
LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES 
kopsapulces protokols. 

Rīga,  
Viesnīca „MARITIM Park Hotel Riga” 2013.gada 30.maijā, 
Slokas iela 1  plkst. 16:00 – 20:30 
 
Kopsapulce tika sasaukta pamatojoties uz Latvijas Sporta federāciju padomes (turpmāk – LSFP) statūtiem un 2013.gada 
11.aprīlī biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” biedriem tika izsūtīta (elektroniski) informācija par LSFP valdes 
lēmumu 30.maijā sasaukt LSFP biedru kopsapulci. 
Kopsapulcē no kopējā LSFP 86 biedru skaita piedalās 77 federāciju balsstiesīgie delegāti, tai skaitā pilnvarotās personas.  
 
Kopsapulces vadītājs: R.Emuliņš (LSFP viceprezidents), M.Liepiņš (LSFP juriskonsults) 
Protokolēja: S.Dzene (LSFP sekretāre) 
 

Piedalījās federāciju pārstāvji: 
1. Aeroklubs   - Kārlis Plociņš, 
2. Airēšanas federācija  - Marita Šteinberga, 
3. Alpīnistu savienība  - Normunds Reinbergs, Māra Vilciņa 
4. Armvrestlinga federācija  - Indra Siksaliete,  
5. Augstskolu sporta savienība - Agita Ābele, 
6. Automobiļu federācija  - Jānis Naglis, 
7. Badmintona federācija  - Ainars Gureckis, 
8. Biatlona federācija  - Anna Jermolajeva, Gundars Upenieks 
9. Bobsleja federācija  - Jānis Kols, Zintis Ekmanis, 
10. Bodibildinga, fitnesa un  

bodifitnesa federācija  - Kristīne Vederņikova, 
11. Boksa federācija   - Nils Žuravļovs, 
12. Boulinga federācija  - Aleksandrs Rihters, 
13. Bridža federācija   - Ivars Ildziņš, 
14. Cīņas federācija   - Dzintars Urbančiks, 
15. Dambretes savienība  - Edgars Ratnieks, 
16. Džiu-džitsu federācija  - Tālis Lukjanskis 
17. Džudo federācija   - Raimonds Rublovskis, 
18. Florbola savienība  - Ilvis Pētersons, 
19. Frisbija federācija  - Mārtiņš Taurenis,  
20. Futbola federācija  - Edgars Pukinskis, 
21. Galda hokeja federācija  - Romāns Blūmentāls, 
22. Galda tenisa federācija  - Egils Puriņš, 
23. Handbola federācija  - Mārtiņš Bičevskis, 
24. Hokeja federācija   - Māris Baldonieks, 
25. IN-LINE hokeja federācija  - Ineta Jansone 
26. Jātnieku federācija  - Agris Blaus, Māris Millers,  
27. Kamaniņu sporta federācija - Atis Strenga,  
28. Kamanu suņu sporta federācija - Olafs Klūdziņš, 
29. Kanoe federācija   - Ēriks Loks, 
30. Karatē federācija   - Arnis Šauriņš, 
31. Kendo federācija   - Vladimirs Kindzulis, 
32. Kērlinga asociācija  - Jānis Rudzītis, 
33. Kikboksinga federācija  - Linda Ābele, 
34. Korespondencšaha federācija - Vilnis Strautiņš, 
35. Lakrosa federācija   - Dins Bahs, 
36. Loka šaušanas federācija  - Arnis Podiņš, 
37. Makšķerēšanas sporta federācija - Agris Ziediņš, 
38. Modernās pieccīņas federācija - Gaidis Andrejs Zeibots, Andris Feldmanis, 
39. Motosporta federācija  - Dzintars Jaundžeikers, Kaspars Kuļikovs,  
40. Muay Thai federācija  - Vasīlijs Fleišners, 
41. Nedzirdīgo sporta federācija - Iveta Kraze, Elza Volonte, 
42. Orientēšanās federācija  - Pēteris Apinis, Ģirts Mamis, 
43. Paralimpiskā komiteja  - Daiga Dadzīte, 
44. Pauerliftinga federācija  - Rinalds Dimiņš, 
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45. Paukošanas federācija  - Jānis Jakubovskis,  
46. Peldēšanas federācija   - Kaspars Pone, Jānis Dzenis, 
47. Petanka federācija  - Gundars Lasmanis, 
48. Regbija federācija  - Māris Zeltiņš, 
49. Riteņbraukšanas federācija - Igo Japiņš, Jānis Sniedze, 
50. Sambo klubu asociācija  - Vsevolods Zeļonijs, 
51. Savatē federācija   - Māris Liepiņš, 
52. Skeitborda federācija  - Gustavs Gailītis, 
53. Skolu sporta federācija  - Andris Lukss, 
54. Slēpošanas savienība  - Guntis Čivčs, Agris Raugulis, 
55. Slidošanas asociācija  - Arta Strautmane, 
56. Speciālā olimpiāde  - Gaļina Kaņējeva,  
57. Sporta deju federācija  - Vito Feldmanis, 
58. Sporta veterānu-sen. savienība - Daumants Znatnajs, 
59. Sportinga federācija  - Aivars Gudakovskis, 
60. Svarbumbu celšanas asociācija - Māris Leščinskis, 
61. Svarcelšanas klubu apvienība - Eduards Tarasovs, 
62. Šaha savienība   - Jānis Lelis, 
63. Šaušanas federācija  - Valērijs Vaskis,  
64. Taekvondo federācija  - Hermanis Močaļins, 
65. Tenisa savienība   - Juris Savickis, Jānis Pliens, 
66. Treneru tālākizglītības centrs - Signe Luika,  
67. Triatlona federācija  - Vilnis Priedītis,  
68. Ūdens motosporta federācija - Atis Slakteris, Ieva Tauniņa, 
69. Ugunsdzēsības sporta federācija - Vladimirs Vetuhs, 
70. Ušu asociācija   - Viktorija Vlasenko, 
71. Vieglatlētikas savienība  - Ints Pujāts,  
72. Vingrošanas federācija  - Jevgēnijs Saproņenko, 
73. Virves vilkšanas federācija - Dzintars Polna, 
74. Volejbola federācija  - Atis Sausnītis, 
75. Zēģelētāju savienība  - Lauris Pavlovs, 

 
kā arī Ivans Klementjevs, Jānis Upenieks (LR Saeima), Edgars Severs, Kaspars Randohs (IZM Sporta departaments), Aigars 
Cirmans (IZM Finanšu departaments) Guntis Apīnis (Latvijas Pašvaldību savienība), Aldons Vrubļevskis, Dace Jonāse, 
Mārtiņš Mālmeisters, Andris Lupiks, Dace Gulbe (LOK), Ilga Sarmīte Priedīte (Valsts sporta medicīnas centrs), Diāna Zaļupe 
(LSIIDP), Ēvalds Goba (MSĢ), Guntis Ulmanis („Dinamo Rīga”), Uldis Grāvītis (LSFP Sporta spec. sertifikācijas komisija), 
Visvaldis Freidenfelds (LSFP Revīzijas komisija), Andris Kalniņš, Einars Fogelis, Varis Strazdiņš, Guntis Zālītis, Modris 
Kalnciems, Aigars Svars, Māris Šmits, Biruta Puriņa, Silvija Dzene, Artūrs Balodis, Dace Kaspare (LSFP), Dainis Caune 
(žurnāls „Sports”), Rihards Emuliņš, Ieva Matroze (www.kursporto.lv), Sandijs Semjonovs (TV3). 
     

  
Darba kārtība: 

1. Kopsapulces atklāšana. 
2. Kopsapulces vadītāja apstiprināšana. 
3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas. 
4. Darba kārtības apstiprināšana. 
5. Darba reglamenta apstiprināšana. 
6. Apsveikumi un viesu uzrunas. 
7. LSFP 2012.gada 31.maija kopsapulces protokola apstiprināšana.  
8. LSFP prezidenta ziņojums.  
9. LSFP komisiju ziņojumi: 

9.1. sporta federāciju komisijas ziņojums; 
9.2. sporta speciālistu sertifikācijas komisijas ziņojums 

 9.3. šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijas ziņojums; 
 9.4. valsts budžeta līdzekļu sadales komisijas ziņojums. 
10. LSFP revīzijas komisijas ziņojums un LSFP 2012.gada pārskata apstiprināšana.  
11. Debates par prezidenta un komisiju ziņojumiem. 
12. LSFP prezidenta, valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas: 
 12.1. LSFP prezidentu kandidātu programmas-prezentācijas; 
 12.2. Debates par kandidātu prezentācijām; 
 12.3. LSFP prezidenta vēlēšanas; 
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 12.4. LSFP valdes vēlēšanas; 
 12.5. LSFP revīzijas komisijas vēlēšanas. 
13.Dažādi. 

 
1.punkts. LSFP kopsapulces atklāšana. 

 Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) prezidents A.Kalniņš atklāj kopsapulci. Kopsapulcē no kopējā LSFP 86 
biedru skaita piedalās 75 federāciju balsstiesīgie delegāti.  

 
2.punkts. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana. 

A.Kalniņš piedāvā Balsu skaitīšanas komisiju apstiprināt trīs cilvēku sastāvā un izvirza pārstāvjus: Nilu Žuravļovu 
(Boksa federācija), Romānu Blūmentālu (Galda hokeja federācija) un Aivaru Gudakovski (Sportinga federācija). Nolēma 
(atklātā balsojumā) Balsu skaitīšanas komisijā apstiprināt Nilu Žuravļovu, Romānu Blūmentālu un Aivaru Gudakovski 
(balsojums: par-75, pret-0, atturas-0). 

3.punkts. LSFP kopsapulces vadītāja apstiprināšana. 
LSFP prezidents A.Kalniņš piedāvā par LSFP kopsapulces vadītāju apstiprināt Raimondu Emuliņu. Nolēma (atklātā 

balsojumā) apstiprināt par LSFP kopsapulces vadītāju Raimondu Emuliņu (balsojums: par-75, pret-0, atturas-0). 
 

4.punkts. Darba kārtības apstiprināšana. 
R.Emuliņš lūdz iepazīties ar LSFP kopsapulces darba kārtības projektu. Nolēma (atklātā balsojumā) apstiprināt LSFP 

kopsapulces darba kārtību (balsojums: par-75, pret-0, atturas-0). 
 

5.punkts. Darba reglamenta apstiprināšana. 
R.Emuliņš lūdz iepazīties ar LSFP kopsapulces darba reglamenta projektu, piebilst, ka vēlēšanu nolikums atrodas 

izdalītajos kopsapulces darba materiālos, aicina delegātus debatēm pieteikties rakstveidā. Nolēma (atklātā balsojumā) 
apstiprināt LSFP kopsapulces reglamentu (balsojums: par-75, pret-0, atturas-0). 

 
6.punkts. Apsveikumi un viesu uzrunas. 

R.Emuliņš aicina viesus uzrunāt kopsapulci.  
Andris Kalniņš (LSFP prezidents) nolasa Ministru prezidenta V.Dombrovska apsveikumu LSFP kopsapulcei. 

Apsveikumā izteikts aicinājums sporta sabiedrībai aktīvi iesaistīties Sporta politikas pamatnostādņu izstrādes darbā. 
E.Severs (IZM SJD) norāda uz Sporta politikas pamatnostādņu izstrādes nozīmīgumu, jo šis dokuments noteiks sporta 

nozares attīstību un darbību turpmākajos septiņos gados. Informē par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) 
sagatavotā likumprojekta „Par grozījumiem likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" tālākas 
virzības gaitu. Prognozē, ka gada beigās varētu tikt sakārtots jautājums par šaušanas sporta instruktoru sertificēšanu. Uzsver, ka 
IZM, izstrādājot 2014.gada budžetu, kā otro prioritāti ir noteikusi sporta pedagogu finansējumu. Izsaka pateicību A.Kalniņam 
par 17 gadu ilgo darbu LSFP prezidenta amatā un pasniedz IZM ministra Vjačeslava Dombrovska Atzinības rakstu par 
nozīmīgo ieguldījumu sporta attīstībā. 

 Nolēma informāciju pieņemt zināšanai. 
 

7.punkts. LSFP 2012.gada 31.maija kopsapulces protokola apstiprināšana. 
R.Emuliņš lūdz iepazīties ar LSFP kopsapulces 2012.g. 31.maija protokolu un apstiprināt to. Nolēma (atklātā 

balsojumā) apstiprināt LSFP kopsapulces 2012.gada 31.maija protokolu (balsojums: par-75, pret-0, atturas-0). 
 

8.punkts. LSFP prezidenta ziņojums. 
LSFP prezidenta A.Kalniņa ziņojums. (ar ziņojuma pilnu tekstu var iepazīties LSFP interneta mājas lapā www.lsfp.lv). 

Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (ziņojums pielikumā). 
 

9.punkts. LSFP komisiju ziņojumi: 
9.1. sporta federāciju komisija. 
LSFP Sporta federāciju komisijas vadītājs Māris Liepiņš norāda, ka komisija darbojas piecu cilvēku sastāvā, uzskata, 

ka komisijas locekļiem ir jāpārzina dažādas juridiskas nianses, jo bieži ir jāatrisina sporta federāciju savstarpējie konflikti. 
M.Liepiņš informē, ka laikā no iepriekšējās kopsapulces līdz šodienai ir izskatīti 20 federāciju iesniegumi, tai skaitā 12 
sūdzības, kas saistītas ar atzīto sporta federāciju darbību, kā arī norāda, ka atzīto sporta federāciju darbības kontrolē ir pieņemti 
divi LSFP valdes lēmumi konstatēto neatbilstību novēršanai. M.Liepiņš paskaidro, ka šajā periodā vienai federācijai ir anulēts 
atzītas federācijas statuss (Latvijas Aizsardzības daudzcīņas federācija) un vienai federācijai ir atteikt piešķirts atzītas 
federācijas statusu (Latvijas Tradicionālo jostu cīņu federācija). Valstī atzītas federācijas statuss ir piešķirts trīs jaunām 
federācijām (Latvijas Ušu federācija, Latvijas Džiu-džitsu federācija, Latvijas Savatē federācija), kā arī atzītajai Latvijas Cīņas 
federācijai tika piešķirtas tiesības vadīt un koordinēt darbu Latvijā arī neolimpiskos cīņas sporta veidos. Šobrīd Latvijā ir 87 
atzītas federācijas – 79 sporta veidu, 3 invalīdu sporta un 5 darbības jomu federācijas. 

Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (ziņojums pielikumā). 
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9.2. sporta speciālistu sertifikācijas komisija. 
LSFP Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas vadītājs Uldis Grāvītis atgādina Ministru kabineta noteikumus, kas 

nosaka prasības sporta speciālistiem, lai strādātu par sporta treneri, kā arī norāda, ka kopsapulces darba materiālos atrodas 
skaitliskā informācija par pēdējā gada laikā sertificētajiem sporta speciālistiem. U.Grāvītis lūdz federāciju atbildīgajām 
amatpersonām rūpēties un kontrolēt savus trenerus, lai tiem būtu atbilstošas kategorijas sertifikāts. U.Grāvītis piebilst, ka 
patlaban Latvijā tiek organizēti ļoti daudzi treneru kursi un semināri ar ārzemju un vietējo lektoru piedalīšanos.  

Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (apkopotā statistika par sertificētajiem sporta speciālistiem pielikumā). 
9.3. šaušanas instruktoru sertifikācijas komisija. 
LSFP Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijas vadītājs Andris Kalniņš iepazīstina ar komisijas sastāvu un 

informē, ka komisijas sēdes tika sasauktas regulāri, norāda, ka šobrīd Latvijā ir 267 sertificēti šaušanas instruktori. Laikā no 
2012.gada 1.jūnija līdz šodienai ir izsniegti 85 šaušanas instruktoru sertifikāti. 

Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (ziņojums pielikumā). 
9.4. valsts budžeta līdzekļu sadales komisija. 
Valsts budžeta līdzekļu sadales komisijas vadītājs Aigars Svars norāda, ka atskaite/ziņojums par komisijas darbu 

atrodas kopsapulces darba materiālos un lūdz ar to iepazīties, piebilsts, ka komisijas sēdes notika regulāri un visi jautājumi tika 
risināti konstruktīvi, tai skaitā pilnveidoti LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales kritēriji un Izglītības un zinātnes ministrijā 
(turpmāk – IZM) apstiprinātas izmaiņas, kā arī piebilst, ka kritēriji ir saskaņoti Latvijas Nacionālajā sporta padomē (turpmāk – 
LNSP) un visi kritēriji ir atrodami kopsapulces darba materiālos. A.Svars informē, ka veiktās izmaiņas LSFP kritērijos 
Starptautisko un Eiropas federāciju oficiālo sacensību rīkošanai Latvijā ir iesniegtas IZM saskaņošanai. Salīdzina 2012.g un 
2013.gadā piešķirto valsts budžetu, konstatē, ka starptautisko sacensību rīkošanai tas ir ievērojami samazinājies. A.Svars 
informē, ka šogad LSFP saņēma ievērojamu sumu ziedojumos no valsts kapitālsabiedrībām „Latvijas valsts meži”, LDZ un 
„LDZ Cargo”, šis ziedojums tika sadalīts neolimpisko individuālo sporta veidu federācijām saskaņā ar LSFP kritērijiem. 

Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (ziņojums pielikumā). 
 

10.punkts. LSFP revīzijas komisijas ziņojums un LSFP 2012.gada pārskata apstiprināšana. 
Revīzijas komisijas vadītājs Visvaldis Freidenfelds iepazīstina ar Revīzijas komisijas ziņojumu par LSFP finansiālo 

darbību 2012.gadā, kā arī lūdz apstiprināt LSFP 2012.gada pārskatu (ar ziņojuma pilnu tekstu var iepazīties LSFP interneta 
mājas lapā www.lsfp.lv)  

Nolēma (atklātā balsojumā) apstiprināt LSFP 2012.gada pārskatu (balsojums: par-75, pret-0, atturas-0). 
 
R.Emuliņš lūdz kopsapulci balsot par A.Kalniņa vadītās LSFP valdes pilnvaru termiņa izbeigšanos. 
Nolēma (atklātā balsojumā), ka LSFP valdes pašreizējam sastāvam un tās prezidentam Andrim Kalniņam beidzas pilnvaru 

termiņš (balsojums: par-75, pret-0, atturas-0).   
 

11.punkts. Debates par prezidenta, revīzijas komisijas un citiem ziņojumiem. 
R.Emuliņš konstatē, ka debatēs par A.Kalniņa, revīzijas komisijas un citiem ziņojumiem neviens rakstiski nav 

pieteicies un tādēļ lūdz turpināt izskatīt darba kārtības nākamo punktu. 
 

12.punkts. LSFP prezidenta, valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas: 
  12.1. LSFP prezidentu kandidātu programmas-prezentācijas; 

Savu darbības programmu „Mērķis ir vienot, nevis šķelt” prezentē LSFP prezidenta amata kandidāts Einars Fogelis. 
E.Fogeli prezidenta amatam ir izvirzījušas 27 sporta federācijas. 

Savu darbības programmu „LSFP un sporta attīstības vīzija Latvijā” prezentē LSFP prezidenta amata kandidāts 
Modris Kalnciems. M.Kalnciemu prezidenta amatam ir izvirzījušas 11 sporta federācijas. 

Savas pārdomas un LSFP darbības turpmākos mērķus izklāsta LSFP prezidenta amata kandidāts Guntis Ulmanis. 
Kopsapulcē Gunti Ulmani prezidenta amatam izvirzīja divas sporta federācijas (Tenisa savienība, Nedzirdīgo sporta federācija). 

Nolēma informāciju pieņemt zināšanai.      
 12.2. Debates par kandidātu prezentācijām; 

Debatēs par LSFP prezidenta kandidatūrām uzstājās: P.Apinis (LOF), I.Klementjevs (Saeima), A.Vrubļevskis (LOK), 
L.Pavlovs (LZS), Z.Ekmanis (LBSF), A.Slakteris (LŪMF), M.Taurenis (LFF), G.Zālītis (LVS), J.Savickis (LTS), M.Šmits 
(LRF), A.Sausnītis (LVF), D.Znatnajs (LSVS), J.Dzenis (LPF), N.Rainbergs (LAS), D.Zaļupe (LSIIDP). 

Pēteris Apinis (Orientēšanās federācija) – iepazīstina ar Saeimai un valdībai adresētās atklātās vēstules projektu, kurā 
izteikts viedoklis par KNAB likumprojektu „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””. 
Aicina sporta sabiedrību aktīvi iesaistīties un aizkavēt šī likumprojekta tālāku virzību apstiprināšanai. P.Apinis uzskata, ka 
kopīgi sadarbojoties, ir jāpanāk četru sporta stundu iekļaušanu vispārizglītojošo skolu mācību programmās. Nolēma 
informāciju pieņemt zināšanai. 

Guntis Zālītis (Vieglatlētikas savienība) – izsaka pateicību A.Kalniņam par iespēju darboties četrus gadus LSFP valdē. 
Kā nepietiekošu vērtē finansējumu, kāds tiek piešķirts LSFP un kritizē LSFP nespēju palielināt šo finansējumu. Izsaka savu 
viedokli par prezidenta amata kandidātiem un norāda uz E.Fogeļa spējām apvienot daudzos amatus, kurus viņš ieņem dažādās 
sporta organizācijās.  
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Ivans Klementjevs (Saeima) – apsveic ar to, ka 3.jūnijā apritēs 20 gadi, kopš Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta LSFP 
un izsaka pateicību A.Kalniņam par 17 gadu ilgo darbu prezidenta amatā. Uzskata, ka prezidenta ievēlēšanas kārtība ir noteikta 
LSFP statūtos un jebkuri citi ievēlēšanas noteikumi, ja tie nav apstiprināti kopsapulcē, nav saistoši. Ņemot vērā iepriekš teikto, 
I.Klementjevs izvirza Gunta Ulmaņa („Dinamo Rīga”) kandidatūru LSFP prezidenta amatam, jo uzskata, ka atšķirībā no 
E.Fogeļa G.Ulmanis nav saistīts ar Latvijas Olimpisko komiteju (turpmāk – LOK). 

Raimonds Emuliņš (kopsapulces vadītājs) norāda, ka delegāti sākumā apstiprināja kopsapulces reglamentu un vēlēšanu 
Nolikumu un saskaņā ar tiem tiks turpināts kopsapulces darbs. 

Aldons Vrubļevskis (LOK) – izsaka pateicību A.Kalniņam par viņa ilggadīgo darbu un ieguldījumu sporta attīstībā, 
norāda, ka A.Kalniņš turpinās aktīvi darboties sportā kā konsultants. Atbalsta E.Fogeļa kandidatūru LSFP prezidenta amatā un 
uzsver viņa lielo pieredzi sporta nozares administratīvajā darbā un Starptautiskās kamaniņu sporta federācijas viceprezidenta 
amatā. 

Juris Savickis (Tenisa savienība) – uzskata, ka M.Kalnciema darbības programma ir konkrētāka un salīdzinājumā ar 
E.Fogeļa programmu nav tik pilna ar „plakātiskiem saukļiem”. J.Savickis Tenisa savienības vārdā izvirza G.Ulmaņa 
kandidatūru prezidenta amatam un motivē šīs kandidatūras izvirzīšanu, uzsverot G.Ulmaņa lielo autoritāti Latvijā un pasaulē. 
J.Savickis uzskata, ka kopsapulce ir tiesīga izvirzīt prezidenta amata kandidātus un norāda, ka kopsapulces vadītāja iebildumi 
par vēlēšanu nolikumu nav aktuāli, ierosina atlikt vēlēšanas uz vēlāku laiku – pēc nedēļas. 

Guntis Ulmanis („Dinamo Rīga”) – principā atbalsta abu prezidenta amata kandidātu darbības programmas. Uzskata, 
ka sporta federācijas vadītājam ir jābūt ļoti lielam sava amata entuziastam vai arī ar lielu darba pieredzi šajā jomā. Paskaidro, ka 
sakarā ar sasteigto lēmumu par viņa izvirzīšanu LSFP prezidenta amatam, nav sagatavota darbības programmas prezentācija. 
G.Ulmanis norāda, ka savā programmā iekļautu trīs jautājumus – bērni un jaunieši, finanses un budžets, un Latvijas 
čempionāts, kā noteicošais Latvijas sportā. Izsaka gatavību ieņemt LSFP prezidenta amatu. 

Mārtiņš Taurenis (Frisbija federācija) – jautājums prezidenta amata kandidātiem par komandu (valdi), ar kuru 
kandidāti turpmāk vēlas strādāt nākamos četrus gadus. 

Einars Fogelis (prezidenta amata kandidāts) – informē, ka darbam LSFP valdē ir izvirzīti 20 kandidāti, savā izvēlē 
ievēros sporta veidu bloku pārstāvniecību valdē – olimpiskie, neolimpiskie, tehniskie sporta veidi, kā arī sporta jomas un 
invalīdu sports. 

Modris Kalnciems (prezidenta amata kandidāts) – paskaidro, ka nav saņēmis visu informāciju par izvirzītajiem 
kandidātiem uz LSFP valdi, piebilst, ka daudzas federācijas vispār nav virzījušas savus pārstāvjus darbam valdē. Nosauc 
izvēlētos kandidātus darbam LSFP valdē – A.Ābele, M.Liepiņš, I.Jozepsone, J.Upenieks, J.Naglis, A.Slakteris, D.Dadzīte, 
A.Svars. Atbalsta G.Ulmaņa kandidatūras iekļaušanu LSFP prezidenta amata kandidātu sarakstā. 

Einars Fogelis (prezidenta amata kandidāts) – pozitīvi vērtē to, ka G.Ulmanis ir izteicis vēlmi ieņemt LSFP prezidenta 
amatu un atbalsta G.Ulmaņa kandidatūras iekļaušanu LSFP prezidenta amata kandidātu sarakstā. 

Māris Šmits (Regbija federācija) – atbalsta G.Ulmaņa vēlmi kandidēt uz LSFP prezidenta amatu. Norāda uz LSFP 
valdes nozīmīgo ieguldījumu valsts budžeta līdzekļu sadales kritēriju izstrādē, toties kritiski vērtē valdes spēju piesaistīt 
finansējumu sportam. 

Diāna Zaļupe (LSIIDP) – norāda uz to, ka visi prezidenta amata kandidāti, kā savas darbības prioritāti minēja bērnu un 
jauniešu sportu, tomēr reālajā dzīvē paliek tikai solījumi. D.Zaļupe piebilst, ka sporta skolu direktoru padome vienīgā aktīvi 
cīnās par finansējuma palielināšanu bērnu un jauniešu sportam, kā arī aicina sporta veidu federācijas, LSFP jauno prezidentu un 
valdi pievienoties un sākt īstenot solījumus, nevis tikai solīt. Uzskata, ka sporta treneru sertificēšana ir jāsasaista ar treneru 
atalgojumu. Jārada iespēja trenerim saņemt algas piemaksu par atbilstošo sertifikāta kategoriju līdzīgi kā tas ir noteikt 
pedagogiem. Šobrīd piemaksa pie algas ir nodrošināta tikai A kategorijas sertifikātu ieguvušajiem treneriem. 

Atis Slakteris (Ūdens motosporta federācija) – atbalsta G.Ulmaņa kandidatūru LSFP prezidenta amatā un piebilsts, ka 
G.Ulmaņa iekļaušana kandidātu sarakstā nav pretrunā ar LSFP statūtiem. Uzskata, ka nopietni jāizvērtē valdes locekļu 
kandidatūras. 

Raimonds Emuliņš (kopsapulces vadītājs) – atkārtoti norāda, ka delegāti sākumā apstiprināja kopsapulces reglamentu 
un vēlēšanu Nolikumu. 

Juris Savickis (Tenisa savienība) – apstrīd kopsapulces vadītāja teikto un ierosina balsot par prezidenta amata trešā 
kandidāta iekļaušanu vēlēšanu sarakstā. 

Zintis Ekmanis (Bobsleja federācija) – paskaidro iemeslus, kuru dēļ Bobsleja federācija LSFP prezidenta amatam 
izvirzīja M.Kalnciema kandidatūru. Atbalsta arī J.Savicka teikto, jo uzskata, ka LSFP ir jāvada cilvēkam ar lielu autoritāti 
sabiedrībā, jo tikai tad būs iespējams paaugstināt sporta nozares prestižu. Ierosina G.Ulmaņa kandidatūru iekļaut vēlēšanu 
sarakstā jeb pārcelt prezidenta vēlēšanas uz citu dienu. 

Normunds Rainbergs (Alpīnistu savienība) – jautājums prezidenta amata kandidātiem: „Kā vērtējat 2012.gadā 
dibinātās Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas (turpmāk – LKSSA) izveidošanu un, vai tas liecina, ka LSFP ir slikti 
strādājusi un arī citu sporta veidu federācijām vajadzētu veidot līdzīgas savienības?” 

Einars Fogelis (prezidenta amata kandidāts) – uzskata, ka LKSSA nedublē LSFP darbu, bet veicina komandu sporta 
veidu konkrēto problēmu operatīvu risināšanu. 

Modris Kalnciems (prezidenta amata kandidāts) – norāda, ka LSFP valdes sākotnējā attieksme bija divējāda, reizēm, 
negatīva, taču kopumā šādu sporta veidu asociāciju veidošanos vērtē pozitīvi. 
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Daumants Znatnajs (Sporta veterānu savienība) – akcentē sporta nozares zemo novērtējumu un uzskata, ka sporta 
prestižs ir jāceļ, jāatrod nozares līderis, apšauba E.Fogeļa spējas celt sporta nozares attīstību. Atbalsta G.Ulmaņa kandidatūru 
LSFP prezidenta amatā. 

Jānis Dzenis (Peldēšanas federācija) - jautājums prezidenta amata kandidātiem par LSFP valdes lēmumiem un darbību 
šajā periodā attiecībā uz bērnu un jauniešu sportu, t.sk., trīs sporta stundas skolās, piebilst, ka abi prezidenta amata kandidāti 
bija valdes locekļi. Uzsver, ka priekšlikumu par trīs sporta stundām skolās atbalstīja Latvijas Pašvaldību savienība, turpretī 
LSFP neizrādīja nekādu iniciatīvu. Uzskata, ka sporta nozares prestižu var celt katrs no klātesošajiem un nav jācer tikai uz 
LSFP prezidentu, kā personu, kurš to darīs. Ierosina balsot par G.Ulmaņa kandidatūras iekļaušanu vēlēšanu sarakstā. 

Einars Fogelis (prezidenta amata kandidāts) – paskaidro, ka ir gan sagatavojis, gan iesniedzis IZM vairākus 
priekšlikumus darba grupā izskatīšanai un iekļaušanai Nacionālā Sporta attīstības plānā, tai skaitā par sporta pedagogu 
atalgojuma jautājumiem, piebilst, ka LSFP valde ir sagatavojusi un iesniegusi vairākas vēstules par šo jautājumu. 

Modris Kalnciems (prezidenta amata kandidāts) – apstiprina E.Fogeļa teikto attiecībā uz LSFP valdes darbību 
Nacionālā Sporta attīstības plāna izvērtēšanā. Uzskata, ka LSFP vadībai pietrūka neatlaidības, lai īstenotu visus iesniegtos 
priekšlikumu. 

Lauris Pavlovs (Zēģelētāju savienība) – uzskata, ka G.Ulmaņa kandidatūra ir jāiekļauj vēlēšanu sarakstā, jo ir liels 
gods, ja bijušais valsts prezidents vēlas kļūt par LSFP prezidentu. 

Māris Liepiņš (LSFP juriskonsults, valdes loceklis) – paskaidro prezidenta amata kandidātu un valdes locekļu 
kandidātu izvirzīšanas procedūru, to pamatojot ar Biedrību un nodibinājumu likumu un LSFP statūtiem. Norāda, ka apstiprinot 
kopsapulces reglamentu kopsapulces delegāti ir nobalsojuši arī par vēlēšanu Nolikumu. 

Juris Savickis (Tenisa savienība) – uzskata M.Liepiņa skaidrojumu par nebūtisku un aicina kopsapulci balsot par 
G.Ulmaņa kandidatūras iekļaušanu vēlēšanu sarakstā. 

Einars Fogelis (prezidenta amata kandidāts) – ierosina beigt diskusiju par G.Ulmaņa kandidatūru un atbalsta viņa 
iekļaušanu vēlēšanu sarakstā. 

Modris Kalnciems (prezidenta amata kandidāts) – atbalsta G.Ulmaņa kandidatūras iekļaušanu vēlēšanu sarakstā. 
Aldons Vrubļevskis (LOK prezidents) – precizē situāciju un paskaidro, ka šobrīd LSFP valde ir nolikusi savas 

pilnvaras un tikai kopsapulce ir lemttiesīga.  
Juris Savickis (Tenisa savienība) – ierosina noņemt kopsapulces vadītāju un piedāvā savu kandidatūru kopsapulces 

vadītāja vietā. 
Edgars Severs (IZM SJD) – norāda, ka saskaņā ar LSFP statūtiem kopsapulce ir augstākā lēmējinstitūcija un statūtos 

nav atrunāta amatu kandidātu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtība. 
Varis Strazdiņš (Nedzirdīgo Sporta federācija) – informē, ka sakarā ar to, ka federācijas iepriekš izvirzītais prezidenta 

amata kandidāts A.Kalniņš ir noņēmis savu kandidatūru, tad LNSF šobrīd uz LSFP prezidenta amatu izvirza G.Ulmaņa 
kandidatūru. 
  

12.3. LSFP prezidenta vēlēšanas; 
12.3.1. Nolēma (atklātā balsojumā) LSFP prezidenta vēlēšanās „VĒLĒŠANU ZĪMI” papildināt ar G.Ulmaņa 

kandidatūru (balsojums: par-59, pret-8, atturas-8). 
12.3.2. Nolēma (atklātā balsojumā) LSFP prezidentu ievēlēt no trīs kandidātiem: Einars Fogelis, Modris Kalnciems, 

Guntis Ulmanis (balsojums: par-69, pret-2, atturas-4). 
12.3.3. Nolēma (atklātā balsojumā) LSFP prezidentu vēlēt aizklātā balsošanā (balsojums: par-61, pret-5, atturas-9).  
12.3.4. Balsošanā par LSFP prezidentu tika izsniegtas 70 (septiņdesmit) „VĒLĒŠANU ZĪMES” M.Kalnciems 

paziņoja par savas kandidatūras noņemšanu uz LSFP prezidenta amatu. Atverot balsošanas urnu tika konstatēts, ka kopā 
nobalsojuši 69 (sešdesmit deviņi) balsstiesīgie delegāti, visas „VĒLĒŠANU ZĪMES” tika atzītas par derīgām. Iegūtais balsu 
skaits: Einars Fogelis – 38 (trīsdesmit astoņas) balsis; Guntis Ulmanis – 25 (divdesmit piecas) balsis; Modris Kalnciems – 6 
(sešas) balsis.  

Nolēma aizklātā balsošanā par LSFP prezidentu ievēlēt Einaru Fogeli (balsojums: par-38, pret-31, atturas-0, 
nebalso-1). 

 
12.4. LSFP valdes vēlēšanas;  
P.Apinis lūdz LSFP valdes locekļu kandidātu sarakstā iekļaut Diānu Zaļupi. E.Fogelis piedāvā, bet M.Kalnciems 

atsakās darboties LSFP valdē. E.Fogelis aicina G.Ulmani piedalīties LSFP darbā. D.Zaļupe telefoniski piekrīt darboties Valdes 
sastāvā. Kopsapulce nolēma balsot par LSFP valdes sastāvu kopumā. LSFP prezidents E.Fogelis nosauc LSFP valdes locekļu 
kandidātus un lūdz atklātā balsojumā apstiprināt valdes jauno sastāvu. 

Nolēma (atklātā balsojumā) LSFP valdi apstiprināt šādā sastāvā: 
Agita Ābele, Pēteris Apinis, Agris Blaus, Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis, 
Jānis Upenieks, Diāna Zaļupe (balsojums: par-51, pret-1, atturas-3, nebalso-20). 
  

12.5. LSFP revīzijas komisijas vēlēšanas. 
Nolēma (atklātā balsojumā) LSFP revīzijas komisiju apstiprināt trīs cilvēku sastāvā: Kaspars Kuļikovs, Raimonds 

Rublovskis, Raimonds Timma (balsojums: par- 51, pret-0, atturas-0, nebalso-24). 
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Par 13.punktu. Dažādi. 

Nolēma (atklātā balsojumā) pilnvarot LSFP prezidentu Einaru Fogeli un ģenerālsekretāru Egilu Puriņu parakstīt un 
iesniegt dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā par izmaiņām biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” valdes sastāvā 
(balsojums: par-51, pret-0, atturas-0, nebalso-24) 
 
 Pielikumā: 

1. LSFP Prezidenta A.Kalniņa ziņojums; 
2. Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas ziņojums; 
3. Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijas ziņojums; 
4. Valsts budžeta līdzekļu sadales komisijas ziņojums; 
5. Sertificēto sporta speciālistu skaits pa sporta veidiem no 09.06.2011.-31.05.2012. 

 
 
 
 Kopsapulces vadītājs:     R.Emuliņš 
 
 

Protokolēja:      S.Dzene 
 


