Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2015. gada 21. decembrī
Nr. 2.4.–15/12
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 16:00
Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Pēteris Apinis, Raimonds
Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Jānis Upenieks, Ilvis Pētersons, Diāna Zaļupe.
Sēdē nepiedalās: Agris Blaus, Atis Sausnītis, Agita Ābele.
Pieaicinātie IZM Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs,
LSFP sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare, LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš,
LSFP Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis.
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sabiedrisko attiecību speciālists Toms Markss
Darba kārtība
1.Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par 2016. gada valsts budžetu sportam.
3. Par LSFP Sporta federāciju komisijas lēmumiem.
4. Par biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” piešķirto līdzekļu izlietojumu un
iesniedzamajām atskaitēm.
5. Dažādi.
1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 11.05.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/11.
Nolemj: 1.1. Apstiprināt LSFP 05.10.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/11. (Par:
8; Pret: 0; Nepiedalās: “0).
2. punkts. Par 2016. gada valsts budžetu sportam.
E. Fogelis informē par 2016. gada valsts budžetu sportam, norādot, ka Latvijas Sporta
federāciju padomes budžeta izskatīšana valdē tiks organizēta 2016. gada janvāra sēdē. E.
Severs izsaka pateicību LSFP par konstruktīvu darbu 2016. gada valsts budžeta sportam
izstrādes procesā. E. Severs norāda, ka kopējais budžets sportam nav palielinājies, tādējādi
bija jāveic finanšu pārdale iekšējā nozarē. E. Severs informē par nozīmīgākajām budžeta
pozīcijām un to avotiem. E. Severs norāda, ka piešķirtais atbalsts sporta stipendijām un
antidopinga programmām paliek līdzšinējā apjomā. E. Severs informē, ka 2016. gada janvāra
sākumā Izglītības un zinātnes ministrija sagatavos sadarbības līgumu ar LSFP par finansējuma
piešķiršanu 2016. gadam.
Diskusija: E. Fogelis, E. Severs, D. Zaļupe. E. Fogelis izsaka pateicību J. Upeniekam
un E. Severam par konstruktīvu un veiksmīgu darbu budžeta izstrādē. E. Severs norāda uz
vairāku augsta līmeņa starptautisko sporta pasākumu rīkošanu Latvijā 2016. gadā, kuru norisei
finansējumu sniedzis Ministru kabinets un Saeima. E. Fogelis norāda uz vairākiem investīciju
projektiem 2016. gadā, kā piemēru minot Cēsu stadiona rekonstrukciju.
Nolemj: 2.1. Pieņemt zināšanai E. Fogeļa un E. Severa ziņojumu par 2016. gada valsts
budžetu sportam.
3. punkts. Par Sporta federāciju komisiju lēmumiem.
M. Liepiņš informē par LSFP Sporta federāciju komisijas izskatīto Latvijas Sporta
izglītības iestāžu direktoru padomes iesniegumu par minētās organizācijas atzīšanu, LSFP
valdes lēmumam par tālāku atzīšanas virzīšanu Nacionālajā sporta padomē. M. Liepiņš
informē, ka komisija Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomei norādīja uz darbības
jomas precizēšanu. M.Liepiņš informē, ka būtiskākā problēma atzīšanai LSFP valdē ir Latvijas
Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes biedru sastāvs, no kuriem tikai trīs organizācijas ir
juridiskas organizācijas, kamēr pārējās ir izglītības iestādes. M, Liepiņš uzskata, ka šādā
juridiskajā statusā organizācija nebūtu jāvirza atzīšanai Nacionālajā sporta padomē.
Diskusija: E. Severs, E. Fogelis, R. Emuliņš, J. Naglis, P. Apinis, D. Zaļupe.
E. Severs atzinīgi novērtē Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes darbību, tomēr
vērš uzmanību uz neskaidro organizācijas darbības jomu, kurā tā būtu jāatzīst. E. Severs
norāda, ka, atzīstot Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomi LSFP valdē, tiktu
ierobežotas pārējās sporta federācijas, kuras koordinē un vada konkrēto sporta veidu. E.
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Severs aicina LSFP sakārtot jautājumu no juridiskā viedokļa pirms tālākas virzīšanas
Nacionālajai sporta padomei. E. Fogelis norāda, ka Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru
padome šobrīd juridiski nav atbilstoša sporta federācijas statuss, nav starptautiskās federācijas.
Vienlaikus E. Fogelis norāda, ka būtu jāpārskata citu atzīto federāciju darbības jomas. D.
Zaļupe norāda, ka Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes mērķis, iesniedzot
iesniegumu par organizācijas atzīšanu, bija iespēja pretendēt uz valsts finansējumu.
Nolemj: 3.1. Pieņemt zināšanai M. Liepiņa ziņojumu.
3.2. Uzdot LSFP Sporta federāciju komisijas vadītājam M. Liepiņam organizēt LSFP
tikšanos ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru
padomes un citu iesaistīto organizāciju pārstāvjiem, veicot juridisko jautājumu un funkciju
izvērtējumu dotajā jautājumā. (Par: 8; Pret: 0; Nebalso 0)
4. punkts. Par biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” piešķirto līdzekļu
izlietojumu un iesniedzamajām atskaitēm.
M. Liepiņš informē par esošo situāciju par LSFP piešķirto līdzekļu izlietojumu un
iesniedzamo atskaišu formu. M.Liepiņš norāda, ka, kopā ar LSFP galveno grāmatvedi, tiks
izvērtēts valsts finansējuma (nodalot pa finansējuma avotiem) un Latvijas Valsts mežu (LVM)
finansējuma (informācija pa auditoru izvērtējumu ziedojumiem) līdzekļu izlietojuma kārtība,
precizējot piešķirtā finansējuma pirmdokumentu kopiju un finanšu izlietojuma atskaišu kārtību.
E.Puriņš precizē par atskaišu formām. E. Fogelis norāda, ka šāda forma būtu jāievēro, lai
varētu pretendēt arī uz LVM finansējumu nākamajiem gadiem. M.Liepiņš informē, ka pēc LVM
septembra atskaites, šobrīd visi LVM finanšu līdzekļi ir apgūti, LSFP visu izpildījusi (gala
atskaite), lai slēgtu jaunu līgumu ar LVM.
Nolemj: 4.1. Apstiprināt atskaites. Apstiprināt “Noteikumi par biedrības “Latvijas Sporta
federāciju padome” piešķirto līdzekļu izlietojumu un iesniedzamajām atskaitēm. (Par: 8; Pret: 0;
Nebalso 0)
5. punkts. Dažādi.
5.1. punkts. Par sporta speciālistu apmācības un sertifikācijas procesa pilnveidi.
E. Severs pauž viedokli, ka būtu jāpārskata noteikumi par sporta speciālistu apmācību
un sertifikāciju, īpaši uzsverot sertifikācijas eksāmena C kategorijas speciālistiem vērtēšanas
sistēmu. E. Severs norāda, ka sekmīgai eksāmena nokārtošanai ir atļautas 13 kļūdas no 40
jautājumiem. E. Severs uzskata, ka šāds kļūdu procents ir nepieļaujami liels. E. Severs aicina
LSFP valdi nekavējoties Sporta speciālistu sertifikācijas komisijai uzdot pārskatīt un paaugstināt
C kategorijas sporta speciālistu eksāmena vērtēšanas sistēmu. E. Severs informē, ka nākamajā
gadā Izglītības un zinātnes ministrija izstrādās noteikumus apstiprināšanai Ministru kabinetā par
sporta speciālistu sertifikāciju, padarot tos stingrākus. E. Severs aicina deleģēt trīs LSFP
pārstāvjus darba grupai par sporta speciālistu sertifikācijas sistēmas pilnveidošanas izstrādi
iesniegšanai apstiprināšanai Ministru kabinetā. E. Severs norāda, ka būtu jāvērtē arī sporta
speciālistu praktiskās zināšanas, kuru pārbaude līdz šim bijusi uzticēta konkrēto sporta veidu
federācijām.
Diskusija: E. Fogelis, R. Emuliņš, D. Kaspare, J. Naglis, P. Apinis. E. Fogelis aicina
uzdot Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājam Uldim Grāvītim un LSFP sertifikācijas
speciālistam Artūram Balodim-Rozītim sagatavot priekšlikumus C kategorijas sporta speciālistu
sertifikācijas eksāmenu vērtēšanas uzlabošanai. R. Emuliņš pauž viedokli, ka komersanti, kas
dod iespēju apgūt C kategorijas kursus, to dara profesionāliun sniedz nepieciešamās
zināšanas. M.Liepiņš norāda, ka apmācību bez komersantiem veic arī citas mācību iestādes, kā
arī vērš uzmanību, ka treneri nesavlaicīgi sertificējas. P. Apinis norāda, ka būtu gatavs
iesaistīties darba grupā, lai strādātu pie sporta speciālistu sertifikācijas sistēmas uzlabošanas.
D. Kaspare uzskata, ka palielinot vērtēšanas kritērijus C kategorijas sporta speciālistiem,
jāpārskata eksāmenu jautājumu saturs.
Nolemj: 5.1.1. Uzdot sertifikācijas komisijai pārskatīt C kategorijas sporta speciālistu
sertifikācijas eksāmenu vērtēšanas sistēmu. (Par: 8; Pret 0; Nebalso 0). 5.1.2. Uz tuvāko LSFP
valdes sēdi uzaicināt sertifikācijas komisijas priekšsēdētāju Uldi Grāvīti. (Par: 8; Pret 0; Nebalso
0).
5.2. punkts. Par iesniegumu no Latvijas Florbola savienību.
E. Fogelis valdes locekļus informē par Latvijas Florbola savienības iesniegumu, kurā tā
lūdz LSFP kompensēt Eiropas Savienības Erasmus+ Sports “AGON” projektā ietilpstošā
florbola turnīra rīkošanai neparedzētos izdevumus, kas radās, pārņemot florbola turnīra
rīkošanu no Igaunijas Florbola savienības. E. Fogelis norāda, ka Latvijas Florbola savienība
uzņēmās finansiālos riskus, lai varētu sekmīgi realizēt florbola turnīru.
Nolemj: 5.2.1. Apstiprināt finansējuma piešķiršanu Latvijas Florbola savienībai par
neparedzētā līdzfinansējuma (atbilstoši tāmei līdz 20% no projekta summas) veikšanu Eiropas
Savienības Erasmus+ Sports “AGON” projektā ietilpstošā florbola turnīra rīkošanā. (Par 7: E.
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Fogelis, M. Liepiņš, J Upenieks, D. Zaļupe, P. Apinis, J. Naglis, R. Emuliņš; Pret 0; Nebalso 1 (I.
Pētersons)).
5.3. punkts. Par LSFP atbalstītās literatūras izveidošanu.
E. Fogelis informē, ka decembra mēnesī LSFP saņēmusi vairākus iesniegumus no
sporta veidu federācijām par atbalsta sniegšanu literatūras izveidošanā. E. Fogelis atgādina, ka
LSFP prioritāte ir bijusi atbalstīt metodiskās literatūras izveidošanu. E. Fogelis norāda, ka
jautājums ir konsultatīvs un aicina valdes locekļiem līdz nākamajai valdes sēdei izsvērt kritērijus
LSFP atbalstāmajai literatūrai.
Diskusija: P. Apinis norāda, ka sporta organizācijām, kas lūdz LSFP atbalstu grāmatas
tapšanai, būtu jāpamato literatūras nozīmība un auditorija. P. Apinis pauž viedokli, ka būtu
jāatbalsta grāmatas, kas veidotas kā izglītības materiāls rezultātu sasniegšanai sportā.
Nolemj: 5.3.1. Pieņemt zināšanai E. Fogeļa ziņojumu.
5.4. punkts. Par Eiropas sporta nedēļas rīkošanu Latvijā 2016. gadā.
E. Fogelis atgādina, ka Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija ir piešķīrusi tiesības
Latvijas Sporta federāciju padomei koordinēt Eiropas sporta nedēļas norisi Latvijā 2016. gadā.
E. Fogelis informē, LSFP ir iespēja piesaistīt finansējumu Eiropas sporta nedēļas Latvijā
kvalitatīvai norisei, īpaši bērnu un jaunatnes aktīvās atpūtas un sporta pasākumu rīkošanai
2016. gada septembrī. E. Fogelis norāda, ka viens no galvenajiem kritērijiem sporta nedēļas
norisei ir, lai tiktu aptverts pēc iespējas lielāks cilvēku skaits.
Nolemj: 5.4.1. Pieņemt zināšanai E. Fogeļa ziņojumu.

Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Toms Markss
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2015. gada 9. novembrī
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 16:00

Nr. 2.4.–15/11

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Pēteris Apinis
(no 16:30), Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Jānis Upenieks, Diāna Zaļupe, Atis
Sausnītis (līdz 16:40), Ilvis Pētersons. Sēdē nepiedalās: Agita Ābele.
Pieaicinātie: LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš, LSFP sporta un komunikācijas speciāliste
Dace Kaspare, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks - sporta
departamenta direktors Edgars Severs, Latvijas Tautas sporta asociācijas ģenerālsekretāre
Gaļina Gorbatenkova.
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Toms Markss
Darba kārtība
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Iepriekšējā LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
Par Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes iesniegumu.
Par sporta speciālistu (treneru) sertifikāciju vispusīgajā fiziskajā sagatavotībā.
Sporta stipendiju konkursa 2015./16.m.g. rezultātu apstiprināšana.
Par LSFP augstu sasniegumu sporta kritēriju 2016. gadam 4.punkta formulējumu.
Federāciju iesniegumu izskatīšana.
Par Eiropas Sporta nedēļas pasākumiem Latvijā 2016. gadā.
Dažādi.

1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 05.10.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/10.
Nolemj: 1.1. Apstiprināt LSFP 05.10.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/10. (Par: 8; Pret:
0; Nepiedalās: 1).
2. punkts. Par Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes iesniegumu.
M. Liepiņš informē par saņemto iesniegumu no Latvijas Sporta izglītības iestāžu
direktoru padomes par minētās organizācijas atzīšanu LSFP valdē un tālāku atzīšanas
virzīšanu Nacionālajā sporta padomē - profesionālās ievirzes sporta izglītības jomā. M. Liepiņš
norāda, ka Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome veic nozīmīgas valsts sporta
attīstības koordinācijas funkcijas, rīkojot regulārus seminārus sporta skolām un sporta klubiem,
piedalās normatīvo aktu izstrādē sporta nozarē, veic savus atzinumus un sadarbojas ar Latvijas
Sporta federāciju padomi, Latvijas Olimpisko komiteju, un atzītajām sporta veidu federācijām.
Diskusija: E. Severs, D. Zaļupe, E. Fogelis, A. Sausnītis. E. Severs aicina precizēt, ka
Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome neaptver sporta skolu direktorus, bet gan
pašas sporta skolas. E. Severs norāda, ka Ministru kabinets, iekļaujot organizācijas pārstāvi
Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvā, ir atzinis to par sporta federāciju. E. Severs pauž
viedokli, ka atzītās federācijas statuss būtu jāpiešķir, jo organizācija aktīvi iesaistās sporta
jomas lēmumu pieņemšanā un virzīšanā, norādot, ka LSFP valde var uzsākt atzīšanas
procedūru. D. Zaļupe norāda, ka Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes funkcijas
nepārklājas ar Latvijas skolu sporta federācijas funkcijām, jo sporta izglītības iestāžu direktoru
padome nodarbojas ar profesionālā sporta ievirzes programmām, kamēr skolu sporta federācija
specializējas uz vispārizglītojošo skolu sporta attīstību. E. Fogelis aicina sadalīt jautājumu divās
daļās – 1. sporta organizācijas atzīšanu valdē, 2. darbības jomu precizēšanu. E. Fogelis
norāda, ka iesniegums ir jāvērtē pozitīvi, tomēr tas ir rūpīgi jāsagatavo apstiprināšanai LSFP
valdē un iesniegšanai Nacionālajā sporta padomē.
E. Fogelis aicina M. Liepiņu sasaukt sporta federāciju komisijas sēdi, pieaicinot Latvijas
Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas
Olimpiskās komitejas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, lai sagatavotu jautājumu
apstiprināšanai uz nākamo LSFP valdes sēdi.
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Nolemj: 2.1. uzsākt Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes atzīšanas
procedūru, lai nākamajā LSFP valdes sēdē to apstiprinātu, un virzītu apstiprināšanai 23.
decembra Nacionālās sporta padomes sēdē. (Par: 9; Pret: 0; Atturas: 0). 2.2. Uzdot sporta
federāciju komisijai sagatavot jautājumu apstiprināšanai nākamajā LSFP valdes sēdei un
virzīšanai apstiprināšanai Latvijas Nacionālajā sporta padomē. (Par: 9; Pret: 0; Nebalso: 0)
3. punkts. Par sporta speciālistu (treneru) sertifikāciju vispusīgajā fiziskajā
sagatavotībā.
E. Fogelis informē, ka līdz šim LSFP valdē nav pieņemts lēmums par sporta speciālistu
(treneru) sertifikāciju vispusīgajā fiziskajā sagatavotībā, aicinot to ieviest uz konkrētiem
noteikumiem. E. Fogelis norāda, ka šajā sertifikācijas noteikumu projektā runa ir tikai par
speciālistiem, kuri nav piesaistīti kādam no sporta veidiem, bet vēlas būt tikai vispārīgās fiziskās
sagatavotības treneri.
Diskusija: E. Fogelis, M. Liepiņš, D. Zaļupe, J. Naglis, E. Severs. M. Liepiņš norāda, ka
LSFP iepriekš ir izsniegusi sertifikātus vispārējās fiziskās sagatavotības treneriem, tomēr nav
bijuši konkrēti kritēriji, pēc kuriem vērtēt fiziskās sagatavotības trenerus. E. Severs norāda, ka
šobrīd fiziskās sagatavotības treneris basketbolā pēc likuma drīkst strādāt par šajā jomā
jebkurā citā sporta veidā. E. Severs uzsver, ka, būtu jāapzinās un jānodala sporta veidu fiziskās
sagatavotības treneris no vispārējās fiziskās sagatavotības sporta trenera. E. Severs pauž
viedokli, ka būtu jānosaka ierobežojums sertificētam vispārējās fiziskās sagatavotības trenerim
strādāt par speciālistu konkrētā sporta veidā. E. Severs uzskata, ka sertificējot vispārējās
fiziskās sagatavotības trenerus, būtu jāvērtē topošā speciālista praktiskās un teorētiskās
zināšanas. E. Fogelis aicina vienoties par juridiskiem papildinājumiem Agitas Ābeles sagatavotā
sporta speciālistu sertifikāciju vispusīgajā fiziskajā sagatavotībā noteikumu projektā un
konceptuāli balsot par dokumenta apstiprināšanu. J. Naglis aicina domāt par noteikumu
grozījumu pēc konkrētiem kritērijiem, kas neaizliegtu sporta speciālistam vienā sporta veidā
strādāt par speciālistu citā sporta veidā.
Nolemj: 3.1 Konceptuāli atbalstīt sporta speciālistu (treneru) sertifikācijas noteikumus
vispusīgajā fiziskajā sagatavotībā un apstiprināt LSFP atzinumu par atbilstību sporta speciālista
noteiktajām prasībām. (Par: 8; Pret: 0; Nebalso: 0)
4. punkts. Sporta stipendiju konkursa 2015./16.m.g. rezultātu apstiprināšana.
E. Puriņš informē, ka LSFP Sporta stipendiju komisijas locekļiem, sporta federācijām un
stipendiju kandidātiem tika nosūtīti salīdzināšanai piešķirtie punkti par sekmīgām studijām un
augsta sasnieguma sporta rezultātiem. E. Puriņš norāda, ka problēmjautājums ir ar LSFP
Sporta stipendijas kandidātu Kristenu Rozīti, kurš vienu krusu Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijā apgūst divus gadus.
Diskusija: E. Fogelis, E. Puriņš, M. Liepiņš, J. Naglis, E. Severs, J. Upenieks, P. Apinis,
D. Zaļupe. M. Liepiņš norāda, ka augsta sasnieguma sportistiem, kuri mācās Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā, ir iespēja vienu akadēmisko mācību gadu nokārtot divos gados. M.
Liepiņš uzskata, ka studentam ir iespēja pretendēt uz LSFP Sporta stipendiju vienu reizi šo divu
gadu laikā. M. Liepiņš informē, ka stipendijas saņēmējs, ja sportists mācās pirmajā kursā,
piešķirto finansējumu var saņemt tikai pēc pirmās sesijas nokārtošanas. E. Severs aicina
pieturēties pie stipendiju komisijas izstrādātā nolikuma, lai visiem pretendentiem būtu vienādas
iespējas pieteikties LSFP Sporta stipendijai. E. Fogelis norāda, ka LSPA studentiem, kuri vienu
akadēmisko mācību gadu apgūst divos gados, ir noteikti stingri kritēriji no augstskolas puses
par akadēmisko saistību nokārtošanu. J. Upenieks aicina nākamā gada konkursa kritērijus
papildināt, skaidro nosakot, ka kandidāts, kurš vienu akadēmisko gadu sekmīgi apgūst divos
gados, var pretendēt uz stipendiju. M. Liepiņš norāda, ka finansējums sportistiem, kuri izpildīja
kritērijus, bet vienu akadēmisko gadu apgūst divos gados, finansējumu tiks piešķirts no LSFP
Sporta stipendiju konkursam paredzētā budžeta pārpalikuma.
Nolemj: 4.1. Apstiprināt LSFP stipendiju konkursa komisijas izvirzīto LSFP Sporta
stipendiātu sarakstu. (Par 7: (M. Liepiņš, J. Upenieks, D. Zaļupe, I. Pētersons, P Apinis, J.
Naglis, R. Emuliņš; Pret 0; Nebalso 1 (E. Fogelis)).
5. punkts. Par LSFP augstu sasniegumu sporta kritēriju 2016. gadam 4.punkta
formulējumu.
R. Emuliņš iepazīstina valdes locekļus un pieaicinātos ar LSFP augsta sasnieguma
sporta kritēriju 4. punkta formulējuma jauno redakciju. R. Emuliņš aicina diskutēt par
gadījumiem, kad Latvijas izlasi starptautiskās sacensībās pārstāv nepilsonis vai citas valsts
pilsonis, par situāciju, kad Latvijas pilsonis/e kopā ar citas valsts pilsoni/e startē starptautiska
mēroga sacensībās, kas atbilst augsta sasnieguma sporta kritērijiem, pārstāvot Latviju. Tāpat
R. Emuliņš aicina diskutēt par gadījumu, kurā Latvijas izlases sportisti startē augsta mēroga
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sacensībās, pārstāvot citu valsti.
Diskusija: J. Naglis norāda, ka tehniskajos sporta veidos, sportistam ir iespēja izņemt
citas valsts licenci, lai pārstāvētu šo valsti starptautiskās sacensībās. E. Fogelis pauž viedokli,
ka kritērijos būtu jāvērtē sportists, vai komanda, kas iepriekšējā gadā pārstāvot Latviju, ir
izpildījuši kritērijus. M. Liepiņš norāda, ka piešķirtais finansējums par LSFP augsta sasnieguma
sporta kritēriju izpildi tiek piešķirts sporta veidu federācijām, nevis konkrētiem sportistiem. P.
Apinis uzskata, ka nebūtu kritērijos jāvērtē Latvijas izlases sportisti, kuri nav Latvijas Republikas
pārstāvji. E. Fogelis aicina akceptēt R. Emuliņa un juristu grupas iniciētajos labojumus. E.
Fogelis aicina uz tikšanos uzaicināt visu trīs tehnisko sporta veidu – autosporta, motosporta un
ūdensmotosporta - federāciju pārstāvjus, kā arī Latvijas Slidošanas asociācijas un Latvijas
Sporta deju federāciju pārstāvjus
Nolemj: 5.1. Apstiprināt R. Emuliņa un juristu grupas sagatavoto redakciju par LSFP
augstu sasniegumu sporta kritēriju 2016. gadam 4.punkta formulējumu. (Par 7: E. Fogelis, M.
Liepiņš, J Upenieks, D. Zaļupe, I. Pētersons, J. Naglis, R. Emuliņš; Pret 0; Nebalso 1 (Pēteris
Apinis)).
6. punkts. Federāciju iesniegumu izskatīšana.
E. Fogelis iepazīstina ar federāciju un citu organizāciju iesniegumiem par lūgumu pēc
atbalsta sniegšanu no LSFP puses.
6.1. E. Fogelis iepazīstina ar Latvijas Šaušanas federācijas iesniegumu, kurā norādīts,
ka iepriekš LSFP pieteiktās starptautiskās sacensības - Eiropas Jaunatnes līgas finālu Latvijā ir
pārceltas uz Zviedriju. E. Fogelis norāda, ka Latvijas Šaušanas federācijas prezidents lūdz
finansiālu atbalstu 1500 Eur apmērā no šīm sacensībām domātā finansējuma rezerves, lai
varētu apmaksāt sportistu dalību starptautiskajās sacensībās Zviedrijā.
6.2. E. Fogelis iepazīstina ar Latvijas Aerokluba iesniegumu, kurā lūgts piešķirt
finansējumu 1500 Eur apmērā Latvijas sportistu dalībai Pasaules gaisa spēlēs.
6.3. E. Fogelis iepazīstina ar Latvijas Bobsleja federācijas un Latvijas Izglītības un
zinātnes ministrijas iesniegtajām vēstulēm par finansējuma piešķiršanu Latvijas Bobsleja
federācijai 5000 Eur apmērā Eiropas kausa izcīņas sacensību rīkošanai Siguldā. E. Fogelis
norāda, ka Izglītības un ministrija lūdz finansējumu piešķirt no Latvijas Nacionālās sporta
padomes noteiktās finanšu rezerves.
6.4. E. Fogelis iepazīstina ar Latvijas Motosporta federācijas iesniegumu par vēstures
grāmatas izdošanu, kurā nav norādītas grāmatas tapšanas izmaksas vai nepieciešamais
līdzfinansējums. E. Fogelis ierosina noteikt Latvijas Motosporta federācijai laiku līdz nākamajai
valdes sēdei, kurā iesniegt tāmi par plānotajām grāmatas izdošanas izmaksām.
Diskusija: P. Apinis, J. Naglis, E. Severs, E. Fogelis, J. Upenieks, D. Zaļupe. E. Severs
precizē, ka sākotnēji Latvijas Bobsleja federācija sniedza iesniegumu Izglītības un zinātnes
ministrijā par finansējuma piešķiršanu 2016. gada pasaules kausa izcīņas posms rīkošanai
bobslejā un skeletonā, tomēr Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija deva uzdevumu
gadu iepriekš rīkot Eiropas kausa izcīņas posmus, lai parādītu spēju rīkot pasaules kausa
posmu.
Nolemj: 6.1. Piešķirt finansējumu – 1500 Eur apmērā Latvijas Šaušanas federācijai
sportistu dalībai Eiropas Jaunatnes līgas fināla sacensībās. (Par 6: (E. Fogelis, M. Liepiņš, J.
Upenieks, I. Pētersons, J. Naglis, R. Emuliņš); Pret 1 (P. Apinis); Nebalso 1 (Diāna Zaļupe)).
6.2. Piešķirt finansējumu 1500 Eur apmērā Latvijas Aeroklubam sportistu dalības
nodrošināšanai Pasaules gaisa spēlēs. (Par: 7 (E Fogelis, P. Apinis, I. Pētersons, J. Naglis, J.
Upenieks) ; Pret 0; Atturas 1 (D. Zaļupe)). 6.3. Piešķirt finansējumu – 5000 Eur apmērā Latvijas
Bobsleja un skeletona federācijai Eiropas kausa izcīņas posmu organizēšanā (Par 6: (E.
Fogelis, M. Liepiņš, J. Upenieks, I. Pētersons, J. Naglis, R. Emuliņš); Pret 1 (P. Apinis); Atturas
1 (D. Zaļupe)). 6.4 Uzdot Latvijas Motosporta federācijai sagatavot tāmi vēstures grāmatas
tapšanai. (Par: 8; Pret 0; Nebalso 0).
7. punkts. Par Eiropas Sporta nedēļas pasākumiem Latvijā 2016. gadā.
E. Severs iepazīstina padomes locekļus par Eiropas Sporta nedēļa pasākumu vēsturi.
E. Severs norāda, ka Eiropas sporta nedēļas rīkotāju nozīmēja Izglītības un zinātnes ministrija,
kas tās realizāciju koordinēt uzdeva. Latvijas Tautas sporta asociācijai. E. Severs norāda, ka šis
projekts norisināsies arī 2016. gadā, norādot, ka Izglītības un zinātnes ministrijai ir iespējai
mainīt projekta koordinatoru Latvijā. E. Severs uzskata, ka veiksmīgāk šo projektu varētu
koordinēt LSFP, apliecinot LSFP spēju veiksmīgi realizēt “Agon” projektu un spēju koordinēt
plašāku pasākumu veiksmīgu norisi. E. Severs uzskata, ka 2015. gada Eiropas Sporta nedēļas
Latvijā negatīvais aspekts ir bijis Latvijas Tautas sporta asociācijas nespēja izmantot visas
iespējas par papildus finansējuma piesaistīšanu kvalitatīvākai sporta nedēļas norisei. E. Severs
aicina LSFP valdi vērtēt iespēju uzņemties Eiropas Sporta nedēļas koordinēšanu Latvijā
6

sadarbībā ar atzītajām sporta veidu federācijām un Latvijas Pašvaldību savienību. E. Fogelis
norāda, ka LSFP ir gatava uzņemties Eiropas Sporta nedēļas rīkošanu Latvijā.
Diskusija: G. Gorbatenkova, J.Naglis, E. Fogelis, P. Apinis. G. Gorbatenkova. P. Apinis
pauž viedokli, ka LSFP būtu veiksmīgāks Eiropas Sporta nedēļas koordinators, jo organizācija
aptver plašu partneru skaitu, kas sekmīgi spētu realizēt plašu Eiropas Sporta nedēļas
programmu. E. Severs aicina LSFP sagatavot vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai, par vēlmi
uzņemties sporta nedēļas koordinēšanu.
NOLEMJ: 7.1. Atbalstīt LSFP vēlmi uzņemties koordinēt Eiropas Sporta nedēļas norisi
Latvijā. (Par: 8; Pret 0; Nebalso 0). 7.2. Uzdot sagatavot iesniegumu Izglītības un zinātnes
ministrijai par LSFP vēlmi koordinēt Eiropas Sporta nedēļas norisi Latvijā. (Par: 8; Pret 0;
Nebalso 0).
8. punkts. Dažādi
8.1. punkts. Par Latvijas Skolu ziemas olimpisko festivāla rīkošanu.
E. Fogelis iepazīstina ar Latvijas Sporta federāciju padomes vēlmes uzņemties 2016. gadā
rīkot Latvijas Skolu ziemas olimpisko festivālu. E. Fogelis norāda, ka pasākumu plānots rīkot
sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju, Ērgļu novada pašvaldību un sporta veidu federācijām.
E. Fogelis pauž vēlmi izveidot festivālu skolas vecuma bērniem un jauniešiem, kas būtu
pieejams ikvienam skolēnam.
Diskusija: J. Naglis uzskata, ka ir jāatbalsta ideja par šāda festivāla rīkošanu, kas dos
iespēju lielākam jauniešu skaitam nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. E. Fogelis norāda, ka
festivāls būtu noderīgs jauniešiem, kuriem tā būtu iespēja spert pirmos soļus sporta
pasākumos, kā arī sajust kopības sajūtu ar citiem skolēniem. P. Apinis norāda, ka šāda veida
festivālu būtu lietderīgi integrēt ar Eiropas Sporta nedēļu.
NOLEMJ: 8.1. Apstiprināt LSFP kā 2016. gada Latvijas Skolu ziemas olimpiskā festivāla
rīkotāju. (Par: 8; Pret 0; Atturas 0)
8.2. punkts. Par aktualitātēm Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijā.
E. Severs informē par galvenajiem risināmajiem jautājumiem Izglītības un zinātnes
ministrijā sporta nozarē. E. Severs izceļ jautājuma izskatīšanu par Siguldas bobsleja un
kamaniņu trasi, kurā ministrija šogad lūgs piešķirt 300 000 Eur ar mērķi pienācīgi sagatavot trasi
nākamā gada pasaules kausa posma bobslejā rīkošanai Siguldā un citiem drošību
uzlabojošajiem darbiem trasē. E. Severs informē, ka, finanšu trūkuma dēļ, Izglītības un zinātnes
ministrija rosinās mainīt naudas balvu piešķiršanas kārtību par augstiem sasniegumiem sportā.
Diskusija – J. Naglis, E. Fogelis, E. Severs, J. Naglis, P. Apinis, R. Emuliņš, M. Liepiņš. E.
Fogelis norāda, ka LSFP lūgs ministrijai finansiāli atbalstīt vismaz daļu no neolimpisko sporta
veidu sasniegumiem.
NOLEMJ: 8.2. Pieņemt zināšanai E. Severa ziņojumu. (Par: 8; Pret 0; Nebalso 0)
8.3. punkts. Par novada profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu sportistu un bērnu
paaugstināto fizisko slodzi veselības aprūpes nodrošināšanu.
D. Zaļupe norāda uz problēmu, kad Valsts Sporta medicīnas centrs no 2015. gada
vasaras izbraukumus uz reģiona sporta skolām, lai pārbaudītu audzēkņu veselību un
funkcionālo sagatavotību, veic tikai par maksu. D. Zaļupe pauž viedokli, ka tas ierobežo iespēju
pārbaudīt visu reģiona sporta skolu audzēkņus.
Diskusija: J. Naglis, D. Zaļupe, E. Fogelis, P. Apinis. E. Fogelis norāda, ka jautājums
par sporta skolas audzēkņu veselības pārbaudi būtu jāizskata nākamajā Latvijas Sporta
federāciju padomes sēdē, uzaicinot Valsts Sporta medicīnas centra direktori. NOLEMJ: Izskatīt
jautājumu nākamajā LSFP valdes sēdē, pieaicinot Valsts Sporta medicīnas centra direktori.
(Par: 8; Pret 0; Nebalso 0)
8.4. punkts. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu treneru atalgojuma sistēma.
D. Zaļupe informē, ka par 16 procentiem ir pieaudzis audzēkņu skaits profesionālās
ievirzes sporta izglītības iestādēs. Kā problēmu D. Zaļupe norāda, ka problēma ir ar treneru
atalgojums, kas palielinoties audzēkņu skaitam, paliek nemainīgs.
Diskusija – E. Fogelis, D. Zaļupe. NOLEMJ: 8.4. Pieņemt zināšanai D. Zaļupes ziņojumu. Par:
8; Pret 0; Nebalso 0)
Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Toms Markss
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2015. gada 5. oktobrī
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 16:00

Nr. 2.4.–15/10

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Pēteris
Apinis, Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Jānis Upenieks, Diāna Zaļupe
Sēdē nepiedalās: Agris Blaus, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis
Pieaicinātie: LSFP sertifikācijas speciālists Artūrs Balodis, Latvijas Sporta deju federācijas
prezidents Vito Feldmanis (līdz plkst. 16:50), LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš, Latvijas
Kamaniņu sporta federācijas prezidents Atis Strenga (līdz plkst. 16:50)
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Darba kārtība
1.
2.
3.
4.
5.

Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
Par izmaiņām LSFP augstu sasniegumu sporta kritērijos 2016. gadam.
Par 2016. gada LSFP budžetu.
Par LSFP Sporta stipendiju konkursu 2015./2016. m. g.
Dažādi.
1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana

E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 17.08.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/9.
Nolemj: 1.1. Apstiprināt LSFP 17.08.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/9 un
(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
2. punkts. Par izmaiņām LSFP augstu sasniegumu sporta kritērijos 2016. gadam
E.Puriņš informē, ka saņemtas vēstules no vairākām federācijām ar norādi par punktu
nepareizu aprēķinu, attiecīgi tika domāts, kādi papildinājumi un izmaiņas būtu jāveic kritērijos,
iepazīstina ar priekšlikumiem. Tajā skaitā norāda par konstatēto sporta dejās, kad pasaules un
Eiropas čempionātos ir atļauts startēt dažādu valstu sportistiem zem vienas valsts.
V.Feldmanis norāda par Sporta deju federācijas noteikumiem sacensībās, kas nosaka,
ka, pārstāvot Latviju, deju pārī vismaz vienam ir jābūt ar Latvijas pilsonību. Norāda, ka
starptautiskās sacensībās nekur netiek skatīta nacionalitāte, bet gan valsts, kura tiek
pārstāvēta.
E.Fogelis norāda uz līdzīgām situācijām citos sporta veidos kā motosports un
autosports. Diskusija – V.Feldmanis, E.Fogelis, P.Apinis, J.Naglis, R.Emuliņš, M.Liepiņš,
J.Upenieks. Priekšlikums precizēt, cik punktu šādā situācijā būtu piešķirams.
A.Strenga norāda, ka nepieciešams precizējums kritēriju 3. punktā pie olimpiskajiem
sporta veidiem par dalībnieku skaitu sacensībās, papildinot ar piezīmi – ieskaitot arī
kvalifikācijas sacensības. Diskusija – A.Ābele, A.Strenga, M.Liepiņš, J.Naglis, R.Emuliņš,
E.Puriņš, E.Fogelis. Vienojas akceptēt A.Strengas priekšlikumu.
Diskusija par papildinājumu precīziem formulējumiem. P.Apinis rosina juristiem
sagatavot precīzu formulējumu. Diskusija par pārējiem kritēriju punktiem – E.Puriņš, M.Liepiņš,
E.Fogelis, R.Emuliņš, A.Strenga, V.Feldmanis.
V.Feldmanis norāda, ka arī citos sporta veidos, piemēram, basketbolā komandas
dalībnieku skaits jāaprēķina, neskaitot citas valsts piederīgos. E.Puriņš norāda, ka tā vienmēr ir
darīts. E.Fogelis norāda, ka par to ir jāpievieno skaidrojums kritēriju beigās, pretējā gadījumā to
neviens nezina.
Nolemj: apstiprināt kritērijus, uzdot M.Liepiņam, A.Balodim un R.Emuliņam pārskatīt un
juridiski precīzi noformulēt kritēriju papildinājumus (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3. punkts. Par 2016. gada LSFP budžetu
E.Fogelis iepazīstina ar LSFP nākamā gada budžeta projektu, piebilst, ka tas var
mainīties tuvākā mēneša laikā, norāda uz potenciālo budžeta pieaugumu LSFP. Diskusija par
budžeta pozīcijām, par LSFP iesaisti nākamā gada pasākumos, popularizējot bērnu un jauniešu
sportu, un ģimenes sportu – E.Fogelis, P.Apinis, J.Naglis, J.Upenieks, M.Liepiņš.
Nolemj: informāciju pieņemt zināšanai (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
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4. punkts. Par LSFP Sporta stipendiju konkursu 2015./2016. m. g.
E.Puriņš informē, ka šobrīd notiek stipendiju konkursam iesniegtajos pieteikumos
uzrādīto rezultātu pārbaude. Informē par pretendentu pārstāvētajiem sporta veidiem un
augstskolām.
Nolemj: informāciju pieņemt zināšanai (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5. punkts. Dažādi.
5.1. A.Baloža atskaites ziņojums par dalību ENGSO forumā
A.Balodis informē par dalību ENGSO forumā, kas norisinājās 11.–12. septembrī Briselē.
Foruma norise tika fokusēta uz notiekošo Eiropas Sporta nedēļu 2015. Kā vairāk apspriestos
tematus min sporta klubu nozīmi sabiedrības iesaistīšanai fiziskajās aktivitātēs nākotnē un
sporta lomu bēgļu integrācijas pasākumos.
Nolemj: informāciju pieņemt zināšanai (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5.2. Par LSFP koordinēto Erasmus+ projektu
E.Fogelis atgādina, ka projekta sākumā no projekta izstājās SportAccord un šobrīd ir
pamats domāt, ka SportAccord projekta uzdevumus Eiropas Komisija varētu akceptēt īstenot
LSFP. Tas nozīmē, ka LSFP būtu jāorganizē konference, kā arī jāizstrādā rekomendācijas par
labu pārvaldību tautas sportā. Lūdz LSFP Valdes akceptu šajā jautājumā.
Nolemj: akceptēt LSFP uzņemšanos īstenot Erasmus+ projekta uzdevumus un pēc
Eiropas Komisijas atļaujas plānot konferences rīkošanu un rekomendāciju izstrādi (Par: 8; Pret:
0; Nepiedalās: 0).
5.2. M.Liepiņa ziņojums par Sporta federāciju komisijas lēmumiem
M.Liepiņš informē, ka Sporta federāciju komisijas 5. oktobra sēdē tika izskatīti saņemtie
pieteikumi uz atzīšanu no biedrības “Latvijas Peintbola federācija” un biedrības “Latvijas
Kapoeiras sporta federācija”, pēc formālās pazīmes šie iesniegumi (dokumenti) neatbilst Sporta
likuma kritērijiem, kā arī pieteikumi būs jāvirza izskatīšanai Latvijas Nacionālās sporta padomes
sēdē. Diskusija – E.Fogelis, M.Liepiņš, A.Ābele, R.Emuliņš.
M.Liepiņš informē par sēdē izskatīto iesniegumu par strīdu Latvijas Taekvondo
federācijā saistībā ar biedra iestāšanos.
Nolemj: informāciju pieņemt zināšanai (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5.3. Par Sabiedrisko attiecību speciālista vakanci
E.Fogelis informē par saņemtajiem pieteikumiem konkursā uz sabiedrisko attiecību
speciālista vakanci. Ierosina uzticēt kandidātu izvērtēšanas procesu P.Apinim, R.Emuliņam un
J.Naglim. Diskusija – P.Apinis, E.Fogelis, R.Emuliņš.
Nolemj: Uzticēt kandidātu izvērtēšanas procesu P.Apinim, R.Emuliņam un J.Naglim.
(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).

Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja

Dace Kaspare
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2015. gada 17. augustā
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 16:00

Nr. 2.4.–15/9

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Pēteris Apinis
(no plkst. 16:10), Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis,
Diāna Zaļupe
Sēdē nepiedalās: Agris Blaus, Jānis Upenieks
Pieaicinātie: Latvijas Riteņbraukšanas federācijas prezidents Igo Japiņš (līdz 16:15), LSFP
ģenerālsekretārs Egils Puriņš, LKSSA izpilddirektors Indriķis Putniņš, LSFP Revīzijas komisijas
loceklis Raimonds Rublovskis, IZM Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors
Edgars Severs
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Darba kārtība
1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par Baltijas daudzdienu velobraucienu.
3. Par Sporta stipendiju konkursa nolikumu 2015./2016.m.g. un Sporta stipendiju komisijas
sastāvu.
4. Par LSFP kritērijiem līdzfinansējuma saņemšanai sporta veidu federācijām pasaules un
Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā 2016. gadā.
5. Par 2016. gada budžetu.
6. Dažādi.
1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana
E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 15.06.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/7 un
31.07.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/8.
Nolemj: 1.1. Apstiprināt LSFP 15.06.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/7 un
31.07.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/8. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 1 – P.Apinis).
2. punkts. Par Baltijas daudzdienu velobraucienu
E.Fogelis atgādina par iepriekšējā valdes sēdē skatīto jautājumu par LRF lēmumu
atteikties no Baltijas daudzdienu velobrauciena posma rīkošanas Latvijā 2015. gadā, kā
rezultātā tika pieņemts lēmums piešķirto finansējumu novirzīt nākamā gada rezervei. Lūdz
I.Japiņu sniegt informāciju. I.Japiņš kā atteikšanās iemeslu norāda finansējuma trūkumu, tā
paša iemesla dēļ no sacensību organizēšanas atteikusies arī Lietuva. Tomēr nolemts, ka viens
etaps Latvijas teritorijā tomēr notiks, ar startu un finišu Igaunijā. Lūdz LSFP piešķirto
finansējumu izlietot piešķirtajam mērķim. Norāda, ka komandas jau ir devušās uz sacensībām.
Finansējums nepieciešams organizatorisko izdevumu segšanai.
Diskusija: J.Naglis, A.Sausnītis, E.Fogelis, I.Japiņš.
Nolemj: 2.1. Atcelt iepriekšējā LSFP valdes sēdē pieņemto lēmumu un piešķirt
finansējumu Latvijas Riteņbraukšanas federācijai “Baltic Chain Tour 2015” organizēšanai. (Par:
9; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3. punkts. Par Sporta stipendiju konkursa nolikumu 2015./2016.m.g. un Sporta
stipendiju komisijas sastāvu
E.Puriņš iepazīstina ar Sporta stipendiju komisijas (turpmāk – SSK) precizēto Sporta
stipendiju konkursa nolikumu, informē par izmaiņām. R.Emuliņš, A.Ābele. E.Puriņš, E.Fogelis –
diskusija par stipendiju izmaksu.
E.Fogelis rosina apstiprināt SSK iepriekšējā sastāvā – par komisijas priekšsēdētāju –
Agitu Ābeli (LASS), Santu Rozi (IZM), Maritu Vilciņu (LOV), Ilvi Pētersonu (LSFP), Māri Liepiņu
(LSFP), Egilu Puriņu (LSFP). Raimondu Bergmaņa vietā rosina apstiprināt Andri Lupiku (LOK).
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Nolemj: 3.1. apstiprināt Sporta stipendiju komisijas nolikumu (pielikumā) un sastāvu –
Agita Ābele (komisijas priekšsēdētāja), Santa Roze, Marika Vilciņa, Andris Lupiks, Ilvis
Pētersons, Māris Liepiņš, Egils Puriņš (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 1 (A.Ābele)).
4. punkts. Par LSFP kritērijiem līdzfinansējuma saņemšanai sporta veidu federācijām
pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā 2016. gadā
E.Puriņš atgādina, ka kritēriji pēdējoreiz valdes sēdē tika izskatīti šā gada aprīlī, pēc
tam tie tika izsūtīti federācijām, taču priekšlikumi no federācijām netika saņemti. Vienīgais
priekšlikums saņemts no Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas, kurā izteikts atbalsts
priekšlikumam par kritēriju – ekonomiskā efeka pamatojums – paredzot sporta sacensī bu
ekonomiskās ietekmes mērī šanu, metodiku un apsekojamī bu.
Priekšlikums šo kritēriju piemērot, virs summas, kas pārsniedz 50 000 eiro valsts
līdzfinansējuma. Diskusija par aprēķinu metodoloģiju – J.Naglis, E.Severs, E.Fogelis, I.Putniņš,
P.Apinis.
Nolemj: 4.1. apstiprināt LSFP kritērijus valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai
sporta veidu federācijām pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā 2016. gadā
(kritēriji – pielikumā) (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5. punkts. Par 2016. gada budžetu
E.Fogelis lūdz E.Severu sniegt informāciju par nākamā gada budžeta projektu sporta
nozarei. E.Severs informē, ka nākamajā gadā papildus finansējums sporta nozarei nebūs.
Attiecībā uz izglītības nozari, kura ietver arī sportu, konsolidācija neattiecas. Informē par IZM
lēmumu, kas paredz, ka ja gadījumā sporta nozare atrod papildu finansējumu, tas tiek novirzīts
sportam, nevis citām IZM vajadzībām. Informē, ka kopā ar sporta nozari ir iesniegts
priekšlikums nodrošināt visas nākamā gada sporta nozares pamatvajadzības. Iepazīstina ar
priekšlikumu projektu, kurā ietvertas divas programmas – valsts galvojumi un sporta būves.
Diskusija – P.Apinis, E.Fogelis, J.Naglis, A.Sausnītis.
A.Sausnītis – par Murjāņu sporta ģimnāzijas projekta virzību – aicina IZM ļoti nopietni
izvērtēt notiekošo, lai nepieļautu nelietderīgu un nesaimniecisku sporta nozares līdzekļu
izlietošanu.
E.Severs norāda, ka šim jautājumam jau šobrīd tiek sekots līdz. Informē par
jautājumiem attiecībā uz Murjāņu sporta ģimnāziju, par IZM uzdoto – sadarbībā ar sporta
nozares sociālajiem partneriem noteikt Murjāņu sporta ģimnāzijā prioritāri attīstāmos sporta
veidus, par plānoto finansējuma mehānismu, kas paredzēs arī augsta līmeņa rezultātu izaugsmi
attiecīgajos sporta veidos. Norāda, ka komunikācija starp Murjāņu sporta ģimnāziju un sporta
veidu federācijām nav pietiekama abpusējos virzienos, par to arī ir norādīts ģimnāzijas vadībai.
Nolemj: 5.1. informāciju pieņemt zināšanai.
6. punkts. Dažādi
6.1. punkts. Par grozījumiem Sporta likumā saistībā ar manipulācijām sportā
E.Fogelis precizē informāciju par pēdējo redakciju grozījumiem Sporta likumā un
Krimināllikumā saistībā ar manipulācijām sportā, un aicina klātesošos piedalīties plānotajā sēdē
par šo jautājumu. Diskusija – I.Putniņš, E.Severs, E.Fogelis. E.Fogelis aicina kā LSFP pārstāvi
deleģēt M.Liepiņu, lai izteiktu atbalstu sagatavotajai redakcijai.
Nolemj: 6.1.1. par LSFP pārstāvi sēdē likumprojektam pret manipulācijām sportā
deleģēt Māri Liepiņu (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
6.2. punkts. Par jauno pedagogu atalgojuma modeli
D.Zaļupe informē par pedagogu darba algas jauno modeli, norāda, ka tas ir atlikts līdz
šā gada oktobrim. Norāda, ka šādā situācijā nebūs pedagogu, kas būs gatavi par tik zemu
atalgojumu strādāt. Izsaka priekšlikumu arī sporta skolas dalīt pēc lieluma tāpat kā skolas.
Diskusija – E.Fogelis, J.Naglis, D.Zaļupe, P.Apinis. E.Fogelis izsaka atbalstu un rosina pirmās
sarunas veikt Izglītības un zinātnes ministrijā.
Nolemj: 6.2.1. informāciju pieņemt zināšanai.
6.3. punkts. Par pārstāvi dalībai ENGSO forumā
E.Fogelis informē par ENGSO forumu, kas notiks 11. – 12. septembrī notiks Briselē,
rosina par pārstāvi nozīmēt LSFP darbinieku Artūru Balodi.
Nolemj: 6.3.1. par pārstāvi ENGSO forumā deleģēt Artūru Balodi (Par: 9; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).
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Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja

Dace Kaspare
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2015. gada 31. jūlijā
J.Daliņa ielā 2, Valmierā,
plkst. 15:00

Nr. 2.4.–15/8

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Raimonds
Emuliņš, Māris Liepiņš, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis, Jānis Upenieks, Diāna Zaļupe
Sēdē nepiedalās: Pēteris Apinis, Agris Blaus, Jānis Naglis
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Darba kārtība
1. Par Latvija Riteņbraukšanas federācijas iesniegumu.
2. Par Latvijas Spīdmintona federācijas atzīšanu.
3. Par Šaušanas instruktoru sertifikāciju.
1.punkts. Par Latvijas Riteņbraukšanas federācijas iesniegumu
E.Fogelis informē par Latvijas Riteņbraukšanas federācijas (LRF) saņemto vēstuli par
izmaiņām sacensībās “Baltic Chain Tour 2015”, kurās sakarā ar nepietiekamu finansējumu, LRF
uz doto brīdi atteikusies no posmu rīkošanas Latvijā 2015.gadā. Neskatoties uz to, tajā
gatavojas piedalīties arī 2 komandas no Latvijas. LRF lūdz atļauju LSFP piešķirto finansējumu
izlietot piešķirtajam mērķim, neskatoties uz to, ka Latvijas posms nenotiks. LSFP budžetā šim
starptautiskajam pasākumam Latvijā 2015.gadā ir rezervēti 6065 EUR. Diskusija.
Nolemj: sakarā ar sacensību Latvijas posma atcelšanu, finansējumu novirzīt nākamā
gada rezervei (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
2.punkts. Par Latvijas Spīdmintona federācijas atzīšanu
M.Liepiņš informē, ka saskaņā ar Latvijas Nacionālās sporta padomes 02.07.2015.
protokolu Nr.3 6.punktu ir saņemts LNSP atzinums par biedrī bas “Latvijas Spīdmintona
federācija” atzīšanu.
Nolemj: 2.1. Atzī t biedrī bu „Latvijas Spīdmintona federācija” un piešķirt tai tiesī bas vadī t
un koordinēt darbu spīdmintonā Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti Starptautiskajā Spīdmintona
Organizācijā (International Speed Badminton Organization – ISBO) (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās:
0).
3.punkts. Par Šaušanas instruktoru komisiju
M. Liepiņš informē par Šaušanas instruktoru komisiju. IZM Sporta departaments lūdz
iekļaut komisijā kā pārstāvi IZM Sporta departamenta juriskonsultu Kārli Kalniņu.
Nolemj: 5.1. Apstiprināt Kārli Kalniņu Šaušanas instruktoru komisijā (Par: 8; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).
Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Dace Kaspare
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2015. gada 15. jūnijā
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 16:00

Nr. 2.4.–15/7

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Pēteris Apinis
(no plkst. 16:10), Agris Blaus, Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis (no plkst. 16:55),
Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis, Jānis Upenieks, Diāna Zaļupe
Pieaicinātie: IZM Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs (no
plkst. 16:10)
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Darba kārtība
4. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana
5. Par finansiālo atbalstu sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu rīkošanai Latvijā
2015. gadā
6. Par finansiālo atbalstu konkursā iesniegtajiem projektiem “Tālākizglītības programmu
īstenošanai sporta speciālistiem”
7. Par federāciju komisijas lēmumiem
8. Par sertifikācijas jautājumiem
9. Par Erasmus+ programmas projektu
10. Dažādi.
1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana
E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 11.05.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/6.
Nolemj: 1.1. Apstiprināt LSFP 11.05.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/6 (Par: 9;
Pret: 0; Nepiedalās: 2 – P.Apinis, J.Naglis).
2. punkts. Par finansiālo atbalstu sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu
rīkošanai Latvijā 2015. gadā
E. Fogelis norāda, ka daļa līdzekļu ir novirzīti Eiropas projekta īstenošanai (šie līdzekļi
tiks atgriezti no Eiropas Komisijas pēc projekta noslēguma), tajā skaitā arī līdzfinansējuma
nodrošināšanai. Attiecīgi šobrīd sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu rīkošanai
sadalāmā summa ir aptuveni 30 līdz 35 tūkstoši eiro. E. Fogelis pateicas Dacei Kasparei un
Mārim Liepiņam, kas darbojas šajā projektā.
M. Liepiņš atgādina, ka iepriekš tika noteikts atlases kritērijs – vismaz 1000 dalībnieki.
Norāda, ka no pārējiem iesniegtajiem projektiem pēc būtības vajadzētu atbalstīt Latvijas
Basketbola savienības projekts. Pirmā pozīcija sarakstā ir par Lattelecom Rīgas maratons (tā
daļēja finansēšana). E. Fogelis – Lattelecom Rīgas maratonā LSFP sadarbības partneris bija
Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS), diemžēl LVS pagaidām nav vienojusies ar maratona
rīkotājiem par potenciālo atbalsta apjomu, kam bija rezervēts līdz 10000 eiro, jo no organizatoru
puses netika realizēts viss plānotais.
D. Zaļupe uzsver, ka nākotnē vajadzētu atvēlēt finansējumu mazajiem projektiem, kuros
piedalās mazāk kā 1000 dalībnieku. J. Upenieks ierosina palikt pie 1000 dalībnieku skaita. E.
Fogelis ierosina procentuālo sadalījumu – no katras summas piešķirot, piemēram, 30 vai 40%.
Nolemj: 2.1. M. Liepiņam veikt finansējuma aprēķinu atbalstājamiem pasākumiem,
piešķirot koeficentu – 40% no pieprasītās summas. Precizēto apkopojumu izsūtīt valdes
locekļiem (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 1).
3. punkts. Par finansiālo atbalstu konkursā iesniegtajiem projektiem “Tālākizglītības
programmu īstenošanai sporta speciālistiem”
M. Liepiņš informē par finansējuma sadalījumu konkursā “Tālākizglītības programmu
īstenošanai sporta speciālistiem”. Kopumā saņemti astoņi projekti. Viens no tiem (Latvijas
Karatē federācija pieteikums) neatbilda LSFP noteiktajiem kritērijiem. Šobrīd izvērtēti projekti,
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kuri atbilst prasībām un var saņemt finansējumu pieprasītajā apjomā. Rosina piešķirt
finansējumu Latvijas Ārstu biedrībai no tālākizglītības programmas. Aicina balsot par
finansējuma piešķiršanu.
M. Liepiņš ierosina balsot par katru projektu atsevišķi. D. Zaļupe un E. Fogelis atbalsta
šo ierosinājumu.
Nolemj: 3.1. Atbalstīt iesniegtos projektus “Tālākizglītības programmu īstenošanai
sporta speciālistiem” (saraksts pielikumā):
3.1.1. Projekta iesniegums Nr.1. (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 2 – D.Zaļupe, J.Naglis);
3.1.2. Projekta iesniegums Nr.2. (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 1 – J.Naglis);
3.1.3. Projekta iesniegums Nr.3. (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 1 – J.Naglis);
3.1.4. Projekta iesniegums Nr.4. (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 9 – P.Apinis, J.Naglis);
3.1.5. Projekta iesniegums Nr.5. (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 1 – J.Naglis);
3.1.6. Projekta iesniegums Nr.6. (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 2 – A.Ābele, J.Naglis);
3.1.7. Projekta iesniegums Nr.7. (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 9 – P.Apinis, J.Naglis);
3.2. Neatbalstīt Latvijas Karatē federācijas projekta iesniegumu (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 1
– J.Naglis);
4. punkts. Par federāciju komisijas lēmumiem
M. Liepiņš informē par Federāciju komisijas lēmumiem. Ir izskatīti divi iesniegumi – par
Latvijas Biljarda federāciju (LBF) un Latvijas Cīņas federāciju (LCF).
Par LBF – seši klubi iesniedza pieteikumu, lai iestātos LBF, bet paralēli nosūtīja arī
iesniegumu LSFP sūdzību, ka sporta veida federāciju viņus neuzņem. LBF saņēma
iesniegumus no klubiem, izskatīja un pieņēma valdes lēmumu, dodot laiku klubiem, lai sakārtotu
nepieciešamās formalitātes. Šobrīd saņemtais iesniegums no klubiem vēl tiek izskatīts.
Par LCF – ko iesniedza tās bijušais prezidija loceklis, kas nonācis konfliktsituācijā ar
federācijas pārstāvjiem, treneriem. LCF kopsapulces atbrīvoja viņu no amata. Pēc tam sekoja
sūdzības par LCF, ka nav izskatīti viņa iesniegumi. Par šo saņemts norādījums arī no Izglītības
un zinātnes ministrijas, ka LCF nedrīkst radīt šāda veida problēmas, kas būtu par pamatu
federācijas darbības apstrīdēšanā.
M.Liepiņš informē par Latvijas Spīdmintona federācijas (LSF) atzīšanas procesu, kas
tika skatīts jau aprīļa sēdē. Uz doto brīdi LSF atbilst visiem kritērijiem un rosina virzīt
saskaņošanai ar Latvijas Nacionālo sporta padomi federācijas atzīšanai.
E. Fogelis norāda, ka ir runājis ar Latvijas Badmintona federāciju un aicina virzīt Latvijas
Spīdmintona federācijas atzīšanu Latvijas Nacionālo sporta padomē. Norāda, ka federācijai
vajadzētu sagatavot prezentāciju par sporta veidu.
Nolemj: 4.1. Virzīt Latvijas Spīdmintona federācijas atzīšanu uz Latvijas Nacionālo
sporta padomi (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5. punkts. Par sertifikācijas jautājumiem
M. Liepiņš informē par situāciju ar federāciju atzinumu saņemšanu sporta speciālistu
sertifikācijai. Ir izstrādāts priekšlikums, lai treneri varētu pieprasīt federācijai atzinumu, bet
federācijai atteikuma gadījumā rakstveidā būtu jāpaskaidro atteikuma iemesls. Priekšlikumā
precizēts, ka atzinums sniedzams ne vēlāk kā 15 dienas no pieprasījuma saņemšanas.
M. Liepiņš informē par Šaušanas instruktoru komisiju. Latvijas Biatlona federācija lūdz
aizstāt komisijas locekli Annu Jermolajevu, viņas vietā šaušanas instruktoru komisijā izvirzot
viceprezidentu Gundaru Upenieku. Lūdz LSFP valdi apstiprināt jauno Latvijas Biatlona
federācijas pārstāvi.
Beidzamais jautājums – LSFP sertifikācijas speciālists Artūrs Balodis jāapstiprina par
šaušanas eksāmenu komisijas priekšsēdētāju.
Nolemj: 5.1. Atbalstīt priekšlikumus treneru atzinuma jautājumā (Par: 11; Pret: 0;
Nepiedalās: 0). 5.2. Apstiprināt Gundaru Upenieku Šaušanas instruktoru komisijā (Par: 11; Pret:
0; Nepiedalās: 0). 5.3. Apstiprināt Artūru Balodi par šaušanas eksāmenu komisijas
priekšsēdētāju (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
6. punkts. Par Erasmus+ programmas projektu
E. Fogelis uzslavē paveikto Erasmus+ programmas projekta ietvaros, tiek dots vārds
D. Kasparei. D. Kaspare informē, ka Varšavā notika tikšanās gandrīz ar visiem projekta
partneriem. Tikšanās laikā notika darbs pie projekta realizēšanas plāna. Norāda, ka laika nav
daudz, projekta aktivitātes jāīsteno līdz septembra beigām. Darbs ir apjomīgs – pētījumi, labās
prakses piemēri, divi starptautiski turnīri, divas starptautiskas konferences. Pēc atgriešanās no
Varšavas saņemta ziņa, ka no projekta spiests izstāties SportAccord. Tas nozīmē, ka tā daļa,
kas bija uzticēta viņiem, jādeleģē kādam no citiem partneriem.
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P. Apinis jautā, vai LSFP nevar uzņemties šo daļu. D. Kaspare argumentē, ka Latvijas
Florbola savienība uzņēmusies organizēt turnīru, kam vajadzēja notikt Igaunijā. Eiropas
Komisija devusi signālu, ka projekta aktivitātes nevar tikt koncentrētas vienā valstī, projektā
īstenotajiem pasākumiem vajadzētu noritēt proporcionāli iesaistītajām valstīm. Pašreiz tiek
izskatīta iespēja piedāvāt SportAccord daļu Polijas Olimpiskajai komitejai. Līgums ir parakstīs
un nosūtīts Eiropas Komisijai. Projekta finansējumam vajadzētu būt 30 dienu laikā. E. Fogelis
uzsver, ka iegūtā pieredze, strādājot pie projekta, ir neatsverama.
Nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.
7. punkts. Dažādi
7.1. punkts. Latvijas Sporta veterānu savienības iesniegums
E. Fogelis informē, ka 8. jūnijā saņemts iesniegums no Latvijas Sporta veterānu
savienības, par piedāvājumu no Starptautiskās vieglatlētikas savienības un Starptautiskās
vieglatlētikas veterānu savienības pieteikt Rīgu kā kandidātpilsētu 2018. gada Eiropas
čempionātam ārpus stadiona skriešanas, soļošanas un krosa disciplīnās. Provizoriskais
sacensību laiks ir 2018. gada 10. līdz 13. maijs. Pēc rīkotāju nosacījumiem – pilsētai vai kādam
citam jau šobrīd jāgarantē 20 000 Eiro.
Diskusija: J. Naglis informē, ka par šo jautājumu diskutēts arī Latvijas Pašvaldību
savienībā. Rīga labprāt uzņemtu šo pasākumu, bet vērš uzmanību, ka parasti neatstāj
nākamajam domes sasaukumam šādas garantijas. Aicina nosūtīt LSFP pasākuma atbalsta
vēstuli. P. Apinis interesējas par dalībnieku skaitu. J. Naglis atbild, ka teorētiski piedalīsies 2300
dalībnieku, par sacensību vietu izvēlēta un rezervēta Biķernieku trase. E. Severs vērš
uzmanību, ka Eiropas čempionāts jāorganizē atzītajai sporta federācijai, kas šajā gadījumā būtu
Latvijas Vieglatlētikas savienība, kā arī būtu jāsaskaņo ar Latvijas Nacionālo sporta padomi. E.
Fogelis piekrīt idejai par atbalsta vēstuli, kā arī norāda uz 2018. gada vairākiem ieplānotajiem
pasākumiem.
Nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.
7.2. punkts. Latvijas Bobsleja un Skeletona federācijas iesniegums
E. Fogelis informē, ka saņemts iesniegums no Latvijas Bobsleja un Skeletona
federācijas (LBSF) par atbalsta sniegšanu Eiropas kausa posma organizēšanā. Jāņem vērā, ka
šogad visiem pasākumiem finansējums jau ir sadalīts atbilstoši kritērijiem. Var diskutēt par
atbalsta sniegšanu, ja gadījumā rodas kādas izmaiņas finansējumā. E.Fogelis norāda, ka
nepieciešamā LBSF summa ir 20 000 Eur, ko iespējams daļēji varētu finansēt Siguldas
pašvaldība.
Nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.
7.3. punkts. Edgara Severa informācija
E. Severs informē, ka Saeimā ir iesniegti Sporta likuma grozījumi, kas paredz, ka
turpmāk sacensību organizatoram būs jāievēro atzīto sporta federāciju sacensību norises
noteikumi, tas attiecas uz jebkuru sporta veidu. Sporta sacensības – autosportā, motosportā un
ūdensmotosportā – no nākamā gada 1. janvāra vajadzēs saskaņot kā publiskus pasākumus.
Piesakot sacensību organizēšanu pašvaldībā atļaujas saņemšanai, pieteikumā jāpievieno
atzītās federācijas apliecinājums, ka sacensības atbilst federācijas noteikumiem.
Par Finanšu ministrijas grozījumiem informatīvajā ziņojumā “Par iespēju precizēt
Sabiedriskā labuma organizāciju likumā sabiedriskā labuma organizāciju definīciju un darbības
jēdzienu”. Piedāvā precizēt sporta definīcijas, izvērtējot kādu labumu sniedz sportošanas
kustība sabiedrībai kopumā.
Nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.

Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Dace Kaspare
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2015. gada 11. maijā
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 16:00

Nr. 2.4.–15/6

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Atis
Sausnītis, Ilvis Pētersons, Jānis Naglis, Jānis Upenieks (līdz plkst. 16:45), Pēteris Apinis (no
plkst. 16:25)
Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Diāna Zaļupe, Māris Liepiņš, Raimonds Emuliņš
Pieaicinātie: IZM Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Darba kārtība
11. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
12. Par Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu “Par iespēju precizēt Sabiedriskā labuma
organizāciju likumā sabiedriskā labuma organizāciju definīciju un darbības jēdzienu”.
13. Par federāciju pieteikumiem sabiedriski nozīmīgu sporta pasākumu rīkošanai Latvijā
2015. gadā.
14. Dažādi.
1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana
E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 13.04.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/5.
Nolemj: 1.1. Apstiprināt LSFP 13.04.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/5 (Par: 5;
Pret: 0; Nepiedalās: 2).
2. punkts. Par Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu “Par iespēju precizēt
Sabiedriskā labuma organizāciju likumā sabiedriskā labuma organizāciju definīciju
un darbības jēdzienu”
E.Fogelis iepazīstina ar Finanšu ministrijas informatīvā ziņojuma “Par iespēju precizēt
Sabiedriskā labuma organizāciju likumā sabiedriskā labuma organizāciju definīciju un darbības
jēdzienu” saturu, vēršot uzmanību, ka ziņojuma autori vēlas nodalīt profesionālo sportu no
amatieru sporta. Tādejādi apdraudot sporta nozari. Konkrētais ziņojums ir kontekstā ar
likumprojektu par nevalstiskajām organizācijām, ko virza Kultūras ministrija. Situācija liecina, ka
eksistē ieinteresētās puses, kuras vēlas radīt organizāciju, lai novirzītu tālāk visu ziedojumu
finansējumu, ziņojumā minētajām nozarēm: izglītībai, zinātnei, kultūrai, veselībai, slimību
profilaksei, vides aizsardzībai, sportam utt.
Diskusija – E. Severs (par ziņojuma saturu), J. Naglis, E. Fogelis, A. Sausnītis,
A. Ābele. E. Severs norāda, ka ziņojumā uzsvērts, ka ne vienmēr sabiedriskā labuma darbība ir
vērsta uz maksimāli plašu sabiedrības iesaisti, kas rada situācijas, kad labumu gūst atsevišķi
indivīdi, nevis sabiedrība. Tāpēc Finanšu ministrija sniedza šādu izvērtējumu. E. Fogelis
norāda, ka pastāv bīstama tendence attiecībā uz izmaiņām likuma otrajā pantā par sabiedrisko
labumu, kur uzsvērta profesionālā darbība. E. Severs norāda uz riskiem sporta finansēšanā, jo
uzņēmumi nevēlas padziļinātas VID pārbaudes, izvēlas neziedot sportam. E. Fogelis pauž
LSFP viedokli, kurš balstās, ka pasaulē vairs nepastāv profesionālā un amatieru sporta
iedalījuma, norādot, ka Finanšu ministrijas ziņojumā nav lietota sporta terminoloģija. J. Naglis
diskutē par likuma būtību, aicinot precizēt sabiedriskā labuma guvējus un biedrus. A. Sausnītis
aicina tikties ar Finanšu ministru Jāni Reiru, kad izstrādāts likumprojekts. E. Severs aicina
sporta nozares vārdā paust viedokli par konkrēto dokumentu. E. Fogelis norāda, ka jāvadās pēc
pamatnostādņu definīcijām. Ministrija izstrādā viedokļus, kurus kopīgi saskaņo, pievienojot trīs
organizāciju – LSFP, LOK un LKSSA viedokli. LSFP neiebilst, ka jābūt skaidriem ziedojuma
izlietošanas nosacījumiem un saņemšanas kritērijiem. Tomēr LSFP nepiekrīt, ka sportu sadala
kategorijās, kuras vairs pasaulē neeksistē. Tas atstāj būtisku iespaidu nozares attīstībai.
Nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.
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3. punkts. Par federāciju pieteikumiem sabiedriski nozīmīgu sporta pasākumu
rīkošanai Latvijā 2015. gadā
E. Fogelis informē, ka saņemti 22 pieteikumi sabiedriski nozīmīgu sporta pasākumu
rīkošanai Latvijā 2015. gadā. Projekti atšķiras ar dalībnieku skaitu un budžeta kategorijām.
Ierosina valdei izvērtēt iesniegtos projektus, nosakot kritērijus, piemēram, lai dalībnieku skaits
būtu vismaz 1000.
Diskusija – J. Naglis, E. Fogelis, A. Sausnītis, E. Severs, D. Kaspare, P. Apinis.
A. Sausnītis norāda, ka lielākā daļa iesniegto projektu paredzēti Rīgā, taču vajadzētu aptvert arī
reģionus. D. Kaspare norāda, ka vajadzētu apkopot pieteikumus, primāri ņemot vērā dalībnieku
skaitu, pēc tam attiecīgi skatīties, cik daudz no tiem iekļaujas paredzētajā budžetā. E. Fogelis
norāda, ka nepieciešamas precīzas atskaites par dalībnieku skaitu. A. Sausnītis norāda, ka
iesniegti astoņi pieteikumi ar vismaz 1000 dalībnieku skaitu. E. Fogelis norāda, ka pasākumu
organizēšanā jāpiedalās konkrēto sporta veidu federācijām. J. Upenieks norāda, ka
pieteiktajiem pasākumiem jābūt nolikumiem.
Nolemj: 3.1. Noteikt kritēriju – vismaz 1000 dalībnieku sabiedriski nozīmīgu sporta
pasākumu pieteikumiem (Par: 6; Pret: 0; Nepiedalās: 1).
4. punkts. Dažādi
4.1. punkts Erasmus+ programmas projektu
E. Fogelis informē par Erasmus+ programmas projektam “Eiropas Sporta nedēļa 2015”
ietvaros nepieciešamo līdzfinansējumu. Aicina piešķirt līdzfinansējumu 20 000 eiro apmērā, kas
ir 20% apmērā no EK projektam piešķirtā finansējuma, novirzot summu no tautas sporta
pasākumiem paredzētā finansējuma, kas arī atbilst nolikumam.
Nolemj: 4.1.1. Atbalstīt finansējuma novirzīšanu Erasmus+ programmas projekta
“Promotion and encouragement of recreational team sport” (Project Nr. 561095-EPP-1-2015-1LV-SPO-SCP) līdzfinansējuma nodrošināšanai (Par: 6; Pret: 0; Nepiedalās: 1).
4.2. punkts. Baltijas jūras jaunatnes spēles
E. Fogelis informē par Baltijas jūras jaunatnes spēlēm, kuras ir LSFP pārraudzībā.
Sacensībās piedalīsies ap 70 Latvijas dalībnieku. Aicina piešķirt aptuveni 20 000 eiro, lai segtu
akreditācijas un sportistu tērpu izmaksas. Norādot, ka sporta veidu federācijas segs dalībnieku
nakšņošanas un ēdināšanas izmaksas.
Diskusija – P. Apinis, E. Fogelis, D. Kaspare, A. Sausnītis, J. Naglis. P. Apinis pauž
bažas par nepieciešamību apmaksāt Latvijas delegācijai ekipējuma izsniegšanu. D. Kaspare
argumentē, ka valde iepriekš lēmusi par dalību Baltijas jūras sacensībās. A. Sausnītis šaubās
par piešķiramās summas apjomu. J. Naglis un A. Ābele uzsver, ka var apmaksāt Latvijas
delegācijai cepuru un kreklu iegādi. E. Fogelis izvirza priekšlikumu, ka paliek pie sākotnējās
pozīcijas budžetā – 14 000 eiro.
Nolemj: 4.2.1. Nodrošināt Latvijas delegācijas ekipējumu sacensībām Baltijas jūras
jaunatnes spēles, iekļaujoties paredzētajā budžetā. (Par: 6; Pret: 0; Nepiedalās: 1).
4.3. punkts. LSPA iesniegums par nākamās grāmatas izstrādi
E. Fogelis informē par saņemto LSPA iesniegumu par sadarbību metodiskās grāmatas
izstrādē. Pieprasītās summas apjoms – 8000 eiro. Aicinājums apstiprināt sadarbību.
Diskusija – P. Apinis, E. Fogelis. P. Apinis pauž bažas par piešķiramās summas
apjomu. Norādot, ka ir daudz nezināmo par konkrēto projektu. E. Fogelis aicina konceptuāli
atbalstīt projektu, un nākamajā valdes sēdē tikties ar autoriem, lai precizētu sadarbības
nosacījumus.
Nolemj: 4.3.1. Konceptuāli atbalstīt sadarbības pieteikumu, precizējot sadarbības
nosacījumus (Par: 6; Pret: 0; Nepiedalās: 1).
4.4. punkts. Latvijas Šaušanas federācijas iesniegums
E. Fogelis informē par Latvijas Šaušana federācijas lūgumu novirzīt piešķirto
finansējumu starptautiskajam pasākumam uz citu pasākumu. E. Puriņš ir izskatījis pieteikumu
un tas atbilst visiem kritērijiem. Aicinājums atbalstīt Latvijas Šaušanas federācijas lūgumu.
Nolemj: 4.4.1. Atbalstīt Latvijas Šaušanas federācijas iesniegumu (Par: 6; Pret: 0;
Nepiedalās: 1).
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4.5. punkts. Par “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem”
konkursu nolikumu
E. Fogelis informē par Tālākizglītības programmu īstenošanas sporta speciālistiem
konkursa nolikumu federācijām un citām kompetentām institūcijām, kas vēlas pieteikties
organizēt seminārus. Aicinājums apstiprināt konkursu nolikumu un izsludināt konkursu.
Nolemj: 4.5.1. Apstiprināt semināru konkursu nolikumu (pielikumā) un izsludināt konkursu
(Par: 6; Pret: 0; Nepiedalās: 1).
4.6. punkts. Par darbinieku atalgojumu
E. Fogelis virza priekšlikumu, ņemot vērā darbinieku noslodzes pieaugumu, palielināt
atalgojumu grāmatvedei Dacei Kārklītei par 400 eiro, bet sporta un komunikācijas speciālistei
Dacei Kasparei par 600 eiro.
Nolemj: 4.6.1. Apstiprināt atalgojuma palielināšanu Dacei Kārkliņai par 400 eiro mēnesī
un Dacei Kasparei par 600 eiro mēnesī no budžeta (Par: 6; Pret: 0; Nepiedalās: 1).
4.7. punkts. Par MK noteikumu izstrādi
J. Naglis informē, ka tiek gatavoti Ministru kabineta noteikumi par trīs slēgtām trasēm –
Kandavā, Biķerniekos un Daugavpilī saistībā ar trokšņu līmeni. Lūgumus LSFP atbalstīt, lai šo
jautājumu izskatītu kā Ministru kabineta lietu.
Nolemj: 4.7.1. Apstiprināt jautājuma izskatīšanu kā Ministru kabineta lietu (Par: 6; Pret:
0; Nepiedalās: 1).
Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Dace Kaspare
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2015. gada 13. aprīlī
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 16:00

Nr. 2.4.-15/5

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Pēteris Apinis (no plkst.
16:25), Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis, Diāna
Zaļupe
Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Agita Ābele, Agris Blaus, Jānis Upenieks
Pieaicinātie: LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš, LKSSA izpilddirektors Indriķis Putniņš, LSFP
Revīzijas komisijas loceklis Raimonds Rublovskis, IZM Valsts sekretāra vietnieks, Sporta
departamenta direktors Edgars Severs
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Darba kārtība
1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par LSFP kritērijiem līdzfinansējuma saņemšanai sporta veidu federācijām pasaules un
Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā 2016. gadā.
3. Par federāciju pieteikumiem sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu rīkošanai
Latvijā 2015. gadā.
4. Par Sporta likumu.
5. Par izmaiņām sporta federāciju atzīšanas dokumentos.
6. Par nolikuma projektu “Tālākizglītības programmu īstenošanai sporta speciālistiem”.
7. Dažādi.
1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana
E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 06.03.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/4.
Nolemj: 1.1. Apstiprināt LSFP 06.03.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/4 (Par: 7;
Pret: 0; Nepiedalās: 1).
2. punkts. Par LSFP kritērijiem līdzfinansējuma saņemšanai sporta veidu federācijām
pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā 2016. gadā
E.Puriņš informē par darba grupas priekšlikumu LSFP kritērijiem līdzfinansējuma
saņemšanai sacensību rīkošanai Latvijā pievienot vēl 3 kritērijus – (1) publicitāte plašsaziņas
līdzekļos, (2) atsevišķas mājaslapas izveide konkrētajām sacensībām un paredzamais
apmeklētāju skaits, (3) sociālo tīklu konti konkrētajām sacensībām un to lietošana. Norāda, ka
būtu jādiskutē par piešķiramo punktu skaitu.
Diskusija – I.Pētersons, J.Naglis (par atsevišķas sacensību mājaslapas nelietderību),
E.Fogelis, M.Liepiņš, A.Sausnītis, E.Severs, D.Zaļupe. D.Zaļupe norāda, ka par publiciāti
plašsaziņas līdzekļos piešķiramo punktu skaits – 10, ir pārāk liels. J.Naglis rosina diskutēt par
ekonomiskā efekta aprēķina no sacensību organizēšanas kritērija ieviešanu.
Nolemj: 2.1. Pieņemt informāciju zināšanai, akceptēt minētos priekšlikumus, nosūtīt
kritēriju projektu federācijām priekšlikumu sniegšanai, termiņš – 2 nedēļas (Par: 8; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).
3. punkts. Par federāciju pieteikumiem sabiedriski nozīmīgu
tautas sporta pasākumu rīkošanai Latvijā 2015. gadā
E.Puriņš norāda, ka jānosūta federācijām informācija par iespēju pieteikties pretendēt
līdzfinansējuma saņemšanai sabiedriski nozīmīgu sporta pasākumu rīkošanai Latvijā 2015.
gadā, lai pēc tam būtu iespējams izvērtēt saņemtos pieteikumus un lemt par atbalsta
piešķiršanu. Diskusija – E.Fogelis, M.Liepiņš, P.Apinis,
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Nolemj: 3.1. Informēt federācijas par iespēju pretendēt līdzfinansējuma saņemšanai
sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu rīkošanai Latvijā 2015. gadā, termiņš – 2 nedēļa
(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
4. punkts. Par Sporta likumu
M.Liepiņš iepazīstina ar izstrādātajiem priekšlikumiem grozījumiem Sporta likumā
(pielikumā). Diskusija – P.Apinis, D.Zaļupe, A.Sausnītis, E.Fogelis, M.Liepiņš, R.Emuliņš,
E.Severs, I.Putniņš.
E.Severs izsaka domu par federāciju atzīšanu tikai sporta veidos, savukārt federācijas,
kas būtu deleģējamas darbības jomās, atsevišķi izceļot likumā.
Nolemj: 4.1. Kopā ar sociālajiem partneriem apkopot priekšlikumus grozījumiem Sporta
likumā un iesniegt noteiktajā termiņā Izglītības un zinātnes ministrijā (Par: 8; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).
5. punkts. Par izmaiņām sporta federāciju atzīšanas dokumentos
5.1. M.Liepiņš informē, ka 25.02.2015. LSFP saņemts Latvijas Riteņbraukšanas
federācijas iesniegums par atzīšanu riteņbraukšanas sporta veidā – trial. Izvērtējot iesniegumu,
konstatēts, ka šāds sporta veids ar nosaukumu velotriāls ir (vēsturiski) atzīts Latvijas
Motosporta federācijā, taču šī sporta veida attīstība ir saistīta ar Latvijas Riteņbraukšanas
federācijas biedru darbību, kas attīsta šo sporta veidu, un velotriāls ir iekļauts tās
starptautiskās federācijas sporta veidos.
06.03.2015. LSFP ir saņemta Latvijas Motosporta federācijas vēstule, kurā norādīts, ka
atstājot sev motosportu un mototūrismu, tā ir gatava atteikties no velotriāta par labu Latvijas
Riteņbraukšanas federācijai.
Nolemj: 5.1.1. Svītrot velotriālu kā Latvijas Motosporta federācijas atzīto sporta veidu.
Deleģēt Latvijas Riteņbraukšanas federāciju vadīt un koordinēt velotriālu. Veikt izmaiņas atzīto
federāciju reģisrtā un atzīšanas apliecībās (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5.2. M.Liepiņš informē, ka 23.03.2015. LSFP ir saņemta Latvijas Cīņas federācijas
vēstule, kurā norādīts, ka ir nomainīts tās starptautiskās federācijas nosaukums (FILA) uz
United World Wrestling (UWW). Izvērtējot iesniegumu, konstatēts, ka šīs izmaiņas ir iekļautas
arī Olimpiskās Hartas 08.12.2014. izmaiņu 1.3.1. punktā. Papildus Latvijas Cīņas federācija
lūdz tās atzīšanas apliecībā iekļaut esošos sporta veidus (olimpiskie – grieķu-romiešu cīņa,
brīvā cīņa, brīvā cīņa sievietēm, un asociētos (neolimpiskie) – jostu cīņas, pludmales cīņas,
pankrations, graplings), izņemot amatieru MMA.
10.04.2015. LSFP ir saņemta Latvijas SAMBO klubu asociācijas vēstule, kurā norādīts,
ka tās 15.03.2015. kopsapulcē ir nolemts par MMA (jauktās cīņas – Mixed Martial Arts)
iekļaušanu Latvijas SAMBO klubu asociācijā kā papildus sporta veidu (disciplīnu), tās
koordināciju nododot biedram – biedrībai ”Latvijas MMA Asociācija” .
Nolemj: 5.2.1. Veikt izmaiņas Latvijas Cīņas federācijas atzīšanas apliecībā. Izslēgt no
reģistra sporta veidu – amatieru MMA. Pieņemt zināšanai Latvijas SAMBO klubu asociācijas
informāciju par MMA (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5.3. M.Liepiņš atgādina, ka 08.09.2014. LSFP valdes sēdē tika nolemts atlikt biedrības
“Latvijas Skrituļslidošanas federācija” atzīšanas izskatīšanu, nosūtīt vēstuli Starptautiskajai
Rollersporta federācijai (FIRS), jo tika konstatēts, ka FIRS ir pieci sporta veidi, un Latvijas valsts
pārstāvniecība ir reģistrēta Latvijas In-line hokeja federācijai (LIHF), kas atzīta sporta veidos –
in-line hokejs, rollerhokejs, ielas hokejs, kā arī uz pārstāvniecību pretendē Latvijas Skeitborda
federācija (LSF), kas atzīta sporta veidā – skeitbords, kurš nav FIRS. FIRS savos statūtos
valsts pārtāvniecībai rekomendē vienu federāciju vai asociāciju, tāpēc nolemts sazināties ar
FIRS, lai precizētu jautājumu par vēl vienas – trešās – organizācijas atzīšanu vai arī
rekomendēšanu federācijām apvienoties vienā organizācijā.
02.04.2015. ir saņemts LSF iesniegums par federācijas atzīšanu arī FIRS, norādot
sporta veidus – skeitbords, skrituļslidošana, rolersporta individuālās un ātruma disciplīnas.
Iesniegumā norādīts, ka federācija FIRS ir iestājusies 2014. gadā, un tam pievienotas FIRS
12.03.2015. atzīšanas vēstule LSF un LSF 02.04.2015. vēstule LSFP par dalību 21.02.2015.
FIRS kongresā, kura ietvaros, piedaloties FIRS ģenerālsekretāram R.Marotta, LSF prezidentei
L.Skarainei un LIHF ģenerālsekretārei I.Jansonei, puses vienojās, ka Latviju FIRS pārstāvēs
LSF – ātruma un individuālos rollersporta veidos, bet LIHF – komandu sporta veidos. Šo
pamato arī LSFP saņemts Latvijas In-line hokeja federācijas apliecinājums, kurā tā gatava
uzņemties skrituļslidošanas komantu sporta spēļu pārziņu un pārstāvniecību Latvijā un FIRS.
Nolemj: 5.3.1. Atzīt Latvijas Skeitborda federāciju, piešķirot tiesības pārstāvēt valsti
FIRS, vadot un koordinējot darbu Latvijā skeitborda, skrituļslidošanas, rolersporta individuālās
un ātruma disciplīnās (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
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5.3.2. Atteikt atzīt Latvijas Skrituļslidošanas federācija (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5.3.3. Pieņemt zināšanai, ka Latviju FIRS pārstāvēs Latvijas Skeitborda federācija –
ātruma un individuālos rollersporta veidos, bet Latvijas In-line hokeja federācija – komandu
sporta veidos (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5.4. M.Liepiņš informē, ka 08.01.2015. tika saņemts Latvijas Spīdmintona federācijas
iesniegums par sporta veida – spīdmintons, atzīšanu. Savā iesniegumā federācija norāda, ka tā
nekādus konkrētus pasākums, lai sporta federācija ievērotu antidopinga konvenciju prasības,
nav veikusi. Starptautiskās federācijas nosaukums ir International Speed Badminton
Organization (ISBO), ko Latvijas Spīdmintoma federācija iesniedzot IBSO statūtu tulkojumu, ir
norādījusi kā Starptautiskā Spīdmintona federācija. IBSO nav SportAccord biedrs.
Izvērtējot iesniegumu, konstatēts, ka atbilstoši ISBO noteikumiem, sporta veids ir speed
badminton. Sporta veidā badmintons (angliski – badminton) ir atzīta Latvijas Badmintona
federācija, kura pašlaik vērtē šo situāciju.
E.Fogelis rosina uzaicināt Latvijas Badmintona federācijas un biedrības “Latvijas
Spīdmintona federācija” pārstāvjus uz nākamo valdes sēdi.
Nolemj: 5.4. Uzaicināt Latvijas Badmintona federācijas un biedrības “Latvijas
Spīdmintona federācija” pārstāvjus uz nākamo valdes sēdi (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
6. punkts. Par nolikuma projektu “Tālākizglītības programmu īstenošanai sporta
speciālistiem”
D.Kaspare informē, ka ir papildināts iepriekšējā valdes sēdē izskatītais nolikuma
projekts “Tālākizglītības programmu īstenošanai sporta speciālistiem”. Diskusija – D.Zaļupe,
E.Fogelis. M.Liepiņš rosina par konkursa komisiju noteikt LSFP Valdi. D.Zaļupe norāda, ka ir
jānorāda konkrēti, cik punktu par katru kritēriju iespējams saņemt.
Nolemj: 5.1. Papildināt nolikumu ar sniegtajiem priekšlikumiem (Par: 8; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).
7. punkts. Dažādi
7.1. Par Erasmus+ projektu
E.Fogelis informē, ka LSFP ir rekomendēta finansējuma saņemšanai Erasmus+
programmā, no 87 projektu pieteikumiem ierindojoties 2.vietā. Informē par projekta saturu,
partneriem un termiņiem.
E.Severs izsaka atzinību un atzīst, ka tas ir ļoti labs panākums, ņemot vērā ievērojamo
konkurenci.
Nolemj: 7.1.1. Akceptēt projekta īstenošanu un līguma parakstīšanu ar Eiropas
Komisiju (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
7.2. Par Tautas sporta asociāciju
E.Fogelis informē, ka Latvijas Tautas sporta asociācija (LTS) plāno nākamajos divos
gados rīkot divus starptautiskus pasākumus Latvijā – Strādājošo Eiropas festivālu un
Strādājošo Pasaules festivālu, šobrīd izskatot iespēju rast rīkošanai nepieciešamos resursus.
J.Naglis sniedz papildu informāciju, tajā skaitā par nepieciešamo garantijas naudu, kas
jāiemaksā, lai varētu pretendēt uz pasākuma rīkošanu.
E.Severs norāda, ka 2014. gada 28. novembra Latvijas Nacionālās sporta padomes
(LNSP) sēdē LTS Valdes priekšsēdētājs G.Mačs minēja Strādājošo Pasaules festivāla
rīkošanu, taču uz jautājumu par finansējumu norādīja, ka papildu finansējums nebūs
nepieciešams. Attiecīgi LNSP nolēma konceptuāli atbalstīt pasākuma rīkošanu 2017. gadā ar
nosacījumu, ka līdzekļi netiek piešķirti.
Nolemj: 7.2.1. Uzaicināt Tautas sporta asociācijas pārstāvjus sniegt plašāku
informāciju par plānoto pasākumu rīkošanu (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Dace Kaspare
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2015. gada 6. martā
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 09:00

Nr. 2.4.-15/4

Sēdē piedalās: valdes locekļi – Pēteris Apinis, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Atis
Sausnītis,
Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Agita Ābele, Agris Blaus, Raimonds Emuliņš, Jānis Upenieks,
Diāna Zaļupe
Pieaicinātie: LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš, LSFP Revīzijas komisijas locekļi – Raimonds
Timma un Kaspars Kuļikovs.
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Darba kārtība
8. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
9. Par LSFP 2015. gada kopsapulci:
9.1.
Par darba kārtības projekta apstiprināšanu.
9.2.
Par LSFP 2014. gada pārskatu, revidenta ziņojumu un revīzijas komisijas
ziņojumu.
9.3.
Par LSFP 2015. gada budžetu.
10. Par izmaiņām budžeta līdzekļu sadalē sporta veidu federācijām pasaules un Eiropas
mēroga sacensību rīkošanai Latvijā 2015. gadā saskaņā ar LSFP kritērijiem.
11. Dažādi.
1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana
E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 16.02.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/2.
Nolemj: 1.1. Apstiprināt LSFP 16.02.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/2 (Par: 6;
Pret: 0; Nepiedalās: 0).
2. punkts. Par LSFP 2015. gada kopsapulci
2.1. Par darba kārtības projekta apstiprināšanu
E.Fogelis informē par gatavošanos kopsapulcei, iepazīstina ar 11.03.2015. plānotās
kopsapulces darba kārtības projektu, informē par plānotajiem kopsapulces viesiem. Diskusija
par kopsapulces darba kārtību un tajā iekļaujamiem jautājumiem, kas būtu izskatāmi
kopsapulcē. Diskusija – E.Fogelis, J.Naglis, A.Sausnītis, M.Liepiņš.
Nolemj: 2.1.1. Apstiprināt LSFP 11.03.2015. kopsapulces darba kārtību (Par: 6; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).
2.2. Par LSFP 2014. gada pārskatu, revidenta ziņojumu un revīzijas komisijas
ziņojumu
E.Fogelis informē, ka ir sagatavots zvērināta revidenta ziņojums. Arī revīzijas komisija ir
veikusi pārbaudi par finansiālo un saimniecisko darbību pagājušajā gadā un ir gatava
kopsapulcē sniegt savu ziņojumu. Revīzijas komisijas loceklis K.Kuļikovs norāda, ka pagājušajā
gadā ir labi strādāts un viss ir vislabākajā kārtībā. To apstiprina arī Revīzijas komisijas loceklis
R.Timma.
Nolemj: 2.2.1. Informāciju pieņemt zināšanai.
2.3. Par LSFP 2015. gada budžetu
E.Fogelis informē par veiktajiem precizējumiem pa pozīcijām šā gada budžetā. Norāda,
ka šā gada budžets salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir 113% apmērā.
Nolemj: 2.3.1. Akceptēt LSFP 2015. gada budžetu apstiprināšanai kopsapulcē (Par: 6;
Pret: 0; Nepiedalās: 0).
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3. punkts. Par izmaiņām budžeta līdzekļu sadalē sporta veidu federācijām pasaules
un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā 2015. gadā saskaņā ar LSFP
kritērijiem
E.Puriņš informē, ka saskaņā ar budžetu summa no 200 000 ir pieaugusi līdz 220 000
eiro. Norāda, ka Latvijas Tenisa savienībai ir palielināta piešķirtā summa saskaņā ar iegūtajiem
punktiem, skaidro, ka oktobrī bija elektroniski saņemts finanšu pieprasījums, taču oriģināls tika
saņemts pirms dažām dienām.
E.Fogelis norāda, ka ir saņemts salīdzinoši daudz priekšlikumu kritērijiem, tos lūgts
apkopot E.Puriņam un nosūtīt arī LSFP valdes locekļiem. Plānots, ka 13. martā darba grupa
sanāks, lai izskatītu priekšlikumus.
Nolemj: 2.3.1. Akceptēt izmaiņas budžeta līdzekļu sadalē sporta veidu federācijām
pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā 2015. gadā saskaņā ar LSFP
kritērijiem (Par: 6; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
4. punkts. Dažādi
E.Fogelis informē, ka ir sagatavots konkursa nolikuma “Tālākizglītības programmu
īstenošana sporta speciālistiem” projekts. Lūdz ar to iepazīties un sniegt priekšlikumus, lai
nākamajā valdes sēdē to varētu apstiprināt.
Nolemj: 4.1. Akceptēt nolikuma “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta
speciālistiem” projektu un sagatavot priekšlikumus līdz nākamajai valdes sēdei (Par: 6; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).
Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Dace Kaspare
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2015. gada 16. februārī
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 16:00

Nr. 2.4.-15/2

Sēdē piedalās: valdes locekļi – Pēteris Apinis, Agris Blaus, Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš,
Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Jānis Upenieks (līdz 16:50), Diāna Zaļupe
Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Agita Ābele, Atis Sausnītis
Pieaicinātie: LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš, Latvijas Volejbola federācijas valdes sekretārs
Almers Ludviks.
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Darba kārtība
1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par LSFP piešķirtās valsts budžeta dotācijas papakšprogrammā 09.09. “Sporta
federācijas un pasākumi” tālāko sadali sporta veidu federācijām.
3. Par LSFP piešķirtās valsts budžeta dotācijas papakšprogrammā 09.09. “Sporta
federācijas un pasākumi” tālāko sadali darbības jomu federācijām.
4. Par budžeta līdzekļu sadali sporta veidu federācijām pasaules un Eiropas mēroga
sacensību rīkošanai Latvija 2015. gadā saskaņā ar LSFP kritērijiem.
5. Par LSFP 2015. gada kopsapulci.
6. Par sertifikācijas eksāmenu norises kārtību ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas
atzīšanai.
7. Par Erasmus+ projektu un sadarbību ar SportAccord.
8. Dažādi.
1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana
E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 12.01.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/1.
Nolemj: 1.1. Apstiprināt LSFP 12.01.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/1 (Par: 9;
Pret: 0; Nepiedalās: 0).
2. punkts. Par LSFP piešķirtās valsts budžeta dotācijas papakšprogrammā 09.09.
“Sporta federācijas un pasākumi” tālāko sadali sporta veidu federācijām
E.Puriņš informē par apkopotajām augstu sasniegumu sporta un sporta federāciju
aktivitātēm pagājušajā gadā. Apkopojums ir nosūtīts federācijām saskaņošanai.
Informē, ka Augstu sasniegumu apkopojumā nebija pievienots E.Treimaņa sasniegums
time trial, savukārt Riteņbraukšanas federācija bija aizmirsusi norādīt M.Štromberga Pasaules
kausa kopvērtējumā iegūto 10.vietu, par ko pienākas 4 punkti. Tā rezultātā Riteņbraukšanas
federācijai pienākas par 7 punktiem vairāk un pārējām federācijām punktu vērtība samazinās.
P.Apinis iebilst un norāda, ka turpmāk šādos gadījumos, kad federācija nav savlaicīgi
sniegusi informāciju, papildinājumu būtu jāveic par 50%. Tas būtu godīgi pret pārējām
federācijām, kas visu izpildījušas laicīgi.
M.Liepiņš norāda, ka finansējums federācijām no valsts budžeta palielinājies par 15000
eiro.
E.Fogelis norāda, ka ir jādomā par kritēriju vienkāršošanu, kā arī jāakcentē sportiskie
sasniegumi attiecībā pret pārējiem kritērijiem.
Nolemj: 2.1. Apstiprināt valsts budžeta apakšprogrammā 09.09. “Sporta federācijas un
sporta pasākumi” finansējuma sadales projektu sporta veidu federācijām un pilnvarot E.Fogeli
parakstī t Sadarbī bas lī gumus ar sporta veidu federācijām (pielikumā)(Par: 9; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).

26

3. punkts. Par LSFP piešķirtās valsts budžeta dotācijas papakšprogrammā 09.09.
“Sporta federācijas un pasākumi” tālāko sadali darbības jomu federācijām
M.Liepiņš iepazīstina ar darbības jomu federāciju valsts budžeta sadales kritēriju
projektu.
D.Zaļupe norāda, ka šajos kritērijos ir parāk liels īpasvars uz sacensībām, lai gan tās ir
darbības jomu federācijas. Norāda, ka pēc šādiem kritērijiem nevienai citai darbības jomai,
piemēram, Sporta izglītības iestāžu direktoru padomei, nav iespēju pretendēt uz valsts budžeta
līdzekļiem. Diskusija – P.Apinis, D.Zaļupe, E.Fogelis, P.Apinis, J.Naglis.
Nolemj: 3.1. Apstiprināt valsts budžeta apakšprogrammā 09.09. “Sporta federācijas un
sporta pasākumi” finansējuma sadales projektu darbības jomu federācijām un pilnvarot E.Fogeli
parakstī t Sadarbī bas lī gumus ar darbības jomu federācijām (pielikumā) (Par: 7; Pret: 0;
Nepiedalās: 2 (J.Upenieks, D.Zaļupe)).
4. punkts. Par budžeta lī dzekļ u sadali sporta veidu federācijām pasaules un Eiropas
mēroga sacensī bu rī košanai Latvijā 2015.gadā saskaņā ar LSFP kritērijiem
E.Puriņš iepazīstina ar apkopotajiem Sporta federāciju pieteikumiem starptautisko
sporta sacensī bu rī košanai Latvijā 2015. gadam.
D.Zaļupe iebilst, ka nepietiekami tiek vērtēts sportiskais aspekts.
Diskusija – D.Zaļupe, E.Puriņš, E.Fogelis, J.Naglis, P.Apinis, R.Emuliņš.
E.Fogelis norāda, ka darba grupa, kas tika izveidota kritēriju pilnveidei, sagatavos
priekšlikumus, lai tuvākā pusgada laikā tos varētu izskatīt un vērtēt.
Nolemj: 4.1. Apstiprināt finansējuma sadali saskaņā ar kritērijiem pasaules un Eiropas
mēroga sacensī bu rī košanai Latvijā 2015.gadā (pielikumā) (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 1
(J.Upenieks)).
5. punkts. Par LSFP 2015. gada kopsapulci
E.Fogelis sniedz priekšlikumu rīkot LSFP kopsapulci 11. martā, RISEBA Arhitektūras un
mediju centrā H2O 6. Diskusija par norises vietu un laiku.
Nolemj: 5.1. Rīkot LSFP kopsapulci šā gada 11. martā, plkst. 15:00, RISEBA
Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Ūdens ielā 6 (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 1 (J.Upenieks)).
6. punkts. Par sertifikācijas eksāmenu norises kārtību ārvalstīs iegūtās
profesionālās kvalifikācijas atzīšanai
M.Liepiņš informē par sagatavoto projektu sertifikācijas eksāmenu norises kārtības
profesionālās kvalifikācijas atzīšanai. Projekts ir saskaņots ar Sporta speciālistu sertifikācijas
komisijas vadītāju U.Grāvīti.
Nolemj: 6.1. Apstiprināt profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kārtību (pielikumā) (Par:
8; Pret: 0; Nepiedalās: 1 (J.Upenieks)).
7. punkts. Par Erasmus+ projektu un sadarbību ar SportAccord
E.Fogelis informē, ka 22.janvārī LSFP iesniedza projektu Erasmus+ konkursā, lai
pretendētu uz aktivitāšu rīkošanu Eiropas Sporta nedēļas 2015 ietvaros. Viens no sadarbības
partneriem tajā ir SportAccord, kas jau šobrīd vēlas parakstīt sadarbības līgumu. Tā kā nav
nekādu garantiju par uzvaru konkursā, šobrīd runa varētu būt vienīgi par nodomu protokolu,
ņeuzņemoties priekšlaicīgi nekādas saistības.
Nolemj: 7.1. Deleģēt E.Fogeli vienoties par sadarbību ar SportAccord, noslēdzot
nodomu protokolu (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 1 (J.Upenieks)).
8. punkts. Dažādi.
8.1. Par 2015. gada budžeta projektu
M.Liepiņš iepazīstina ar 2015. gada budžeta projektu, kurā ir veiktas izmaiņas, saistībā
ar finansējuma pieaugumu federācijām sadalei pēc kritērijiem.
Nolemj: 8.1.1. apstiprināt ar izmaiņām LSFP 2015. dada budžeta projektu (pielikumā)
(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 1 (J.Upenieks)).
8.2. P.Apiņa informācija par plānoto semināru sporta skolotājiem
P.Apinis informē par plānoto Latvijas Ārstu biedrības rīkotu semināru sporta
skolotājiem, kas plānots 27.martā izstādes “Sports un atpūta” laikā. Lūdz LSFP finansiāli
atbalstīt semināra rīkošanu, lai nodrošinātu lektoru darba apmaksu.
Nolemj: 8.2.1. Iesniegt LSFP semināra rīkošanas izdevumu tāmi (Par: 8; Pret: 0;
Nepiedalās: 1 (J.Upenieks)).
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Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Dace Kaspare
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2015. gada 12. janvārī
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 16:00

Nr. 2.4.-15/1

Sēdē piedalās: valdes locekļi – Pēteris Apinis (līdz 17:45), Agita Ābele, Agris Blaus,
Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis, Jānis
Upenieks (līdz 17:45), Diāna Zaļupe
Pieaicinātie: LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš, IZM Valsts sekretāra vietnieks,
Sporta departamenta direktors Edgars Severs
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Darba kārtība
Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
Par valsts budžetu sportam 2015. gadā un LNSP sēdi 14. janvārī.
Par valsts budžeta dotācijas treneru algām sadali 2015. gadam.
Par papildinājumiem LSFP kritērijos valsts budžeta līdzfinansējuma
saņemšanai starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2015. gadā.
5. Dažādi.
1.
2.
3.
4.

1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana
E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 08.12.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.14/12.
Nolemj: 1.1. Apstiprināt LSFP 08.12.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.14/12 (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
2. punkts. Par valsts budžetu sportam 2015. gadā un LNSP sēdi 14. janvārī
E.Fogelis lūdz E.Severu prezentēt pēdējo informāciju par valsts budžetu
sportam nākamajā gadā. E.Severs informē par valsts budžeta sportam sadalījumu
apakšprogrammās 09.04.00 „Sporta būves”, 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta
pasākumi”, 09.16.00 “Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu
organizēšanai Latvijā” un 09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports”.
E.Severs norāda, ka, lai atslogotu 09.21.00 programmu, dotācija sporta
stipendijām un dopinga kontrolēm no 09.21.00 programmas ir pārcelta uz 09.09.00
programmu. Attiecīgi turpmāk valsts slēgs ar LSFP vienu līgumu par visiem
deleģētajiem pasākumiem un uzdevumiem. E.Severs atzīmē, ka 09.09.00 programmā
atsevišķa summa novirzāma sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu rīkošanai.
Diskusija – E.Fogelis, J.Naglis, E.Severs, D.Zaļupe, A.Sausnītis, R.Emuliņš, P.Apinis.
E.Fogelis izsaka pateicību Sporta departamentam par sadarbību budžeta
sagatavošanas procesā.
E.Severs lūdz iesūtīt budžeta sadalījumu.
Nolemj: informāciju pieņemt zināšanai, sagatavot un iesniegt IZM budžeta
sadali (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3. punkts. Par valsts budžeta dotācijas treneru algām sadali 2015. gadam
E.Puriņš informē, ka ir precizēts sertificēto treneru skaits uz 1.janvāri un
attiecīgi aprēķinātas summas. No olimpisko sporta veidu federācijām tika pieprasītas
un saņemtas Augstu sasniegumu sporta kritēriju veidlapas, ir veikts aprēķins un
nosūtīts federācijām, līdz 14.janvārim federācijām ir iespēja sniegt iebildumus.
E.Puriņš informē par Latvijas Tenisa savienības (turpmāk – LTS) vēstuli, kurā
LTS, balstoties uz LSFP kritērijiem, lūdz pielīdzināt Grand Slam turnīrus Pasaules
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čempionātam. Par cik ir četri Grand Slam turnīri, E.Puriņš rosina pielietot koeficientu
0,5.
P.Apinis iebilst un norāda, ka arī tenisā ir oficiāli apstiprināts Pasaules
Čempionāts, kas tiek izcīnīts citādākā veidā. R.Emuliņš pamato un atbalsta LTS
priekšlikumu.
E.Fogelis norāda, ka attiecībā uz Latvijas Olimpiskās vienības kritērijiem, Grand
Slam turnīri ir pielīdzināti Pasaules čempionātam.
Diskusija par kritērijiem – P.Apinis, A.Sausnītis, E.Fogelis, D.Zaļupe, E.Severs.
Nolemj: 3.1. Apstiprināt valsts budžeta dotācijas treneru algām sadali 2015.
gadam (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 3.2. Grand Slam turnīrus tenisā pielīdzināt
Pasaules čempionātam, pielietojot koeficientu 0,5 (Par: 10; Pret: 1 (P.Apinis);
Nepiedalās: 0).
4. punkts. Par papildinājumiem LSFP kritērijos valsts budžeta līdzfinansējuma
saņemšanai starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2015. gadā
E.Puriņš informē, ka tika sasaukta sēde iepriekšējā valdes sēdē apstiprinātajai
darba grupai. Darba grupas pārstāvji vienojās par šādiem precizējumiem: (1) komandu
sporta spēlēs tiek līdzfinansētas sacensības, ja tajās piedalās vismaz 4 valstu sportisti;
(2) līdz sacensību sākumam tiek ieskaitīts ne vairāk kā 50% no piešķirtā finansējuma
nevis 80%, kā līdz šim; (3) atlikušais līdzfinansējums tiek aprēķināts un piešķirts pēc
sacensībām atbilstoši reāli iegūtajam punktu skaitam, atņemot jau pārskaitīto summu;
(4) pirms līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu federācijai ir jāiesniedz sacensību
nolikums, savukārt nedēļu pirms sacensībām ir jāsniedz precīzas ziņas par interneta
un TV tiešraidēm.
Pēdējā brīdī tika saņemts priekšlikums no Latvijas Badmintona federācijas
prezidenta M.Gruškevica par kritēriju maiņu, tie būtu jāatliek uz nākamo gadu. Plānots,
ka darba grupa sanāks un sēdi pēc 2015. gada apkopojuma, lai izvērtētu kritērijus un
izskatītu priekšlikumus izmaiņām.
Diskusija par pirmās daļas līdzfinansējuma apmēru – E.Puriņš, M.Liepiņš,
E.Fogelis.
Nolemj: apstiprināt LSFP kritērijus valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai
starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2015. gadā (Par: 11; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).
5. punkts. Dažādi
5.1.1. par tikšanos ar veselības ministru
E.Fogelis ziņo par tikšanos ar veselības ministru Gunti Belēviču, informē par
sarunas saturu – dopinga, antidopinga jautājumi, par prasībām drošības aprīkojumam
sporta bāzēs, par sporta nozares piederību Izglītības un zinātnes ministrijai, par
sadarbību bērnu un tautas sporta pasākumu izvērtēšanā.
P.Apinis – par Sabiedrības integrācijas fonda projektu un federāciju lomu tajā.
Nolemj: Informāciju pieņemt zināšanai.
5.1.2. par biedrību “Latvijas zolītes federācija”
M.Liepiņš informē, ka nav saņemta nepieciešamā informācija, lai izskatītu
federācijas atzīšanu, attiecīgi ir sagatavots lēmums par atteikšanu atzīt biedrību
“Latvijas zolītes federācija”.
Nolemj: atteikt atzīt biedrību “Latvijas zolītes federācija” (Par: 9; Pret: 0;
Nepiedalās: 2).

Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Dace Kaspare
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