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Saskaņā ar 2017.gada 30.augusta Latvijas Sporta federāciju padomes (turpmāk – LSFP) valdes lēmumu tiek sasaukta 
ārkārtas kopsapulce piecu jaunu valdes locekļu ievēlēšanai uz pilnvaru termiņu līdz 2021. gada 14.martam (2017.gada 
14.martā ievēlētās LSFP valdes pilnvaru termiņš). LSFP valdes locekļu vēlēšanas notiek saskaņā ar LSFP statūtiem. LSFP 
statūtu 7.7.7. punkts nosaka, ka LSFP kopsapulce saskaņā ar vēlēšanu nolikumu ievēl LSFP valdi uz četriem gadiem.  

Biedriem 2017.gada 30.augustā tika rakstiski (elektroniski) izsūtīts uzaicinājums piedalīties 2017.gada 14.septembra 
LSFP ārkārtas kopsapulcē. 

 

LSFP valdes priekšsēdētājs, prezidents Einars Fogelis plkst. 14.00 atklāj kopsapulci. 
Ārkārtas kopsapulci vada Jānis Naglis (Latvijas Automobiļu federācijas prezidents).  
Ārkārtas kopsapulci protokolē Līga Vanaga (LSFP Sabiedrisko attiecību speciāliste) 
 

No kopējā LSFP 89 biedru skaita kopsapulcē piedalās 64 federāciju balsstiesīgie delegāti. 

LSFP kopsapulce saskaņā ar statūtiem ir lemttiesīga. 

Kopsapulcē piedalās: 

1. Latvijas Aeroklubs Gints Gailis 

2. Latvijas Airēšanas federācija Andželika Krūmiņa 

3. Latvijas Alpīnistu savienība Mihails Pietkevičs 

4. Latvijas Augstskolu sporta savienība Agita Ābele 

5. Latvijas Automobiļu federācija Jānis Naglis 

6. Latvijas Badmintona federācija Kristiāns Rozenvalds, Ieva Tauniņa 

7. Latvijas Basketbola savienība Valdis Voins 

8. Latvijas Beisbola federācija Ainārs Birulis 

9. Latvijas Biatlona federācija Krišjānis Meirāns, Gundars Upenieks 

10. Latvijas Bobsleja un Skeletona federācija Mārtiņš Dambergs 

11. Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa fed. Kristīne Vederņikova 

12. Latvijas Boksa federācija Nils Žuravļovs 

13. Latvijas Cīņas federācija Dzintars Urbančiks, Kristīne Čekstere 

14. Latvijas Dambretes savienība Kārlis Ozols 

15. Latvijas Džiu-džitsu federācija Tālis Lukjanskis 

16. Latvijas Džudo federācija Vsevolods Zeļonijs 

17. Latvijas Florbola savienība Ilvis Pētersons 

18. Latvijas Frisbija federācija Linda Gulbe 

19. Latvijas Futbola federācija Artūrs Saļņikovs 

20. Latvijas Galda hokeja federācija Romāns Blūmentāls 

21. Latvijas Galda tenisa federācija Egils Puriņš 

22. Latvijas Handbola federācija Guntis Ciematnieks, Mārtiņš Bičevskis 

23. Latvijas Hokeja federācija Viesturs Koziols 

24. Latvijas Jātnieku federācija Agris Blaus 

25. Latvijas Kamaniņu sporta federācija Atis Strenga 

26. Latvijas Kamanu suņu sporta federācija Olafs Klūdziņš 

27. Latvijas Kendo federācija Vladimirs Kindzulis 

28. Latvijas Kērlinga asociācija Artis Zentelis 

29. Latvijas Kikboksinga federācija Vladimirs Jeršovs 

30. Latvijas Korespondencšaha federācija Vilnis Strautiņš 

31. Latvijas Modernās pieccīņas federācija Andris Kalniņš 

32. Latvijas Motosporta Federācija Kaspars Kuļikovs 

33. Latvijas Muay Thai federācija Raimonds Emuliņš 

34. Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija Iveta Kraze 

35. Latvijas Orientēšanās federācija Jānis Lazdāns 

36. Latvijas Paralimpiskā komiteja Daiga Dadzīte 

37. Latvijas Paukošanas federācija Ērika Āze 

38. Latvijas Peldēšanas federācija Aivars Platonovs 



39. Latvijas Petanka sporta federācija Juris Silovs 

40. Latvijas Raketlona federācija Zigmārs Puikevics 

41. Latvijas Riteņbraukšanas federācija Dace Dimante 

42. Latvijas Sambo klubu asociācija Andrejs Koltuškins 

43. Latvijas Savatē federācija Raimonds Rublovskis 

44. Latvijas Skvoša federācija Raivis Lucijanovs 

45. Latvijas Slēpošanas federācija Agris Raugulis 

46. Latvijas Slidošanas asociācija Marika Nugumanova 

47. Latvijas Sporta deju federācija Vito Feldmanis 

48. Latvijas Sporta U-šu federācija Jānis Geduševs 

49. Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība Daumants Znatnajs 

50. Latvijas Svarbumbu celšanas asociācija Māris Rubulis 

51. Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība Leonīds Čupriks 

52. Latvijas Šaušanas federācija Valērijs Vasks 

53. Latvijas Taekvondo federācija Hermanis Močaļins 

54. Latvijas Tautas sporta asociācija Mārtiņš Pužulis 

55. Latvijas Tenisa savienība Kārlis Lejnieks 

56. Latvijas Treneru tālākizglītības centrs Aiga Dombrovska 

57. Latvijas Triatlona federācija Krišjānis Meirāns 

58. Latvijas Ugunsdzēsības sporta federācija Vladimirs Vetuhs 

59. Latvijas Ūdens motosporta federācija Atis Slakteris 

60. Latvijas Vieglatlētikas savienība Ineta Radeviča 

61. Latvijas Vingrošanas federācija Jānis Čakstiņš 

62. Latvijas Virves vilkšanas federācija Kārlis Bauers 

63. Latvijas Volejbola federācija Atis Sausnītis, Dina Vīksna 

64. Latvijas Zēģelētāju savienība Ansis Dāle 

 

kā arī Jānis Upenieks (LR Saeima, IZM Parlamentārais sekretārs, LSFP valde), Edgars Severs (IZM Sporta departaments), 
Aigars Cirmans (IZM Finanšu departaments), Aldons Vrubļevskis (LOK), Einars Fogelis, Raimonds Emuliņš, Andris 
Smočs, Aigars Svars (LSFP valde), Artūrs Balodis-Rozītis, Silvija Dzene, Dace Kārklīte, Ilva Ciemite, Līga Vanaga (LSFP 
sekretariāts), Dainis Caune (žurnāls “Sports”), Anastasija Tetarenko (LETA) un Anita Strazdiņa (surdo tulks). 

 

Darba kārtība: 

1. Kopsapulces atklāšana un ziņojums par kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu. 

2. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana.  

3. Viesu uzrunas.  

4. LSFP valdes priekšsēdētāja, prezidenta Einara Fogeļa ziņojums.  

5. LSFP valdes locekļu vēlēšanas (saskaņā ar vēlēšanu nolikumu). 

6. Ziņojums par Eiropas Sporta nedēļu 2017. 

7. Dažādi. 

 

Par 1.punktu. Kopsapulces atklāšana un ziņojums par kopsapulcē klātesošo biedru skaitu: 

LSFP prezidents Einars Fogelis plkst. 14.00 atklāj kopsapulci un dod vārdu Revīzijas komisijas vadītājam Raimondam 
Rublovskim. Raimonds Rublovskis informē, ka līdz plkst. 14.00 reģistrējušies 64 balsstiesīgie LSFP biedri, līdz ar to 
kopsapulce ir lemttiesīga. 

Einars Fogelis ierosina par kopsapulces vadītāju apstiprināt Latvijas Automobiļu federācijas prezidentu Jāni Nagli. 

Nolemj: par ārkārtas kopsapulces vadītāju apstiprināt Jāni Nagli (par - 64; pret - 0; atturas – 0). 

 

Par 2.punktu. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana. 

Jānis Naglis iepazīstina ar ārkārtas kopsapulces darba kārības projektu un darba reglamentu, lūdz tos apstiprināt. 

Viesu uzrunas – līdz 5 minūtēm 

prezidenta ziņojums – līdz 3 minūtēm 

debates – līdz 3 minūtēm 

Nolemj: 2.1. Apstiprināt LSFP ārkārtas kopsapulces darba kārtību (par - 64; pret - 0; atturas – 0). 

  2.2. Apstiprināt darba reglamentu (par - 64; pret - 0; atturas – 0). 

J.Naglis ierosina ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju un piedāvā šo funkciju uzticēt Revīzijas komisijai.  

Nolemj: apstiprināt Revīzijas komisiju par ārkārtas kopsapulces balsu skaitīšanas komisiju (par- 64; pret- 0; atturas– 0).   

 



Par 3.punktu. Viesu uzrunas. 

Jānis Upenieks - Saeimas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs apliecina, ka Saeimas Sporta apakškomisija ir 
uzsākusi sarunas ar Latvijas Sporta federāciju padomes priekšsēdētāju, sporta federācijām un Izglītības un zinātnes 
ministriju, lai rastu sporta nozarei atbilstošu risinājumu amatpersonu statusa piemērošanas jautājumā. 

Edgars Severs - Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors 
informē, ka sakarā ar izmaiņām Sporta likumā un Ministru Kabineta noteikumos turpmāk Latvijas Sporta federāciju 
padomes valdes locekļi ir valsts amatpersonas, taču vairāki esošie valdes locekļi nav vēlējušies uzņemties šādu 
papildus atbildību, un ir valdi atstājuši. E.Severs aicina balsot par tiem jaunajiem valdes locekļiem, kuri vislabāk 
pārstāvēs katra sporta veida intereses un vienlaikus spēs būt objektīvi visai sporta nozarei nozīmīgu jautājumu 
lemšanā valstiskā līmenī.  

Aldons Vrubļevskis - Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents savā uzrunā norāda, ka likumdošana nav 
mainījusies; šī gada martā bija spēkā tādi paši likumi, kādi tie ir šobrīd. Ir mainījusies politiskās varas attieksme pret 
sabiedriskajām organizācijām. „Ik pēc sešiem, astoņiem gadiem atkārtojas valsts pārvaldes iestāžu aktivitātes ar 
mēģinājumiem centralizēt varu, mazināt demokrātiju un ietekmēt nevalstisko organizāciju kustību Latvijā. Valsts 
pārvalde cikliski pieņem nostāju, ka nevalstiskais sektors ir pretvalstisks, ka to vajag kontrolēt vēl ciešāk vai pat 
represēt.” A.Vrubļevskis uzskata, ka amatpersonu statusa piemērošana Latvijas Sporta federāciju padomes valdes 
locekļiem ir nepareiza jau pēc būtības, neizslēdz, ka var tapt konstitucionālā sūdzība Satversmes tiesā par normas 
neatbilstību satversmes 102. pantam, kas attiecināms uz biedrošanās brīvību. A.Vrubļevskis turpina: “Apsveicami, ka 
Saeimas deputāti ir gatavi apspriest šo jautājumu par likumdošanas izmaiņām, bet es domāju, ka mums no sabiedrisko 
organizāciju puses būs jāveic ievērojams darbs, lai nostiprinātu sabiedrībā pārliecību, ka mēs neesam pretvalstiskas 
organizācijas, bet mēs esam sabiedriskās organizācijas, kas bieži vien valsts pārvaldes iestāžu vietā veic sabiedrībā ļoti 
vajadzīgu un derīgu darbu.”  

 

Kopsapulces vadītājs J.Naglis kopsapulces protokolēšanai izvirza Līgas Vanagas kandidatūru.  

Nolemj: ievēlēt Līgu Vanagu par ārkārtas kopsapulces protokolētāju (par - 64; pret - 0; atturas – 0).  

 

Par 4.punktu. LSFP valdes priekšsēdētāja, prezidenta Einara Fogeļa ziņojums 

Einars Fogelis uzsver, ka būtiskākās izmaiņas LSFP valdes vēlēšanās šoreiz saistāmas ar to, ka valdē varēs ievēlēt tikai 
tos kandidātus, kuriem var piemērot valsts amatpersonas statusu. „Ir Latvijas vēsturē noticis bezprecedenta gadījums, 
kad valsts tiešā veidā ir iejaukusies, izmantojot ne īpaši precīzās likuma normas, un ierobežojusi to personu loku, kuras 
no biedru vidus bija deleģētas strādāt LSFP valdē. Saņemot piešķirto amatpersonas statusu, vairāki valdes pārstāvji bija 
spiesti no šī darba atteikties.“ Īpašu pateicību E.Fogelis izsaka līdzšinējiem valdes locekļiem: Atim Sausnītim, Jānim 
Naglim, Agrim Blauam un Pēterim Apinim, kuri aizvadīto piecu gadu laikā deva lielu ieguldījumu LSFP lomas 
stiprināšanā Latvijas sporta nozarē. Norāda uz kopā ar Saeimas Sporta apakškomisiju un Izglītības un zinātnes 
ministriju paveikto likumdošanā. Kā piemēru min sporta skolu legālo statusu, kas ir atrisināts jautājums. “Kā zināms – 
valdes sastāvu līdz šim esam veidojuši pēc paritātes principa, lai visiem – gan olimpiskajiem, gan neolimpiskajiem 
sporta veidiem, darbības jomām un tehniskajiem sporta veidiem būtu sava pārstāvniecība valdē” uzsver LSFP 
prezidents. 

E. Fogelis norāda, ka aizpildīt valsts amatpersonas ienākumu deklarāciju nav sarežģīti, sarežģītāks process ir amata 
savienošanas izvērtējums, ko veic Izglītības un zinātnes ministrija un tas ilgst līdz pat mēnesim. Šo aspektu LSFP virzīs 
pārskatīšanai, jo nedrīkst ierobežot to personu skaitu, kas būtu gatavi sevi veltīt sabiedriskajam darbam. Sporta nozarē 
90 % tiek paveikts tieši sabiedriskā kārtā.  

 

Par 5.punktu. LSFP valdes locekļu vēlēšanas vēlēšanas. 

E.Fogelis informē, ka, izvērtējot sporta federāciju izvirzītos kandidātus, tiek izvirzīti ievēlēšanai par LSFP valdes 
locekļiem: Valdis Voins, Mārtiņš Bičevskis, Mārtiņš Lazdovskis, Gundars Upenieks un Dina Vīksna. 

Kopsapulces vadītājs J.Naglis iepazīstina kopsapulces dalībniekus ar klātneesošā valdes locekļa kandidāta 
Mārtiņa Lazdovska biogrāfiju. M.Lazdovski ir izvirzījusi Latvijas Automobīļu federācija, uzsverot viņa organizatorisko un 
vadības pieredzi, detalizēto likumdošanas pārzināšanu valstiskā līmenī.  

Kopsapulces vadītājs J.Naglis atklāj debates un nolasa LSPF statūtos noteikto valdes locekļa definīciju un funkcijas, 
kā arī informē, ka visi kandidāti ir devuši rakstisku piekrišanu kandidēšanai LSFP valdes locekļa amatam.  

Nolemj: ievēlēt par LSFP valdes locekļiem Valdi Voinu, Mārtiņu Bičevski, Mārtiņu Lazdovski, Gundaru Upenieku un 
Dinu Vīksnu. (par-63; pret-0; atturas-1). 

 

Par 6.punktu. Ziņojums par Eiropas Sporta nedēļu 2017. 

E.Fogelis kopsapulces dalībniekus iepazīstina ar Eiropas Sporta nedēļu „Be Active!/Esi aktīvs! 2017”, kas norisināsies 
no 2017.gada 23. līdz 30.septembrim. Otro gadu šī Eiropas mēroga sporta pasākuma nacionālais koordinators Latvijā ir 
Latvijas Sporta federāciju padome. Eiropas Sporta nedēļa Latvijā notiek trešo gadu. Prezidents norāda, ka šajā nedēļā 
federācijām ir iespēja sabiedrībai demonstrēt savu sporta veidu un parādīt labākos sportistus. Prezidents apskata 
Eiropas Sporta nedēļas programmu un aicina federācijas pievienoties sportiska un aktīva dzīvesveida iniciatīvas 



popularizēšanai un motivēt sabiedrību. E.Fogelis izsaka pateicību kolēģēm par paveikto darbu Eiropas sporta nedēļas 
programmas sagatavošanā. 

 

7.punktā. Dažādi: 

7.1. Par budžeta veidošanu sporta nozarei.  

Edgars Severs informē, ka valsts budžets sportam šogad ir vēsturiski liels – 50 miljoni eiro. Lielāko daļu sastāda sporta 
infrastruktūras projekti, kā arī ievērojams ir sporta skolu finansējums. 2018. gadā bija paredzēts būtisks samazinājums 
sporta nozarei – no 22 % līdz 31 %. E.Severs izklāsta radošās situācijas vēsturi. Tomēr tika nolemts piešķirt sportam 
papildus finansējumu, līdz ar to nākamajā gadā plānotais deficīts nav lielāks par iepriekšējos gados noteikto. Plānots, 
ka 2019. gadā budžeta deficīts būs vēl mazāks, savukārt 2020. gadā jau veidosies neliels pluss. Valdība ir atradusi 
papildus finansējumu 18 miljonus sporta infrastruktūras uzlabošanai 2018. gadā. Bažas ir par vairākiem lieliem 
starptautiskiem sporta pasākumiem 2018. gadā. To kopējais pieprasītais budžets ir 2 miljoni eiro. Valdība var atļauties 
finansēt 242 000 eiro. E.Severs iesaka rūpīgāk izsvērt liela mēroga jaunu pasākumu organizēšanu.  

7.2. Par sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

Informācija par IZM plānoto diskusiju par potenciālajiem grozījumiem Sporta likumā. Jautājums, vai sporta 
organizācijas grib uzņemties sporta pārvaldes pienākumus, kam līdzi nāk papildus atbildība. Ja sporta organizācijas 
papildus funkcijas uzņemties negrib, jālemj, kas to veiks.  

E.Severs informē, ka LSFP valdei un Federāciju komisijas vadītājam Mārim Liepiņam tiks ziņots par atsevišķām 
federācijām, kas neiesniedz informāciju pēc IZM pieprasījuma. Š.g. 4.augustā IZM 87 federācijām izsūtīja lūgumu 
informēt par to, kādus pasākumus federācija ir veikusi, lai novērstu dopinga izplatību. Mēneša laikā atbildes sniegušas 
tikai 20 federācijas.  

Valdība ir nolēmusi piešķirt 600 000 EUR VSMC antidopinga nodaļai 1000 dopinga kontroļu veikšanai līdzšinējo 300 
vietā. E.Severs norāda, - ja sporta federācijas nepilda tām likumā paredzētos pienākums, tad tiek apdraudēts valsts 
līdzfinansējums. 

E.Severs informē, ka 6. martā IZM nosūtīja 34 atzītajām sporta federācijām, kas saņem līdzfinansējumu sporta skolu 
finansēšanai, vēstuli par skolu kontrolnormatīvu apstiprināšanu un publiskošanu mājaslapās līdz 30. jūnijam. Līdz 
kopsapulcei šo prasību pilnībā izpildījusi tikai viena, bet daļēji, trīs federācijas. 

E.Severs informē, ka Latvijas Republika plāno parakstīt Eiropas Padomes Konvenciju pret manipulācijām ar sporta 

sacensībām.  

E. Fogelis informē par pasākumiem, kas notikuši pēdējo divu gadu laikā un ir atbalstīti no LSFP budžeta. Elmārs Kehris 
no šiem datiem ir izveidojis karti, kas parāda šo pasākumu kopējo ekonomisko atdevi. Pētījumā redzama, ka viens 
ieguldītais eiro ir ģenerējis sešus eiro. PVN pienesums ir 140 %. Šie dati ir pārrunāti ar Finanšu ministriju. 

7.3. Par antidopinga jautājumiem. 

Fogelis uzsver, ka Latvija ir viena no divām Eiropas valstīm, kurā antidopinga jautājumi nav līdz galam sakārtoti un 
tādēļ Latvijas sportisti biežāk tiek pakļauti antidopinga pārbaudēm. Fogelis informē, ka uz LSFP bāzes varētu veidot 
neatkarīgu šķīrējtiesu, kur sportisti dopinga strīdus gadījumos var vērsties pēc aizstāvības, kā arī paskaidro, ka šādas 
šķīrējtiesas izveidošanai ir jāsaņem LSFP biedru konceptuāla piekrišana. 

J.Naglis ierosina balsot par konceptuālu atbalstu neatkarīgas šķīrējtiesas izveidei antidopinga jautājumos uz LSFP 
bāzes.  

Nolemj: (par-64; pret-0; atturas-0). 

7.4. E.Severs informē par valsts ģerboņa lietošanu no valsts budžeta līdzfinansētajos pasākumos.  

7.5. Agita Ābele – Latvijas Augstskolu sporta savienības prezidente informē par dalību Pasaules universiādē 
un izsaka pateicību federācijām un citām sporta organizācijām par sniegto atbalstu.  

7.6. J.Naglis ierosina slēgt debates.  

Nolemj: slēgt debates (Par-64; Pret-0; Atturas-0). 

 

Nobeigumā E.Fogelis izsaka pateicību LSFP biroja kolektīvam – Silvijai Dzenei, Dacei Kārklītei, Artūram Balodim-
Rozītim, Mārim Liepiņam, Egilam Puriņam par palīdzību ārkārtas kopsapulces rīkošanā.  

 

J. Naglis ierosina slēgt kopsapulci. 

Nolemj: slēgt ārkārtas kopsapulci (Par-64; Pret-0; Atturas-0). 

 

 

Kopsapulces vadītājs /paraksts/ Jānis Naglis 

 

 

Protokolu sagatavoja /paraksts/ Līga Vanaga 

 


