Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2018. gada 15. janvārī
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,
plkst. 16.00

Nr. 2.4.–18/01

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele (no plkst. 16.15),
Mārtiņš Bičevskis, Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Andris Smočs, Gundars Upenieks (no plkst.
16.10), Jānis Upenieks, Dina Vīksna, Valdis Voins (no plkst. 16.10).
Sēdē nepiedalās: valdes loceklis – Mārtiņš Lazdovskis.
Pieaicinātie: IZM Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs, LSFP
sekretariāta darbinieki - Artūrs Balodis-Rozītis, Laura Borislava, Dace Kārklīte, Egils Puriņš, Dace
Zvaigzne.
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.
Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis.
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.

Par LSFP 2018. gada budžetu.
Par sporta speciālistu (treneru) darba samaksas dotācijas sadali 2018. gadam.
Par LSFP līdzfinansējuma sadali starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2018. gadā.
Dažādi:
4.1. Par Latvijas sporta medicīnas asociācijas vēstuli.
4.2. Par Valsts prezidenta balvas izcīņas sacensībām vieglatlētikā 2018.
1. punkts. Par LSFP 2018. gada budžetu.

E.Fogelis lūdz LSFP galveno grāmatvedi Daci Kārklīti iepazīstināt ar sagatavoto LSFP 2018.gada
budžeta projektu, kas iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski. D.Kārklīte prezentācijas veidā
informē par sagatavoto LSFP 2018.gada budžeta projektu un komentē atsevišķas plānotā budžeta
sadaļas un pozīcijas, salīdzinot to arī ar LSFP 2017.gada un iepriekšējo gadu budžetu.
E.Fogelis informē, ka 2018.gada 9.janvārī Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) norisinājās Finanšu
piešķiršanas sportam komisijas sēde, kā arī informē, ka Latvijas Nacionālās sporta padomes (LNSP)
sēde, kurā plānots apstiprināt IZM Finanšu piešķiršanas sportam komisijas priekšlikumus par valsts
budžeta līdzekļu sadali sportam, plānota 23.janvārī. Attiecīgi pēc LNSP lēmuma plānots noslēgt
ikgadējo sadarbības līgumu starp LSFP un IZM, lai tālāk jau atbilstoši līgumā noteiktajam un LSFP
kritērijiem veiktu finanšu līdzekļu sadali sporta federācijām.
E.Severs izsaka pateicību LSFP vadībai par konstruktīvu sadarbību IZM Finanšu piešķiršanas sportam
komisijas sēde, kā arī informē par pozīcijām un iemesliem, kur veidojies finanšu līdzekļu ietaupījums un
iekšēja pārdale salīdzinājumā ar iepriekšējā gada budžeta sportam sadali. Tāpat E.Severs informē, ka
IZM Finanšu piešķiršanas sportam komisija nav pieņēmusi galējos lēmumus attiecībā uz finanšu
līdzekļu sadali starptautisko sporta pasākumu rīkošanai Latvijā 2018.gadā. Šobrīd vairākām sporta
federācijām lūgts precizēt to iesniegtos pieteikumus. E.Severs informē, ka par finanšu sadali šiem
pasākumiem diskusiju plānots turpināt komisijas sēdē 24.janvārī. Līdz ar to attiecībā uz atsevišķām
sadaļām lēmums par budžeta sadali vēl nav pieņemts un nebūs pieņemts arī uz LNSP sēdes norisi
23.janvārī.
Diskusija par LSFP 2018.gada budžetu – M.Bičevskis, E.Fogelis, E.Severs. M.Liepiņš vērš uzmanību,
ka LSFP budžeta projekts ir sagatavots ievērojot ikgadējās finanšu sadales pozīcijas un uzskatāms par
provizorisku sadarbības līgumam ar IZM, ko plānots noslēgts pēc LNSP sēdēs. E.Fogelis atgādina, ka
jebkurā gadījumā šobrīd runa ir par LSFP 2018.gada budžeta projektu, taču atbilstoši LSFP statūtiem
LSFP gada budžets tiek apstiprināts LSFP biedru kopsapulcē, kas paredzēta martā.
Nolemj: Apstiprināt LSFP 2018.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas
09.09.00. “Sporta federācijas un sporta pasākumi” LSFP piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadales
projektu (pielikumā) (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).

1

2.punkts. Par sporta speciālistu (treneru) darba samaksas dotācijas sadali 2018. gadam.
M.Liepiņš informē, ka saskaņā ar LSFP 2018.gada budžeta sadales projektu, 619 400 euro, līdzīgi kā
iepriekšējos gados, paredzēts sadalei sporta federācijās nodarbināto sporta speciālistu darba samaksai
atbilstoši LSFP apstiprinātiem un ar IZM saskaņotiem kritērijiem reorganizēto valsts aģentūru treneru
algu dotācijas sadalei olimpisko sporta veidu federācijām.
A.Balodis-Rozītis iepazīstina ar LSFP sekretariāta veikto punktu aprēķinu un finansējuma sadales
projektu attiecīgo federāciju nodarbināto sporta speciālistu darba samaksai, kas iepriekš nosūtīts valdes
locekļiem elektroniski.
A.Balodis-Rozītis atgādina, ka kritēriji treneru algu dotācijas sadalei iepriekš izsūtīti elektroniski un
izskatīti iepriekšējā LSFP valdes sēdē 2017.gada 11.decembrī. E.Fogelis un E.Severs informē par šo
kritēriju izstrādi 2015.gadā un skaidro, kāpēc uz attiecīgo finansējumu pretendē konkrētās sporta
federācijas. E.Puriņš skaidro kritērijus un to, kādā veidā tie ir diferencēti pa gadiem, kā arī katrai
federācijai aprēķināmo kopējo dotācijas apmēru atkarībā no sertificēto treneru skaita un federācijas
sportistu augstajiem sasniegumiem sportā.
E.Fogelis atgādina, ka treneru darba samaksas dotācija noteiktajā apmērā tiek piešķita attiecīgajai
federācijai, par ko tiek slēgts atsevišķs līgums ar federāciju, kā arī, ka šis finansējums izmantojams tieši
izlašu treneru darba samaksas nodrošināšanai.
E.Severs informē, ka šī gada ietvaros, izvērtējot valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāti, plānots
diskutēt kopīgi ar sporta nozari pārstāvošajām sporta organizācijām, to skaitā LSFP un Latvijas
Olimpisko komiteju, par iespējamajām izmaiņām attiecībā uz līdzšinējo treneru darba samaksas
dotācijas sadales kārtību un principiem.
E.Fogelis aicina apstiprināt LSFP sekretariāta sagatavoto sporta speciālistu (treneru) darba samaksas
dotācijas sadali 2018. gadam.
Nolemj: Apstiprināt sporta speciālistu (treneru) darba samaksas dotācijas sadali sporta federācijām
2018.gadam (pielikumā), par dotācijas piešķiršanu slēdzot atsevišķus sadarbības līgumus ar katru
attiecīgo sporta federāciju (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3.punkts. Par LSFP līdzfinansējuma sadali starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā
2018. gadā.
A.Balodis-Rozītis iepazīstina ar LSFP sekretariāta veikto punktu aprēķinu un līdzfinansējuma sadales
projektu sporta federācijām starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2018.gadā, kas veikts
atbilstoši LSFP valdes apstiprinātiem līdzfinansējuma sadales kritērijiem. Līdzfinansējuma sadales
projekts ar attiecīgo punktu aprēķinu iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski.
A.Balodis-Rozītis, M.Liepiņš un E.Puriņš informē un skaidro veikto punktu aprēķinu un piešķiramā
līdzfinansējuma aprēķinu, kas izriet no kritērijiem. Diskusijā piedalās E.Fogelis, E.Severs, M.Bičevskis,
D.Vīksna, M.Liepiņš, A.Smočs.
E.Severs informē par IZM saņemtajiem pieteikumiem starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā
2018.gadā un vērš uzmanību, ka LNSP vēl nav skatīti un pieņemti galējie lēmumi par līdzfinansējuma
piešķiršanu šīm sacensībām. Līdz ar to, gadījumā, ja līdzfinansējums attiecīgo sacensību rīkošanai tiks
piešķirts ar LNSP lēmumu, tad saskaņā ar LSFP līdzfinansējuma sadales kritērijiem attiecīgā federācija
nevarēs pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu šīm sacensībām no LSFP. Tādā gadījumā LSFP būtu
jāpārskata un jāprecizē kopējā līdzfinansējuma sadale atbilstoši tā sadales kritērijiem.
Nolemj:
3.1. Apstiprināt LSFP līdzfinansējuma sadali starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā
2018.gadā (pielikumā). (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3.2. Pieņemt zināšanai E.Severa ziņojumu par IZM saņemtajiem pieteikumiem starptautisku sporta
sacensību rīkošanai Latvijā 2018.gadā un pilnvarot LSFP sekretariāta darbiniekus
nepieciešamības gadījumā (pēc LNSP pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz līdzfinansējuma
piešķiršanu starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā) precizēt LSFP piešķirtā
līdzfinansējuma sadali atbilstoši kritērijiem, par to informējot LSFP valdi (Par: 10; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).
4.punkts. Dažādi.
4.1. Par Latvijas sporta medicīnas asociācijas vēstuli.
E.Fogelis informē, ka LSFP saņemta Latvijas sporta medicīnas asociācijas vēstule ar lūgumu atbalstīt
tās rīkoto 10. Starptautisko Baltijas Sporta medicīnas kongresu 2018.gada 20.-21.aprīlī, Latvijas
Nacionālā bibliotēkā. Vēstulē un tai pievienotajā pielikumā tiek lūgts izvērtēt iespēju LSFP sponsorēt jeb
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finansiāli atbalstīt dažādas ar šī kongresa norisi saistītas sadaļas, kā piemēram pusdienas dalībniekiem,
kafijas pauzes u.tml. Diskusija – E.Fogelis, E.Severs, V.Voins, A.Smočs. E.Fogelis norāda, ka ņemot
vērā arī izskanējušos viedokļus, LSFP var izteikt savu atbalstu un gatavību sadarboties ar Latvijas
sporta medicīnas centru kongresa norisē, tomēr LSFP 2018.gada budžeta ievaros nav paredzēts
finansējums norādīto kongresa izmaksu pozīciju apmaksai.
Nolemj: Pieņemt zināšanai E.Fogeļa ziņojumu un paust gatavību LSFP kompetences ietvaros sniegt
atbalstu un sadarboties ar Latvijas sporta medicīnas centru kongresa norisē, informējot, ka LSFP
2018.gada budžeta ievaros nav paredzēts finansējums norādīto kongresa izmaksu pozīciju apmaksai
(Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
4.2. Par Valsts prezidenta balvas izcīņas sacensībām vieglatlētikā 2018.
E.Fogelis informē, ka atbilstoši līdzšinējai praksei, arī šogad plānots atbalstīt ikgadējo Valsts prezidenta
balvas izcīņas vieglatlētikā sacensību rīkošanu, piešķirot finansiālu atbalstu 20 000 euro apmērā
sacensību tehnisko, mārketinga un sportisko aktivitāšu nodrošināšanai, par ko LSFP saņemts arī
attiecīgs sacensību organizatoru iesniegums ar pievienotu plānoto sacensību izdevumu tāmi. E.Fogelis
aicina konceptuāli atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu šīm ikgadējām starptautiskajām sporta
sacensībām.
Nolemj: Konceptuāli atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu Valsts prezidenta balvas izcīņas vieglatlētikā
sacensību finansiālam atbalstam 20 000 euro apmērā no LSFP budžetā starptautisko sporta sacensību
rīkošanai Latvijā 2018.gadā paredzētā finansējuma (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).

Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Artūrs Balodis-Rozītis
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