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Biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” 

KOPSAPULCES PROTOKOLS  

   

VAS “Latvijas valsts meži” 

Rīga, Vaiņodes iela 1  

2017.gada 14.martā Nr.2.1. – 17/1 

 

 

Kopsapulce sasaukta, pamatojoties uz biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP) statūtiem un 

LSFP valdes 2017.gada 13.februāra sēdes lēmumu 14.martā sasaukt LSFP biedru kopsapulci. Biedriem 27.februārī tika 

rakstiski (elektroniski) izsūtīts uzaicinājums 2017.gada 14.martā piedalīties LSFP kopsapulcē. 

Kopsapulci vada Jānis Naglis (LSFP valdes loceklis) 

Protokolē Silvija Dzene (LSFP biroja vadītāja) 

Kopsapulce atklāta plkst. 14.00 

 

No kopējā LSFP 89 biedru skaita kopsapulcē piedalās 84 federāciju balsstiesīgie delegāti. 

LSFP kopsapulce saskaņā ar statūtiem ir lemttiesīga. 

Kopsapulcē piedalās: 

1. Latvijas Aeroklubs Kristīne Vēvere 

2. Latvijas Airēšanas federācija M. Strautmane, R. Līne, A. Krūmiņa 

3. Latvijas Alpīnistu savienība Edgars Šāblis 

4. Latvijas Amerikāņu futbola federācija Matīss Stabulnieks, Anna Ulmane 

5. Latvijas Armvrestlinga federācija Raimonds Liepiņš 

6. Latvijas Augstskolu sporta savienība Ingūna Minusa 

7. Latvijas Automobiļu federācija Jānis Naglis (LSFP valde) 

8. Latvijas Badmintona federācija Kristiāns Rozenvalds 

9. Latvijas Basketbola savienība Guntis Šēnhofs 

10. Latvijas Beisbola federācija Ainārs Birulis 

11. Latvijas Biatlona federācija Krišjānis Meirāns 

12. Latvijas Bobsleja un Skeletona federācija Jānis Kols 

13. Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa fed. Kristīne Vederņikova (no plkst. 15.30) 

14. Latvijas Boksa federācija Nils Žuravļovs 

15. Latvijas Boulinga federācija Aivars Zizlāns 

16. Latvijas Bridža federācija Jeļena Alfejeva (no plkst. 14.30) 

17. Latvijas Cīņas federācija Dzintars Urbančiks 

18. Latvijas Dambretes savienība Edgars Ratnieks (no plkst. 14.15) 

19. Latvijas Darts organizācija Signe Sinkeviča 

20. Latvijas Džiu-džitsu federācija Tālis Lukjanskis 

21. Latvijas Džudo federācija Raimonds Rublovskis (LSFP Revīzijas komisija) 

22. Latvijas Florbola savienība Ilvis Pētersons (LSFP valde) 

23. Latvijas Frisbija federācija Jānis Bernāns 

24. Latvijas Futbola federācija Edgars Pukinskis 

25. Latvijas Galda hokeja federācija Romāns Blūmentāls 

26. Latvijas Galda tenisa federācija Ina Jozepsone 

27. Latvijas Golfa federācija Aiga Nesaule 

28. Latvijas Handbola federācija Guntis Ciematnieks 

29. Latvijas Hokeja federācija Viesturs Koziols 

30. Latvijas Inline hokeja federācija Andulis Vitte 

31. Latvijas Jātnieku federācija Agris Blaus (LSFP valde) 

32. Latvijas Kamaniņu sporta federācija Atis Strenga 

33. Latvijas Kamanu suņu sporta federācija Ģirts Eldmanis 

34. Latvijas Kanoe federācija Ivars Sīmanis 

35. Latvijas Karatē federācija Arnis Šauriņš (no plkst. 14.15) 

36. Latvijas Kendo federācija Vladimirs Kindzulis 

37. Latvijas Kērlinga asociācija Artis Zentelis 

38. Latvijas Kikboksinga federācija Vladimirs Jeršovs 

39. Latvijas Korespondencšaha federācija Vilnis Strautiņš 

40. Latvijas Krosmintona federācija Mārtiņš Žogots 

41. Latvijas Loka šaušanas federācija Arnis Podiņš 

42. Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija Gundars Kurzemnieks 

43. Latvijas Modernās pieccīņas federācija Andris Feldmanis 
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44. Latvijas Motosporta federācija Kaspars Kuļikovs (LSFP Revīzijas komisija) 

45. Latvijas Muay Thai federācija Vasīlijs Flešers 

46. Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija Varis Strazdiņš, Anita Strazdiņa 

47. Latvijas Novusa federācija Guntars Roga 

48. Latvijas Orientēšanās federācija Jānis Lazdāns 

49. Latvijas Paralimpiskā komiteja Daiga Dadzīte, Kaspars Iesaliņš 

50. Latvijas Pauerliftinga federācija Andrejs Rožlapa 

51. Latvijas Paukošanas federācija Ērika Āze, Arturs Klenders 

52. Latvijas Peldēšanas federācija Aivars Platonovs 

53. Latvijas Petanka sporta federācija Juris Silovs, Edgars Silovs 

54. Latvijas Raketlona federācija Zigmārs Puikevics 

55. Latvijas Regbija federācija Oļegs Voroņins, Kristiāns Avotiņš 

56. Latvijas Republikas Biljarda federācija Jurijs Rjazanskis, Sergejs Koļcovs 

57. Latvijas Riteņbraukšanas federācija Ivo Čerbakovs 

58. Latvijas Sambo klubu asociācija Vsevolods Zeļonijs 

59. Latvijas Savatē federācija Leonīds Čupriks 

60. Latvijas Skeitborda federācija Lienīte Skaraine 

61. Latvijas Skolu sporta federācija Ērika Bārbale 

62. Latvijas Skvoša federācija Dimitrijs Bekasovs 

63. Latvijas Slēpošanas federācija Agris Raugulis (no plkst. 14.10) 

64. Latvijas Slidošanas asociācija Marika Nugumanova 

65. Latvijas Sporta deju federācija Vito Feldmanis 

66. Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība Daumants Znatnajs 

67. Latvijas Sportinga federācija Aivars Gudakovskis 

68. Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība Viktors Ščerbatihs 

69. Latvijas Šaha federācija Āris Ozoliņš 

70. Latvijas Šaušanas federācija Valērijs Vasks, Kārlis Krēsliņš 

71. Latvijas Taekvondo federācija Hermanis Močaļins 

72. Latvijas Tautas sporta asociācija Andris Bērziņš, Gaļina Gorbatenkova 

73. Latvijas Tenisa savienība Kārlis Lejnieks 

74. Latvijas Treneru tālākizglītības centrs Signe Luika 

75. Latvijas Triatlona federācija Vilnis Priedītis, Arvīds Zariņš 

76. Latvijas Ugunsdzēsības sporta federācija Vladimirs Vetuhs 

77. Latvijas Ušu asociācija Jānis Geduševs 

78. Latvijas Ūdens motosporta federācija Atis Slakteris, Ieva Tauniņa 

79. Latvijas Ūdensslēpošanas un veikborda federācija Oskars Krūze 

80. Latvijas Vieglatlētikas savienība Guntis Zālītis, Andris Smočs 

81. Latvijas Vingrošanas federācija Māris Liepiņš (LSFP valde) 

82. Latvijas Virves vilkšanas federācija Dzintars Polna 

83. Latvijas Volejbola federācija Atis Sausnītis (LSFP valde) 

84. Latvijas Zēģelētāju savienība Ansis Dāle, 

 

kā arī Ivans Klementjevs (LR Saeima), Jolanta Plūme (FM Valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos), Jānis 

Upenieks (LR Saeima, IZM Parlamentārais sekretārs, LSFP valde), Andis Geižāns (IZM Ministra biroja vadītājs), 

Edgars Severs (IZM Sporta departamenta direktors), Aigars Cirmans (IZM Finanšu departamenta vec. referents), 

Aldons Vrubļevskis, Andris Lupiks (LOK), Baiba Veisa (Olimpiešu klubs), Gatis Berķis, Vieda Lūse (Valsts sporta 

medicīnas centrs), Andris Jaunsleinis, Andrejs Spridzāns (Latvijas Pašvaldību savienība), Andris Kalniņš (LOK 

padomnieks), Uldis Grāvītis (LSFP eksperts), Natālija Millere (zvērināta revidente), Einars Fogelis, Pēteris Apinis, 

Raimonds Emuliņš, Diāna Zaļupe (LSFP valde), Artūrs Balodis-Rozītis, Silvija Dzene, Dace Kārklīte, Līga Vanaga 

(LSFP sekretariāts), Ilmārs Znotiņš, Romāns Kokšarovs (fotogrāfs), Inita Kresa-Katkovska (Latvijas Radio), Lauris 

Lizbovskis (LNT), Andris Auziņš (LTV1), Dainis Caune (žurnāls “Sports”) 

 

Darba kārtība: 

1. Kopsapulces atklāšana un kopsapulces vadītāja apstiprināšana.  

2. Ziņojums par kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu.  

3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.  

4. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana.  

5. Apsveikumi un viesu uzrunas.  

6. LSFP prezidenta Einara Fogeļa ziņojums un LSFP 2017.gada budžeta projekts.  

7. LSFP 2016.gada pārskats. Zvērināta revidenta ziņojums, LSFP Revīzijas komisijas ziņojums.  

8. VSMC Antidopinga nodaļas informatīvais ziņojums.  

9. Debates par ziņojumiem, LSFP 2016.gada pārskatu un LSFP 2017.gada budžeta projektu.  
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10. Ziņojumu, LSFP 2016.gada pārskata un LSFP 2017.gada budžeta projekta apstiprināšana.  

11. LSFP prezidenta, valdes un Revīzijas komisijas vēlēšanas (saskaņā ar vēlēšanu nolikumu):  

11.1. LSFP prezidenta kandidātu programmas - prezentācijas;  

11.2. Debates par kandidātu programmām;  

11.3. LSFP prezidenta (valdes priekšsēdētāja) vēlēšanas;  

11.4. LSFP valdes locekļu vēlēšanas;  

11.5. LSFP Revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas.  

12. Dažādi. 

Par 1. punktu. Kopsapulces atklāšana 

LSFP prezidents Einars Fogelis plkst. 14.00 atklāj kopsapulci. 
 

Par 2. punktu. Ziņojums par kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu 

A.Balodis-Rozītis informē, ka līdz plkst. 14.00 dalībai kopsapulcē ir reģistrējušies 79 balsstiesīgie LSFP biedri, līdz ar 

to kopsapulce ir lemttiesīga. E.Fogelis ierosina par kopsapulces vadītāju apstiprināt LSFP valdes locekli Jāni Nagli. 

Nolemj: par LSFP kopsapulces vadītāju apstiprināt Jāni Nagli (Par-79; Pret-0; Atturas-0). 

E.Fogelis lūdz atskaņot Latvijas Republikas himnu. 
 

J.Naglis nolasa Ministru prezidenta Māra Kučinska apsveikumu LSFP kopsapulcei, kurā izteikts gandarījums par 

sportistu lielo ieguldījumu Latvijas atpazīstamības veicināšanā un Latvijas vārda nešanā pasaulē, kā arī norāda uz 

nozīmīgo ieguldījumu valsts ekonomikā, rīkojot starptautiskus pasākumus Latvijā. Apsveikumā izteiks vēlējums 

veicināt un atbalstīt veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū. 
 

Par 3. punktu. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas 

J.Naglis ierosina Balsu skaitīšanas komisijā ievēlēt: Nilu Žuravļovu (Boksa federācija), Inu Jozepsoni (Galda tenisa 

federācija) un Artūru Klenderi (Paukošanas federācija). 

Nolemj: Balsu skaitīšanas komisijā ievēlēt Nilu Žuravļovu, Inu Jozepsoni un Artūru Klenderi (Par-79; Pret-0; Atturas-

0).  

Par 4. punktu. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana 

J.Naglis iepazīstina ar kopsapulces darba kārtības projektu un darba reglamentu, lūdz tos apstiprināt. 

Prezidenta ziņojumam - līdz 20 minūtēm.  

Revīzijas komisijas ziņojumam - līdz 5 minūtēm.  

Zvērināta revidenta ziņojumam - līdz 5 minūtēm. 

Uzstāšanās debatēs - līdz 5 minūtēm pirmo reizi; līdz 3 minūtēm otro reizi.  

Prezidenta amata kandidāta programmas prezentācija - līdz 8 minūtēm. 

Nolemj: 4.1.apstiprināt LSFP kopsapulces darba kārtību (Par-79; Pret-0; Atturas-0). 

4.2. apstiprināt kopsapulces darba reglamentu (Par-79; Pret-0; Atturas-0). 
 

Par 5. punktu. Apsveikumi un viesu uzrunas 
J.Naglis dod vārdu LR Saeimas deputātam, IZM Parlamentārajam sekretāram Jānim Upeniekam. J.Upenieks norāda, 

ka pēdējos četros gados LSFP darbība ir kļuvusi ļoti pamanāma. Saeimas Sporta apakškomisija vienmēr varējusi 

paļauties uz LSFP ekspertīzi un iesaistīšanos sporta nozarei svarīgu jautājumu izskatīšanā un lemšanā. Kopīgi ir veikti 

vairāki precizējumi likumdošanā, t.sk. drošības noteikumi auto, moto un ūdensmoto sacensību rīkošanā; 

kriminālatbildība par sporta spēļu rezultātu sarunāšanu. Novēl veiksmi un izdošanos LSFP prezidentam un jaunajai 

valdei. 
 

J.Naglis dod vārdu Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdim Andrim Jaunsleinim. A.Jaunsleinis atzinīgi 

vērtē sporta organizāciju pieaugošo lomu sadarbībā ar pašvaldībām. Uzskata, ka jācenšas saglabāt balansu starp tautas 

sportu un augstu sasniegumu sportu, un apliecina, ka LPS vienmēr palīdzēs un atbalstīs sporta organizācijas. 
 

J.Naglis dod vārdu IZM Ministra biroja vadītājam Andrim Geižānam. A.Geižāns izsaka pateicību visām sporta 

federācijām un to vadītājiem par ieguldīto darbu sporta nozares attīstībā, palīdzot veidot sporta politiku Latvijā. 

Uzskata, ka ir svarīgi, lai sporta budžets turpmākajos gados nesamazinātos. 
 

J.Naglis dod vārdu Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidentam Aldonam Vrubļevskim. A.Vrubļevskis norāda, 

ka LSFP un LOK ir sadarbības partneri jau kopš 1993.gada. Pēdējos četros gados kopējā sadarbība galvenokārt tika 

veltīta valsts institūciju pārliecināšanai par nepieciešamību palielināt sporta budžetu. Kā apliecinājums sporta iestāžu 

vienotībai ir šogad apstiprinātais sporta budžets. Norāda, ka LSFP jaunajai valdei ļoti nopietni būs jāstrādā, gatavojot 

2018.g., 2019.g. un 2020.g. sporta budžetu, lai tas netiktu samazināts. 
 

Par 6. punktu. LSFP prezidenta Einara Fogeļa ziņojums un LSFP 2017.gada budžeta projekts 

E.Fogelis informē par izmaiņām vairāku atzīto federāciju vadības institūcijās un iepazīstina ar jaunievēlētajiem 

prezidentiem un ģenerālsekretāriem. 

E.Fogelis atgādina, ka LSFP 2017.gadā atzīmē 25 gadu jubileju kopš dibināšanas 1992.gada 24.martā, un norāda, ka 

patlaban LSFP apvieno 89 atzītās federācijas. Savā ziņojumā E.Fogelis informē par LSFP darbību, par 2016.gadā 

realizētajiem Eiropas Komisijas projektiem: AGON un Eiropas Sporta nedēļa.  Norāda uz LSFP līdzfinansējumu 
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sabiedriski nozīmīgiem tautas sporta pasākumiem, sporta speciālistu tālākizglītības programmām un atbalstu 

metodiskās literatūras izdošanā 2016.gadā, kā arī par Latvijas Skolu ziemas olimpisko festivālu Ērgļos. Informē par 

sporta speciālistu sertifikāciju un izstrādāto sporta infrastruktūras kartējumu un sporta objektu klasifikāciju, kā arī par 

veiktajām aktivitātēm sporta nozares tiesiskā regulējuma pilnveidošanā. 

E.Fogelis iepazīstina ar plānotajiem ieņēmumiem 2017.gadā, salīdzina budžeta ieņēmumu dinamiku pēdējos četros 

gados un plānoto izdevumu struktūru salīdzinājumā ar 2016.gadu, kā arī informē par LSFP plānotajiem izdevumiem 

2017.gadā (Ziņojums - pielikumā). 
 

Par 7. punktu. LSFP 2016.gada pārskats. Zvērināta revidenta ziņojums, 

LSFP revīzijas komisijas ziņojums 

Zvērinātā revidente Natālija Millere informē, ka LSFP gada pārskats ir pārbaudīts un revīzijas procesā tika izvērtēta un 

apstiprināta katra summa, kas ir uzrādīta LSFP 2016.gada pārskatā. N.Millere apliecina, ka 2016.gada pārskats ir 

sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un visi skaitļi ir dokumentāli apstiprināti. Lūdz apstiprināt gada 

pārskatu (2016.gada pārskats un revidenta ziņojums - pielikumā). 

Nolemj: apstiprināt zvērinātas revidentes Natālijas Milleres ziņojumu (Par-83; Pret-0; Atturas-0). 
 

LSFP Revīzijas komisijas vadītājs Raimonds Rublovskis informē, ka 2016. gadā Revīzijas komisija piedalījusies 

LSFP valdes sēdēs un sniegusi atzinumus, kas nepieciešami pienākumu izpildei. Revīzijas komisija ir izvērtējusi 

zvērināta revidenta 2017.gada 27.februāra ziņojumu un apstiprinājusi to. LSFP mantas un finanšu līdzekļu revīzijas 

ietvarā Revīzijas komisija atzinusi, ka pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par LSFP finansiālo stāvokli uz 

2016.gada 31.decembri. Ierosina apstiprināt LSFP 2016.gada finanšu pārskatu.  

Nolemj: apstiprināt LSFP Revīzijas komisijas priekšsēdētāja R.Rublovska ziņojumu. (Par-83; Pret-0; Atturas-0). 

(Ziņojums - pielikumā). 
 

Par 8. punktu. VSMC Antidopinga nodaļas informatīvais ziņojums 

Gatis Berķis - VSMC Antidopinga nodaļas vadītājs - informē par antidopinga aktivitātēm 2016.gdā, salīdzina dopinga 

kontroļu rezultātus pēdējo desmit gadu laikā, kā arī informē par sarīkotajiem izglītības pasākumiem un sagatavotajiem 

antidopinga stendiem dažādos sporta pasākumos 2016.gadā. 

Vieda Lūsa - VSMC Antidopinga nodaļas izglītības pasākumu organizētāja - aicina pievienoties “Diena par tīru sportu” 

popularizēšana no š.g. 3. līdz 9.aprīlim.  Galvenie pasākumi plānoti 10.aprīlī. Lūdz līdz 22.martam Antidopinga nodaļai 

ziņot par federāciju plānotajiem pasākumiem (Ziņojums – pielikumā). 
 

Par 9. punktu. Debates par ziņojumiem,  

LSFP 2016.gada pārskatu un LSFP 2017.gada budžeta projektu 

Edgars Severs - IZM Sporta departamenta direktors - informē par IZM aktualitātēm sporta nozarē; atzīto sporta 

federāciju lomas un atbildības palielināšana, t.sk., no 2018.gada visām atzītajām sporta federācijām būs obligāti 

jāizstrādā sporta veida attīstības programma. Iepazīstina ar pārskatu par valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” 

faktisko situāciju uz 14.martu pēc apakšprogrammu pārdales un 2018.gada budžeta projektu. Informē par galvenajiem 

plānotajiem darbiem 2017.gadā. Iepazīstina ar IZM piedāvāto risinājumu izmaiņām valsts nacionālo sporta bāzu 

pārvaldības modelī, izvērtē centralizētas pārvaldes modeļa izveidošanas ieguvumus. Pastāsta par jauno centralizēto 

pārvaldības modeli - kapitālsabiedrība “Latvijas Nacionālais sporta centrs” un tā struktūra (Ziņojums – pielikumā). 
 

J.Naglis apsveic Pēteri Apini ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktora grāda piešķiršanu. 

Pēteris Apinis - LSFP viceprezidents - par tematu „ Nepieciešamais medicīniskais nodrošinājums sporta treniņu un 

.sacensību vietās”. P.Apinis informē par medicīnas aprīkojumu, kas nepieciešams katrās sporta sacensībās, un norāda, 

ka arī trenerus ir iespējams apmācīt rīkoties ar šo aprīkojumu (stabilas nestuves, kakla skriemeļu fiksators, pārsienamā 

saite). Liela mēroga sacensības, kurās ir 1000 un vairāk apmeklētāju, būtu nepieciešama reanimācijas aparatūra. 

Sacensībās rekomendē izvēlēties profesionālu mediķu brigādi ar kvalitatīvu aparatūru, nevis vadīties pēc principa 

„lētākais piedāvājums”. Uzsver, ka sporta medicīna ievērojami atšķiras no parastās medicīnas. P.Apinis uzaicina 

piedalīties Latvijas Ārstu biedrības un LSFP kopīgi rīkotajā treneru seminārā 24.martā Ķīpsalas izstāžu centrā. 

Atsaucoties uz E.Severa teikto, uzskata, ka organizāciju apvienošana ne vienmēr attaisnojas un dod pozitīvu rezultātu. 
 

Andrejs Platonovs - Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents - par tematu „ LSFP kritēriji un funkcijas”.  

A.Platonovs izsaka pateicību par sadarbību grāmatas par peldēšanu izdošanā. Izklāsta savu redzējumu par LSFP 

izstrādātajiem valsts budžeta līdzekļu sadales kritērijiem, ka arī akcentē galvenās problēmas. Informē, ka Peldēšanas 

federācija ir iesniegusi priekšlikumus budžeta līdzekļu sadales kritērijiem. 
 

Guntis Zālītis - Vieglatlētikas savienības prezidents - par tematu „LSFP jaunie projekti pēdējā četrgadē” G.Zālītis 

norāda, ka LSFP pēdējos četros gados ir kļuvusi ļoti atpazīstama un tas ir nozīmīgi visai sporta nozarei kopumā. 

Piebilst, ka LSFP kritēriji ir profesionāli izstrādāti un naudas līdzekļi tiek sadalīti saprotami. Akcentē nozīmīgo atbalstu 

tautas sporta masu pasākumiem un tālākizglītības programmām, kā arī sporta literatūras izdošanā, konkrēti - grāmatas 

„Vieglatlētika” izdošanā. 
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Baiba Veisa - Latvijas Olimpiešu klubs - par tematu „Eiropas Fair Play kustība”.  B.Veisa informē, ka Olimpiešu 

klubs nodarbojas ar kustības „Fair Play - Godīga spēle” popularizēšanu Latvijā. Pastāsta par šīs kustības principiem un 

galveno būtību. Piedāvā sadarboties ar sporta federācijām, lai skaidrotu un iepazīstinātu ar „Fair Play” kustību, kā arī 

palīdzētu izstrādāt federācijām ētikas kodeksu. Informē par „Fair Play” balvu un par to, kam tā tiek piešķirta. 
 

Andris Smočs - Vieglatlētikas savienība - par tematu „Vieglatlētikas attīstība, sadarbība ar spēka struktūrām un citām 

sporta federācijām”. A.Smočs galvenokārt akcentē sadarbību ar spēka struktūrām un aicina federācijas stimulēt savus 

sportistus mācīties Policijas koledžā, Robežsardzes koledžā, Aizsardzības akadēmijā, jo šie jaunieši vienmēr tiks 

atbalstīti un viņiem tiks dota iespēja nodarboties ar sportu, kā arī iegūt profesionālu izglītību. 
 

Raimonds Emuliņš - LSFP valdes loceklis - par tematu “Žurnāla „Sports” koncepts valsts politikas sportā 

īstenošanā”.  Žurnālu par “savējo” sauc gan amatpersonas, gan tie, kuriem ir svarīga citu pieredze, gan žurnāla galvenie 

varoņi - sportisti, treneri, sporta skolotāji, kā arī sporta entuziasti. 
 

Atis Sausnītis - Volejbola federācija, LSFP viceprezidents - uzskata, ka vairāk jāuzticas sporta federācijām un viņu 

pieredzei plaša mēroga vietējo un starptautisko sacensību rīkošanā. Izsaka viedokli par IZM pašreizējo spēju 

apsaimniekot sporta būves (piemēram: „Daugavas stadions”, Lielupes tenisa centrs, Murjāņu sporta ģimnāzija) un 

nākotnes projektiem sporta būvju attīstībā. Uzskata, ka vēlreiz ir jāizvērtē un jāuzklausa visi argumenti „par” un „pret” 

IZM piedāvātajam apvienošanas projektam, jo ir vairāki neveiksmīgas apvienošanas piemēri.  
 

Einars Fogelis - LSFP prezidents - izsaka pateicību runātājiem un apsola, ka visus ieteikumus LSFP ņems vērā un 

izvērtēs. E.Fogelis informē, ka LSFP atbalstītāju vidū bez AS “Latvijas valsts meži” no šī gada ir SIA „Moller Auto 

Krasta” un noslēgtā līguma ietvaros atlaides attiecas arī uz sporta federācijām un sporta klubiem. Aicina sadarbības 

partnerus un IZM uz konstruktīvu diskusiju, lai saprastu un precīzi definētu jēdzienu „valsts intereses sportā”, jo šodien 

daudzi runātāji lietoja šo apzīmējumu.   

J.Naglis ierosina balsot par debašu pārtraukšanu. 

Nolemj: pārtraukt debates (Par-83; Pret-0; Atturas-0) 
 

Par 10. punktu. Ziņojumu, LSFP 2016.gada pārskata un  

LSFP 2017.gada budžeta projekta apstiprināšana 

J.Naglis aicina balsot par Ziņojumu, LSFP 2016.gada pārskatu un LSFP 2017.gada budžeta projektu. 

Nolemj: pieņemt zināšanai Einara Fogeļa ziņojumu (Par-83; Pret-0; Atturas-0) (Ziņojums pielikumā). 

Nolemj: apstiprināt LSFP 2016.gada pārskatu. (Par-83; Pret-0; Atturas-0) (2016.gada pārskats pielikumā). 

Nolemj: 1. Apstiprināt LSFP 2017.gada budžetu (Par-83; Pret-0; Atturas-0). 

2. Pilnvarot LSFP valdi lemt par papildu budžeta līdzekļu racionālu izlietojumu un par to informēt LSFP 

biedrus (Par-82; Pret-0; Atturas-1). 
 

Par 11. punktu. LSFP prezidenta, valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas 
J.Naglis informē, ka ievēlēšanai par LSFP prezidentu ir izvirzīts viens amata kandidāts - līdzšinējais LSFP prezidents 

Einars Fogelis. 

11.1. LSFP prezidenta kandidātu programmas - prezentācijas 

E.Fogelis iepazīstina ar LSFP darbības programmu laikā no 2017. līdz 2021.gadam. 

Uzdevums: vienot Latvijā aktīvi darbojošās atzītās sporta veidu un darbības jomu federācijas, nodrošinot tām atbalstu 

plānoto programmu realizēšanā; rūpēties par sporta nozares attīstību, dodot ikvienam valsts iedzīvotājam iespēju 

iesaistīties sporta aktivitātēs, veicinot gan aktīvu dzīvesveidu, gan visaugstāko sportisko mērķu sasniegšanu. 

Darbības virzieni: 

 Kopā ar sadarbības partneriem - Latvijas valdību un ministrijām, sporta veidu federācijām, Latvijas Pašvaldību 

savienību un pašvaldībām, Latvijas Olimpisko komiteju, Latvijas Paralimpisko komiteju, Latvijas Tautas sporta 

asociāciju, Latvijas Komandu sporta spēļu asociāciju, - ikvienu mūsu sabiedrības locekli pilnveidot sporta nozares 

pārvaldību, palielinot sporta federāciju lomu, vienlaikus nostiprinot un paplašinot Nacionālās sporta padomes 

pilnvaras. 

 Likumdošanā skaidri definēt profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu tiesības un pienākumus kā 

pilntiesīgiem federāciju biedriem. 

 Sekmēt izveidotās sporta infrastruktūras pieejamību ikvienam sabiedrības loceklim. 

 Aktīvi darboties sporta speciālistu izglītošanas programmu īstenošanā.   

 Kopā ar sadarbības partneriem izstrādāt un apstiprināt Sporta politikas pamatnostādnes 2017.-2021.gadam un 

piedalīties to īstenošanā. 

 Kopīgi ar sadarbības partneriem veidot stabilu un prognozējamu Sporta nozares finansēšanas mehānismu. 

 Turpināt nozīmīgu sporta programmu realizēšanu, sniedzot federācijām atbalstu tautas sporta un starptautisku 

pasākumu rīkošanā Latvijā, pozicionējot tos kā eksporta preci. 

 Turpināt sportistu duālās karjeras atbalsta programmu.  

 Aktīvi darboties starptautiskajos projektos, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu sporta nozares projektu 

īstenošanai. 
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 Konstruktīvi sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem veselīga dzīvesveida popularizēšanā. 
 

11.2. Debates par kandidātu programmām 

Latvijas Futbola federācijas pārstāvis Edgars Pukinskis atzinīgi vērtē LSFP darbu iepriekšējos četros gados, norādot uz 

jaunajām aktivitātēm, kas stimulē sporta attīstību. E.Pukinskis atbalsta prezidenta amata kandidāta programmā pausto 

kopīgo sadarbību Sporta politikas pamatnostādņu izstrādāšanā un īstenošanā, kā arī stabila Sporta nozares finansējuma 

mehānisma veidošanā. Izsaka savas domas par IZM spēju pārvaldīt sporta nozari. Novēl LSFP jaunajam prezidentam 

izdošanos izvirzīto mērķu īstenošanā. 
 

11.3. LSFP prezidenta (valdes priekšsēdētāja) vēlēšanas 

J.Naglis lūdz balsot par E.Fogeļa kandidatūru ievēlēšanai par LSFP prezidentu (valdes priekšsēdētāju). Saskaņā ar 

LSFP statūtiem balsošana ir atklāta. Citi priekšlikumi nav iesniegti. 

Nolemj: ievēlēt Einaru Fogeli par LSFP prezidentu (valdes priekšsēdētāju) (Par-84; Pret-0; Atturas-0). 

E.Fogelis izsaka pateicību par izrādīto uzticību un uzskata, ka visiem kopā izdosies izveidot vienotu sporta nozares 

politiku Latvijā. 

11.4. LSFP valdes locekļu vēlēšanas 

J.Naglis lūdz LSFP prezidentu E.Fogeli saskaņā ar statūtiem un Vēlēšanu nolikumu nosaukt valdes locekļu kandidātus. 

E.Fogelis informē, ka pēc konsultācijām un, izvērtējot sporta federāciju izvirzītos kandidātus ievēlēšanai par valdes 

locekļiem, labprāt jaunajā valdē strādātu kopā ar: Agitu Ābeli, Pēteri Apini, Agri Blauu, Raimondu Emuliņu, Māri 

Liepiņu, Jāni Nagli, Ilvi Pētersonu, Ati Sausnīti, Jāni Upenieku un Andri Smoču. 

Nolemj: ievēlēt par LSFP valdes locekļiem Agitu Ābeli, Pēteri Apini, Agri Blauu, Raimondu Emuliņu, Māri Liepiņu, 

Jāni Nagli, Ilvi Pētersonu, Ati Sausnīti, Jāni Upenieku un Andri Smoču (Par-81; Pret-0; Atturas-3). 
 

11.5. LSFP revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas 

E.Fogelis informē, ka ievēlēšanai LSFP Revīzijas komisijā ir izvirzīti trīs kandidāti: Raimonds Rublovskis, Aigars 

Svars, Kaspars Kuļikovs.  

Nolemj: ievēlēt par LSFP Revīzijas komisijas locekļiem: Raimondu Rublovski, Aigaru Svaru, Kasparu Kuļikovu  (Par-

84; Pret-0; Atturas-0). 
 

Par 12.punktu. Dažādi 

J.Naglis informē, ka visi kopsapulces dienas kārtības jautājumi ir izskatīti un ierosina slēgt kopsapulci. 

Nolemj: slēgt LSFP 2017.gada 14.marta kopsapulci (Par-84; Pret-0; Atturas-0). 

 

LSFP 2017.gada 14.marta kopsapulce slēgta plkst. 16.00. 

 

Kopsapulces vadītājs    Jānis Naglis 

 

 

Protokolu sagatavoja    Silvija Dzene 


