierosina arī izvērtēt LSFP logo maiņu, jo šobrīd esošais ir neizteiksmīgs un neatbilstošs 
šodienas stilam. U.Auniņa-Naumova ierosina atteikties vispār no LSFP logo, un turpmāk pārņemt IZM 
logo „Valsts sportam”. Valdes locekļi nepiekrīt šim ierosinājumam. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai 
un par LSFP 20 gadu jubileju un logo lemt valdes nākamajās sēdēs. 

 

7.3. Par LSFP valdes nākamo sēdi. 
E.Puriņš ierosina 24.aprīlī sasaukt ārkārtas valdes sēdi, lai apstiprinātu LSFP prezidenta un 

valdes locekļu vēlēšanu Nomināciju veidlapu un vēlēšanu norises kārtību. Nolēma LSFP valdes ārkārtas 
sēdi sasaukt 2013.gada 24.aprīlī 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, Vaļņu ielā 2 
Izglītības un zinātnes ministrija       2013.gada 13.martā 
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš       plkst. 12:10 – 12:55 
Protokolē: S.Dzene  
 
Piedalās: I.Agleniece, R.Emuliņš, E.Fogelis (līdz 12:35), M.Kalnciems (no 12:35), M.Liepiņš, J.Naglis, A.Svars, 
V.Strazdiņš, M.Šmits, G.Zālītis, kā arī E.Puriņš, E.Severs, E.Volonte 
 
 
 

Darba kārtība:  
1. LSFP valdes iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Par valsts budžeta sadali 2013.gadam apakšprogrammā 09.09. „Sporta federācijas un sporta 

pasākumi” saskaņā ar LSFP kritērijiem pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā 
2013.gadā. 

3. Par LSFP 2012.gada pārskatu. 
4. Par LSFP Sporta federāciju komisijas lēmumiem.  
5. Par LSFP 2013.gada kopsapulci. 
6. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju. 
7. Dažādi.  

  
 1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana. 

A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 13.februāra sēdes protokolu Nr.2. Nolēma apstiprināt LSFP 
valdes 13.februāra sēdes protokolu Nr.2 (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).  

 

2. punkts Par valsts budžeta sadali 2013.gadam apakšprogrammā 09.09.  

„Sporta federācijas un sporta pasākumi” saskaņā ar LSFP kritērijiem pasaules un  

Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā 2013.gadā. 

 A.Svars informē, ka janvārī un februārī tika sasauktas divas Valsts budžeta līdzekļu sadales komisijas 
sēdes, kurās izskatīja sporta federāciju pieteikumus finansējuma piešķiršanai starptautisku sacensību rīkošanai 
Latvijā 2013.gadā. A.Svars norāda, ka 11 sporta federācijām to pieteiktajām sacensībām, pēc LSFP kritērijiem, 
kopējā punktu summa ir 35 un vairāk, bet 9 federācijām punktu summa ir no 30 līdz 34 punktiem. Komisijas 
priekšlikums ir 60 000 latu sadalīt federācijām, kuru punktu summa ir 35 un vairāk, bet 10 000 latu sadalīt tām 
9 federācijām, kurām punktu summa ir no 30 līdz 34. E.Puriņš piebilst, ka trīs federāciju pieprasītā summa 
sacensību rīkošanai ir mazāka, nekā aprēķinātā summa pēc iegūtajiem punktiem. A.Svars lūdz iepazīties ar 
finansējuma sadali saskaņā ar LSFP kritērijiem pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā 
2013.gadā. 

Nolēma apstiprināt finansējuma sadali starptautisku sacensību rīkošanai saskaņā ar LSFP kritērijiem 
pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā 2013.gadā (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

 

3. punkts. Par LSFP 2012.gada pārskatu. 
 E.Puriņš lūdz iepazīties ar grāmatvedes sagatavoto 2012.gada pārskatu (turpmāk – Pārskats) un 
norāda, ka nepieciešams valdes pilnvarojums, lai A.Kalniņš paraksta Pārskatu elektroniskai iesniegšanai 
Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) un piebilsts, ka Pārskatu, saskaņā ar Statūtiem, apstiprinās LSFP 
kopsapulce. 

Nolēma pilnvarot A.Kalniņu parakstīt 2012.gada pārskatu un to elektroniski iesniegt VID (balsojums: 
par-10, pret-0, atturas-0). 

 

4. punkts. Par LSFP Sporta federāciju komisijas lēmumiem. 
 M.Liepiņš informē par LSFP Federāciju komisijas (turpmāk - komisija) 12.marta sanāksmi un tajā 
izskatītajiem jautājumiem: 1) par biedrības „Latvijas Aizsardzības daudzcīņas federācija” (turpmāk – LADF) 
darbību; 2) par biedrību „Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība” (turpmāk – LSKA); 3) par biedrību „Latvijas 
Motosporta federācija” (turpmāk – LMF). M.Liepiņš norāda, ka komisija nav saņēmusi dokumentus par publiski 
izskanējušo informāciju sakarā ar LADF ģenerālsekretāra finanšu pārkāpumiem un tādēļ komisijai nav 
iespējams izvērtēt federācijas darbību atbilstoši Ministru kabineta Nr.1396 noteikumiem. M.Liepiņš paskaidro, 
ka komisija nolēma lūgt no LSFP grāmatvedes un ģenerālsekretāra rakstisku skaidrojumu par LADF piešķirto 
valsts budžeta līdzekļu sadali un izlietojuma kontroli. E.Severs uzsver nepieciešamību LSFP rūpīgāk kontrolēt 
piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu sporta federācijās. E.Severs norāda, ka IZM iesniegs prasību tiesā, 
jo LADF tai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus nav izlietojusi likumā noteiktajiem mērķiem. E.Severs skaidro 
situāciju: - ja LADF līdz 31.martam nesasauks biedru kopsapulci, tad LSFP valdei nākamajā sēdē jālemj par 
LADF atzītas federācijas statusa anulēšanu.  
 M.Liepiņš informē, ka komisija ir izvērtējusi iepriekš saņemtos dokumentus (trenera I.Očkurova 
iesniegumu), kā arī LSKA atbildi uz LSFP vēstulē izteikto lūgumu izskaidrot situāciju federācijā. Atbildē teikts, 
ka LSKA ir iesniegusi Tukuma rajona prokuratūrā iesniegumu sakarā ar trenera I.Očkurova apgalvojumiem, 
raksturojot tos kā ļaunprātīgas darbības, aizskarot godu un cieņu. M.Liepiņš norāda, ka jāizvērtē LSKA biedru 
sapulces protokols Nr.01/2013, kurā biedru statusā norādītas sporta skolas, kas nav juridiskās personas. 
 M.Liepiņš informē, ka LSFP 27.februārī saņēma IZM vēstuli par biedrības „Latvijas Motosporta 
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federācija” (turpmāk – LaMSF) darbību, norāda, ka pamatstrīds ir par motosporta sacensību rīkošanu/norisi un 
LaMSF sacensību rīkošanas noteikumu tiesiskuma apstrīdēšanu. M.Liepiņš norāda, ka saskaņā ar 
08.12.2009.g. MK noteikumiem Nr.1396 ” Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles 
kārtība” valdei jāpieņem lēmumu par jautājuma izskatīšanu LSFP Federāciju komisijā atzinuma sagatavošanai. 
E.Severs paskaidro strīda būtību, kas saistīts ar motosporta sacensību rīkošanu pašvaldību teritorijā, kā arī 
piebilst, ka LaMSF sacensību rīkošanas noteikumos ir iekļautas nesamērīgi augstas prasības un pašvaldības 
apšauba šo noteikumu tiesiskumu, jo Sporta likums neparedz federācijai tiesības izdot saistošus noteikumus 
organizācijām, kas nav federācijas biedrs. J.Naglis, E.Fogelis – diskusija par LaMSF sacensību rīkošanas 
noteikumos izvirzītajām prasībām. 
 M.Liepiņš informē, ka ir saņemts biedrības „Latvijas Tradicionālo jostas cīņu federācija” iesniegums 
par sporta federācijas atzīšanu un piebilst, ka LSFP Federāciju komisijas nākamajā sēdē izskatīs iesniegtos 
dokumentus. 

Nolēma:  

4.1. Uzdot biedrībai "Latvijas Aizsardzības daudzcīņas federācija " sasaukt biedru kopsapulci saskaņa 
ar statūtiem līdz 31.martam, iekļaujot tās darba kārtībā jautājumu par valdes/ģenerālsekretāra darbību saistībā 
ar valsts finanšu līdzekļu izmantošanu, kā arī uzaicināt uz kopsapulci LSFP Federāciju komisijas pārstāvi 
(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

4.2. Pieprasīt no LSFP darbiniekiem, kuru tiešajos darba pienākumos ietilpst attiecīgo finanšu līdzekļu 
sadales un izlietojuma kontrole, nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus par LADF rīcību līdzekļu 
sadales un izlietojuma kontrolē (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 
 4.3. Izvērtēt LSKA pēc būtības, ņemot vērā to, ka LSKA apņemas paziņot par Tukuma rajona 
prokuratūras pieņemto lēmumu attiecībā uz LSKA iesniegumu (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 
 4.4. Sasaukt LSFP Federāciju komisijas sēdi, kurā uzaicināt piedalīties LaMSF pārstāvi un izskatīt 
jautājumu par motosporta sacensību rīkošanu un norisi, kā arī izskatīt biedrības „Latvijas Tradicionālo jostas 
cīņu federācija” iesniegumu par sporta federācijas atzīšanu (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

 

5. punkts. Par LSFP 2013.gada kopsapulci. 

 E.Puriņš ierosina LSFP kopsapulci sasaukt 2013.gada 30.maijā. S.Dzene informē, ka kopsapulce 
plānota viesnīcas „MARITIM Park Hotel” telpās pulkst. 16:00. E.Puriņš norāda uz veicamajiem sagatavošanās 
darbiem LSFP prezidenta un valdes vēlēšanu norisei un apņemas sagatavot nomināciju veidlapas. M.Liepiņš 
uzskata, ka jaunās atzītās federācijas ir jāuzaicina iestāties LSFP par biedriem, lai tām kopsapulcē būtu 
iespēja balsot un paust savu viedokli par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.  

Nolēma LSFP kopsapulci sasaukt 2013.gada 30.maijā pulkst. 16:00 viesnīcas „MARITIM Park Hotel” 
telpās un valdes nākamajā sēdē lemt par kopsapulces darba kārtību un vēlēšanām (balsojums: par-10, pret-0, 
atturas-0). 

6. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju. 
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas vadītājs A.Kalniņš informē, ka komisija ir 

izvērtējusi septiņu (7) pretendentu pieteikumus un rekomendē atbalstīt Šaušanas instruktora sertifikāta 
piešķiršanu pretendentiem, kuri ir izpildījuši likuma prasības un atbilst vismaz vienam no MK noteikumiem, lai 
iegūtu šaušanas instruktora sertifikātu.   

Nolēma:  
6.1. Piešķirt Agrim Ribam (pers. kods 300866-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 359 

(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 
6.2. Piešķirt Solvitai Ribai (pers. kods 200368-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 360 

(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 
6.3. Piešķirt Arvīdam Kristālam (pers. kods 041055-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 361 

(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 
6.4. Piešķirt Dmitrijam Kohanovam (pers. kods 191174-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 362 

(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 
6.5. Piešķirt Sandrim Gaiķim (pers. kods 200279-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 363 

(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 
6.6. Piešķirt Andrejam Vasiļjevam (pers. kods 220583-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 364 

(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 
6.7. Piešķirt Laimonim Kļaviņam (pers. kods 280556-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 365 

(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 
 

7.punktā izskatīja: 
 

7.1. 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 2013.gada 10.aprīlī plkst. 10:00 LSFP biroja telpās 
Grostonas ielā 6b (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 
   

Sēdes vadītājs:       A.Kalniņš  
  

 
Protokolēja:       S.Dzene   
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LATVIJAS  SPORTA  FEDERĀCIJU  PADOMES 
Valdes sēdes protokols Nr. 2 

 

 
Rīgā, Grostonas ielā 6b        2013.gada 13.februārī 
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš       plkst. 10:00 – 12:05 
Protokolē: S.Dzene  
 

Piedalās: I.Agleniece, E.Fogelis (no 10:30), M.Liepiņš, J.Naglis, A.Svars, V.Strazdiņš, M.Šmits, G.Zālītis, 
kā arī E.Puriņš, E.Severs, S.Roze, E.Volonte 
Nepiedalās: R.Emuliņš, M.Kalnciems 

 

 
Darba kārtība:  

1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.  
2. Par valsts budžeta sadali 2013.gadam apakšprogrammās 09.09. „Sporta federācijas un sporta 

pasākumi” saskaņā ar LSFP kritērijiem:  
     2.1.par finansējuma sadali saskaņā ar LSFP kritērijiem pasaules un Eiropas mēroga 
sacensību rīkošanai Latvijā 2013.gadā.  
     2.2. par finansējuma sadali saskaņā ar LSFP augstu sasniegumu sporta kritērijiem;  

     2.3. par finansējuma sadali saskaņā ar LSFP aktivitāšu kritērijiem.  
3. Par VAS „Latvijas valsts meži” un SIA „LDZ Cargo” ziedojumu sadali neolimpisko individuālo 

sporta veidu federācijām saskaņā ar LSFP aktivitāšu un augstu sasniegumu sporta kritērijiem. 
4. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju. 
5. Dažādi.  

 
 1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana. 

A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 9.janvāra sēdes protokolu Nr.1. Nolēma apstiprināt LSFP 
valdes 9.janvāra sēdes protokolu Nr.1 (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).  
 

 
2. punkts. 2.1.par finansējuma sadali saskaņā ar LSFP kritērijiem pasaules un  

Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā 2013.gadā. 
 A.Svars iepazīstina ar tabulu finansējuma sadalei pasaules un Eiropas mēroga sacensību 
rīkošanai Latvijā 2013.gadā saskaņā ar LSFP kritērijiem, šī sadale tika apstiprināta Valsts budžeta 
līdzekļu sadales komisijas (turpmāk – VBLSK) 11.februāra sēdē. A.Svars piebilst, ka tabulā ir 
neprecizitāte, jo Cīņas federācijas pieteiktajām sacensībām kopsummā ir 32 punkti un pienākas 
veicināšanas finansējums. Paskaidro, ka finansējums tiek piešķirts federācijām to sacensību rīkošanai, 
kurām kopsummā pēc LSFP kritērijiem ir minimālais punktu skaits - 35. Komisija nolēma sacensībām, 
kurām kopējā summa ir no 30 līdz 34 punktiem, piešķirt veicināšanas finansējumu no 1800 līdz 1000 
latiem, atkarībā no punktu skaita.  A.Svars norāda uz to, ka Biljarda federācija vēl nav saņēmusi 
starptautiskās federācijas apstiprinājumu par tiesībām rīkot Pasaules čempionātu snukerā Latvijā, līdz ar 
to federācija aprēķināto finansējumu varēs saņemt tikai pēc apstiprinājuma saņemšanas. E.Puriņš 
informē par Rīgas domes Sporta un jaunatnes pārvaldes (turpmāk – RDSJP) vadītājas D.Vīksnas e-pasta 
vēstuli, kurā rakstīts, ka Biljarda federācija Pasaules čempionāta snukerā rīkošanu Rīgā nav saskaņojusi 
ar RD SJP un arī finansējums šim čempionātam nav paredzēts RDSJP budžetā. A.Svars izskaidro 
saraksti ar Biljarda federācijas vadību par šī čempionāta rīkošanu. A.Kalniņš ierosina rezervēt Biljarda 
federācijai paredzēto finansējumu Pasaules čempionāta snukerā rīkošanai un marta sēdē lemt par tā 
piešķiršanu. A.Agleniece, M.Šmits, E Puriņš – diskusija par federāciju pieteiktajām sacensībām. A.Svars 
paskaidro, ka Slēpošanas savienības pieteiktās sacensības „Skandināvijas kauss” neatbilsts Eiropas 
kausa posma statusam (8 punkti) un ierosina par sacensību statusu norādīt kritēriju „Starptautiskas 
sacensības” ar 4 punktiem. E.Puriņš norāda, ka Jātnieku federācijas pieteiktās sacensības „Pasaules 
kausa posms” arī ir pielīdzināmas starptautisku sacensību statusam. G.Zālītis, A.Kalniņš, E.Puriņš, 
A.Svars, J.Naglis, E.Fogelis – diskusija par sacensību „Skandināvijas kauss” statusu un par pēc LSFP 
kritērijiem iegūto punktu skaitu. G.Zālītis, A.Svars, J.Naglis ierosina piešķirt Slēpošanas savienībai 
veicināšanas finansējumu 1000 latu. E.Puriņš uzskata, ka līdz valdes 13.marta sēdei ir jāsasauc VBLSK 
sēde un vēlreiz jāprecizē finansējuma sadale saskaņā ar LSFP kritērijiem pasaules un Eiropas mēroga 
sacensību rīkošanai Latvijā 2013.gadā. 

Nolēma:  
2.1.1. Rezervēt Biljarda federācijai paredzēto finansējumu Pasaules čempionāta snukerā 

rīkošanai un 13.marta sēdē lemt par tā piešķiršanu (balsojums: par-8, pret-0, atturas-1). 
2.1.2. Latvijas Slēpošanas savienībai starptautiskās sacensības „Skandināvijas kauss” rīkošanai 

Latvijā piešķirt veicināšanas finansējumu 1000 latu apmērā (balsojums: par-8, pret-0, atturas-1).  
2.1.3. Valdes 13.marta sēdē apstiprināt finansējuma sadali saskaņā ar LSFP kritērijiem pasaules 

un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā 2013.gadā (balsojums: par-8, pret-0, atturas-1). 
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2.2. par finansējuma sadali saskaņā ar LSFP augstu sasniegumu sporta kritērijiem. 
 E.Puriņš iepazīstina ar finansējuma sadales projektu saskaņā ar LSFP augstu sasniegumu 
sporta kritērijiem, paskaidro punktu sadalījumu atkarībā no sportistu sasniegumiem. E.Puriņš informē, ka 
šo sadalījumu izskatīja VBLSK sēdē un nolēma lūgt Motosporta federācijas ģenerālsekretārei precizēt 
informāciju par motosportistu sasniegumiem. E.Puriņš norāda, ka šorīt ģenerālsekretāre Ņ.Birjukova 
iesniedza nepieciešamos precizējumus un līdz ar to finansējuma sadalījums par sportistu augstu 
sasniegumu sportu nedaudz mainīsies, paskaidro izmaiņas un apņemas līdz dienas beigām izlabot 
finansējuma sadales tabulu. E.Puriņš paskaidro, ka no divām federācijām (Boksa un Dambretes) ir 
saņemti iesniegumi ar lūgumu pārskatīt piešķirtos punktus par atsevišķu sportistu sasniegumiem. 
Diskusija par beigu termiņu, līdz kuram federācijas var iesniegt pretenzijas par punktu sadalījumu. 
A.Kalniņš iepazīstina ar Dambretes federācijas iesniegumu ar lūgumu sportistu sasniegumus Pasaules 
Prāta Spēlēs pielīdzināt LSFP augstu sasniegumu sporta kritēriju punktam „Pasaules kauss”. M.Liepiņš 
norāda, ka šobrīd Pasaules Prāta Spēles kā atsevišķas kategorijas sacensības Latvijā nav noteiktas. 
E.Severs paskaidro atšķirību starp sportista startu Pasaules Prāta spēlēs un Pasaules kausa izcīņas 
sacensībās. E.Puriņš informē par to, kādi sasniegumi dambretes sportistiem saskaņā ar LSFP kritērijiem 
ir ieskaitīti. J.Naglis, G.Zālītis, E.Severs – diskusija par dambretes starptautisko sacensību statusiem. 
A.Kalniņš, J.Naglis uzskata, ka vēlreiz jāprecizē dambretes sportistu sasniegumi un starptautisko 
sacensību statusu. A.Kalniņš informē par Boksa federācijas prezidenta N.Žuravļova protesta vēstuli, kurā 
lūgts sniegt skaidrojumu par sportista sasnieguma neiekļaušanu augstu sasniegumu sporta tabulā. 
M.Liepiņš paskaidro Olimpisko spēļu Eiropas atlases turnīra būtību un statusu, kā arī uzskata, ka šis 
turnīrs ir pielīdzināms LSFP kritērijos iekļautā Eiropas čempionāta statusam, lūdz labot Boksa federācijai 
piešķirtos punktus par augstu sasniegumu sportu. A.Kalniņš, I.Agleniece, G.Zālītis, E.Severs, E.Fogelis – 
diskusija par Olimpisko spēļu atlases un kvalifikācija sacensību statusu un LSFP augstu sasniegumu 
sporta kritērijiem. E.Severs paskaidro, ka boksā notiek Eiropas čempionāts, tādēļ saskaņā ar LSFP 
augstu sasniegumu sporta kritēriju 10.punktu, Olimpisko spēļu Eiropas atlases turnīrs neatbilst kritērijiem, 
un par sasniegumiem šajā turnīrā netiek piešķirti punkti. M.Liepiņš nepiekrīt šādam skaidrojumam, jo 
uzskata Olimpisko spēļu atlases turnīru boksā par ļoti prestižu. M.Šmits un E.Fogelis uzskata, ka 
jāpārskata LSFP augstu sasniegumu sporta kritēriji un jāveic papildinājumi. E.Puriņš ierosina Boksa 
federācijai iesniegt VBLSK priekšlikumus par papildinājumiem LSFP augstu sasniegumu sporta kritērijos. 

Nolēma:  
2.2.1. Uzdot E.Puriņam līdz 20.februārim precizēt punktu aprēķinu (balsojums: par-9, pret-0, 

atturas-0). 
2.2.2. Pilnvarot A.Kalniņu parakstīt augstu sasniegumu sporta finansējuma sadali saskaņā ar 

LSFP augstu sasniegumu sporta kritērijiem (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).  
2.2.3. Saskaņā ar IZM apstiprinātajiem LSFP augstu sasniegumu sporta kritērijiem Olimpisko 

spēļu Eiropas atlases turnīrs boksā nevar tikt pielīdzināts Eiropas čempionāta pieaugušiem statusam 
(balsojums: par-8, pret-1(M.Liepiņš), atturas-0).  

 
2.3. par finansējuma sadali saskaņā ar LSFP aktivitāšu kritērijiem. 

 E.Puriņš iepazīstina ar valsts budžeta līdzekļu sadales projektu 2013.gadam saskaņā ar LSFP 
aktivitāšu kritērijiem, paskaidro federāciju iesniegto atskaišu par aktivitātēm 2012.gadā izvērtēšanas 
procesu un aprēķināto punktu summas. E.Puriņš piebilst, ka aktivitāšu izvērtēšanas darbā tika pieaicināts 
U.Leinasars. E.Puriņš norāda, ka M.Liepiņš nav veicis viņam uzticēto pienākumu - izvērtēt federāciju 
interneta mājas lapas, tādēļ punktu aprēķins tabulā nav pabeigts. M.Liepiņš argumentē savu nostāju ar 
to, ka saskaņā ar Sporta likuma 10.¹ pantu un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1396, LSFP 
nav tiesīga izvērtēt sporta federāciju interneta mājas lapas, jo LSFP kontrolē federāciju darbību tikai 
sporta jomā un nevar izvirzīt prasības par informāciju, kādai jāatrodas federāciju mājas lapā. E.Severs 
uzskata, ka federāciju darbībai ir jābūt atspoguļotai mājas lapās, jo arī šādi federācijas koordinē sporta 
veida attīstību un darbību valstī. I.Agleniece un J.Naglis uzskata, ka šobrīd nav lietderīgi spriest par 
nepieciešamību izvērtēt federāciju mājas lapas, jo pagājušajā gadā LSFP valde apstiprināja Prasības par 
informāciju, kādai jāatrodas federāciju mājas lapās un šīs prasības ir jāpilda. E.Severs uzsver to, ka, ja 
federācija pretendē uz valsts budžeta līdzekļu saņemšanu, tad tai jāpilda visi valsts budžeta līdzekļu 
piešķiršanas kritēriju punkti.  
Nolēma:  

2.3.1. Uzdot M.Liepiņam līdz 20.februārim izvērtēt federāciju interneta mājas lapas un iesniegt šī 
izvērtējuma apkopojumu (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 
 2.3.2. Apstiprināt valsts budžeta apakšprogrammā 09.09. finansējuma sadales projektu un pēc 
veiktajiem punktu sadales precizējumiem (pēc 20.februāra) pilnvarot A.Klaniņu parakstīt Sadarbības 
līgumus ar sporta federācijām (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 
   

3. punkts. Par VAS „Latvijas valsts meži” un SIA „LDZ Cargo” ziedojumu sadali  
neolimpisko individuālo sporta veidu federācijām saskaņā ar  

LSFP aktivitāšu un augstu sasniegumu sporta kritērijiem. 
 E.Puriņš iepazīstina ar VAS „Latvijas valsts meži” un SIA „LDZ Cargo” ziedojumu sadales 
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projektu neolimpisko individuālo sporta veidu federācijām, norāda, ka pēc LSFP aktivitāšu kritērijiem 
sadalīti 55 000 latu un pēc augstu sasniegumu sporta kritērijiem – 74 300 latu. G.Zālītis konstatē, ka 
pateicoties valsts kapitālsabiedrību (turpmāk – VKS) ziedojumiem, daudzas neolimpisko individuālo 
sporta veidu federācijas 2013.gadā saņems ievērojami lielāku finansējumu nekā olimpiskās sporta 
federācijas. A.Kalniņš norāda, ka neolimpiskās sporta veidu federācijas salīdzinājumā ar olimpiskajām 
visus iepriekšējos gadus saņēma ievērojami mazāku valsts budžeta finansējumu. E.Fogelis ierosina 
izveidot atsevišķas tabulas, kurās norādīt federācijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu finansējumu un 
atsevišķi VKS ziedojumu finansējumu. 

Nolēma pēc veiktajiem punktu precizējumiem (pēc 20.februāra) valsts budžeta apakšprogrammā 
09.09. finansējuma sadalei, pilnvarot A.Klaniņu parakstīt Sadarbības līgumus ar neolimpisko individuālo 
sporta veidu federācijām par VKS dāvinājumiem (balsojums: par-8, pret-0, atturas-1(M.Liepiņš)). 

 

 
4. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju. 

Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas vadītājs A.Kalniņš informē, ka komisija ir 
izvērtējusi deviņu (9) pretendentu pieteikumus un rekomendē atbalstīt Šaušanas instruktora sertifikāta 
piešķiršanu pretendentiem, kuri ir izpildījuši likuma prasības un atbilst vismaz vienam no MK 
noteikumiem, lai iegūtu šaušanas instruktora sertifikātu, bet par diviem pretendentiem ir jāsagaida no 
Valsts policijas atbilde par to, ka uz viņiem neattiecas „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma” 17. 
pantā noteiktie aizliegumi, kā arī norāda, ka divi pretendenti nenokārtoja šaušanas instruktora 
sertifikācijas eksāmenu un sakarā ar to viņiem sertifikāts netiek piešķirts.   

Nolēma:  
4.1. Piešķirt Rolandam Strautam (pers. kods 010275-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 

352 (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 
4.2. Piešķirt Viktoram Friliņam (pers. kods 220674-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 353 

(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 
4.3. Piešķirt Mārtiņam Krauklim (pers. kods 291281-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 

354 (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 
4.4. Piešķirt Andrim Vagalim (pers. kods 070367-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 355 

(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 
4.5. Piešķirt Jānim Gobam (pers. kods 170274-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 356 

(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 
 
4.6. Piešķirt Voldemāram Gobam (pers. kods 060176-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, 

kuru izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un 
speciālo līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0, 
nebalso-1 (E.Fogelis)).  

4.7. Piešķirt Rolandam Orlovskim (pers. kods 290672-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, 
kuru izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un 
speciālo līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0, 
nebalso-1 (E.Fogelis)).  

4.8 Nepiešķirt Uģim Strazdam (pers. kods 160681-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu 
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 

4.9 Nepiešķirt Raitim Čakstiņam (pers. kods 030872-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu 
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)). 

 
5.punktā izskatīja: 

5.1. Par izmaiņām nodibinājuma „Sporta Apgāda Fonds” valdes sastāvā. 
A.Kalniņš informē par izmaiņām nodibinājuma „Sporta Apgāda Fonds” (turpmāka – SAF) valdes 

sastāvā: no darba SAF valdē ir atbrīvoti valdes locekļi Agra Brūne un Juris Bērziņš-Soms, bet viņu vietā 
SAF valdē ir apstiprināti IZM Sporta un jaunatnes departamenta vadītāja Ulrika Auniņa-Naumova un LOK 
prezidents Aldons Vrubļevskis. A.Kalniņā lūdz apstiprināt SAF valdes jauno sastāvu. 

Nolēma nodibinājuma „Sporta Apgāda Fonds” valdi apstiprināt šādā sastāvā:  
Raimonds Emuliņš, Dainis Caune, Juris Titovs, Aldons Vrubļevskis, Andris Kalniņš, Einars Fogelis, Ulrika 
Auniņa-Naumova (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

 
5.2. E.Fogeļa informācija par grozījumiem Alkoholisko dzērienu aprites likumā. 
E.Fogelis informē par Saeimā izskatītajiem grozījumiem Alkoholisko dzērienu aprites likumā. 

J.Naglis, E.Fogelis, M.Šmits, G.Zālītis, E.Severs – diskusija par ierosinātajiem grozījumiem. E.Severs 
izskaidro IZM attieksmi pret šiem grozījumiem. E.Fogelis raksturo finansiālo situāciju sporta bāzēs un 
sporta centros, uzskata, ka komunālie maksājumi ir ievērojami palielinājušies, ierosina apkopot 
informāciju par izmaksām. E.Severs norāda, ka IZM var apkopot šādu informāciju tikai par Nacionālajām 
sporta bāzēm. 
 Nolēma informāciju pieņemt zināšanai. 
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5.3. Par Latvijas Aizsardzības daudzcīņa federācijas amatpersonas finanšu pārkāpumiem. 
E.Severs informē par Latvijas Aizsardzības daudzcīņas federācijas (turpmāk – LADF) divu 

treneru informāciju, ka LADF amatpersona tiem pienākošās naudas balvas par izciliem sasniegumiem 
sportā ir tikai daļēji pārskaitījusi. Sportistam piešķirtā naudas balva par izciliem sasniegumiem sportā ir 
pārskaitīta, kā arī ir samaksāti nodokļi. No treneriem piešķirtās naudas balvas LADF amatpersona 2000 
latu ir izlietojusi personīgiem mērķiem – īres maksa par dzīvokli un maksa par ēdināšanu. E.Severs 
informē, ka IZM ir iepazinusies ar LADF pēdējos gados iesniegtajām atskaitēm LSFP un šajās atskaitēs 
arī ir konstatēts, ka LADF ģenerālsekretārs V.Taupmanis valsts piešķirto finansējumu nav izlietojis 
paredzētajam mērķim. E.Severs norāda, ka, ja IZM konstatēs pārkāpumus valsts budžeta līdzekļu 
izlietojumā, tad tiks ierosināts kriminālprocess. E.Severs paskaidro, ka IZM rosinās LSFP Federāciju 
komisiju izvērtēt LADF dokumentāciju un tās atbilstību atzītas federācijas statusam, kā arī aizturēt 
piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksu līdz konstatēto pārkāpumu izmeklēšanas beigām. 

Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un neslēgt ar LADF Sadarbības līgumu par 2013.gada 
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu, kamēr IZM neinformēs par savu lēmumu sakarā ar LADF darbībā 
konstatētajiem pārkāpumiem (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0). 

 
5.4. M.Liepiņa informācija par konfliktu svarcelšanas sportā. 
M.Liepiņš norāda uz ilgstošo konfliktu starp biedrību „Latvijas Svarcelšanas federācija” (turpmāk 

– LSF) un valstī atzīto biedrību „Latvija Svarcelšanas klubu apvienība” (turpmāk – LSKA), iepazīstina ar 
LSF vēstuli „Kas notiek ar svarcelšanas sporta veidu Latvijā”, kā arī informē par LSKA atbildes vēstuli 
attiecībā uz LSF vēstulē paustajiem pārkāpumiem. E.Severs uzskata, ka šis abu svarcelšanas federāciju 
konflikts ir jāizskata LSFP Federāciju komisijā un valdes nākamajā sēdē jāinformē par pieņemto lēmumu. 
E.Fogelis norāda uz sportistiem, kuri iesaistīti šajā konfliktā. 
 Nolēma sasaukt LSFP Federāciju komisiju un izskatīt jautājumu par konfliktu starp LSKA un LSF. 

 
5.5. Par dokumentu „Noteikumi par no LSFP saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un  

organizāciju iesniedzamajām atskaitēm par to”. 
 E.Puriņš iepazīstina ar grāmatvedes redakcionāli papildināto dokumentu „Noteikumi par no LSFP 
saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un organizāciju iesniedzamajām atskaitēm par to”, paskaidro, 
ka daži šo noteikumu punkti ir iekļauti Sadarbības līgumos ar sporta federācijām. E.Severs norāda, ka 
jāprecizē Ministru kabineta noteikumi „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”, jo šobrīd 
spēkā ir jauni noteikumi. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai. 
 

5.4. Par LSFP valdes nākamo sēdi. 
A.Kalniņš informē par IZM ierosinājumu sasaukt valdes sēdi IZM telpās un lūdz valdes locekļus 

pierakstīt valdes nākamās sēdes datumu un šajā datumā neieplānot citus pasākumus. Nolēma LSFP 
valdes sēdi, respektējot IZM ministra vēlmi, sasaukt 2013.gada 13.martā plkst. 10:00 IZM konferenču 
zālē (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. 1 

 

 
Rīgā, Grostonas ielā 6b        2013.gada 9.janvārī 
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš       plkst. 10:00 – 11:15 
Protokolē: S.Dzene  
 

Piedalās: R.Emuliņš, E.Fogelis, M.Kalnciems, M.Liepiņš, J.Naglis, A.Svars, V.Strazdiņš, M.Šmits, 
G.Zālītis, kā arī E.Puriņš, U.Auniņa-Naumova, E.Severs, K.Randohs, A.Ābele, D.Caune, E.Volonte 
Nepiedalās: I.Agleniece  

 

 
Darba kārtība:  

1. LSFP valdes iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Par valsts budžeta sadali 2013.gadam apakšprogrammās 09.09. „Sporta federācijas un sporta 

pasākumi” un 09.21. „Augstas klases sasniegumu sports”. 
3. Par VAS „Latvijas valsts meži” un SIA „LDZ Cargo” ziedojumu sadali neolimpisko individuālo 

sporta veidu federācijām saskaņā ar LSFP aktivitāšu un ASS kritērijiem. 
4. Par 70 000 latu papildus finansējuma sadali saskaņā LSFP kritērijiem pasaules un Eiropas 

mēroga sacensību rīkošanai Latvijā 2013.gadā. 
5. Dažādi. 

   
  

 1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana. 
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 12.decmbra sēdes protokolu Nr.11. Nolēma apstiprināt 

LSFP valdes 12.decembra sēdes protokolu Nr.11 (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).  
 

 
2. punkts. Par valsts budžeta sadali 2013.gadam apakšprogrammās 09.09. 

„Sporta federācijas un sporta pasākumi” un 09.21. „Augstas klases sasniegumu sports”. 
 E.Puriņš iepazīstina ar valsts piešķirto budžeta līdzekļu apakšprogrammā 09.09. „Sporta 
federācijas un sporta pasākumi” izlietojuma tāmi un norāda, ka valsts budžeta kopējā dotācija LSFP šajā 
apakšprogrammā ir 538 989 latu. E.Puriņš paskaidro finansējuma sadalījumu pa atsevišķām pozīcijām. 
A.Kalniņš norāda, ka darbības jomu federācijas (LASS, LSSF, LTSA, LSVS) ir savstarpēji vienojušas un 
parakstījušas Vienošanās protokolu par tām piešķirtā finansējuma sadalījumu, kā arī iesniegušas budžeta 
izlietojuma tāmes. E.Puriņš paskaidro, ka sakarā ar to, ka 2013.gadā notiks pasaules ziemas un vasaras 
universiādes, Latvijas Augstskolu sports savienībai (turpmāk – LASS) ir piešķirts par 5000 latu vairāk, 
nekā pārējām darbības jomu federācijām. V.Srazdiņš lūdz izskaidrot motivāciju, kādēļ Latvijas 
Paralimpiskajai komitejai (turpmāk - LPK) ir piešķirti 60 000 latu. E.Severs paskaidro, ka Izglītības un 
zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) saskaņā ar Finanšu komisijas un Nacionālās sporta padomes 
(turpmāk – LNSP) lēmumu, no apakšprogrammas 09.09. LPK ir piešķīrusi „iezīmētu” summu 60 000 Ls, 
jo LPK apvieno daudzas invalīdu sporta federācijas un to darbība un sporta aktivitātes ir ļoti plašas, kā arī 
piebilst, ka LPK darbība ir daudz plašāka nekā vienas federācijas (Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas) 
aktivitātes. G.Zālītis secina, ka valsts budžets sportam ar katru gadu samazinās, neskatoties uz to, ka tiek 
veidotas jaunas budžeta sadales apakšprogrammas. E.Severs uzskata, ka, pateicoties kapitālsabiedrību 
ziedojumiem, sporta budžets ir palielinājies un, kā piemēru min papildus finansējumu neolimpisko 
individuālo sporta veidu federācijām sadalei pēc „Aktivitāšu” kritērijiem. J.Naglis norāda, ka, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, kapitālsabiedrību ziedojumi sportam ir ievērojami samazinājušies. J.Naglis, E.Severs, 
G.Zālītis, E.Fogelis, E.Puriņš – diskusija par kapitālsabiedrību 2012.gada ziedojumiem salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem. U.Auniņa-Naumova salīdzina Latvijas un citu Eiropas valstu sporta budžeta 
finansējumu. U.Auniņa-Naumova informē, ka IZM, pieņemot atskaites par izlietoto finansējumu, izvērtēs 
arī iesniegtos čekus un citus atskaitēm pievienotos dokumentus, izsaka lūgumu arī LSFP rūpīgi pārbaudīt 
federāciju iesniegtajām atskaitēm pievienotos čekus. 
 E.Puriņš lūdz iepazīties ar valsts budžeta sadali 2013.gadam apakšprogrammā 09.21. „Augstas 
klases sasniegumu sports”, norāda, ka LSFP no šīs programmas ir piešķirti 20 000 latu – žurnāla „Sports” 
izdošanai, dalībai vasaras un ziemas Pasaules Universiādēs, papildus dopinga kontroļu veikšanai un 
piebilst, ka šīs summas ir „iezīmētas” un nav apspriežamas. 

Nolēma:  
1. Apstiprināt valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.”Sporta federācijas un pasākumi” dotācijas 

538 989 latu sadali, kā arī pieņemt zināšanai LSFP budžeta izlietojuma tāmi atbilstoši Valsts kases EKK 
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-2 (V.Strazdiņš, M.Kalnciems)). (Dokuments pielikumā). 

2. Pieņemt zināšanai valsts budžeta līdzekļu sadali apakšprogrammā 09.21. „Augstas klases 
sasniegumu sports. (Dokuments pielikumā). 
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3. punkts. Par VAS „Latvijas valsts meži” un SIA „LDZ Cargo” ziedojumu sadali 
neolimpisko individuālo sporta veidu federācijām saskaņā ar LSFP aktivitāšu un ASS kritērijiem. 

 E.Puriņš lūdz iepazīties ar LNSP novembra sēdes lēmumu par kapitālsabiedrību „Latvijas valsts 
meži”, Latvijas dzelzceļš” un SIA „LDZ Cargo” 2012.gadā plānoto ziedojumu sadali sporta nozarei. 
Norāda, ka LSFP piešķirtais ziedojums ir 446 666 latu. Sadalei neolimpisko individuālo sporta veidu 
federācijām saskaņā ar LSFP „Aktivitāšu” kritērijiem ir paredzēti 129 300 latu. Latvijas Motosporta 
federācija ir nomainījusi „LDZ Cargo” piešķirtā ziedojuma izlietojuma mērķi un ziedojumu izlietos Eiropas 
komandu čempionāta blakusvāģiem un kvadriem organizēšanai Ķegumā. E.Puriņš informē, ka Valsts 
budžeta līdzekļu sadales komisija savā sēdē nolēma rekomendēt valdei šādu ziedojumu sadalījumu: - 
74 300 latu sadalīt neolimpisko individuālo sporta veidu federācijām saskaņā ar LSFP augstu 
sasniegumu sporta kritērijiem un 55 000 latu sadalīt neolimpisko individuālo sporta veidu federācijām 
saskaņā ar LSFP federāciju aktivitāšu kritērijiem. E.Fogelis, A.Kalniņš, E.Puriņš – diskusija par Latvijas 
sportistu dalību Pasaules spēlēs un šo sacensību nozīmīgumu, kā arī par piešķirto finansējumu dalībai 
spēlēs. A.Svars vēlreiz informē par Valsts budžeta līdzekļu sadales komisijas rekomendācijām attiecībā 
uz kapitālsabiedrību piešķirtā ziedojuma sadali. 

Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un VAS „Latvijas valsts meži” un SIA „LDZ Cargo” 
piešķirtos ziedojumus sadalīt neolimpisko individuālo sporta veidu federācijām saskaņā ar LSFP augstu 
sasniegumu sporta kritērijiem 74 300 latus un saskaņā ar LSFP federāciju aktivitāšu kritērijiem 55 000 
latus. (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 

 

 
4. punkts. Par 70 000 latu papildus finansējuma sadali saskaņā LSFP kritērijiem 

pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā 2013.gadā. 
 E.Puriņš iepazīstina ar sarakstu/tabulu par starptautiskajām sacensībām, kuras sporta 
federācijas plāno rīkot 2013.gadā Latvijā, kā arī ar to rīkošanai pieprasīto finansējumu, piebilst, ka šī 
informācija ir apkopota, izmantojot sporta federāciju iesniegtos pieteikumus IZM. E.Puriņš norāda uz 
sporta pasākumiem, kuru rīkošanai jau ir piešķirts finansējums no kapitālsabiedrību ziedojumiem vai 
apakšprogrammas 09.16. „Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai 
Latvijā” un piebilsts, ka šīs federācijas vairs nevar pretendēt uz finansējuma piešķiršanu pēc LSFP 
kritērijiem pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā. E.Puriņš konstatē, ka Latvijas 
Dambretes federācija (turpmāk – LDF) nevar pretendēt uz finansējumu Pasaules veterānu čempionāta 
rīkošanai Latvijā, jo LSFP finansējuma piešķiršanas kritēriji neparedz finansēt veterānu čempionātus, lai 
gan šī čempionāta rīkošana ir saskaņota ar LNSP. E.Puriņš ierosina rekomendēt LDF nepieciešamo 
finansējumu čempionāta rīkošanai izlietot no kapitālsabiedrību piešķirtā ziedojuma neolimpiskajām 
individuālajām sporta veidu federācijām. A.Kalniņš uzskata, ka sporta federācijas finansējuma 
piešķiršanai pēc LSFP kritērijiem pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā var pieteikt 
tikai vienas sacensības, kā arī norāda uz to, ka federācijām pašām jāizlemj, kuras sacensības pieteikt. 
E.Severs paskaidro starptautisku sacensību rīkošanas saskaņošanu LNSP un norāda, ka LDF Pasaules 
senioru čempionāta rīkošana Latvijā nav izņēmums. A.Svars, M.Šmits, E.Puriņš, G.Zālītis – diskusija par 
sporta federāciju pieteiktajām starptautiskajām sacensībām, kuras plānots rīkot 2013.gadā Latvijā, ka arī 
par dažu sacensību atbilstību starptautisku sacensību statusam. A.Kalniņš paskaidro V.Strazdiņam, ka 
Baltijas valstu nedzirdīgo bērnu un jauniešu spartakiādes rīkošanai Rīgā, lietderīgi lūgt finansējumu no 
Rīgas domes, jo, ja šīs sacensības nav bijušas pieteiktas IZM, tad uz finansējumu nevar pretendēt, 
neatkarīgu no tā, ka sacensību rīkošana ir pārcelta no Valmieras uz Rīgu. 

Nolēma:  
1. Federācijas, kurām starptautisko sacensību rīkošanai Latvijā 2013.gadā jau ir piešķirts 

konkrēts finansējums no kapitālsabiedrību ziedojumiem vai no valsts budžeta apakšprogrammas 09.16. 
nevar pretendēt uz finansējuma piešķiršanu pēc LSFP kritērijiem pasaules un Eiropas mēroga sacensību 
rīkošanai Latvijā (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).  

2. Federācijām, kuras bija IZM pieteikušas starptautisku sacensību rīkošanu 2013.gadā, izsūtīt 
PIETEIKUMA veidlapu valsts budžeta līdzekļu līdzfinansējuma saņemšanai attiecīgas starptautiskās vai 
Eiropas federācijas oficiālo sacensību rīkošanai Latvijā (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).      

3. Sporta federācijas līdzfinansējuma saņemšanai no valsts budžeta līdzekļiem starptautiska vai 
Eiropas mēroga oficiālo sacensību rīkošanai Latvijā var pieteikt vienas sacensības vienā sporta veidā 
(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).      
 

 

 
5.punktā izskatīja: 

5.1. Par darba samaksu LSFP grāmatvedei. 
 A.Kalniņš paskaidro, ka, sakarā ar kapitālsabiedrību „Latvijas valsts meži” un „LDZ Cargo” 
piešķirto ziedojumu un šī finansējuma apsaimniekošanu, LSFP grāmatvedības darba apjoms 
palielināsies. A.Kalniņš piedāvā LSFP grāmatvedei B.Puriņai palielināt darba algu par 25% un noteikt 
pilnu darba nedēļu uz laiku, kamēr LSFP veiks kapitālsabiedrību piešķirtā finansējuma apsaimniekošanas 
pienākumus.  
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Nolēma noteikt LSFP grāmatvedei B.Puriņai no 2013.gada 1.februāra pilnu darba nedēļu un 
palielināt mēnešalgu par 25% uz laiku, kamēr LSFP veic kapitālsabiedrību piešķirtā finansējuma 
apsaimniekošanu (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 
  

5.2. A.Ābeles informācija par Pasaules Universiādi Kazaņā.  
 Latvijas Augstskolu sporta savienības prezidente A.Ābele informē par Pasaules vasaras 
Universiādi Kazaņā, norāda, ka pirmajā, otrajā un amatieru sastāvā kopā ir iedalīti 121 students/sportists. 
Pirmajā sastāvā ir 41 sportists, otrajā – 38 sportisti, kuru dalības nodrošināšanai Universiādē ir paredzēti 
9 000 Ls. Amatieru sastāva sportisti finansiāli nodrošinās paši savu dalību. Pārstāvniecībai Pasaules 
ziemas Universiādē ir rezervēti 5 000 latu. A.Ābele norāda, ka daudzās augstskolās sports nav iekļauts 
studiju programmā un tādēļ augstskolas īpaši neiesaistās studentu sporta finansiālā atbalstīšanā. 
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai. 
  

5.3. Par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu piesaisti sporta infrastruktūrai. 
 M.Šmits lūdz informēt par ES struktūrfondu finansējuma piesaisti sportam. U.Auniņa-Naumova 
paskaidro, ka šobrīd ES līdzfinansējums ir paredzēts Daugavas stadiona rekonstrukcijai, brīvpieejas 
sporta laukumu ierīkošanai un norāda, ka kopējais ES finansējums sporta nozarei ir apmēram 60 – 70 
miljoni uz septiņiem plānošanas gadiem. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai. 
 

5.4. 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 2013.gada 13.februārī plkst. 10:00 LSFP 
biroja telpās Grostonas ielā 6b (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0). 
   

 
 
Sēdes vadītājs:       A.Kalniņš  

  
 
 
Protokolēja:       S.Dzene   

  
 


