LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 11
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: R.Emuliņš
Protokolē: S.Dzene

2012.gada 12.decembrī
plkst. 11:00 – 12:10

Piedalās: I.Agleniece, E.Fogelis (no 11:10), A.Kalniņš (no 11:05), M.Liepiņš, J.Naglis, A.Svars, V.Strazdiņš,
M.Šmits, G.Zālītis, kā arī I.Putniņš, E.Volonte
Nepiedalās: M.Kalnciems, E.Puriņš
1.
2.
3.
4.
5.

Darba kārtība:
LSFP valdes iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
Par K.Rubīna iesniegumu par Sporta stipendiju konkursa rezultātiem.
Par federāciju aktivitātēm 2012.gadā un LSFP valsts budžeta sadali federācijām 2013.gadam.
Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
Dažādi.

1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
Sakarā ar to, ka A.Kalniņš vēl nav atgriezies no Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdes (turpmāk –
LNSP), valdes sēdi vada viceprezidents R.Emuliņš. R.Emuliņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 14.novembra sēdes
protokolu Nr.10. M.Liepiņš piedāvā darba kārtības punktā „Dažādi” izskatīt jautājumu par federācijas atzīšanu.
Nolēma apstiprināt LSFP valdes 14.novembra sēdes protokolu Nr.10 (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par K.Rubīna iesniegumu par Sporta stipendiju konkursa rezultātiem.
R.Emuliņš informē par Sporta stipendiju komisijas sešu locekļu pausto viedokli sakarā ar Kārļa Rubīna
e-pasta vēstuli, kurā izteikts lūgums pārskatīt lēmumu par sporta stipendijas piešķiršanu, jo K.Rubīnam netika
ieskaitīts sasniegums par izcīnīto vietu Prāta spēļu olimpiādē. R.Emuliņš iepazīstina ar Sporta stipendiju
komisijas lēmumu un rekomendē valdei to atbalstīt.
Nolēma:
2.1. Atbalstīt Sporta stipendiju komisijas lēmumu un atteikt stipendijas piešķiršanu Kārlim Rubīnam
2012./2013.māc.gadā (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).
2.2. Ierosināt izmaiņas Sporta stipendiju konkursa nolikumā, iekļaujot vērtēšanas kritērijos Prāta spēles
(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).
2.3. Rekomendēt Stipendiju komisijai nākamā gada pieteikumos ņemt vērā Prāta spēļu sasniegumus,
kuri uzrādīti 2012.gada Prāta spēļu olimpiādē (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).
3. punkts. Par federāciju aktivitātēm 2012.gadā un
LSFP valsts budžeta sadali federācijām 2013.gadam.
S.Dzene iepazīstina ar sagatavoto vēstuli sporta federācijām atskaišu iesniegšanai par federācijas
aktivitātēm 2012.gadā, kā arī ar veidlapām, kuras tiks izsūtītas federācijām aizpildīšanai. S.Dzene lūdz
apstiprināt atskaišu iesniegšanas datumus – elektroniski jāiesūta līdz 2013.gada 13.janvārim un oriģinālus
jāiesniedz līdz 2013.gada 21.janvārim. G.Zālītis, R.Emuliņš, A.Svars, E.Fogelis – diskusija par federāciju
atskaišu iesniegšanas dublēšanos, jo arī Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk – IZM) ir jāiesniedz ļoti
līdzīgas atskaites par aktivitātēm. E.Fogelis un A,Kalniņš ierosina izveidot vienotas veidlapas, lai atvieglotu
federācijām atskaišu iesniegšanu un mazinātu birokrātiju. S.Dzene atgādina, ka atskaites par augstu
sasniegumu sportu ir jāiesniedz līdz š.g. 21.decembrim un norāda, ka tas ir IZM lūgums, kā arī piebilst, ka IZM
par to ir nosūtījusi sporta federācijām attiecīgu vēstuli. A.Kalniņš paskaidro, ka IZM šo informāciju apkopos, lai
nolemtu par treneru likmju sadali sporta federācijām.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un apstiprināt atskaišu par sporta federāciju aktivitātēm
2012.gadā iesniegšanas termiņus - elektroniski līdz 13.janvārim, oriģinālu iesniegšana līdz 21.janvārim
(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).
4. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas vadītājs A.Kalniņš informē, ka komisija ir izvērtējusi
divu (2) pretendentu pieteikumus un rekomendē atbalstīt Šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu
pretendentam, kurš ir izpildījis likuma prasības un atbilst vismaz vienam no MK noteikumiem, lai iegūtu
šaušanas instruktora sertifikātu, bet par vienu pretendentu ir jāsagaida no Valsts policijas atbilde par to, ka uz
viņu neattiecas „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma” 17. pantā noteiktie aizliegumi.
Nolēma:
4.1. Piešķirt Artim Ručam (pers. kods 230281-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 350
(balsojums: par-9, pret-0, atturas-0, nebalso-1 (E.Fogelis)).
4.2. Piešķirt Norbertam Trepšam (pers. kods 060371-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru
izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo
līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0, nebalso-1
(E.Fogelis)).
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5.punktā izskatīja:
5.1. Par biedrības „Latvijas Džiu-džitsu federācija” atzīšanu.
Sporta federāciju komisijas vadītājs M.Liepiņš informē par komisijas 10.decembra sēdi, kurā tika
izskatīts jautājums par biedrības „Latvijas Džiu-džitsu federācija” atzīšanu. Latvijas Džiu-džitsu federācija
(turpmāk – federācija) ir izveidota 1996.gadā un praktiski visu laiku darbojas, apvieno 11 klubus un kopējais
nodarbojošos skaits ir 448 sportisti. Visi iesniegtie dokumenti atbilst likuma prasībām, tomēr federācijai ir
jāsakārto sava interneta mājas lapa atbilstoši LSFP valdes 2011.gada 18.maijā apstiprinātajam dokumentam
„Kādai informācijai jābūt atzītās federācijas mājas lapā?”. Federācija savā iesniegumā norādījusi divas
starptautiskās federācijas un lūdz atzīt tās darbību abās federācijās. M.Liepiņš norāda, ka Atzīšanas apliecībā
federācijai jāraksta sporta veids „džiu-džitsu”. R.Emuliņš precizē, ka federācija uz valsts budžeta finansējumu
pretendēs pēc gada, kad tiks izvērtētas federācijas iesniegtās atskaites par aktivitātēm 2013.gadā.
Nolēma atzīt biedrību „Latvijas Džiu-džitsu federācija” (reģ.Nr. 40008027732) un piešķirt tai tiesības
vadīt un koordinēt darbu džiu-džitsu sportā Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti Starptautiskajā Džiu-džitsu federācijā
(JJIF), atļaut pretendēt uz valsts budžeta finansējumu sākot ar 2014.gadu (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).
5.2. A.Kalniņa informācija par 2013.gada sporta budžetu.
A.Kalniņš informē par sanāksmi IZM, kurā 1.lasījumā tika apstiprināts valsts budžets sportam un
paskaidro konkrēto naudas summu sadalījumu, tai skaitā finansējums treneru algām (431 580 latu) (no
likvidētajām sporta aģentūrām), finansējums (437 489 latu) sadalei sporta federācijām pēc LSFP valsts budžeta
līdzekļu sadales kritērijiem, finansējums (100 000 latu) sadalei sporta federācijām starptautisku sporta
pasākumu rīkošanai pēc LSFP sadales kritērijiem. A.Kalniņš norāda uz jau konkrēti noteikto (iezīmēto)
finansējumu dažām federācijām starptautisku pasākumu rīkošanai Latvijā un piebilst, ka šīs federācijas vairs
nevarēs pretendēt uz finansējuma piešķiršanu pēc LSFP finansējuma sadales kritērijiem starptautisku
pasākumu rīkošanai. A.Kalniņš paskaidro, ka šie ”iezīmētie” liela mēroga starptautiskie sporta pasākumi tiek
finansēti no jaunizveidotās sporta budžeta apakšprogrammas 09.16.00.„Dotācija nacionālas nozīmes
starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā”. A.Svars, E.Fogelis, J.Naglis – diskusija par „iezīmēto”
finansējumu. I.Putniņš pastāsta par jaunās apakšprogrammas 09.16.00. izveidošanas motivāciju un piebilst, ka
šai apakšprogrammai pieprasītais finansējums (400 000 latu) netika piešķirts. E.Fogelis izsaka savas domas
par kapitālsabiedrību ziedojumiem liela mēroga starptautisko sporta pasākumu rīkošanai Latvijā, kā arī par to,
ka ziedotās summas tika „iepludinātas” valsts budžetā un, izvērtējot federāciju iesniegtos pieprasījumus, tās
sadalīja LNSP. A.Kalniņš informē par valsts kapitālsabiedrību piešķirto ziedojumu sportam 2012.gadā. E.Fogelis
un A.Kalniņš precizē un komentē ziedoto summu sadalījumu. J.Naglis, E.Fogelis, A.Kalniņš, G.Zālītis,
R.Emuliņš – diskusija par valsts budžeta līdzekļu sportam sadali 2013.gadam un kapitālsabiedrību ziedojumiem.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai.
5.3.M.Šmits par futbola un regbija laukumiem.
M.Šmits izsaka savas pārdomas un secinājumus par jaunā futbola stadiona būvniecību un iespējām
tajā spēlēt arī regbiju. Galvenā problēma ir tā, ka futbola stadiona projektā nav ieplānota vieta regbija vārtiem,
lai gan bija solījumi stadionu pielāgot arī regbija spēlēšanai. E.Fogelis rekomendē radušos situāciju izklāstīt un
risināt Rīgas domē. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai.
5.4. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
S.Dzene lūdz valdes locekļus pierakstīt valdes nākamās sēdes datumu un šajā datumā neieplānot citus
pasākumus. Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2013.gada 9.janvārī plkst. 10:00 LSFP biroja telpās Grostonas
ielā 6b (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).

Sēdes vadītājs:

R.Emuliņš

Protokolēja:

S.Dzene
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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 10
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2012.gada 14.novembrī
plkst. 10:00 – 12:00

Piedalās: R.Emuliņš, M.Liepiņš (no 10:45), J.Naglis, A.Svars, V.Strazdiņš, M.Šmits, G.Zālītis, kā arī E.Puriņš,
E.Severs, I.Putniņš, E.Volonte
Nepiedalās: I.Agleniece, E.Fogelis, M.Kalnciems
Darba kārtība:
1. LSFP valdes iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par Sporta stipendiju konkursa rezultātiem 2012./13.mācību gadam.
3. Par Latvijas 6.Sporta kongresu.
4. Par ENGSO Forumu Kopenhāgenā 19.-20.oktobrī.
5. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
6. Par Latvijas Modernās pieccīņas federācijas valdes lēmumiem.
7. Dažādi.
1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 10.oktobra sēdes protokolu Nr.9. Nolēma apstiprināt LSFP
valdes 10.oktobra sēdes protokolu Nr.9 (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par Sporta stipendiju konkursa rezultātiem 2012./13.mācību gadam.
E.Puriņš informē par Sporta stipendiju komisijas lēmumu un stipendiju konkursa rezultātiem, kā arī
iepazīstina ar stipendiju sadalījumu. Norāda, ka par A.Plēsniekam piešķirtās stipendijas saņemšanu līgumu
nolēma slēgt ar Latvijas Augstskolu sporta savienību, jo Latvijas Svarcelšanas federācija, kura rekomendēja
A.Plēsnieku stipendiju konkursam, nav valstī atzīta federācija. Stipendiju komisija nolēma piešķirt stipendiju
L.Mūzei ar noteikumu, ka viņa līdz š.g. 30.novembrim iesniedz izziņu no LSPA par to, ka ir nokārti visi parādi
mācībās un viņa ir ieskaitīta LSPA 2.kursā. E.Puriņš paskaidro, ka skeitbordistam G.Gailītim stipendija netika
piešķirta, jo viņa pārstāvētais sporta veids nav iekļauts SportAccord (GAISF) un saskaņā ar Sporta stipendiju
konkursa nolikumu stipendija netiek piešķirta. E.Puriņš informē, ka sporta stipendijas ir sadalītas par kopējo
summu 21 800 Ls. G.Zālītis, R.Emuliņš, J.Naglis – diskusija par sporta stipendiju konkursa nolikuma sportisko
sasniegumu tabulā iekļautajām sacensībām. G.Zālītis ierosina nākamā gada sporta stipendiju konkursa
nolikumā paredzēt finansiālu atbalstu (kaut vai 100 Ls) visiem tiem sportistiem/studentiem, kuri ir startējuši
Eiropas vai pasaules čempionātos. G.Zālītis, A.Kalniņš, E.Puriņš - diskusija par sporta stipendiju fonda izveidi.
Nolēma atbalstīt Sporta stipendiju komisijas lēmumu par sportistiem/studentiem piešķirto sporta
stipendiju sadalījumu (stipendiju sadalījums pielikumā un mājas lapā www.lsfp.lv) (balsojums: par-7, pret-0,
atturas-0).
3. punkts. Par Latvijas 6.Sporta kongresu.
E.Severs informē par Latvijas 6.Sporta kongresu un galvenajiem jautājumiem, kas tiks izskatīti,
atgādina par iespēju reģistrēties dalībai kongresā, piebilst, ka kongresu atklās premjerministrs V.Dombrovskis,
kā arī to, ka savu dalību apstiprināja IZM ministrs R.Ķīlis. E.Severs iepazīstina ar kongresa darba materiāliem,
t.sk. „Sporta politikas pamatnostādnes 2013.- 2020.gadam”, norāda, ka pamatnostādņu galvenā devīze ir
„Sports – dzīves kvalitātei”. J.Naglis uzskata, ka par sportisku un veselīgu dzīves veidu pārraudzību vajadzētu
uzņemties arī Veselības ministrijai. E.Severs paskaidro, ka neviena resoru ministrija nevēlas atvēlēt daļu savu
budžeta līdzekļu sporta nozarei. Diskusija par Sporta politikas pamatnostādnēm.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un piedalīties Latvijas 6.Sporta kongresā.
4. punkts. Par ENGSO Forumu Kopenhāgenā 19.-20.oktobrī.
E.Puriņš informē par ENGSO Forumu Kopenhāgenā, kā arī norāda, ka ar informāciju par Forumu un
tajā izskatītajiem jautājumiem var iepazīties ENGSO mājas lapā www.engso.eu. Iepazīstina ar ENGSO mājas
lapu un ENGSO Foruma prezentāciju.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai.
5. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas vadītājs A.Kalniņš informē, ka komisija ir izvērtējusi
septiņpadsmit (17) pretendentu pieteikumus un rekomendē atbalstīt Šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu
visiem pretendentiem, kuri ir izpildījuši likuma prasības un atbilst vismaz vienam no MK noteikumiem, lai iegūtu
šaušanas instruktora sertifikātu, bet par deviņiem pretendentiem ir jāsagaida no Valsts policijas atbilde par to,
ka uz viņiem neattiecas „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma” 17. pantā noteiktie aizliegumi. A.Balodis
informē par 27.septembrī no VP Rīgas reģiona pārvaldes Atļauju sistēmas nodaļas saņemto vēstuli sakarā ar
nelaimes gadījumu treniņšaušanas laikā VEF Sporta Centrs šautuvē, kad gāja bojā A.Lapčins. Šaušanas
instruktoru sertifikācijas komisijas 12.novembra sēdē izvērtēja papildus saņemto informāciju un atkārtoti
izskatīja jautājumu par šaušanas instruktora sertifikāta anulēšanu Jevgēnijam Maļinam, kura dežūras laikā
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nošāvās A.Lapčins. A.Balodis iepazīstina ar komisijas lēmumu par atteikumu anulēt šaušanas instruktora
sertifikātu J.Maļinam un norāda, ka komisija lēmumu pieņēma, respektējot komisijas locekļa VP pārstāvja
A.Sudāra viedokli.
Nolēma:
5.1. Piešķirt Sergejam Sverčkovam (pers. kods 110963-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 333
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
5.2. Piešķirt Andrim Jaunbērziņam (pers. kods 170643-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 334
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
5.3. Piešķirt Andrim Praulītim (pers. kods 020746-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 335
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
5.4. Piešķirt Anželai Bricei (pers. kods 210370-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 336
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
5.5. Piešķirt Aijai Praulītei (pers. kods 110963-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 337
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
5.6. Piešķirt Ilzei Cekulei (pers. kods 220455-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 338 (balsojums:
par-8, pret-0, atturas-0).
5.7. Piešķirt Kasparam Ķikutam (pers. kods 110963-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 339
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
5.8. Piešķirt Jurim Auziņam (pers. kods 110963-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 340
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
5.9. Piešķirt Jānim Zupam (pers. kods 030739-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru izsniegt pēc
LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites
likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0)
5.10. Piešķirt Vitoldam Rozītim (pers. kods 140351-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru izsniegt
pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu
aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0)
5.11. Piešķirt Haraldam Barvikam (pers. kods 240159-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru
izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo
līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0)
5.12. Piešķirt Andrim Šņoriņam (pers. kods 020681-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru
izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo
līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0)
5.13. Piešķirt Pjotram Sardiko (pers. kods 140659-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru izsniegt
pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu
aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0)
5.14. Piešķirt Andrim Kusiņam (pers. kods 300983-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru izsniegt
pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu
aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0)
5.15. Piešķirt Rojam Razumam (pers. kods 220988-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru
izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo
līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0)
5.16. Piešķirt Dženetai Jansonei (pers. kods 230675-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru
izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo
līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0)
5.17. Piešķirt Līgai Kļaviņai (pers. kods 030289-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru izsniegt
pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu
aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
5.18. Atteikt anulēt Šaušanas instruktora sertifikātu Jevgēnijam Maļinam un par valdes lēmumu informēt
VP RRP Atļauju sistēmas nodaļu. (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
6. punkts. Par Latvijas Modernās pieccīņas federācijas valdes lēmumiem
M.Liepiņš iepazīstina ar sagatavoto lēmuma projektu un risinājumu konfliktam starp biedrību „Latvijas
Modernās pieccīņas federāciju” (turpmāk – LMPF) un biedrību „Modernās pieccīņas bērnu un jaunatnes sporta
klubs” (turpmāk – Klubs), kuru LMPF neuzņem par biedru. M.Liepiņš uzskaita nepilnības, kādas ir abu konfliktā
iesaistīto biedrību iesniegtajos dokumentos un paskaidro Federāciju komisijas viedokli. M.Liepiņš rekomendē
pieņemt starplēmumu par konstatētajām nepilnībām. G.Zālītis, J.Naglis, R.Emuliņš, E.Severs – diskusija par
abu biedrību starpā radušos konfliktu un tā risinājumu. E.Severs uzskata, ka nepieciešams visām federācijām
atgādināt par to, kādai informācijai jāatrodas federāciju interneta mājas lāpās, t.sk. noteikumiem par jaunu
biedru uzņemšanu. E.Severs uzskata, ka LMPF bija Klubam jāpaskaidro iemesli, kuru dēļ LMPF valde nolēma
atteikt uzņemt Klubu par LMPF biedru.
Nolēma noteikt LMPF trīs mēnešu termiņu konstatēto neatbilstību novēršanai, kā arī atgādināt visām
federācijām par to, kādai informācijai ir jābūt federāciju interneta mājas lapās (balsojums: par-7, pret-0, atturas1 (A.Kalniņš)).
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7.punktā izskatīja:
6.1. E.Severa informācija par aktualitātēm Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk – IZM).
E.Severs informē, ka no 2013.gada 1.janvāra aģentūras „Latvijas Sporta muzejs” juridiskais statuss
mainīsies un „Latvijas Sporta muzejs” būs valsts iestāde. Latvijas Nacionālās sporta padomes (turpmāk –
LNSP) sēdē 21.novembrī skatīs jautājumu par naudas balvām augstu sasniegumu sporta sportistiem un valsts
kapitālsabiedrību ziedojumu sadali. Sakarā ar audzēkņu skaita palielināšanos sporta skolās, valdība ir
atbalstījusi priekšlikumu par finansējuma palielināšanu sporta skolu pedagogu atalgojumam. Piešķirts
finansējums Vidzemes olimpiskā centra BMX trases attīstībai. E.Severs informē, ka tiek gatavots jauns
finansēšanas modelis 2011.gadā likvidēto sporta aģentūru pedagogu atalgojumam. Ar finansējuma sadales
kritērijiem tiks iepazīstināta arī LSFP valde. E.Puriņš ir neizpratnē par to, ka IZM ignorē LSFP lūgumu par
iespēju piedalīties pedagogu atalgojuma kritēriju izstrādē. E.Severs paskaidro IZM viedokli par kritēriju projekta
izstrādes gaitu un norāda uz galvenajiem akcentiem, pēc kuriem tiek veidoti kritēriji. E.Severs paskaidro IZM
sagatavotos priekšlikumus valsts kapitālsabiedrību ziedojumu sadalei. LSFP arī tiks piešķirta konkrēta
ziedojumu summa sadalei neolimpisko sporta veidu federācijām saskaņā ar LSFP izstrādātajiem valsts budžeta
līdzekļu sadales kritērijiem. V.Strazdiņš precizē, ka Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija (turpmāk – LNSF)
neietilpst Latvijas Paralimpiskās komitejas sastāvā, un tādēļ LNSF piešķirtais ziedojums ir jāatspoguļo atsevišķi.
E.Severs paskaidro, ka LNSF paredzētais finansējums 25 000 Ls Nedzirdīgo spēlēm ir izdalīts atsevišķi un
norāda, ka 2013.gada valsts budžeta finansēju apakšprogrammā 09.09 LSFP LNSF dalīs saskaņā ar. invalīdu
bloka federāciju izstrādātajiem kritērijiem. J.Naglis atgādina, ka arī darbības jomu federācijām (t. sk. Latvijas
Tautas sporta asociācija), lai tās varētu pretendēt uz valsts budžeta finansējumu, ir jāizstrādā un LSFP valdē
jāapstiprina valsts budžeta līdzekļu sadales kritēriji, jo 2012.gadā finansējums darbības jomu federācijām tika
sadalīts bez kritērijiem. E.Severs paskaidro situāciju ar valsts kapitālsabiedrību ziedojumu sadali un norāda uz
konkrēti „iezīmētajām” summām, kuras netiks sadalītas pēc LSFP izstrādātajiem budžeta līdzekļu sadales
kritērijiem. E.Puriņš neizprot kādēļ līgumus par „iezīmētajām” ziedojumu summām nevar slēgt ar konkrētajām
federācijām, un kādēļ šo ziedojumu saņemšanai ir jāiesaista LSFP. E.Severs paskaidro, ka šis jautājums
jāaktualizē IZM rītdienas (15.11.) sanāksmē. G.Zālītis, J.Naglis, E.Severs, R.Emuliņš – diskusija par ziedojumu
summu sadalījumu starp olimpiskajiem un neolimpiskajiem sporta veidiem (t.sk. motosports), kā arī starp
ziemas un vasaras olimpiskajiem sporta veidiem. E.Puriņš uzskata, ka kapitālsabiedrību ziedojumu naudu un
valsts budžeta finansējumu nevar jaukt kopā, jo par katru no finansējumiem ir jāatskaitās atsevišķi. E.Severs
paskaidro, ka IZM rekomendēs slēgt līgumus ar valsts kapitālsabiedrībām par kopējā ziedojuma sadali sporta
nozarei piecām organizācijām – LSFP, LOK, LPK, Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija, Jaunatnes sporta
fonds (LSIIDP). Diskusija par LSFP iespēju izmantot 5% no ziedojumu summas „iezīmēto” ziedojumu
administrēšanai.
Nolēma: informāciju pieņemt zināšanai.
6.2. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
E.Puriņš lūdz valdes locekļus pierakstīt valdes nākamās sēdes datumu un šajā datumā neieplānot citus
pasākumus. Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2012.gada 12.decembrī plkst. 10:00 LSFP biroja telpās
Grostonas ielā 6b (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).

Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene
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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 9
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2012.gada 10.oktobrī
plkst. 10:00 – 12:00

Piedalās: R.Emuliņš, E.Fogelis, M.Kalnciems M.Liepiņš, J.Naglis, A.Svars (no 10:10), V.Strazdiņš (no 10:45),
M.Šmits, kā arī E.Puriņš, U.Auniņa, G.Veismane, I.Kristovska
Nepiedalās: I.Agleniece, G.Zālītis
Darba kārtība:
1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Informācija par Ekonomikas un kultūras augstskolas piedāvājumu sportistiem un viņu ģimenes
locekļiem.
3. Par Murjāņu sporta ģimnāzijas attīstības plānu.
4. Par ENGSO Forumu Kopenhāgenā 19.-20.oktobrī.
5. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
6. Dažādi.
1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 19.septembra sēdes protokolu Nr.8. E.Fogelis izsaka
priekšlikumu par darba kārtības 6.punktu „Dažādi” – ierosina lūgt U.Auniņu informēt par Izglītības un zinātnes
ministrijas (turpmāk – IZM) aktualitātēm budžeta sadalē. Nolēma apstiprināt LSFP valdes 19.septembra sēdes
protokolu Nr.8 (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Informācija par Ekonomikas un kultūras augstskolas
piedāvājumu sportistiem un viņu ģimenes locekļiem.
Ekonomikas un kultūras augstskolas (turpmāk – EKA) rektore Gunta Veismane iepazīstina ar
augstskolas darbību un iespēju iegūt augstāko izglītību tālmācības un e-studiju programmās, kā arī informē par
īpašajiem piedāvājumiem sportistiem, t.sk. mācību maksas atlaidēm. EKA prorektore Ineta Kristovska
iepazīstina ar e-studiju modeli un programmām.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un izsūtīt sporta federācijām informāciju par EKA piedāvāto estudiju modeli augstākās izglītības iegūšanai (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0)..
3. punkts. Par Murjāņu sporta ģimnāzijas attīstības plānu.
IZM Sporta un jaunatnes departamenta vadītāja U.Auniņa iepazīstina ar IZM sagatavoto prezentāciju
LR Saeimai par to cik lielas ir sporta nozares izmaksas un kādu finansējumu valsts reāli piešķir šīs nozares
uzturēšanai un attīstībai. U.Auniņa pastāsta par situāciju Murjāņu sporta ģimnāzijā (turpmāk – MSĢ), tai
piešķirtajiem budžeta līdzekļiem un to izlietojumu. MSĢ finansējumu salīdzina ar daļēji IZM īpašumā esošajām
nacionālajām sporta bāzēm (Siguldas kamaniņu un bobsleja trase, stadions „Daugava”, tenisa centrs „Lielupe”,
SC „Mežaparks”) U.Auniņa izsaka secinājumus par ikgadējo valsts budžeta finansējumu sportam un tā
sadalījumu. Šogad MSĢ tika atjaunots ēdināšanas bloks, katlu māja un sākts darbs pie apkures sistēmas
nomaiņas. U.Auniņa uzskaita visus veicamos remontdarbus, lai nodrošinātu MSĢ sekmīgu funkcionēšanu.
Nākotnē paredzams MSĢ veidot par jaunatnes sporta attīstības centru un atteikties no raksturojuma „sporta
internāts”, tā vietā lietot terminu „dienesta viesnīca”. MSĢ tiks pielāgota arī kā vienīgā paraolimpiskā sporta
bāze valstī, Paredzēts veidot astoņas MSĢ filiāles dažādos Latvijas reģionos. No 2013.g. līdz 2015.gadam nav
plānots mainīt MSĢ iekļautos sporta veidus. U.Auniņa iepazīstina ar plānoto MSĢ infrastruktūras attīstību.
R.Emuliņš atzinīgi vērtē IZM piedāvāto MSĢ attīstības plānu, pretēji J.Nagļa viedoklim, kurš uzskata, ka
budžeta līdzekļi tiks izlietoti nelietderīgi un netiks sasniegts plānotais rezultāts, jo MSĢ ģeogrāfiskā atrašanās
vieta (meža vidū) rada bažas par plāna realitāti. J.Naglis pozitīvi vērtē olimpisko sporta centru un MSĢ filiāļu
attīstību reģionos, un nesaskata nepieciešamību Murjāņos būvēt kamaniņu un bobsleja starta estakādi, jo tāda
jau ir uzbūvēta Siguldā. M.Kalnciems uzskata, ka sporta bāzes ir jāveido un jāattīsta tajos reģionos, kur
konkrētais sporta veids ir pārstāvēts, tas attiecas arī uz MSĢ filiāļu veidošanu. M.Šmits norāda, ka MSĢ veidot
lielu sporta halli ir nelietderīgi, jo apšauba tās pilnvērtīgu noslogotību, vēlreiz uzsver MSĢ neizdevīgo atrašanās
vietu (meža vidū). M.Šmits secina, ka galvenais iemesls vēlmei saglabāt MSĢ ir varbūtība, ka MSĢ likvidācijas
gadījumā tai paredzētais finansējums vairs netiks iekļauts sporta budžetā, bet sadalīts citām nozarēm.
V.Strazdiņš, M.Kalnciems, E.Fogelis, U.Auniņa – diskusija par MSĢ darbības lietderīgumu. E.Fogelis norāda,
ka esošie sporta centri darbojas sekmīgi - sporta zāles un peldbaseini ir noslogoti, kā piemēru min Olimpisko
sporta centru un Liepājas sporta centru, kura noslogotību veicina arī pašvaldības. U.Auniņa norāda, ka Saeima
ir apstiprinājusi MSĢ attīstību, un tai piešķiramo finansējumu trīsgadu periodam. A.Kalniņš uzsver, ka MSĢ
piešķirtais finansējums ir jāizlieto lietderīgi un mērķtiecīgi, lai pēc pāris gadiem nebūtu atkal jāveic renovācija.
E.Fogelis, J.Naglis izsaka savas domas par jaunatnes sporta izglītības attīstību, gan MSĢ, gan valsts reģionos
un garantēto finansējumu šim mērķim. R.Emuliņš akcentē ‘MSĢ filiāļu attīstību kā vienu no galvenajiem
mērķiem. U.Auniņa apņemas sagatavot atsevišķu pārskatu/prezentāciju par MSĢ un tās filiāļu attīstības
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koncepciju, ar kuru iepazīstināt sporta veidu federācijas, lai pēc tam varētu uzzināt federāciju viedokli un
komentārus par MSĢ turpmāko attīstības plānu. E.Fogelis un R.Emuliņš uzskata, ka sporta veidu federācijām ir
jābūt ieinteresētām MSĢ attīstībā, gan audzēkņu grupu komplektācijā, gan treneru atlasē un darbā.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un lūgt IZM sagatavot MSĢ un tās filiāļu attīstības modeļa
prezentāciju, lai ar to varētu iepazīstināt sporta veidu federācijas (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
4. punkts. Par ENGSO Forumu Kopenhāgenā 19.-20.oktobrī.
E.Puriņš informē par ENGSO Forumu, kas notiks no 19. līdz 20.oktobrim Kopenhāgenā un iepazīstina
ar Foruma darba kārtību. E.Puriņš izsaka gatavību piedalīties ENGSO Forumā un piebilst, ka šajā laikā Dānijā
notiek arī Starptautiskās galda tenisa federācijas kongress, kurā viņš ir pilnvarots piedalīties no Latvijas Galda
tenisa federācijas.
Nolēma komandēt E.Puriņu uz ENGSO Forumu Kopenhāgenā no 19.-20.oktobrum (balsojums: par-9,
pret-0, atturas-0).
5. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas vadītājs A.Kalniņš informē, ka komisija ir izvērtējusi
astoņu pretendentu pieteikumus un rekomendē atbalstīt Šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu visiem
pretendentiem, kuri ir izpildījuši likuma prasības un atbilst vismaz vienam no MK noteikumiem, lai iegūtu
šaušanas instruktora sertifikātu, bet par trijiem pretendentiem ir jāsagaida no Valsts policijas atbilde par to, ka
uz viņiem neattiecas „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma” 17. pantā noteiktie aizliegumi. A.Svars izsaka
vēlmi saņemt nedaudz plašāku informāciju par katru no pretendentiem. A.Kalniņš paskaidro, ka Šaušanas
instruktoru sertifikācijas komisijā darbojas ļoti kompetenti pārstāvji un katra pretendenta iesniegtie dokumenti
tiek rūpīgi izvērtēti, tādēļ uzskata, ka komisijas lēmumam var uzticēties. A.Kalniņš piebilst, ka vēl joprojām nav
nekādu izmaiņu likumdošanā un lēmumu par šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu apstiprina LSFP valde.
Nolēma:
5.1. Piešķirt Andrai Novickai (pers. kods 240380-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 325
(balsojums: par-7, pret-0, atturas-1 (A.Svars), nebalso E.Fogelis).
5.2. Piešķirt Annai Jermolajevai (pers. kods 180770-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 326
(balsojums: par-7, pret-0, atturas-1 (A.Svars), nebalso E.Fogelis).
5.3. Piešķirt Aleksandram Leščinskim (pers. kods 200557-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr.
327 (balsojums: par-7, pret-0, atturas-1 (A.Svars), nebalso E.Fogelis).
5.4. Piešķirt Ludmilai Gubenko (pers. kods 260151-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 328
(balsojums: par-7, pret-0, atturas-1 (A.Svars), nebalso E.Fogelis).
5.5. Piešķirt Aleksandram Beloļipeckim (pers. kods 091155-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr.
329 (balsojums: par-7, pret-0, atturas-1 (A.Svars), nebalso E.Fogelis).
5.6. Piešķirt Agrim Zariņam (pers. kods 110875-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru izsniegt
pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu
aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-7, pret-0, atturas-1 (A.Svars), nebalso
E.Fogelis).
5.7. Piešķirt Oļegam Prisakaram (pers. kods 310872-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru
izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo
līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-7, pret-0, atturas-1 (A.Svars), nebalso
E.Fogelis).
5.8. Piešķirt Pāvelam Makreckim (pers. kods 160878-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru
izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo
līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-7, pret-0, atturas-1 (A.Svars), nebalso
E.Fogelis).
6.punktā izskatīja:
6.1. IZM SJD direktores U.Auniņas informācija par sporta budžetu 2013.gadam.
E.Fogelis lūdz informēt par budžeta sadalījumu treneru atalgojumam 2013.gadam. U.Auniņa atgādina
federācijām treneru algām piešķirtā finansējuma nosacījumus, t.i. likvidēto sporta aģentūru audzēkņiem pabeigt
iesākto mācību treniņu grupu un norāda, ka izvērtējot situāciju, IZM ir secinājusi, ka daļa audzēkņu, jau beiguši
mācības, kā arī piebilst, ka treneri nebija tiesīgi šajās grupās uzņemt jaunus audzēkņus. A.Auniņa uzsver, ka
treneru algām paredzētais finansējums tiks saglabāts sporta budžeta apakšprogrammā „Sporta federācijas un
pasākumi”, bet finansējums treneru algām iepriekšējā statusā vairs netiks piešķirts. E.Fogelis interesējas par to
sporta veidu attīstību, kuri nav iekļauti nevienā no sporta skolām un šo sporta veidu treneru tālāko likteni, kā
piemēru min moderno pieccīņu, jātnieku sportu, bobsleju un tehniskos sporta veidus. E.Puriņš atgādina par
28.augustā IZM nosūtīto vēstuli, kurā izteiks lūgums iekļaut LSFP pārstāvi treneru darba izvērtēšanas un jauno
kritēriju izstrādes darbā un piebilst, ka LSFP vēl joprojām, nekādu atbildi no IZM nav saņēmusi. E.Puriņš vēlreiz
apliecina, ka LSFP vēlas iesaistīties šajā darbā. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un lūgt iespēju LSFP
pārstāvim piedalīties federāciju algoto treneru līdzšinējā darba izvērtēšanā un jaunu sadales principu un kritēriju
projekta izstrādes darbā.
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6.3. Par konfliktu Latvijas Modernās pieccīņas federācijā.
A.Kalniņš informē par konfliktu starp biedrību „Latvijas Modernās pieccīņas federācija” (turpmāk –
LMPF) un biedrību „Modernās pieccīņas bērnu un jaunatnes sporta klubs”. LSFP ir saņēmusi Modernās
pieccīņas bērnu un jaunatnes sporta kluba valdes priekšsēdētāja K.Čaikovska iesniegumu ar lūgumu izvērtēt
LMPF rīcību sakarā ar atteikumu uzņemt klubu par LMPF biedru. M.Liepiņš informē, ka no LMPF ir saņemta
atbilde, kurā ir paskaidrots LMPF 5.oktobra valdes sēdē pieņemtais lēmums par jaunu biedru uzņemšanu, kā arī
ir iesniegts valdes sēdes protokola izraksts. A.Kalniņš pastāsta esošā konflikta būtību. M.Liepiņš konstatē, ka
LMPF savu lēmumu ir pieņēmusi saskaņā ar LMPF statūtiem. E.Fogelis, J.Naglis, E.Puriņš – diskusija par
LMPF valdes lēmumu. Nolēma uzdot M.Liepiņam sasaukt Sporta federāciju komisijas sēdi, kurā izskatīt
jautājumu par konfliktu par jaunu biedru uzņemšanu starp LMPF un biedrību „„Modernās pieccīņas bērnu un
jaunatnes sporta klubs” (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
6.2. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
E.Puriņš lūdz valdes locekļus pierakstīt valdes nākamās sēdes datumu un šajā datumā neieplānot citus
pasākumus. Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2012.gada 14.novembrī plkst. 10:00 LSFP biroja telpās
Grostonas ielā 6b (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).

Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene
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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 8
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2012.gada 19.septembrī
plkst. 10:00 – 12:30

Piedalās: I.Agleniece (no 10:35), R.Emuliņš, E.Fogelis, M.Kalnciems M.Liepiņš, J.Naglis (no 10:10), A.Svars,
V.Strazdiņš, M.Šmits, G.Zālītis, kā arī E.Puriņš, U.Auniņa, E.Severs, I.Putniņš, A.Ābele (no 11:30), A.Balodis
(līdz 11:00), R.Emuliņš (jun.)
Nepiedalās: nav
Darba kārtība:
1. LSFP valdes iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
2. Informācija par Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas mērķiem un iespējamo sadarbību ar Latvijas
Sporta federāciju padomi.
3. Iepazīšanās ar IZM valsts sekretāra vietnieci un Sporta un jaunatnes departamenta direktori U.Auniņu.
4. Par Sporta stipendiju konkursa nolikumu un stipendiju komisijas sastāvu 2012./13.mācību gadam.
5. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
6. Dažādi.
.
1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 15.augusta sēdes protokolu Nr.7. Nolēma apstiprināt LSFP
valdes 15.augusta sēdes protokolu Nr.7 (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Informācija par Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas mērķiem un iespējamo
sadarbību ar Latvijas Sporta federāciju padomi.
Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas (turpmāk – LKSSA) izpilddirektors Indriķis Putniņš
iepazīstina ar LKSSA dibināšanas motivāciju, tās mērķiem un uzdevumiem, paskaidro, ka komandu sporta
spēļu federācijas nolēma apvienoties asociācijā, lai kopīgi paustu savas idejas un piedalītos šo ideju
realizēšanā, kā arī sporta politikas izmaiņu veicināšanā, jo sports valstī tiek ļoti zemu novērtēts. R.Emuliņš
piebilst, ka arī viņš ir LKSSA dibinātāju skaitā un norāda uz LKSSA galvenajiem mērķiem, tai skaitā, jaunatnes
sporta attīstību. E.Puriņš jautā par LKSSA plāniem sadarbībai ar LSFP un izsaka savu pārliecību, ka jāveicina
vienas, vienotas sporta organizācijas izveidi, nevis jāšķeļas pa atsevišķiem novirzienu blokiem. I.Putniņš
norāda, ka LKSSA sadarbība ar LSFP ir ļoti vēlama un nepieciešama uzstādīto mērķu realizēšanai. E.Fogelis
atzinīgi vērtē LKSSA izveidošanu un tās līdzšinējo darbību, kā arī izvirzītos nākotnes mērķus. Oponējot
E.Puriņam, E.Fogelis norāda uz to, ka starptautiskajās sporta organizācijās arī ir izveidoti atsevišķu sporta veidu
bloki un kā piemēru min ziemas sporta veidus. G.Zālītis interesējas par to, kādēļ no divpadsmit sporta spēļu
federācijām LKSSA ir apvienojušās tikai septiņas un izsaka savu viedokli par finansējuma sadales reālo
situāciju, kā arī diskutē par sporta spēļu atbalsta fonda dibināšanu un IZM kritērijiem valsts budžeta finansējuma
sadalē sporta spēļu valsts izlašu vajadzībām. I.Putniņš informē, ka piedāvājumu iestāties LKSSA ir saņēmušas
visas komandu sporta spēļu federācijas un lēmumu iestāties vai neiestāties pieņem katra federācija individuāli.
R.Emuliņš norāda, ka LKSSA ir un vēlas būt IZM partneris finansējuma sadalē. E.Puriņš uzskata, ka LKSSA
iestāšanās biedra nauda ir galvenais iemesls, kas neveicina pārējo komandu sporta spēļu federāciju
iestāšanos. I.Putniņš paskaidro pēc kādiem principiem LKSSA dibinātāji ievēlēja valdi un noteica biedru naudas
maksu. E.Puriņš uzskata, ka visiem sporta veidiem ir jābūt līdzvērtīgiem un neatbalsta prioritāro sporta veidu
noteikšanu Latvijā. I.Putniņš norāda, ka par prioritārajiem sporta veidiem ir jādiskutē valsts līmenī, jo nevar
izdalīt tikai dažus sporta veidus un paskaidro, ka finansējuma sadales kritērijos valsts izlasēm LKSSA jau ir
nodefinējusi prioritāros sporta veidus. J.Naglis norāda, ka šobrīd galvenie sadarbības partneri ar valsts
institūcijām ir LSFP un LOK, bet visu pārējo veidojumu aktivitātes ir apsveicamas, kamēr tās komunicē ar
sabiedrību un neignorē LSFP un LOK, pretējā gadījumā ir jāmaina visa valsts sporta struktūra. J.Naglis uzskata,
ka LKSSA jau sen vajadzēja kontaktēties ar LSFP, lai saskaņotu savus kritērijus un darbības plānus, tomēr
LKSSA darbošanos vērtē atzinīgi un rekomendē turpmāk LKSSA respektēt sporta hierarhijas principu. G.Zālītis
salīdzina LKSSA darbību ar Latvijas Olimpisko vienību. M.Kalnciems uzskata, ka jāveicina sporta organizāciju
konsolidācija. A.Svars neatbalsta prioritāro sporta veidu noteikšanu. E.Fogelis izsaka savas pārdomas par
finansējuma pieprasījumu un tā pamatojumu, kā arī par vienotas pieprasījuma formas izveidi. I.Putniņš precizē,
ka LKSSA, atsaucoties IZM aicinājumam, izstrādāja finansējuma sadales kritērijus komandu sporta spēļu
federāciju valsts izlašu nodrošinājumam un saskaņoja tos. V.Strazdiņš uzskata, ka LKSSA varētu būt labs
padomdevējs LSFP un atbalsta sporta organizāciju konsolidāciju. R.Emuliņš uzskata, ka LKSSA vairāk ir
jāinformē sporta sabiedrība par savas darbības saturu, lai nerastos nepareizs viedoklis un pārpratumi.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai.
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3. punkts. Iepazīšanās ar IZM valsts sekretāra vietnieci un
Sporta un jaunatnes departamenta direktori Ulriku Auniņu.
E.Severs informē par izmaiņām IZM Sporta un jaunatnes departamenta amatpersonu sastāvā, un
iepazīstina ar departamenta direktori/valsts sekretāra vietnieci Ulriku Auniņu, kā arī piebilst, ka viņa amats no
3.septembra ir Sporta un jaunatnes departamenta direktores vietnieks sporta jomā. Valdes locekļi iepazīstina ar
sevi departamenta direktori.
U.Auniņa informē par galvenajām aktualitātēm IZM un Sporta un jaunatnes departamentā. Viens no
galvenajiem uzdevumiem ir apzināt finansējuma izlietojuma tāmes un to pamatojumu tajās organizācijās, kuras
saņem valsts budžeta finansējumu no IZM. Mērķis ir nākamā gada sporta budžeta pieprasījuma pamatojums un
tā izlietojums. Informē, ka septembra beigās plānots sasaukt Nacionālās sporta padomes (turpmāk – LNSP)
sēdi, kuras vadību vēlas uzņemties Ministru prezidents V.Dombrovskis, piebilst, ka arī tiks mainīts LNSP
sastāvs. Izvērtē darbu pie Nacionālā attīstības plāna (turpmāk – NAP) un norāda, ka NAP sports ir pieminēts
tikai vienā apakšpunktā - „Veselīga dzīvesveida veicināšana”. U.Auniņa izsaka ierosinājumu arī nevalstiskajām
organizācijām iesaistīties NAP izstrādes darbā un iesniegt priekšlikumus sporta nozares nozīmīguma
palielināšanai. NAP ir atvēlēta ievērojama vieta Eiropas Savienības (turpmāk – ES) finanšu līdzekļu
piesaistīšanai un sporta nozarei ir jācenšas daļa finansējuma iegūt. IZM plānojot ES līdzekļu izlietojumu, sporta
nozarei ir pieprasījusi apmēram 200 milj. latu uz septiņiem plānošanas gadiem. Galvenās prioritātes būs sporta
bāzes, kā arī skolu sporta bāžu infrastruktūras un sporta zāļu sakārtošana, sporta inventāra iegāde. Sadarbībā
ar VARAM plānots attīstīt meža taku un lauku tūrismu, kam tiktu pielāgotas dabas teritorijas un izmantoti dabas
resursi sportošanas vajadzībām, piemēram, slēpošanas, riteņbraukšanas, nūjošanas dabas trases.
A.Kalniņš lūdz U.Auniņu pastāstīt par sadarbību ar sporta veidu federācijām un LSFP. U.Auniņa uzsver,
ka IZM neatbalsta un neatbalstīs ideju par prioritārajiem sporta veidiem, kā arī to, ka tikai tie tiek finansēti. IZM
noteiks sporta veidus, kuriem finansējums tiks piešķirts ar attiecīgu koeficientu saskaņā ar IZM izstrādātajiem
kritērijiem. J.Naglis, A.Svars uzskata, ka koeficientu sporta veidiem vajadzētu piešķirt izvērtējot sasniegtos
rezultātus, jo savādāk tiek izdalīti prioritārie sporta veidi jau pēc būtības un attiecīgi arī finansējuma sadale.
U.Auniņa paskaidro, ka koeficients tiks piešķirts par bērnu un jauniešu sporta attīstību, konkrētāk, par sporta
veida masveidību un nodarbību nodrošināšanu. G.Zālītis izsaka savas domas par prioritārajiem sporta veidiem
un norāda uz LSFP izstrādātajiem budžeta sadales kritērijiem, domā, ka prioritāte jānosaka sporta būvju
celtniecībā. M.Šmits uzskata, ka primāri jānosaka trīs sporta stundas vispārizglītojošajās skolās, kā arī jāattīsta
sporta bāzes. U.Auniņa norāda uz IZM un LSFP kopējo sadarbību sporta nozares pilnveidošanā. J.Naglis lūdz
precizēt par kuru no diviem NAP modeļiem U.Auniņa runā, un kuru IZM izmanto savu priekšlikumu
sagatavošanai, jo punkts par „meža takām” ir iekļauts otrajā, paralēli gatavotajā NAP.
E.Puriņš lūdz informēt par valsts finansējuma piešķiršanu sporta treneru algām līdz šā gada beigām un
atgādina par LSFP 28.augustā IZM nosūtīto vēstuli ar lūgumu piedalīties federāciju algoto treneru līdzšinējā
darba izvērtēšanā un jaunu sadales principu un kritēriju projekta izstrādes darbā. E.Severs paskaidro, ka
20.septembrī būs Saeimas sēde, kurā apstiprinās budžeta grozījumus un lems par finansējuma sadali.
E.Severs apliecina, ka IZM slēgs līgumus ar visām federācijām, kurām bija piešķirts finansējums treneru algām
līdz 30.septembrim, par finansējuma nodrošināšanu līdz gada beigām, ievērojot iepriekšējo naudas sadalījumu.
E.Severs informē, ka valdībā ir uzsākts darbs pie nākamā gada budžeta sadales un ministrijā budžeta
bāzes skaitļi ir apstiprināti, norāda, ka IZM nākamā gada budžeta projektu jau ir iesniegusi Ministru kabinetā
(turpmāk – MK), piebilst, ka budžeta summa apakšprogrammā 00.09.09. ir tāda pati, kā šogad (9,7 milj. un 4,32
milj. valsts galvojumi), taču vēl nav pieņemts lēmums par to, vai valsts nākamgad turpinās finansēt treneru
atalgojumu tām 24 federācijām, kurām šogad tika piešķirts finansējums treneru algām. Nākamā gada budžets
plānots 16,1 milj., palielinājums ir saistīts ar papildu finansējumu Siguldas bobsleja un kamaniņu trasei un
Murjāņu sporta ģimnāzijai (turpmāk – MSĢ). Sporta budžetā ir divas jaunas apakšprogrammas - komandu
sporta spēļu izlašu nodrošināšana (1 milj.) un nacionālas nozīmes sporta pasākumu finansēšana (50 tūkst.).
IZM SJD ir iesniedzis priekšlikumu Finanšu ministrija (turpmāk – FM) sporta budžeta ietvaros samazināt sporta
bāzēm plānoto finansējumu par 20 tūkst. un augstu sasniegumu sporta naudas balvām plānoto finansējumu 50
tūkst. samazināt par 20 tūkst., šos 40 tūkst. paredzēt MSĢ (precēm un pakalpojumiem). E.Severs, A.Kalniņš –
diskusija par ilgtspējīgu sporta budžetu un prioritātēm budžeta sadalē.
E.Severs uzskata, ka IZM sadarbības partneri ir LSFP un LOK, bet LKSSA vēlme uzņemties komandu
sporta spēļu federāciju koordinatora lomu sarunās ar valdību nav atbalstāma, jo sarežģī un izjauc jau
izveidojušos sistēmu sadarbībā ar LSFP un LOK.
E.Puriņš interesējas par to, vai ir iespējams iegūt no IZM informāciju par atsevišķo finansējumu, kādu
sporta federācijas un to sporta veidi saņem no dažādajām budžeta apakšprogrammām, kā arī LOK, LOV, MSĢ,
pašvaldībām un norāda, ka pēdējais šāds apkopojums tika veikts 2002.gadā. E.Severs paskaidro, ka IZM
pagaidām apkopo apakšprogrammās 00.09.09. un 00.09.21. sadalīto finansējumu un norāda, ka vajadzētu
apkopot arī federāciju saņemto netiešo (ziedojumus) finansējumu. E.Puriņš piebilst, ka informāciju par
saņemtajiem ziedojumiem var iegūt no federāciju iesniegtajiem gada pārskatiem, kuru kopijas federācijas
iesniedz LSFP grāmatvedībā. E.Severs piedāvā LSFP atjaunot informācijas apkopošanu par saņemto kopējo
finansējumu sporta federācijās.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai.
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4. punkts. Par Sporta stipendiju konkursa nolikumu un stipendiju komisijas sastāvu
2012./13.mācību gadam.
E.Fogelis ierosina noteikt Valsts garantijas augstu sasniegumu sporta sportistiem, kuri pārstāvējuši
Latviju Olimpiskajās spēlēs, Eiropas un pasaules čempionātos, piedāvājot viņiem valsts apmaksātas studiju
vietas bakalaura studiju programmās, uzskata, ka tas palīdzētu aktīvajiem sportistiem un arī aktīvās sporta
gaitas beigušajiem sportistiem iekļauties reālajā dzīvē. E.Puriņš informē, ka šogad sporta stipendijām iedalītais
finansējums ir 22 800 latu un iepazīstina ar sporta stipendiju konkursa Nolikumu, piebilst, ka Sporta stipendiju
komisija savā sēdē šo Nolikumu izskatīja. A.Ābele norāda, ka Sporta stipendiju komisija ierosināja stipendiju
konkursa Nolikuma 1.tabulu papildināt ar SELL spēlēm, kuras attiecīgi tabulā pēc punktu sadalījuma tiek
vērtētas nedaudz augstāk nekā Latvijas čempionāts pieaugušajiem. G.Zālītis un I.Agleniece ierosina sportistiem
punktus par dalību Olimpiskajās spēlēs piešķirt neatkarīgi no izcīnītās vietas. M.Šmits un G.Zālītis ierosina
Nolikuma 1.tabulu papildināt ar Latvijas Olimpiādes sacensībām un tās pielīdzināt Latvijas čempionātam
pieaugušajiem. E.Puriņš paskaidro V.Strazdiņam, ka Nedzirdīgo olimpiāde un Pasaules spēles tiks iekļautas
nākamā gada sporta stipendiju Nolikumā, jo šogad šīs sacensības nenotiek. E.Severs norāda, ka sporta
stipendija tiek piešķirta labākajiem sportistiem, lai motivētu viņus studēt. E.Puriņš iepazīstina ar organizāciju
deleģētajiem pārstāvjiem darbam Sporta stipendiju komisijā.
Nolēma:
4.1. Papildināt Sporta stipendiju konkursa Nolikuma 1.tabulu ar divām sacensībām – SELL spēles un
Latvijas Olimpiāde. Apstiprināt ar labojumiem Sporta stipendiju konkursa Nolikumu. (balsojums: par-11, pret-0,
atturas-0).
4.2. Apstiprināt Sporta stipendiju komisiju šādā sastāvā: Agita Ābele (LSPA, komisijas vadītāja), Santa
Roze (IZM SJD), Marita Vilciņa (LOV), Andris Lupiks (LOK) – ja tiks apstiprināts deleģējums, Egils Puriņš,
Einars Fogelis, Raimonds Emuliņš (LSFP) (balsojums: par-11, pret-0, atturas-0).
5. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas vadītājs A.Kalniņš informē, ka komisija ir izvērtējusi
deviņu pretendentu pieteikumus un rekomendē atbalstīt Šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu visiem
pretendentiem, kuri ir izpildījuši likuma prasības un atbilst vismaz vienam no MK noteikumiem, lai iegūtu
šaušanas instruktora sertifikātu, bet par pieciem pretendentiem ir jāsagaida no Valsts policijas atbilde par to, ka
uz viņiem neattiecas „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma” 17. pantā noteiktie aizliegumi..
Nolēma:
4.1. Piešķirt Valērijai Gudeņai (pers. kods 150275-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 316
(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.2. Piešķirt Jānim Asarītim (pers. kods 020171-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 317
(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.3. Piešķirt Ritvaram Siliņam (pers. kods 030787-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 318
(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.4. Piešķirt Ivaram Grīnbergam (pers. kods 270167-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 319
(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.5. Piešķirt Aleksandram Majevskim (pers. kods 260974-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru
izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo
līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.6. Piešķirt Aleksandram Seidametovam (pers. kods 210948-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu,
kuru izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un
speciālo līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0, nebalso
E.Fogelis).
4.7. Piešķirt Valērijam Silinam (pers. kods 130791-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru izsniegt
pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu
aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.8. Piešķirt Jevgenijai Žukovai (pers. kods 160461-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru izsniegt
pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu
aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.9. Piešķirt Ivetai Galeckai (pers. kods 241186-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru izsniegt
pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu
aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
5.punktā izskatīja:
5.1. M.Liepiņa informācija par Finanšu ministrijā (turpmāk – FM) 23.augustā notikušo sanāksmi.
M.Liepiņš informē par 23.augustā FM notikušo sanāksmi, kurā izskatīja jautājumu par nevalstisko
organizāciju (turpmāk – NVO) finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem - Ministru kabineta (turpmāk – MK)
noteikumu projekts „Kārtība, kādā nevalstiskajām organizācijām piešķir valsts budžeta finansējumu, veic tā
izlietojuma uzraudzību, kontroli un neatbilstoši izlietotā finansējuma atgūšanu”. Sanāksmē lēma, ka katrai
nozaru ministrijai atsevišķi vajag izstrādāt sistēmu par to, kā tiks finansētas NVO. Nolēma informāciju pieņemt
zināšanai
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5.2. Par interneta mājas lapu www.kur-treneties.lv
Rihards Emuliņš iepazīstina ar interneta mājas lapu www.kur-treneties.lv, kā arī aicina sadarboties ar
portāla veidotājiem un informēt sporta veidu federācijas par to, ka federācijām ir iespēja portālā reģistrēties un
ievietot informāciju par savu federāciju un sporta notikumiem, kā arī par iespējām trenēties Nolēma informāciju
pieņemt zināšanai
5.3. M.Liepiņa informācija par sanāksmi Kultūras ministrijā.
M.Liepiņš informē par sanāksmi, kuru organizēja Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas
departaments un tajā izskatītajiem jautājumiem. Sanāksmes tēma bija „Par brīvprātīgā darba tiesisko
regulējumu, pamatojoties uz Ministru prezidenta rezolūciju Nr.111-1/40”. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai
5.4. A.Klaniņa informācija par LOK Ģenerālo asambleju.
A.Kalniņš informē par gaidāmo LOK Ģenerālo asambleju, kā arī par LOK vadības amatu kandidātiem
un viņu plānotajām debatēm ar sporta federāciju pārstāvjiem. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai
5.5. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
E.Puriņš lūdz valdes locekļus pierakstīt valdes nākamās sēdes datumu un šajā datumā neieplānot citus
pasākumus. Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2012.gada 10.oktobrī plkst. 10:00 LSFP biroja telpās Grostonas
ielā 6b (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).

Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene
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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 7
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2012.gada 15.augustā
plkst. 10:00 – 11:30

Piedalās:, E.Fogelis, M.Kalnciems M.Liepiņš, A.Svars, M.Šmits, G.Zālītis, kā arī E.Puriņš, A.Brūne, K.Randohs,
A.Balodis
Nepiedalās: I.Agleniece, R.Emuliņš, J.Naglis, V.Strazdiņš,
Darba kārtība:
1. LSFP valdes iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par Sporta stipendiju konkursa nolikumu un stipendiju komisijas sastāvu 2012./13.mācību gadam.
3. Par biedrības „Latvijas Ušu associācija” atzīšanu.
4. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
5. Dažādi.

1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
A.Kalniņš izsaka pateicību un ir gandarīts par Latvijas sportistu veiksmīgajiem startiem Londonas
Olimpiskajās spēlēs. A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 13.jūlija sēdes protokolu Nr.6. Nolēma apstiprināt
LSFP valdes 13.jūlija sēdes protokolu Nr.6 (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par Sporta stipendiju konkursa nolikumu un stipendiju komisijas sastāvu
2012./13.mācību gadam.
E.Puriņš lūdz iepazīties ar Sporta stipendiju konkursa Nolikuma projektu 2012./2013.māc.g., kuru pēc
Sporta stipendiju komisijas izvērtēšanas vajadzēs apstiprināt valdes septembra sēdē, kā arī informē par
iepriekšējā mācību gada Sporta stipendiju komisijas sastāvu. E.Puriņš norāda uz nepieciešamajiem
precizējumiem Nolikumā. E.Fogelis ierosina atdalīt no pārējām sacensībām tās sacensības, kurām ir
kvalifikācijas sacensības. Kā piemēru min atšķirības dalībai pasaules čempionātos. Diskusija par R.Emuliņa
kandidatūru darbam Sporta stipendiju komisijā. E.Puriņš informē, ka Eiropas organizācija „European Athlete as
Student Network (EAS-The Dualcareer network) sadarbībā ar Latvijas Universitāti no 13. līdz 15. septembrim
rīko konferenci „Dual Career – East meets West” un LSFP ir saņēmusi uzaicinājumu uzstāties ar informatīvu
ziņojumu par to kā LSFP veicina augstu sasniegumu sporta sportistu izglītības apguvi. E.Puriņš izsaka gatavību
sagatavot šādu ziņojumu un uzstāties konferencē. E.Puriņš informē par sertifikāciju komisijas sekretāra
A.Baloža darba grafika izmaiņām un viņam uzticētajiem papildus pienākumiem - apkopot sporta stipendiju
konkursa rezultātus un federāciju iesniegto informāciju par sportistu augstiem sasniegumiem sportā, kā arī
informē par veikto izmaiņu darba samaksā.
Nolēma:
2.1. Informēt IZM Sporta un jaunatnes departamentu, LOK, Latvijas Olimpisko vienību un Latvijas
Augstskolu sporta savienību par Sporta stipendiju komisijas izveidi un lūgt organizācijām deleģēt pārstāvi
darbam komisijā (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
2.2. Pilnvarot E.Puriņu sagatavot informatīvo ziņojumu un uzstāties Eiropas organizācijas „European
Athlete as Student Network (EAS-The Dualcareer network) un Latvijas Universitātes rīkotajā konferencē „Dual
Career – East meets West” (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
3. punkts. Par biedrības „Latvijas Ušu asociācija” atzīšanu.
M.Liepiņš informē par to, ka 4.jūlijā biedrība „Latvijas Ušu asociācija” iesniedza dokumentus LSFP, lai
iegūtu atzītas federācijas statusu ušu sporta veidā un norāda, ka iesniegts ir arī darbības pārskats sākot no
2009.gada, kā arī starptautiskās federācijas (International Wushu Federation) apliecinājuma vēstule, ka Latvijas
Ušu asociācijas ir tās biedrs. M.Liepiņš paskaidro, ka biedrības „Latvijas Ušu asociācija” iesniegtie dokumenti
atbilst likuma un MK noteikumu prasībām un lūdz valdi balsot par atzītas federācijas statusa piešķiršanu.
M.Liepiņš informē, ka Latvijas Ušu asociācijā ir divi kolektīvie biedri, kuros ar šo sporta veidu nodarbojas vismaz
200 sportistu.
Nolēma atzīt biedrību „Latvijas Ušu asociācija” (reģ.Nr. 40008089357), piešķirot tai tiesības vadīt un
koordinēt darbu ušu sportā Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti Starptautiskajā Ušu federācijā (IWF) un Eiropas Ušu
federācijā (EWF) (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
4. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas vadītājs A.Kalniņš informē, ka komisija ir izvērtējusi
17 (septiņpadsmit) pretendentu pieteikumus un rekomendē atbalstīt Šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu
visiem pretendentiem, kuri ir izpildījuši likuma prasības un atbilst vismaz vienam no MK noteikumiem, lai iegūtu
šaušanas instruktora sertifikātu, bet par septiņiem pretendentiem ir jāsagaida no Valsts policijas atbilde par to,
ka uz viņiem neattiecas „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma” 17. pantā noteiktie aizliegumi. E.Fogelis,
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A.Svars, A.Balodis, E.Puriņš – diskusija par šaušanas instruktoru sertificēšanu, pretendentu savlaicīgu
dokumentu iesniegšanu un par iespējām LSFP valdei atteikties no šaušanas instruktoru sertificēšanas
pienākuma.
Nolēma:
4.1. Piešķirt Nadeždai Dombrovskai (pers. kods 310171-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 300
(balsojums: par-6, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.2. Piešķirt Afanasijam Kuzminam (pers. kods 220347-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 301
(balsojums: par-6, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.3. Piešķirt Agrim Klimanovam (pers. kods 300957-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 302
(balsojums: par-6, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.4. Piešķirt Mārim Lambertam (pers. kods 250368-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 303
(balsojums: par-6, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.5. Piešķirt Igoram Gribustam (pers. kods 240459-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 304
(balsojums: par-6, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.6. Piešķirt Rimantam Zeltzaķim (pers. kods 050270-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 305
(balsojums: par-6, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.7. Piešķirt Aleksejam Gedercevam (pers. kods 050662-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 306
(balsojums: par-6, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.8. Piešķirt Aleksandram Voloncēvičam (pers. kods 241251-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr.
307 (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.9. Piešķirt Madaram Grundmanim (pers. kods 240879-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 308
(balsojums: par-6, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.10. Piešķirt Guntim Upmalim (pers. kods 081049-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 299
(balsojums: par-6, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.11. Piešķirt Arnim Zanderam (pers. kods 310158-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru izsniegt
pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu
aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.12. Piešķirt Viktoram Timofejevam (pers. kods 020760-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru
izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo
līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.13. Piešķirt Jānim Andrušaitim (pers. kods 100986-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru
izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo
līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.14. Piešķirt Vladimiram Baško (pers. kods 050462-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru
izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo
līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.15. Piešķirt Arturam Bratuškinam (pers. kods 190670-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru
izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo
līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.16. Piešķirt Jānim Gulbim (pers. kods 291083-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru izsniegt
pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu
aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
4.17. Piešķirt Ivaram Gulbim (pers. kods 141261-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu, kuru izsniegt
pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz viņu neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu
aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi. (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
5.punktā izskatīja:
5.1. IZM Sporta un jaunatnes departamenta vadītājas vietnieces A.Brūnes informācija.
A.Kalniņš lūdz informēt par IZM paredzēto finansējumu sporta treneru atalgojumiem līdz šā gada
beigām un turpmāk 2013.gadā. A.Brune paskaidro, ka septembrī ir paredzētas valdības ārkārtas sēdes, kurās
tiks apstiprināts budžets un lems par IZM vēl neizlietoto budžeta līdzekļu sadali, konkrēti tiks sadalīti 70 000
latu. A.Brūne apstiprina, ka IZM augusta beigās ar visām federācijām, kurām bija piešķirts finansējums treneru
algām līdz 30.septembrim, slēgs papildu līgumus par finansējuma piešķiršanu līdz gada beigām, ievērojot
iepriekšējo naudas sadalījumu. Kopējā summa treneru algām ir 21 000 latu.
A.Brūne informē par vairāku IZM darba grupu sanāksmēm:
20.augustā – Sporta politikas pamatnostādņu izstrādes darba grupas sanāksme, 22.augustā – Valsts un
pašvaldību nozīmes sporta infrastruktūras attīstības koncepcijas izstrādes darba grupas sanāksme. E.Fogelis
informē, ka šajā datumā jau sen ir ieplānots rīkot Daugavpilī visu olimpisko sporta centru kopīgo pasākumu un
izsaka neizpratni par IZM darba grupas sanāksmes ielikšanu tieši 22.datumā.
A.Brūne atgādina, ka sporta federācijām pieprasījumus par naudas balvām sportistiem, kas sasnieguši
augstus rezultātus, ir jāiesniedz IZM līdz 15.oktobrim un piebilst, ka 16. un 17.augustā plānotas valdības sēdes
par valsts budžeta grozījumiem. A.Brūne paskaidro, ka Nacionālās sporta padomes (turpmāk – LNSP) sēdes
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sasaukšanas datums vēl nav noteikts, un Rīkojums par LNSP sastāva izmaiņām arī nav izdots. Diskusija par
naudas balvas lielumu sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā, gan individuālajos, gan komandu sporta
veidos, tai skaitā, pludmales volejbolā.
A.Brūne informē, ka ar š.g. 1.septembri visiem sporta skolu treneriem mēnešalga tiks palielināta par 25
latiem. E.Fogelis uzsver, ka likvidēto sporta skolu treneri, kuru atalgojumam finansējumu IZM piešķir attiecīgajai
sporta federācija, arī ir tiesīgi saņemt šo 25 latu algas pielikumu un ierosina LSFP sagatavot priekšlikumus
iesniegšanai IZM. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un lūgt A.Brūni informēt Sporta un jaunatnes
departamenta vadītāju U.Auniņu par valdes sēdē izskatītajiem jautājumiem. (saskaņā ar U.Auniņas elektroniski
atsūtīto lūgumu) (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
5.2. Par Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) sanāksmi.
A.Kalniņš atgādina par FM darba grupas sanāksmi 23.augustā (informācija valdes locekļiem tika
pārsūtīta elektroniski), kurā izskatīs jautājumu par nevalstisko organizāciju (turpmāk – NVO) finansēšanu no
valsts budžeta līdzekļiem - Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts „Kārtība, kādā nevalstiskajām
organizācijām piešķir valsts budžeta finansējumu, veic tā izlietojuma uzraudzību, kontroli un neatbilstoši izlietotā
finansējuma atgūšanu”. A.Kalniņš iepazīstina ar MK noteikumu projektu un uzsver atsevišķus punktus, kurus
varēs attiecināt arī uz sporta organizācijām, tai skaitā, LSFP un LOV. E.Puriņš, E.Fogelis, A.Kalniņš, M.Liepiņš
– diskusija par MK noteikumu projektu un tā attiecināšanu uz sporta organizācijām, kuru darbību regulē Sporta
likums. Ā.Kalniņš lūdz M.Liepiņu sekot līdzi MK noteikumu projekta tālākai virzībai un piedalīties FM darba
grupas sanāksmē 23.augustā. E.Fogelis norāda uz to, ka ir manāmi pasliktinājusies IZM sadarbība ar saviem
sociālajiem partneriem un svarīga informācija tiek saņemta ar novēlošanos. Nolēma informāciju pieņemt
zināšanai un deleģēt M.Liepiņu piedalīties FM darba grupas sanāksmē 23.augustā.
5.3. Par tikšanos ar IZM Sporta un jaunatnes departamenta (turpmāk – IZM SJD)
vadītāju Ulriku Auniņu.
E.Puriņš ierosina sagatavot LSFP un LOK kopēju vēstuli IZM SJD vadītājai, kurā piedāvāt satikties ar
viņu klātienē, lai veicinātu turpmāko sadarbību un pārrunātu sporta jautājumus. E.Puriņš norāda uz U.Auniņas
e-pasta informāciju, kurā viņa raksta, ka IZM aktīvi strādā pie Nacionālā attīstības plāna un Eiropas Savienības
fondu finansējuma piesaistes. E.Puriņš lūdz A.Brūni pastāstīt, kas Nacionālajā attīstības plānā ir teikts par
sportu un tā attīstību. A.Brūne paskaidro, ka LSFP vadībai lietderīgi būtu tikties ar U.Auniņu un uzklausīt viņas
redzējumu. Nolēma LSFP sadarbībā ar LOK sagatavot vēstuli un uzaicināt IZM SJD vadītāju U.Auniņu uz
tikšanos klātienē viņas izvēlētajā vietā un laikā.
5.4 Par finansējumu Siguldas bobsleja un kamaniņu trasei.
E.Fogelis norāda, ka sporta sabiedrībai nav izskaidrots jautājums par Siguldas Bobsleja un kamaniņu
trasei piešķirtā finansējuma apjomu un LOK tiek vainots finansējuma samazināšanā, tādēļ lūdz A.Brūni informēt
par to, kura institūcija samazināja šo finansējumu. E.Fogelis piebilst, ka arī ‘pieprasītais finansējums Soču
2014.g. Olimpiādes gatavošanās programmai ir samazināts. A.Brūne paskaidro, ka Valsts sekretāra pienākumu
izpildītāja L.Sīka un biroja vadītāja N.Titova precizēja finansējuma sadales sarakstu. Diskusija par budžeta un
finansējuma sadales plānošanu. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai.
5.5. Par KNAB projektu grozījumiem likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā”.
A.Svars lūdz informēt par KNAB (turpmāk – Birojs) projekta grozījumiem likumā „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” tālāko virzību. E.Fogelis paskaidro, ka ir saņemta vēstule no Biroja,
kurā norādīts, ka tas ir informēts par sporta organizāciju viedokli un kamēr šis viedoklis nebūs pretrunā ar
likumprojekta mērķi un būtību, tas saskaņošanas procesā tiks ņemts vērā. E.Fogelis uzskata, ka būs jāpiedalās
MK sēdē un jāskaidro sporta sabiedrības viedoklis, jo Birojs nerespektē iesniegtos iebildumus. E.Fogelis
norāda, ka sporta sabiedrībai nepieņemami ir amatu apvienošanas ierobežojumi, kādus nosaka valsts
amatpersonas statuss. M.Liepiņš, E.Fogelis, A.Kalniņš, M.Kalnciems – diskusija par amatu apvienošanas
ierobežojumiem. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai.
5.3. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
E.Puriņš lūdz valdes locekļus pierakstīt valdes nākamās sēdes datumu un šajā datumā neieplānot citus
pasākumus. Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2012.gada 12.septembrī plkst. 10:00 LSFP biroja telpās
Grostonas ielā 6b (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).

Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene
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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 6.
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2012.gada 13.jūnijā
plkst. 10:00 – 12:00

Piedalās:, E.Fogelis, M.Kalnciems M.Liepiņš, A.Svars, M.Šmits, kā arī E.Puriņš, E.Severs, K.Randohs,
A.Balodis, A.Vrubļevskis
Nepiedalās: I.Agleniece, R.Emuliņš, J.Naglis, V.Strazdiņš, G.Zālītis
Darba kārtība:
1. LSFP valdes iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par KNAB virzītajiem Grozījumiem likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā”.
3. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
4. Dažādi.
1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 9.maija sēdes protokolu Nr.5. Nolēma apstiprināt LSFP valdes
9.maija sēdes protokolu Nr.5 (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par KNAB virzītajiem Grozījumiem likumā
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
M.Liepiņš informē par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – KNAB) izstrādāto
projektu grozījumiem likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk –
likumprojekts) un iepazīstina ar veikto šī likumprojekta analīzi, norāda uz atšķirībām konkrētā likumprojekta
ietvaros, kas rada pretrunas analogu terminu lietojumos dažādos likumos atšķirīgās nozīmēs, uzsver, ka
terminu lietojumam viena likuma ietvaros ir jābūt konsekventam. A.Vrubļevskis uzskata, ka jāanalizē arī visi
ierobežojumi, kas saistībā ar šo likumprojektu, attieksies uz ļoti plašu sabiedrības daļu. M.Liepiņš paskaidro
ierobežojumus attiecībā uz darbu vairākos amatos amatu apvienošanas kārtībā. E.Severs izklāsta Izglītības un
zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) viedokli/anotāciju un paskaidro izmaiņas KNAB likumprojektā, kas ir veiktas
pēc pēdējās sanāksmes. E.Fogelis, A.Vrubļevskis, E.Severs, M.Liepiņš – diskusija par amatpersonas statusu,
kā arī par amatpersonas ieņemamo amatu apvienošanas ierobežojumiem. E.Fogelis ierosina LSFP un LOK
sagatavot vēstuli par šo KNAB likumprojektu un uzsvērt attieksmi pret absurdajiem amatpersonu darbības
ierobežojumiem. Rekomendē šo vēstuli nosūtīt premjerministram, Saeimas komisijai, kā arī pārējām
institūcijām, kas piedalās šī likumprojekta apspriešanā. E.Severs apsola atsūtīt elektroniski IZM sagatavoto
atzinumu par KNAB likumprojektu. IZM uzskata, ka jāveic likumprojekta plašāka apspriešana un likumprojekts ir
jāpārstrādā. E.Fogelis ierosina LSFP savā vēstulē KNAB iekļaut prasību, lai tiktu uzaicināti sabiedrisko
organizāciju pārstāvji pie likumprojekta tālākās apspriešanas. A.,Vrubļevskis ierosina lūgt KNAB iekļaut LSFP
pilnvarotu pārstāvi šī likumprojekta izstrādes komisijā. E.Fogelis atgādina, ka LSFP valdei ir LSFP kopsapulces
pilnvarojums darbībām, lai panāktu šī likumprojekta pārstrādi.
Nolēma:
2.1. Uzdot M.Liepiņam sadarbībā ar LOK līdz 15.jūnijam sagatavot LSFP un LOK kopējo vēstuli
(vērtējumu/iebildumus) par KNAB likumprojektu grozījumiem likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” un nosūtīt likumprojekta apstiprināšanā iesaistītajām organizācijām (balsojums: par-6,
pret-0, atturas-0).
2.2. Uzdot E.Puriņam informēt sporta federācijas par vēstuli un uzaicināt federāciju amatpersonas līdz
22.jūnijam parakstīt LSFP un LOK kopējo vēstuli (vērtējumu/iebildumus) par KNAB likumprojektu, kuru pēc
parakstīšanas iesniegt premjerministram V.Dombrovskim (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0).
3. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas sekretārs A.Balodis informē, ka komisija ir
izvērtējusi trīs pretendentu pieteikumus un rekomendē atbalstīt Šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu
Ludmilai Beļikovai, Mikam Pusplatajam un Uģim Dronkam, kuri ir izpildījuši visas likumā noteiktās prasības un
atbilst vismaz vienam no MK noteikumiem, lai iegūtu šaušanas instruktora sertifikātu. A.Svars, A.Kalniņš,
E.Severs, E.Puriņš, M.Liepiņš – diskusija par iespējām paaugstināt samaksu par šaušanas instruktora
sertifikāta iegūšanu.
Nolēma:
3.1. Piešķirt Ludmilai Beļikovai (pers. kods 080155-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 296
(balsojums: par-5, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
3.2. Piešķirt Mikam Pusplatajam (pers. kods 210785-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 297
(balsojums: par-5, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
3.3 Piešķirt Uģim Dronkam (pers. kods 050682-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 298
(balsojums: par-5, pret-0, atturas-0, nebalso E.Fogelis).
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4.punktā izskatīja:
4.1. Par Rīgas domes konkursu.
A.Kalniņš informē par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta organizētā un rīkotā
konkursa “Rīgas pilsētas labākais bērnu un jaunatnes sporta klubs, organizācija 2011. gadā” rezultātiem.
Labāko vidū ir pazīstamie sportisti - smaiļotāji Krists Straume un Aleksejs Rumjancevs, šķēpmetējs Zigismunds
Sirmais, Paralimpisko spēļu vairākkārtējs godalgoto vietu ieguvējs Aigars Apinis. A.Kalniņš komentē šos
konkursa rezultātus un izsaka savus secinājumus par sporta veidu attīstību Rīgas pilsētā. Nolēma informāciju
pieņemt zināšanai.
4.2. Par ENGSO Ģenerālo Asambleju Bulgārijā 2012.gada 25.-26.maijā.
A.Kalniņš informē par ENGSO ĢA, kas norisinājās no 25. līdz 26.maijam Bulgārijā, tajā izskatītajiem
jautājumiem un ENGSO izpildkomitejas jauno biedru vēlēšanām. Par jaunajiem biedriem tika ievēlētas Somijas
un Zviedrijas pārstāves. Nākamo ENGSO ĢA ierosināja rīkot Grenlandē. A.Kalniņš uzsver, ka ENGSO darbā
ļoti cieši iesaistās jaunatne un, ka ENGSO Youth pārstāvji piedalījās visās ENGSO ĢA sēdēs. ĢA nobalsoja par
izmaiņām Statūtos. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai.
4.3. Par Galda tenisa federācijas problēmām sportistu dalībai Latvijas 3.Olimpiādē.
E.Puriņš informē par Galda tenisa federācijas problēmām, kas saistās ar sportistu piederību konkrētai
Latvijas novada pašvaldībai un sportistu pieteikšanu dalībai Latvijas 3.Olimpiādē. A.Kalniņš, E.Puriņš, E.Severs,
M.Šmits - diskusija par sporta federāciju izstrādātajiem sacensību nolikumiem un par sportista piederību
konkrētam sporta klubam vai pašvaldībai, kurā sportists dzīvo. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai.
4.4. Diskusija par sporta budžetu.
A.Svars lūdz E.Severu precizēt valdes iepriekšējā sēdē izteikto informāciju par 2013.gadā plānoto
papildus finansējumu komandu sporta spēļu darbības nodrošināšanai un starptautisko pasākumu rīkošanas
nodrošināšanai Latvijā. E.Severs paskaidro, ka pieprasījums papildus finansējumam ir sagatavots un valdība
par budžeta sadali un tā prioritātēm lems 16.augustā. A.Vrubļevskis, E.Severs, E.Fogelis, A.Kalniņš – diskusija
par 2012.gada budžetu un sportam papildu pieprasīto finansējumu. E.Severs prognozē iespējamās izmaiņas
Nacionālās sporta padomes sastāvā. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai.
4.5. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
E.Puriņš lūdz valdes locekļus pierakstīt valdes nākamās sēdes datumu un šajā datumā neieplānot citus
pasākumus. Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2012.gada 15.augustā plkst. 10:00 LSFP biroja telpās
Grostonas ielā 6b (balsojums: par-6, pret-0, atturas-0).

Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene
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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 5.
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2012.gada 9.maijā
plkst. 10:00 – 12:00

Piedalās: I.Agleniece, R.Emuliņš, E.Fogelis, M.Liepiņš, J.Naglis (10:10), V.Strazdiņš, A.Svars, M.Šmits,
G.Zālītis, kā arī E.Puriņš, E.Severs, K.Randohs, A.Balodis, Ā.Medne
Nepiedalās: M.Kalnciems
Darba kārtība:
1. LSFP valdes iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par LSFP 2012.gada 31.maija kopsapulces darba kārtību.
3. Par LSFP Sporta federāciju komisijas lēmumiem.
4. Par C kategorijas sporta speciālistu resertifikāciju.
5. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
6. Dažādi.
1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 11.aprīļa sēdes protokolu Nr.4. A.Kalniņš iepazīstina ar LSFP
jauno darbinieku Artūru Balodi un piebilst, ka A.Balodis pildīs sekretāra pienākumus D.Kaspares dekrēta
atvaļinājuma laikā. Nolēma apstiprināt LSFP valdes 11.aprīļa sēdes protokolu Nr.4 (balsojums: par-9, pret-0,
atturas-0).
2. punkts. Par LSFP 2012.gada 31.maija kopsapulces darba kārtību.
E.Puriņš iepazīstina ar 31.maijā plānotās LSFP kopsapulces darba kārtības projektu. Diskusija par
kopsapulces darba kārtību. E.Puriņš ierosina kopsapulces darba kārtībā iekļaut jautājumu par sporta skolu
statusu atzīto federāciju biedru sastāvā. G.Zālītis, I.Agleniece, M.Liepiņš, E.Puriņš, E.Severs – diskusija par
sporta skolas vai pašvaldības iekļaušanu atzīto federāciju juridiskā biedra statusā. E.Severs uzskata, ka
federācijām sporta skolu juridiskā biedra statusa jautājums ir jāsakārto līdz šā gada beigām. R.Emuliņš izsaka
savus secinājumus pēc sarunas ar Rīgas pašvaldības pārstāvi par tās iespēju iestāties federācijās par biedru.
I.Agleniece apšauba pašvaldību atsaucību aicinājumam iestāties sporta federācijās par juridisko biedru.
R.Emuliņš uzskata, ka jāveic grozījumi Sporta likuma 10¹ pantā. A.Kalniņš norāda, ka jābrīdina federācijas par
to, ka nākamajā gadā sporta skolas netiks skaitītas par atzīto federāciju juridiskajiem biedriem. E.Puriņš
ierosina kopsapulces darba kārtībā iekļaut jautājumu par LSFP izstāšanos no Latvijas Treneru tālākizglītības
centra (turpmāk – LTTC) biedriem un paskaidro situāciju, kuras dēļ LSFP nevar būt par LTTC biedru. E.Severs
norāda, ka saskaņā ar Sporta likumu LTTC neatbilst atzītas federācijas statusam, jo LTTC pārstāvētajā
darbības jomā nav iespējama sporta sacensību organizēšana.
Nolēma:
2.1. LSFP kopsapulces darba kārtības projektā svītrot punktu „Par izmaiņām LSFP Statūtos” un darba
kārtību papildināt ar diviem jauniem: 5. punkts „Par sporta skolu un citu struktūrvienību, kas nav juridiskās
personas, biedra statusu atzītajās federācijās” un 6.punkts „Par izstāšanos no LTTC” (balsojums: par-10, pret-0,
atturas-0).
2.2. Apstiprināt ar papildinājumiem LSFP kopsapulces darba kārtības projektu (balsojums: par-10, pret0, atturas-0).
3. punkts. Par LSFP Sporta federāciju komisijas lēmumiem.
M.Liepiņš iepazīstina ar Sporta federāciju komisijas 25.aprīļa sēdē izskatītajiem jautājumiem un
pieņemtajiem lēmumiem. Sēdes darba kārtībā izskatīja jautājumus par biedrības „Latvijas Estētiskās
vingrošanas asociācija” (turpmāk – LEVA) atzīšanu, par stāvokli biedrībā „Latvijas Petanka sporta federācija” un
par atzīto federāciju juridiskajiem biedriem (t.sk. Nacionālais Bruņoto spēku (turpmāk - NBS) sporta klubs un
citas nejuridiskas struktūrvienības). M.Liepiņš paskaidro, ka izskatot LEVA iesniegtos dokumentus tika
konstatētas vairākas neatbilstības Sporta likuma 10¹.panta prasībām un norāda, ka ir sagatavota vēstule
biedrībai „Latvijas Vingrošanas federācija” ar lūgumu paskaidrot viedokli, kādēļ estētiskā vingrošana ir
atzīstama kā atsevišķs sporta veids. M.Liepiņš un E.Severs uzskata, ka šobrīd LEVA nevar atzīt, jo LEVA
izpildinstitūcijai nav noteikts pilnvaru termiņš un prezidents nav Latvijas Republikas pilsonis, kā arī tādēļ, ka
Latvijā jau ir atzīta biedrība „Latvijas Vingrošanas federācija”, kas koordinē un vada visus vingrošanas sporta
veidus.
M.Liepiņš informē par Sporta federāciju komisijas secinājumu attiecībā uz biedrību „Latvijas Petanka
sporta federācija” (turpmāk – LPF) un paskaidro, ka iepriekškonstatētie trūkumi un neatbilstība atzītas
federācijas statusa saglabāšanai ir novērsti un šobrīd LPF atbilst atzītas federācijas kritērijiem. E.Severs
piebilst, ka LPF konstatētos trūkumus ir novērsusi formāli un tas neveicinās šī sporta veida pilnvērtīgu attīstību.
M.Liepiņš informē, ka Sporta federāciju komisija izvērtēja jautājumu par Nacionālo Bruņoto spēku
sporta kluba iekļaušanu vairāku atzīto sporta federāciju juridiskā biedra statusā un rekomendē LSFP
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kopsapulcē izskatīt jautājumu par struktūrvienībām, kas nav juridiskas personas, bet ir biedra statusā atzītajās
federācijās (piemēram, sporta skolas).
M.Liepiņš norāda, ka komisijas sēdē izvērtēja atzīto federāciju darbību un secināja, ka nepieciešams
izstrādāt atbilstības kritērijus atzītajām federācijām, kurus izpildot, federācijas var pretendēt uz finansējuma
saņemšanu, kā arī būt par LSFP biedru. Diskusija par federāciju biedru kvantitatīvo skaitu.
Nolēma:
3.1. Atteikt atzīt biedrību „Latvijas Estētiskās vingrošanas asociācija” (reģ.Nr. 40008163679), jo tās
iesniegtie dokumenti neatbilst likumā noteiktajiem atzītas federācijas kritērijiem (balsojums: par-10, pret-0,
atturas-0).
3.2. Saglabāt biedrībai „Latvijas Petanka sporta federācija” (reģ.Nr. 40008143066) atzītās federācijas
statusu un pieprasīt savlaicīgu informācijas sniegšanu par izmaiņām biedrības Statūtos un tās izpildinstitūcijā
(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).
3.3. LSFP kopsapulces darba kārtībā iekļaut jautājumu par struktūrvienībām, kas nav juridiskās
personas, bet ir biedra statusā atzītajās federācijās (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).
4. punkts. Par C kategorijas sporta speciālistu resertifikāciju.
E.Puriņš informē, ka Sporta speciālistu sertifikācijas komisija savā sēdē sagatavoja un izskatīja „C
kategorijas sporta speciālistu resertifikācijas eksāmenu programmu” un „C kategorijas sporta speciālistu
resertifikācijas eksāmenu prasības un vērtēšanas sistēmu”, lūdz valdi apstiprināt šos dokumentus saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem. Nolēma apstiprināt dokumentus: „C kategorijas sporta speciālistu
resertifikācijas eksāmenu programma” un „C kategorijas sporta speciālistu resertifikācijas eksāmenu prasības
un vērtēšanas sistēma” (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).
5. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas sekretārs A.Balodis informē, ka komisija ir
izvērtējusi trīs pretendentu pieteikumus un rekomendē atbalstīt Šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu
Arnoldam Libekam, kuri ir izpildījuši visas likumā noteiktās prasības un atbilst vismaz vienam no MK
noteikumiem, lai iegūtu šaušanas instruktora sertifikātu, bet Guntim Kromanim atteikt šaušanas instruktora
sertifikāta piešķiršanu, jo viņa darbavieta ir Latvijas Nacionālo bruņoto spēku militārā policija, kur ar likumu ir
atļauts iegādāties, glabāt un savā darbībā lietot šaujamieročus (Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma
35.panta pirmā daļa).
Nolēma:
5.1. Piešķirt Arnoldam Libekam (pers. kods 171160-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 295
(balsojums: par-9, pret-0, atturas-1 (E.Fogelis)).
5.2. Atteikt piešķirt Guntim Kromanim (pers. kods 280582-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu
(balsojums: par-9, pret-0, atturas-1 (E.Fogelis)).
6.punktā izskatīja:
6.1. E.Puriņa informācija par MK noteikumu Nr. 149 „Profesiju standarta izstrādes kārtība”
aktualizēšanu
E.Puriņš informē, ka ir saņemta e-pasta vēstule ar informāciju par MK noteikumu Nr. 149 „Profesiju
standarta izstrādes kārtība” aktualizēšanu un izteikts lūgums A.Kalniņam un E.Puriņam (kā iepriekšējās darba
grupas pārstāvjiem) iekļauties darba grupā un izvērtēt sporta veida vecākā trenera profesijas standartu.
E.Puriņš lūdz valdes locekļus iepazīties ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (turpmāk – LSPA)
sagatavoto dokumenta projektu „Sporta veida vecākā trenera profesijas standarts”, kā arī sniegt savu vērtējumu
un papildinājumus. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un valdes locekļiem sniegt vērtējumu par LSPA
dokumenta projektu „Sporta veida vecākā trenera profesijas standarts” (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).
6.2. R.Emuliņa informācija par biedrību „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”.
R.Emuliņš pastāsta par sporta spēļu federāciju pārstāvju motivāciju un mērķi lemjot par biedrības
„Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” (turpmāk – LKSSA) dibināšanu. Norāda, ka biedrības dibināšanas
iniciatori bija Latvijas Basketbola savienība kopā ar LOK sporta spēļu komisiju, kuru vada Ž.Tikmers. Šobrīd
LKSSA valdē ir piecu sporta spēļu federāciju pārstāvji. LKSSA sadarbībā ar LOK sporta spēļu komisiju izstrādā
vairākus priekšlikumus un veic pētījumus, lai uzlabotu un pilnveidotu sporta finansēšanas sistēmu. LKSSA
mērķis ir būt par partneri valstij sporta spēļu federācijām paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadalē, kā arī
līdzdarboties sporta attīstības veicināšanā. J.Naglis norāda uz LKSSA propagandētās un reālās darbības
nesakritību. A.Kalniņš, uzskata, ka ar LKSSA izveidošanu ir radusies sporta sabiedrības šķelšanās. G.Zālītis
salīdzina sportiskos sasniegumus individuālajos sporta veidos un sporta spēlēs. G.Zālītis, R.Emuliņš, M.Šmits diskusija par valsts finansējuma sadales kritērijiem individuālajos sporta veidos (LOV) un sporta spēlēs
(LKSSA). E.Severs informē, ka LKSSA ir iesniegusi Saeimā priekšlikumus grozījumiem Sporta likumā, kur
ierosināts papildināt likumu ar punktu, ka LKSSA vada un koordinē komandu sporta spēļu darbību valstī un
pārstāv šo federāciju intereses. E.Severs paskaidro Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) principus
un sistēmu komandu sporta spēļu federāciju finansēšanā un norāda, ka IZM ir ierosinājusi veidot jaunu sporta
budžeta apakšprogrammu tieši komandu sporta spēļu finansēšanai. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai.
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6.3. E.Severa informācija par IZM aktivitātēm sporta jomā.
E.Severs informē, ka 17.aprīlī Ministru kabineta (turpmāk – MK) sēdē atbalstīja valsts budžeta
programmā „Sports” divu jaunu apakšprogrammu izveidošanu: „Dotācija komandu sporta spēļu darbības
nodrošināšanai”, plānotais sākuma finansējums 500 000 Ls. un „Dotācija nacionālas nozīmes starptautisko
pasākumu organizēšanai Latvijā”, plānotais sākuma finansējums 50 000 Ls., kā arī norāda, ka IZM ministrs ir
uzdevis izstrādāt kritērijus šī finansējuma piešķiršanai. E.Puriņš, E.Severs – diskusija par dažādajiem
finansējuma piešķiršanas kritērijiem un par to, ka kopējā sporta budžeta sadales kritēriji vēl joprojām nav
izstrādāti. (kritēriji finansējuma piešķiršanai sadales kritērijiem) E.Severs informē, ka tiek gatavoti grozījumi MK
noteikumos par Latvijas Nacionālās sporta padomes (turpmāk – LNSP) sastāva izmaiņām un turpmāk LNSP
vadīs ministru prezidents V.Dombrovskis. E.Severs izklāsta LNSP 14.maijā plānotās sēdes darba kārtību,
informē par izskatāmajiem jautājumiem un lūdz LSFP līdz sēdei sniegt viedokli par Jaunatnes Olimpisko spēļu
iekļaušanu sacensību sarakstā naudas balvu piešķiršanai par augstiem sportiskajiem sasniegumiem. Informē,
ka ir parakstīts LNSP iepriekšējās sēdes protokols un atbalstīta biedrības „Latvijas Skeitborda federācija”
atzīšana.
E.Severs informē par to, ka IZM gatavo ziņojumu MK par valsts īpašumā esošajām sporta bāzēm un
tajās nepieciešamajiem remontdarbiem, norāda, ka minēti tiks Murjāņu sporta bāze, Siguldas bobsleja un
kamaniņu trase, kā arī, iespējams, Mežaparka un Lielupes sporta bāzes. Finanšu ministrijai tiks iesniegts
finanšu pieprasījums nākamajam gadam.
E.Severs informē, ka LKSSA ir iesniegusi IZM pieprasījumu vairāk nekā 500 000 latu piešķiršanai
papildus šīgada finansējumam un norāda, ka IZM ministrs izvērtēs visus finansējuma pieprasījumus un pieņems
lēmumu par tā piešķiršanu. G.Zālītis, E.Severs, R.Emuliņš, A.Kalniņš - diskusija par papildus finansējuma
pieprasīšanu un tā piešķiršanas principiem. E.Puriņš, E.Severs, M.Šmits – diskusija par LNSP jauno sastāvu.
J.Naglis ierosina uzaicināt uz LSFP valdes sēdi LKSSA pārstāvjus. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai.
6.4. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
E.Puriņš lūdz valdes locekļus pierakstīt valdes nākamās sēdes datumu un šajā datumā neieplānot citus
pasākumus. Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2012.gada 13.jūnijā plkst. 10:00 LSFP biroja telpās Grostonas
ielā 6b (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).

Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene
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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 4.
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2012.gada 11.aprīlī
plkst. 10:00 – 12:00

Piedalās: E.Fogelis, M.Kalnciems, M.Liepiņš, J.Naglis, V.Strazdiņš, A.Svars, M.Šmits, G.Zālītis, kā arī
E.Puriņš, E.Severs, D.Kaspare, Ā.Medne, G.Tikmere
Nepiedalās: I.Agleniece, R.Emuliņš
Darba kārtība:
1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par valsts budžeta sadales kritērijiem 2013.gadam.
3. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
4. Par LSFP 2012.gada kopsapulces sasaukšanu.
5. Par 2013.gada Pasaules spēlēm Kali (Kolumbijā).
6. Par ENGSO ĢA Bulgārijā 2012.gada 25.-26.maijā.
7. Par projektu „Talantu akadēmija”.
8. Dažādi.
1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 14.marta sēdes protokolu Nr.3. Nolēma apstiprināt LSFP valdes
14.marta sēdes protokolu Nr.3 (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par valsts budžeta sadales kritērijiem 2013.gadam.
E.Puriņš iepazīstina ar dokumenta projektu „LSFP kritēriji valsts budžeta līdzekļu saņemšanai atzīto
sporta federāciju plānotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālo sacensību rīkošanai
Latvijā 2013.gadam” un paskaidro precizējumus. A.Svars paskaidro kritēriju projektā veiktās izmaiņas
salīdzinājumā ar 2012.gada kritērijiem. E.Puriņš, A.Svars – diskusija par Atskaites veidlapu. E.Severs norāda,
ka ar LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales principiem un kritērijiem IZM ministrs vēlas iepazīties Latvijas
Nacionālās sporta padomes sēdē. E.Puriņš, E.Severs – diskusija par dokumentu redakcionālo noformējumu.
E.Puriņš paskaidro veiktās izmaiņās Augstu sasniegumu sporta kritērijos un aprēķinu tabulās, kā arī iepazīstina
ar dokumentu „Valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00. „Sporta federācijas un sporta pasākumi” dotācijas
daļas, kas paredzēta sadalei saskaņā ar LSFP sadales principiem un kritērijiem, sadales kārtība un noteikumi
LSFP biedriem 2013.gadam.” un „Federāciju aktivitāšu kritēriji 2013.gadam par aktivitātēm 2012.gadā”
projektiem. E.Fogelis, E.Puriņš, G.Zālītis, A.Svars, M.Liepiņš – diskusija par kritēriju projektiem. E.Fogelis
uzskata, ka precīzi jāformulē kritēriju punkts „... atsevišķi sarīkotās valsts mēroga jaunatnes sacensības”.
E.Severs ierosina kritēriju projektos nerakstīt konkrētu gadu, jo pretējā gadījumā kritēriji būs jāapstiprina katram
kalendārajam gadam atsevišķi. E.Fogelis, E.Puriņš, A.Severs, A.Kalniņš, G.Zālītis, M.Šmits – diskusija par to,
vai nepieciešams kritērijos iekļaut atsevišķu finansējumu Latvijas Treneru tālākizglītības centram. M.Liepiņš
norāda uz nepilnībām federāciju interneta mājas lapās. E.Severs, A.Kalniņš, E.Fogelis – diskusija par
prioritārajiem sporta veidiem. E.Severs paskaidro, ka Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) ir
sagatavojusi un iesniegusi Valsts kancelejā priekšlikumus izmaiņām šaušanas instruktoru sertificēšanā un
norāda, ka LSFP, norādot pamatotus aprēķinus, var iesniegt priekšlikumus šaušanas instruktora sertifikāta
saņemšanas maksas palielināšanai un piebilst, ka ir iespējams pārskatīt arī sporta speciālistu sertificēšanas
izmaksas.
Nolēma apstiprināt ar labojumiem un iesniegt IZM dokumentus „LSFP kritēriji valsts budžeta līdzekļu
saņemšanai atzīto sporta federāciju plānotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālo
sacensību rīkošanai Latvijā 2013.gadam” un „Valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. „Sporta federācijas un
sporta pasākumi” dotācijas daļas, kas paredzēta sadalei saskaņā ar LSFP sadales principiem un kritērijiem,
sadales kārtība un noteikumi LSFP biedriem 2013.gadam” ar 1.pielikumu „Latvijas izlases sportistu atbalstam
paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadales kritēriji (Augstu sasniegumu sporta kritēriji)” un 2.pielikumu
„Federāciju aktivitāšu kritēriji 2013.gadam par aktivitātēm 2012.gadā” (dokumenti pielikumā) (balsojums: par-9,
pret-0, atturas-0).
3. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas sekretāre D.Kaspare informē, ka komisija ir
izvērtējusi divu pretendentu pieteikumus un rekomendē atbalstīt Šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu
Edgaram Rudzītim (A, B kategorija) un Sergejam Ruzanovam (B, C kategorija), kuri ir izpildījuši visas likumā
noteiktās prasības un atbilst vismaz vienam no MK noteikumiem, lai iegūtu šaušanas instruktora sertifikātu.
D.Kaspare lūdz iepazīties un apstiprināt dokumentus „Šaušanas instruktoru sertifikācijas eksāmena
prasības un vērtēšanas sistēma”, „Šaušanas instruktoru sertifikācijas eksāmena komisijas darbības kārtība” un
„Šaušanas instruktoru sertifikācijas eksāmena komisijas sastāvs”

Nolēma:
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3.1. Piešķirt Edgaram Rudzītim (pers. kods 291076-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr.
293.(balsojums: par-8, pret-0, atturas-1 (E.Fogelis)).
3.2. Piešķirt Sergejam Ruzanovam (pers. kods 251074-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr.
294.(balsojums: par-8, pret-0, atturas-1 (E.Fogelis)).
3.3. Apstiprināt dokumentus „Šaušanas instruktoru sertifikācijas eksāmena prasības un vērtēšanas
sistēma”, „Šaušanas instruktoru sertifikācijas eksāmena komisijas darbības kārtība” un „Šaušanas instruktoru
sertifikācijas eksāmena komisijas sastāvs” (dokumenti pielikumā) (balsojums: par-8, pret-0, atturas-1
(E.Fogelis)).
4. punkts. Par LSFP 2012.gada kopsapulces sasaukšanu.
E.Puriņš ierosina LSFP kopsapulci sasaukt 31.maijā viesnīcas „MARITIM Park Hotel” konferenču zālē
plkst. 16:00 un kopsapulces darba kārtību apstiprināt valdes nākamajā sēdē. Nolēma LSFP kopsapulci sasaukt
31.maijā plkst. 16:00 (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
5. punkts. Par 2013.gada Pasaules spēlēm Kali (Kolumbijā).
E.Puriņš informē, ka Pasaules spēles ir paredzētas 2013.gadā, no 25.jūlija līdz 4.augustam Kolumbijā
Kali pilsētā un norāda, ka visām federācijām, kas varētu pretendēt uz dalību spēlēs ir nosūtīta informācija ar
lūgumu informēt LSFP par iespējamo sportistu skaitu startiem Pasaules spēlēs. Reāli uz dalību Pasaules spēlēs
pretendē orientēšanās, sporta deju un virves vilkšanas federāciju sportisti, taču vairākas federācijas vēl nav
sniegušas atbildi par savu sportistu iespējām kvalificēties spēlēm. E.Puriņš atgādina, ka šogad budžetā
papildus ir paredzēti 15 000 latu, lai veicinātu sportistu pārstāvniecību Pasaules spēlēs un piebilst, ka līdz
valdes nākamajai sēdei plānots sasaukt ieinteresēto federāciju pārstāvju sanāksmi, lai lemtu par lietderīgāko šī
finansējuma sadali. E.Fogelis, E.Puriņš – par iespējamo finansējuma sadales modeli. Nolēma informāciju
pieņemt zināšanai (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
6. punkts. Par ENGSO ĢA Bulgārijā 2012.gada 25.-26.maijā.
E.Puriņš ierosina deleģēt A.Kalniņu uz ENGSO ĢA Bulgārijā un piebilst, ka iespējams lidot līdz Varnai
un no turienes doties uz ĢA norises vietu Sunny Beach. Diskusija par izdevīgāko lidojuma maršrutu. Nolēma
deleģēt A.Kalniņu no 25.-26.maijam piedalīties ENGSO ĢA, kas notiks Bulgārijā Sunny Beach (balsojums: par9, pret-0, atturas-0).
7. punkts. Par projektu „Talantu akadēmija”.
A.Kalniņš izsaka savu viedokli par projektu „Talantu akadēmija”, par pieredzēto autosporta „OKartes
akadēmijas” izlaidumā un par kritēriju projektu valsts budžeta līdzekļu līdzfinansējumam tehnisko sporta veidu
„Talantu akadēmijai”. J.Naglis pastāsta par autosporta pilotprojekta „OKartes akadēmijas” darbību, gūto pieredzi
un privātā finanšu kapitāla piesaisti. A.Kalniņš norāda, ka IZM pozitīvi vērtē „Talantu akadēmiju” veidošanu
tehniskajos sporta veidos un plāno daļu valsts budžeta finansējuma novirzīt šim mērķim, taču finansējumu
piešķirs strikti pēc kritērijiem, tādēļ A.Kalniņš ierosina izveidot komisiju šādu kritēriju izstrādei. E.Fogelis,
A.Kalniņš, J.Naglis, E.Severs – diskusija par „Talantu akadēmijām” dažādos sporta veidos. E.Severs uzskata,
ka finansējumu šīm akadēmijām nav jāņem no sporta budžeta. G.Zālītis - par atšķirīgiem kritērijiem valsts
budžeta līdzekļu saņemšanai un sporta skolu treneru sertifikātiem. Nolēma izveidot komisiju kritēriju izstrādei
valsts budžeta līdzekļu līdzfinansējuma piešķiršanai „Talantu akadēmijai” tehniskajos sporta veidos šādā
sastāvā: Jānis Naglis, Andris Kalniņš, Māris Šmits, Edgars Severs, Egils Puriņš (balsojums: par-9, pret-0,
atturas-0).
8.punktā izskatīja:
8.1. E.Severa informācija par IZM aktivitātēm sporta jomā.
E.Severs iepazīstina ar jauno IZM struktūru, piebilsts, ka ar sportu nodarbosies Sporta un jaunatnes
departaments. Jaunā IZM struktūra sāks darboties ar š.g. 21.maiju. E.Severs norāda uz to, ka KNAB turpina
virzīt apstiprināšanai priekšlikumu par nevalstiskajās organizācijās (arī biedrībās) strādājošo amatpersonu
pielīdzināšanu valsts amatpersonas statusam un ka KNAB nav respektējis ne IZM, ne citu institūciju pamatotos
iebildumus. E.Severs informē par IZM iesniegumu Finanšu ministrijā par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu
2013.gadam, kā arī par papildus budžeta līdzekļu pieprasījumu. E.Severs, J.Naglis, E.Fogelis – par sporta spēļu
finansēšanu. G.Zālītis, E.Severs, E.Fogelis, E.Puriņš, M.Liepiņš – par ziedojumiem sporta organizācijām.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
8.2. Par Latvijas Skeitborda federācijas atzīšanu.
M.Liepiņš informē, ka Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē izskatīja un apstiprināja biedrības
„Latvijas Skeitborda federācija” atzīšanu. Nolēma atzīt biedrību „Latvijas Skeitborda federācija” (reģ.Nr.
40008022896), piešķirot tai tiesības vadīt un koordinēt darbu skeitbordā Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti
Starptautiskajā Skeitborda federācijā (ISF), Atzīšanas apliecību izsniegt pēc LNSP sēdes protokola izraksta
saņemšanas (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
8.1. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
E.Puriņš lūdz valdes locekļus pierakstīt valdes nākamās sēdes datumu un šajā datumā neieplānot citus
pasākumus. Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2012.gada 9.maijā plkst. 10:00 LSFP biroja telpās Grostonas
ielā 6b (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:
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S.Dzene

LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 3.
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2012.gada 14.martā
plkst. 10:00 – 12:00

Piedalās: I.Agleniece, E.Fogelis, M.Kalnciems, M.Liepiņš, J.Naglis, V.Strazdiņš, A.Svars, M.Šmits, kā arī
E.Puriņš, E.Severs, D.Kaspare, Ā.Medne
Nepiedalās: R.Emuliņš, G.Zālītis
Darba kārtība:
1. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par Latvijas Skeitborda federācijas atzīšanu.
3. Par jauniem sporta veidiem Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijā.
4. Par sporta speciālistu sertifikāciju:
4.1. Sertifikācijas eksāmenu prasību un vērtēšanas sistēmas apstiprināšana;
4.2. Sertifikācijas eksāmenu komisiju apstiprināšana;
4.3. Sertifikācijas eksāmenu komisijas darbības kārtības apstiprināšana.
5. Par LSFP 2011.gada pārskatu.
6. Dažādi.
1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 15.februāra sēdes protokolu Nr.2. Nolēma apstiprināt LSFP
valdes 15.februāra sēdes protokolu Nr.2 (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par Latvijas Skeitborda federācijas atzīšanu.
M.Liepiņš informē, ka 6.martā LSFP saņēma biedrības „Latvijas Skeitborda federācija” iesniegumu par
atzītas federācijas statusa iegūšanu un tiesībām vadīt un koordinēt skeitborda sportu Latvijā. M.Liepiņš
paskaidro, ka uz šīs federācijas atzīšanu attiecināmi Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 1396 nosacījumi un
nepieciešams Latvijas Nacionālās sporta padomes (LNSP) atzinums. M.Liepiņš norāda, ka Latvijas Skeitborda
federācijai līdz 2010.gadam bija atzītās federācijas statuss, taču federācija neveica pārreģistrāciju un tādēļ
zaudēja šo statusu. LSFP Federāciju komisija rekomendē lūgt LNSP sniegt atzinumu par biedrības „Latvijas
Skeitborda federācija” atzīšanu.
Nolēma lūgt LNSP sniegt atzinumu, ka biedrībai „Latvijas Skeitborda federācija” (reģ.Nr. 40008022896)
ir tiesības vadīt un koordinēt darbu skeitbordā Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti Starptautiskajā Skeitborda
federācijā (ISF) (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
3. punkts. Par jauniem sporta veidiem Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijā.
M.Liepiņš informē, ka 2.martā LSFP saņēma biedrības „Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa
federācija” (LBFBF) iesniegums ar lūgumu atzīt fitnesa sporta disciplīnas - bikini fitness un atlētiskais fitness.
LSFP Federāciju komisija savā 13.marta sēdē izvērtēja šo iesniegumu un uzklausīja LBFBF prezidentes
K.Vederņiķovas skaidrojumu. Komisija nolēma rekomendēt valdei noteikt kultūrismu (bodibildingu) un fitnesu, kā
pamatveidus un nenorādīt atsevišķi visas šo sporta veidu disciplīnas. E.Puriņš paskaidro Federāciju komisijas
lēmumu.
Nolēma anulēt biedrībai „Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija” 2009.gada 8.jūlijā
izsniegto Atzīšanas apliecību Nr.1 un izsniegt atkārtotu Atzīšanas apliecību, saglabājot iepriekšējās apliecības
numuru 1, ar precizētu ierakstu „ir tiesības vadīt un koordinēt darbu kultūrisma (bodibildinga) un fitnesa sporta
veidos Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti Starptautiskajā Bodibildinga un fitnesa federācijā (IFBB) un Eiropas
Bodibildinga un fitnesa federācijā (EBFF)” (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
4. punkts. Par sporta speciālistu sertifikāciju.
E.Puriņš paskaidro, ka saskaņā ar MK noteikumiem sporta speciālistu sertifikācijas komisijai bija
jāizstrādā sertifikācijas eksāmenu prasības un vērtēšanas sistēma, eksāmenu komisijas darbības kārtība, kā arī
jāizveido eksāmenu komisijas. Tagad visi minētie dokumenti ir sagatavoti un LSFP valdei tie būtu jāapstiprina.
Nolēma izskatīt šos dokumentus un tos apstiprināt (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
4.1. Sertifikācijas eksāmenu prasību un vērtēšanas sistēmas apstiprināšana.
LSFP Sertifikācijas komisiju sekretāre D.Kaspare iepazīstina ar A un B, C, D kategorijas sporta
speciālistu sertifikācijas eksāmenu prasībām un vērtēšanas sistēmu, kā arī ar eksāmenu programmām, lūdz tās
apstiprināt. M.Šmits interesējas par to, vai ar eksāmenu jautājumiem un pareizajām atbildēm būs iespējams
iepazīties pirms eksāmena. D.Kaspare paskaidro sertifikācijas komisijas diskusiju par šo jautājumu un lēmumu,
ka sporta speciālisti, kuri ir pieteikušies uz eksāmenu varēs iepazīties ar eksāmenu jautājumiem, taču bez
pareizajām atbildēm. A.Naglis, M.Šmits, I.Agleniece, E.Puriņš, A.Kalniņš – diskusija par ārzemēs iegūtajiem
sertifikātiem un apliecībām, par to pielīdzināšanu Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) prasībām. E.Severs
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informē, ka Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) pašlaik izstrādā grozījumu projektu MK noteikumiem par
sporta speciālistu sertifikāciju, jo noteikumos ir nepieciešami precizējumi. Viens no priekšlikumiem ir atteikties
vispār no D kategorijas sporta speciālistu sertifikāta. I.Agleniece uzskata, ka vēlreiz visām federācijām
jāatgādina par sporta speciālista sertifikāta nepieciešamību visiem strādājošajiem treneriem. E.Severs norāda
uz IKVD ierobežotajām pilnvarām soda sankciju veikšanai gadījumos, kad tiek konstatēti MK noteikumu
neievērošanas fakti. E.Puriņš informē, ka sertifikācijas komisija sēdē izskatīja IKVD 26.janvāra ziņojumu Nr.117/2 un nolēma sagatavot priekšlikumus IZM par soda sankciju iekļaušanu Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
Nolēma apstiprināt A un B, C, D kategorijas sporta speciālistu eksāmenu prasības un vērtēšanas
sistēmu, kā arī eksāmenu programmas (eksāmenu prasības un vērtēšanas sistēma, eksāmenu programmas
pielikumā) (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
4.2. Sertifikācijas eksāmenu komisiju apstiprināšana.
LSFP Sertifikācijas komisiju sekretāre D.Kaspare iepazīstina ar A,B,D kategoriju sporta speciālistu
sertifikācijas eksāmenu komisijas sastāvu un C kategorijas sporta speciālistu sertifikācijas eksāmena komisijas
sastāvu, kā arī lūdz apstiprināt abu komisiju sastāvus. Nolēma apstiprināt A,B,D kategoriju un C kategorijas
sporta speciālistu eksāmenu komisiju sastāvus (eksāmenu komisiju sastāvs pielikumā) (balsojums: par-9, pret0, atturas-0).
4.3. Sertifikācijas eksāmenu komisijas darbības kārtības apstiprināšana.
LSFP Sertifikācijas komisiju sekretāre D.Kaspare iepazīstina ar A, B, C, D kategoriju sporta speciālistu
sertifikācijas eksāmenu komisijas darbības kārtību. Nolēma apstiprināt A, B, C, D kategoriju sporta speciālistu
sertifikācijas eksāmenu komisijas darbības kārtību (komisijas darbības kārtība pielikumā) (balsojums: par-9,
pret-0, atturas-0).
5. punkts. Par LSFP 2011.gada pārskatu.
E.Puriņš iepazīstina ar LSFP 2011.gada pārskatu un paskaidro, ka saskaņā ar LSFP statūtiem gada
pārskatu apstiprinās LSFP kopsapulcē, bet valdes apstiprinājums un pilnvarojums ir nepieciešams, lai pārskatu
līdz 31.martam iesniegtu Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Nolēma rekomendēt LSFP kopsapulcei apstiprināt
2011.gada pārskatu un pilnvarot A.Kalniņu parakstīt LSFP gada pārskatu iesniegšanai VID (balsojums: par-9,
pret-0, atturas-0).
6.punktā izskatīja.
6.1. Par pretendentu uz šaušanas instruktora sertifikātu.
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisija sekretāre D.Kaspare informē, ka komisija ir
izvērtējusi Valda Jansona pieteikumu un rekomendē atbalstīt viņam Šaušanas instruktora sertifikāta
piešķiršanu, jo V.Jansons ir izpildījis visas likumā noteiktās prasības un atbilst vismaz vienam no MK
noteikumiem, lai iegūtu šaušanas instruktora sertifikātu. Nolēma piešķirt Valdim Jansonam (pers. kods 170455xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 292 (balsojums: par-8, pret-0, atturas-1 (E.Fogelis)).
6.2. Par ENGSO Ģenerālo Asambleju.
A.Kalniņš informē par ENGSO Ģenerālo Asambleju (turpmāk - ENGSO ĢA), kas notiks Bulgārijā no
25.-26.maijam. E.Puriņš, A.Kalniņš, E.Severs – diskusija par ceļa izdevumiem un problēmām nokļūt līdz
ENGSO ĢA norises vietai Sunny Beach. Dalības pieteikuma veidlapa ir jānosūta līdz 25.aprīlim. Nolēma
informāciju pieņemt zināšanai un līdz 31.mrtam nosūtīt ENGSO sekretariātam apstiprinājumu par viena
pārstāvja dalību ĢA (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
6.3. E.Severa informācija par izmaiņām IZM un jaunumiem sporta jomā.
E.Severs informē par trīs galvenajiem jautājumiem, kuri attiecas uz sporta jomu: IZM reorganizācija,
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) iniciatīvas izmaiņām likumdošanā un Latvijas Komandu
sporta spēļu asociācijas (LKSSA) aktivitātes.
1) E.Severs iepazīstina ar IZM ministra R.Ķīļa redzējumu ministrijas reorganizācijai un norāda, ka
plānots apmienot vairākus departamentus, tai skaitā, Sporta departaments turpmāk sauksies „Sporta, jaunatnes
un valodu departaments”, kas savā darbībā apvienos sportu, jaunatni, valodu un integrāciju. Katra IZM
departamenta vadītājs būs Valsts sekretāra vietnieka statusā. V.Strazdiņš uzskata, ka sporta ministra
institūcijas izveidošana atrisinātu daudzas sporta problēmas valstī. I.Agleniece uzskata, ka sports ir ļoti plaša
nozare un tās apvienošana ar citu nozari radīs tikai zaudējumus sporta attīstībai.
2) E.Severs paskaidro KNAB informatīvo ziņojumu par valstī esošās sistēmas pilnveidošanu saistītu ar
nevalstisko organizāciju amatpersonu atbildību par valsts budžeta līdzekļiem, tai skaitā par ziedojumiem, kā arī
norāda uz to, ka valdība atbalstīja šo ziņojumu par līdzekļu izlietojuma (arī pašvaldībās) atbildības
palielināšanu. KNAB priekšlikums norāda to, ja nevalstiskā organizācija atbilst vienam no noteiktajiem
rādītājiem attiecībā uz valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, tad šajā organizācijā (arī biedrībās) strādājošās
amatpersonas tiks pielīdzinātas valsts amatpersonas statusam. Šis priekšlikums tika izsludināts Valsts
sekretāru sanāksmē, kā grozījumi Interešu konflikta novēršanas likumā. IZM pēc saskaņošanas ar saviem
sociālajiem partneriem nosūtīja atzinumu par šo KNAB ziņojumu. E.Severs norāda uz IZM atzinumā paustajiem
iebildumiem un papildinājumiem, kā arī paskaidro valsts amatpersonas statusa nozīmi.
3) E.Severs informē par janvārī nodibināto biedrību LKSSA un tās prezentāciju LR Saeimas sporta
apakškomisijā, kā arī paskaidro IZM attieksmi pret LKSSA izvirzītajiem darbības mērķiem un principiem.
Uzsver, ka IZM vēlas pēc iespējas lielāku sporta organizāciju konsolidāciju, nevis šobrīd esošo organizāciju vēl
lielāku šķelšanos. Norāda, ka jaunizveidotā LKSSA nepārstāv visas Latvijā atzītās sporta spēļu federācijas, jo
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tās biedri ir tikai basketbola, handbola, volejbola, futbola un hokeja federācijas. E.Severs informē par IZM
plāniem veidot jaunu valsts budžeta līdzekļu sadales apakšprogrammu, kura būs paredzēta komandu sporta
spēļu finansēšanai un paskaidro šī finansējuma sadales modeli. Diskusija par LKSSA darbības principiem un
ierosinājumiem sporta attīstībai valstī. J.Naglis uzskata, ka, jebkurai darbībai ar valsts budžeta līdzekļiem ir
jābūt pakļautai noteiktiem un striktiem kritērijiem. A.Kalniņš ir neizpratnē par to, ka LSFP nav saņēmusi nekādu
informāciju par jauno biedrību LKSSA, jo to ir dibinājusi arī Latvijas Handbola federācija, kuras prezidents
R.Emuliņš ir arī LSFP viceprezidents. M.Šmits diskutē par sporta veidu federāciju konsolidāciju un šķelšanos,
kā arī izklāsta Latvijas Regbija federācijas attieksmi par LKSSA un norāda, ka iestāšanās maksa asociācijā ir
3 500 Ls. M.Kalnciems uzskata, ka LSFP prezidentam vajadzētu atklāti paust visai sporta sabiedrībai savu
nostāju un attieksmi par šobrīd notiekošo sporta jomā, vai pilnvarot kādu no valdes locekļiem publiski izteikt
LSFP viedokli šajos jautājumos. M.Kalnciems ir gatavs uzņemties A.Kalniņa pilnvarotās personas pienākumus
komunikācijā ar presi un plašsaziņas līdzekļiem, lai skaidrotu LSFP valdes viedokli par sporta organizācijām un
sporta finansēšanu. A.Kalniņš, J.Naglis, A.Svars, E.Severs, I.Agleniece – diskusija par prioritārajiem sporta
veidiem un treneru algu likmju skaitu sporta veidu federācijās, kā arī par iespējām to mainīt.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un pilnvarot M.Kalnciemu komunicēt ar plašsaziņas līdzekļiem,
lai paustu LSFP attieksmi par sporta norisēm valstī (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
6.4. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
E.Puriņš lūdz valdes locekļus pierakstīt valdes nākamās sēdes datumu un šajā datumā neieplānot citus
pasākumus. Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2012.gada 11.aprīlī plkst. 10:00 LSFP biroja telpās Grostonas
ielā 6b (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0).
Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene
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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 2.
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2012.gada 15.februārī
plkst. 10:00 – 12:00

Piedalās: I.Agleniece (10:15), E.Fogelis, M.Liepiņš, J.Naglis, A.Svars, M.Šmits, G.Zālītis, kā arī E.Puriņš,
E.Severs
Nepiedalās: M.Kalnciems, R.Emuliņš, V.Strazdiņš
Darba kārtība:
1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. „Sporta federācijas un sporta pasākumi” līdzekļu kopējo
sadali 2012.gadam un par valsts budžeta līdzekļu sadali darbības jomu federācijām un sporta
organizācijām cilvēkiem ar invaliditāti.
3. Par valsts budžeta līdzekļu sadali atzīto sporta federāciju Latvijā 2012.gadā plānotajām attiecīgās
starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālajām sacensībām.
4. Par valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. „Sporta federācijas un sporta pasākumi” līdzekļu sadali
2012.gadam sporta veidu federācijām saskaņā ar LSFP augstu sasniegumu sporta un aktivitāšu
kritērijiem.
5. Dažādi.
1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 18.janvāra sēdes protokolu Nr.1. Nolēma apstiprināt LSFP
valdes 18.janvāra sēdes protokolu Nr.1 (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. „Sporta federācijas un sporta pasākumi”
līdzekļu kopējo sadali 2012.gadam un par valsts budžeta līdzekļu sadali
darbības jomu federācijām un sporta organizācijām
cilvēkiem ar invaliditāti.
E.Puriņš lūdz iepazīties ar valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. „Sporta federācijas un sporta
pasākumi” sadales projektu 2012.gadam. Norāda, ka valdei ir jāapstiprina arī dotācijas 36 868 latu sadalījums
darbības jomu un 47 000 latu sadalījums invalīdu sporta federācijām. Paskaidro, ka darbības jomu federācijas
savā sanāksmē nolēma piešķirto finansējumu dalīt visām četrām federācijām vienādi – katrai 9 217 latu.
A.Kalniņš uzsver, ka kamēr šī bloka federācijas (Augstskolu sporta savienība, Skolu sporta federācija,
Tautas sporta asociācija, Veterānu sporta savienība) neiesniegs finansējuma sadales kritērijus, tām nauda
netiks skaitīta. E.Puriņš paskaidro, ka visas šīs federācijas ir iesniegušas savas aktivitātes par 2011.gadu, taču
par sadales kritērijiem federācijas nespēja vienoties, tādēļ nolēma piešķirto finansējumu sadalīt vienlīdzīgi.
E.Fogelis interesējas par Skolu sporta federācijas reālo darbību, jo uzskata, ka tā ir nemanāma. E.Puriņš arī
uzskata, ka ir sarežģīti izstrādāt šīm federācijām vienotus kritērijus, ierosina finansējumu dalīt, izvērtējot katras
federācijas finanšu pieprasījumu. Paskaidro federāciju darbības atšķirības.
A.Kalniņš, J.Naglis, E.Puriņš, E.Fogelis, G.Zālītis, I.Agleniece – diskusija par sadales kritēriju
nepieciešamību. E.Severs ierosina šīm federācijām piešķirto naudu skaitīt pa mēnešiem, nevis visu uzreiz.
A.Kalniņš vēlreiz uzsver, kā šim federācijām naudu pārskaitīs tikai pēc sadales kritēriju iesniegšanas. E.Puriņš,
E.Fogelis, A.Kalniņš – diskusija par darbības jomu un invalīdu sporta federācijām piešķiramās dotācijas lielumu
un tās izveidošanās vēsturisko procesu. A.Svars, E.Fogelis, J.Naglis – diskusija par invalīdu bloka sporta
federācijām piešķirtā finansējuma sadalījumu un sadales kritēriju nepieciešamību.
E.Severs norāda, ka IZM lūgums ir Latvijas Speciālajai olimpiādei saglabāt paredzēto finansējumu
19 000 latu, jo tā tika nolemts IZM Finanšu piešķiršanas sportam komisijas sēdē, kā arī rekomendē saglabāt
darbības jomu federācijām piešķirtā finansējuma sadalījumu, taču pieprasīt no šīm federācijām sadales
kritērijus, kuri tiks pielietoti 2013.gada budžeta sadalē. E.Severs paskaidro motivāciju, kāpēc IZM lūdz saglabāt
šādu finansējuma sadalījumu. E.Puriņš ierosina slēgt līgumus ar šīm federācijām par iedalītajām summām,
taču, kamēr nebūs iesniegti vienoti sadales kritēriji, tām pārskaitīt 50% no piešķirtā finansējuma. E.Fogelis
uzskata, ka līgumus ar šo bloku federācijām vajadzētu slēgt tikai tādā gadījumā, ja IZM rakstiski apstiprina
finansējuma sadalījumu šīm federācijām bez kritērijiem. E.Severs apstiprina IZM atbildību par 19 000 latu
piešķiršanu Latvijas Speciālajai olimpiādei.
E.Severs uzskata, ka darbības jomu un arī invalīdu sporta federācijām finansējuma sadalei nevar
pielietot vienotus matemātiskus kritērijus, bet sadale jāveic pieaicinot sporta ekspertus, kas izvērtēs šo
federāciju finanšu pieprasījumus. E.Severs paskaidro Latvijas Speciālajai olimpiādei palielinātā finansējuma
pamatojumu un IZM viedokli šajā procesā. A.Klaniņš informē par pārrunām ar Nedzirdīgo sporta federācijas un
Speciālās olimpiādes vadību par finanšu līdzekļu sadalījumu.
E.Fogelis norāda uz vairākiem masveida sporta pasākumiem, kurus rīko sporta federācijas, lai gan
uzskata, ka visi šie pasākumi ir tautas sports. E.Fogelis uzskata, ka par invalīdu sporta federāciju valsts budžeta
līdzekļu sadalījumu ir jābūt parakstītam Vienošanās protokolam starp Latvijas Paralimpisko komiteju, Latvijas
Nedzirdīgo sporta federāciju un Latvijas Speciālo olimpiādi.
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Nolēma:
2.2. Apstiprināt valsts budžeta līdzekļu sadali 2012.gadam apakšprogrammā 09.09.00 „Sporta
federācijas un sporta pasākumi” (sadales tabula pielikumā) (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
2.2. Līgumus ar Latvijas Augstskolu sporta savienību, Latvijas Skolu sporta federāciju, Latvijas Tautas
sporta asociāciju un Latvijas Veterānu sporta savienību par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu slēgt tikai pēc
tam, kad federācijas iesniegs budžeta sadales kritērijus un pasākumu plānus (balsojums: par-8, pret-0, atturas0).
2.3. Apstiprināt valsts budžeta līdzekļu sadalījumu Latvijas Paralimpiskajai komitejai, Latvijas
Nedzirdīgo sporta federācijai un Latvijas Speciālajai olimpiādei, kurš stāsies spēkā pēc tam, kad šīs federācijas
iesniegs parakstītu savstarpējās Vienošanās protokolu par budžeta sadali (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
3. punkts. Par valsts budžeta līdzekļu sadali atzīto sporta federāciju Latvijā 2012.gadā plānotajām
attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālajām sacensībām.
E.Puriņš informē, ka š.g. 7.februārī Valsts budžeta līdzekļu sadales komisija savā sēdē izskatīja un
pieņēma kritērijus „Valsts budžeta līdzekļu sadalei atzīto sporta federāciju Latvijā 2012.gadā plānotajām
attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālajām sacensībām” un norāda, ka šie kritēriji ir apstiprināti
IZM. A.Svars lūdz iepazīties ar budžeta līdzekļu sadales projektu atzīto sporta federāciju plānotajām
starptautiskajām sacensībām 2012.gadā un piebilst, ka tika saņemti 53 sacensību rīkošanas pieteikumi un
kopējais piešķirtais finansējums ir 142 500 latu.
Pēc kritērijiem finansējums tiek piešķirts to sacensību rīkošanai, kuru kopējais punktu skaits ir 25 un ar
10% finansējumu tiek atbalstītas tās sacensības, kuru punktu skaits nav mazāks par 24 punktiem, kā arī
piebilsts, ka šādas ir sešas federāciju pieteiktās sacensības. Pārējais finansējums tiek sadalīts saskaņā ar
kritērijiem deviņu starptautisku sacensību rīkošanai 2012.gadā. Paskaidro, ka Slēpošanas savienībai
Skandināvijas kausa izcīņas sacensību rīkošanai tika piešķirta savienības pieprasītā summa, lai gan pēc
sadales kritērijiem finansējums pienācās lielāks, līdz ar to summas starpība tika pievienota kopējai sadalei.
A.Kalniņš norāda, ka Valsts budžeta līdzekļu sadales komisija rīkoja vairākas sanāksmes, kurās lēma
par šādu valsts budžeta sadalījumu starptautisku sacensību rīkošanai Latvijā. E.Severs piekrīt M.Šmita
priekšlikumam par vienreizējo lielo sporta pasākumu finansēšanas principiem un uzskata, ka tie ir jāfinansē no
papildus budžeta līdzekļiem nevis no sporta budžeta.
Nolēma apstiprināt valsts budžeta līdzekļu sadali atzīto sporta federāciju Latvijā 2012.gadā plānotajām
attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālajām sacensībām (sadales tabula pielikumā) (balsojums:
par-8, pret-0, atturas-0).
4. punkts. Par valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. „Sporta federācijas un sporta pasākumi”
līdzekļu sadali 2012.gadam sporta veidu federācijām saskaņā ar
LSFP augstu sasniegumu sporta un aktivitāšu kritērijiem.
E.Puriņš lūdz iepazīties ar sagatavoto projektu valsts budžeta līdzekļu sadalei 2012.gadam sporta veidu
federācijām saskaņā ar LSFP augstu sasniegumu sporta kritērijiem un paskaidro sadales tabulā aprēķinātās
summas. Paskaidro, ka sadales projekts tika izsūtīts sporta federācijām saskaņošanai un informē par veiktajiem
precizējumiem. Tika precizēta Džudo federācijas, Orientēšanās federācijas, Peldēšanas federācijas, Motosporta
federācijas un Vieglatlētikas savienības iesniegtā informācija par augstu sasniegumu sporta sasniegumiem.
Ūdensslēpošanas un veikborda federācijas iesniegtie rezultāti tika pārskatīti un sniegta atbilde.
Piedāvā valdei lemt par to, lai dotu federācijām iespēju, līdz 22.februārim vēl iesniegt precizējumus par
punktu sadali E.Puriņš iepazīstina ar precizētajām LSFP augstu sasniegumu sporta kritēriju valsts budžeta
līdzekļu sadales punktu aprēķinu tabulām. E.Severs norāda uz nepieciešamību pilnveidot sadales kritērijus, jo
šobrīd, pielietojot šos kritērijus, veidojas neloģisks punktu sadalījums. G.Zālītis iepazīstina ar sagatavotajiem
priekšlikumiem izmaiņām punktu sadalē. E.Fogelis, E.Severs, E.Puriņš, A.Kalniņš, G.Zālītis – diskusija par
punktu sadali.
E.Puriņš lūdz iepazīties ar projektu valsts budžeta līdzekļu sadalei 2012.gadam sporta veidu
federācijām saskaņā ar LSFP aktivitāšu kritērijiem un paskaidro Valsts budžeta līdzekļu sadales komisijas
(turpmāk – VBLSK) 14.februāra sēdē konstatētās nesakritības. Norāda, ka VBLSK nolēma pārbaudīt 11
federāciju (Volejbola, Basketbola, Orientēšanās, Futbola, Kanoe, Slidošanas, Automobiļu, Motosporta, Novusa,
Riteņbraukšanas federācijas un Slēpošanas savienība) iesniegtās informācijas atbilstību dokumentācijai.
E.Puriņš iepazīstina ar punktu sadalījumu un saskaņā ar iegūtajiem punktiem aprēķinātajām summām.
G.Zālītis, E.Fogelis, E.Puriņš – diskusija par aktivitātēs iekļaujamajām sacensībām un to atbilstību kritērijiem.
Nolēma:
4.1. Apstiprināt precizētās LSFP augstu sasniegumu sporta kritēriju valsts budžeta līdzekļu sadales
punktu aprēķinu tabulas (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
4.2. Apstiprināt pirmajā lasījumā projektu valsts budžeta līdzekļu sadalei 2012.gadam sporta veidu
federācijām saskaņā ar LSFP augstu sasniegumu sporta un aktivitāšu kritērijiem, izsūtīts sporta federācijām
tabulas precizēšanai un pēc saskaņošanas pilnvarot A.Kalniņu parakstīt galīgo sadales variantu sporta veidu
federācijām (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
4.3. Aicināt sasaukt Valsts budžeta līdzekļu sadales komisijas sēdi un lemt par izmaiņām augstu
sasniegumu sporta un aktivitāšu kritērijos, lai par izmaiņām savlaicīgi informētu sporta federācijas un jaunos
kritērijus sāktu pielietot 2013.gada valsts budžeta līdzekļu sadalē (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
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5.punktā izskatīja.
5.1. A.Kalniņš par valsts budžeta līdzekļu sportam palielināšanu.
A.Kalniņš interesējas par to, vai nākotnē ir paredzams valsts budžeta līdzekļu sportam palielinājums un,
līdz ar to, vai palielināsies arī tā summa, kuru LSFP sadala saskaņā ar saviem kritērijiem sporta federācijām.
E.Severs uzsver IZM ministra pārliecību, ka visi budžeta līdzekļi ir jādala pēc skaidriem kritērijiem un uzskatu,
ka sporta nozare nav jāfinansē tikai vienai ministrijai. E.Severs norāda, ka valdība ir apstiprinājusi Rīcības
plānu, kurā ir iekļauts punkts, kas paredz papildus budžeta līdzekļu piesaisti sportam un piebilst, ka rudenī
plānots rīkot Sporta kongresu. E.Fogelis – par ziedojumos saņemtā finansējuma sadali. E.Severs – par visa
valsts budžeta sportam sadales vēlamo modeli un sistēmu. E.Fogelis, J.Naglis, G.Zālītis – diskusija par sporta
budžetu un iespējām to palielināt, kā arī par nepieciešamību analizēt iepriekšējās Nacionālās sporta attīstības
programmas izpildi. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
5.2. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
E.Puriņš lūdz valdes locekļus pierakstīt valdes nākamās sēdes datumu un šajā datumā neieplānot citus
pasākumus. Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2012.gada 14.martā plkst. 10:00 LSFP biroja telpās Grostonas
ielā 6b (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene
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LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES
Valdes sēdes protokols Nr. 1.
Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: A.Kalniņš
Protokolē: S.Dzene

2012.gada 18.janvārī
plkst. 10:00 – 12:10

Piedalās: M.Kalnciems, M.Liepiņš, J.Naglis (10:10), V.Strazdiņš, A.Svars, M.Šmits, G.Zālītis, kā arī E.Puriņš,
K.Randohs, E.Severs, Ā.Medne
Nepiedalās: I.Agleniece, E.Fogelis, R.Emuliņš
Darba kārtība:
1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par valsts budžeta sadali saskaņā ar LSFP kritērijiem 2012.gadam.
3. Par biedrības “Latvijas Svarbumbu celšanas asociācija” darbību.
4. Par biedrības “Latvijas Petanka sporta federācija” darbību.
5. Par Mārupes novada domes vēstuli biedrības “Latvijas Taekvondo federācijas” valdes priekšsēdētājam
H.Močaļinam.
6. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
7. Dažādi.
1. punkts. LSFP valdes Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
A.Kalniņš lūdz apstiprināt LSFP valdes 14.decembra sēdes protokolu Nr.11. Nolēma apstiprināt LSFP
valdes 14.decembra sēdes protokolu Nr.11 (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par valsts budžeta sadali saskaņā ar LSFP kritērijiem 2012.gadam.
E.Puriņš informē par Izglītības un zinātne ministrijas (turpmāk – IZM) Finanšu piešķiršanas sportam
komisijas sastāvu un komisijas 16.janvāra sanāksmi. E.Severs paskaidro IZM ministra R.Ķīļa motivāciju šādam
komisijas sastāvam. E.Puriņš lūdz iepazīties ar IZM sagatavotajiem priekšlikumiem finansējuma sadalē budžeta
apakšprogrammā 09.09.00. „Sporta federācijas un sporta pasākumi”. Kopējā summa ir 1 179 007. E.Puriņš
pauž neizpratni par veiktajām izmaiņām šā finansējuma sadalē, jo iepriekšējie priekšlikumi bija savādāki un
neizprotams ir finansējuma palielinājums Latvijas Paralimpiskajai komitejai (turpmāk – LPK) līdz 96 949 latiem.
E.Severs paskaidro veiktās izmaiņas un norāda uz sportistu gatavošanos un dalību Paralimpiskajās spēlēs, kā
arī piebilst, ka finansējums LPK nedrīkstēja būt mazāks par iepriekšējā gada finansējumu. E.Severs paskaidro
kādas sporta organizācijas tiek finansētas no apakšprogrammas 09.21.00. „Augstas klases sasniegumu sports”.
E.Severs, A.Kalniņš, G.Zālītis - diskusija par Latvijas Olimpiskās komitejas un LPK atšķirībām. V.Strazdiņš arī ir
neizpratnē par tik liela finansējuma piešķiršanu LPK un norāda uz Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas
(turpmāk – LNSF) izstrādāto programmu, kura tika iesniegta IZM, taču to neņēma vērā lemjot par budžeta
sadali. E.Puriņš apsola informēt IZM Finanšu piešķiršanas sportam komisiju 24.janvāra sēdē (kad tiks
apstiprināts budžeta sadalījums) par šiem LNSF iebildumiem. E.Puriņš piebilst, ka pēc A.Brūnes priekšlikuma,
finansējuma sadali starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā, (tai skaitā Latvijas Nacionālajā sporta
padomē (turpmāk – LNSP) saskaņotos pasākumu) lēma deleģēt LSFP saskaņā ar tās izstrādātajiem kritērijiem.
E.Puriņš lūdz iepazīties ar IZM sagatavoto apkopojumu par pieteikumiem starptautisku sacensību
rīkošanai Latvijā 2012.gadā un norāda, ka pieteikti ir 24 sporta pasākumi, kam kopējais plānotais finansējums ir
142 500 latu. E.Severs atgādina valsts budžeta finansējuma pieprasīšanas kārtību un sacensību rīkošanas
saskaņošanas noteikumus LNSP. G.Zālītis paskaidro radušos pārpratumu Vieglatlētikas savienībā ar
starptautisko sacensību rīkošanas pieteikumu iesniegšanu. E.Severs, K.Randohs, G.Zālītis, A.Svars, E.Puriņš –
diskusija par starptautisku sacensību rīkošanas pieteikšanas procedūru un reālo valsts budžeta finansējuma
sadali.
E.Severs izklāsta IZM Sporta departamenta priekšlikumus par iespēju optimizēt pieteikumu
iesniegšanas kārtību: 1) IZM slēdz līgumus par finansējuma piešķiršanu ar konkrētām organizācijām; 2) tās
savukārt sadala finansējumu tālāk saviem biedriem saskaņā ar iesniegtajiem pieprasījumiem, atbilstoši IZM
apstiprinātajiem kritērijiem. Kā piemēru min variantu, kad sporta federācijas, kas ir LSFP biedri, savus
pieteikumus starptautisku sacensību rīkošanai iesniedz LSFP, bet LSFP apkopo šos pieteikumus un iesniedz
kopējo valsts budžeta līdzekļu dotācijas pieprasījumu starptautisku sacensību rīkošanai IZM. K.Randohs norāda
uz vairāku federāciju iebildumiem par to, ka informācija par federācijas aktivitātēm ir jāiesniedz gan IZM līdz
1.novembrim, gan LSFP līdz jaunā gada janvārim. A.Kalniņš, E.Puriņš, E.Severs, A.Svars – diskusija par
2012.gada valsts budžeta līdzekļu dotāciju LSFP starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā un par šī
finansējuma sadali sporta federācijām saskaņā ar federāciju pieteikumiem un LSFP izstrādātajiem kritērijiem.
E.Severs secina, ka pārpratuma pēc nav saņemts pieteikums no Vieglatlētikas savienības starptautisko
sacensību „Rīgas kausi” rīkošanai un tādēļ lūdz G.Zālīti steidzami atsūtīt uz IZM finansējuma pieprasījumu.
E.Severs apstiprina, ka IZM Finanšu piešķiršanas komisija savā sēdē lēma par to, lai finansējumu 142 500 latu
apmērā nodotu LSFP sadalei sporta federācijām starptautisku sporta pasākumu rīkošanai Latvijā 2012.gadā
saskaņā ar IZM apstiprinātajiem un LSFP izstrādātajiem kritērijiem. E.Severs norāda, ka šis finansējuma
sadalījums LSFP būs jāapstiprina IZM.
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J.Naglis izsaka priekšlikumu, ka atzītās federācijas informāciju par starptautisku sacensību rīkošanu
Latvijā 2013.gadā pieteiktu LSFP un LSFP, pēc saņemtās informācijas apkopošanas, kopējo finansējuma
pieprasījumu iesniegtu IZM. E.Severs paskaidro, ka, mainot 2013.gada budžeta sadales procesu, ir jāsagatavo
sistēmas apraksts un jāmaina vairāki reglamentējošie dokumenti, tādēļ ierosina LSFP deleģēt savus pārstāvjus
darbam šajā darba procesā. E.Severs norāda, ka visiem valsts budžeta sadales kritērijiem ir jābūt IZM Valsts
sekretāra apstiprinātiem.
A.Kalniņš atgādina, ka IZM garantēja finansējumu sporta treneru algām līdz Londonas Olimpiskajām
spēlēm un šobrīd valsts budžetā nauda ir iedalīta tikai līdz š.g. septembrim, kā arī izsaka neizpratni par to, ka
sporta treneriem paredzētais finansējums ir samazināts. E.Severs izskaidro, ka pēc Nacionālā olimpiskā sporta
metodiskā centra un citu valsts soirta aģentūru likvidācijas, IZM nolēma saglabāt sporta treneru algu fondu, lai
līdz Olimpiskajām spēlēm netiktu traucēts audzēkņu mācību treniņa process, taču pēc Olimpiādes treneru algu
fondam paredzētā finansējuma sadales kārtība tiks mainīta. E.Severs arī norāda, ka dažās federācijās tiek
nodarbināti treneri, kuriem nav piešķirts Sporta speciālista sertifikāts, kā piemēru min basketbola trenerus.
E.Severs piebilst, ka gala lēmumu par finansējuma sadali pieņems IZM Finanšu piešķiršanas sportam komisijas
sēdē 24.janvārī. A.Kalniņš, E.Severs, G.Zālītis – diskusija par sporta treneru algu fonda saglabāšanas
vairākiem modeļiem. G.Zālītis neizprot situāciju, kad valsts budžeta sadalē jau no 2010.gada ir vērojams
finansējuma samazinājums pozīcijās, kas paredz finansējumu sporta federāciju darbības nodrošināšanai
saskaņā ar LSFP kritērijiem, lai gan tajā pašā laikā kopējais budžets apakšprogrammā 09.09.00. ir palielinājies.
E.Severs piebilsts, ka LSFP var sagatavot priekšlikumus par budžeta līdzekļu sadales apakšprogrammā
09.09.00. projekta izmaiņām un tos iesniegt izskatīšanai IZM Finanšu līdzekļu sadales sportam komisijas sēdē
līdz 24.janvārim.
E.Puriņš informē par invalīdu bloka sporta federāciju (Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija (LNSF),
Latvijas Speciālā olimpiāde (LSO), Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK)) un darbības jomu federāciju (Latvijas
Skolu sporta federācija (LSSF), Latvijas Augstskolu sporta savienība (LASS), Latvijas Tautas sporta asociācija
(LTSA), Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība (LSVS)) sanāksmēm un tajās pieņemtajiem lēmumiem par
finansējuma sadalījumu 2012.gadam. J.Naglis, A.Svars, A.Kalniņš uzskata, ka arī šo abu bloku federācijām
jāvienojas par vienotiem budžeta līdzekļu sadales kritērijiem un finansējums jādala saskaņā ar tiem. M.Šmits
uzskata, ka jāpalīdz šīm federācijām sagatavot kritērijus. V.Starzdiņš paskaidro LNSF sagatavoto kritēriju
nepiemērotību reālajai finansējuma sadalei.
E.Puriņš iepazīstina ar valsts budžeta līdzekļu apakšprogrammā 09.21.00. „Augstas klases sasniegumu
sports” sadales projektu un informē par iedalītajām summām, kā arī norāda uz veiktajām izmaiņām projektā.
E.Severs paskaidro budžeta sadales projektā veiktās izmaiņas un informē par to iemesliem.
E.Severs informē Automobiļu federācijas prezidentu J.Nagli par IZM saņemto iesniegumu, kurā
informēts par sacensībām „IRC Rallijs” un iespējām tās rīkot Talsos. J.Naglis paskaidro IRC sacensību
rīkošanas noteikumus un varbūtību rīkot šīs sacensības Talsos, kā arī piebilst, ka šādu sacensību rīkošana ir
liels risks federācijai.
Nolēma:
2.1. Apliecināt LR Izglītības un zinātnes ministrijai LSFP gatavību sadalīt finansējumu starptautisko
sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2012.g (t.sk. LNSP saskaņotajiem pasākumiem) saskaņā ar IZM
apstiprinātajiem un LSFP izstrādātajiem kritērijiem (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
2.2. Lūgt sporta federācijas nedēļas laikā (līdz 25.janvārim) atsūtīt precizētus pieteikumus starptautisko
sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2012.gadā (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
2.3. Pieņemt informāciju zināšanai un respektēt IZM Finanšu līdzekļu sportam sadales komisijas
24.janvāra sēdes lēmumu par valsts budžeta sportam sadalījumu (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
3. punkts. Par biedrības “Latvijas Svarbumbu celšanas asociācija” darbību.
M.Liepiņš informē, ka18.07.2011.g. LSFP saņēma E.Tuseviča, V.Gargurņa, I.Belinska iesniegumu par
biedrības „Latvijas Svarbumbu celšanas asociācija” (turpmāk – federācija) 27.05.2011.g. lēmuma Nr.19/11
atcelšanu, kurā šiem sportistiem ir piespriesta diskvalifikācija un paskaidro federācijas lēmumā norādītos
sportistu pārkāpumus. M.Liepiņš norāda, ka valdei lēmums jāpieņem pamatojoties uz Sporta likuma 10.panta
piekto daļu, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumu Nr.1396 “Sporta federāciju atzīšanas
un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība” 2.punktu, 17.punktu un 19.punktu, Administratīvā procesa likuma
65., 66. un 67.pantu. J.Naglis, E.Severs, M.Liepiņš, E.Puriņš – diskusija par diskvalificēto sportistu
pārkāpumiem un federācijas rīcību.
Nolēma:
3.1. Biedrības "Latvijas Svarbumbu celšanas asociācija" (40008103006) darbība atbilst Sporta likumā
noteiktajiem sporta federācijas atzīšanas kritērijiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem sporta jomā un
federācijas statūtiem, tās lēmumi pieņemti Biedrību un nodibinājumu likuma noteiktajā kārtībā (balsojums: par-8,
pret-0, atturas-0).
3.2. Uzlikt par pienākumu federācijai, pieņemot lēmumu saistībā ar sportistiem (t.sk. sportista
diskvalifikāciju), uzaicināt sportistus paskaidrojuma sniegšanai federācijā, kā arī informēt par lēmuma
pieņemšanas un pārsūdzēšanas kārtību (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
4. punkts. Par biedrības “Latvijas Petanka sporta federācija” darbību.
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M.Liepiņš informē, ka LSFP 2011.gada 21.decembrī saņēma Ventspils kērlinga kluba, Sporta kluba
„Upesciems”, Sporta kluba „ BOULE” biedra Ģirta Peirāga, Sporta kluba „Rīgas petanka” biedres Natālijas Leles
iesniegums “Par stāvokli Latvijas Petanka sporta federācijā” un paskaidro iesniegumā norādītos biedrības
„Latvijas Petanka federācija” (turpmāk - federācija) darbības pārkāpumus. E.Severs ierosina lēmumā norādīt, ka
federācija uz valsts budžeta finansējumu varēs pretendēt tikai tad, kad būs novērsti visi uzskaitītie pārkāpumi.
E.Puriņš norāda, ka konstatēto pārkāpumu novēršanai federācijai var rasties grūtības un paskaidro savu
viedokli. E.Severs paskaidro, ka, ja federācija trīs mēnešu laikā nenovērš visus konstatētos pārkāpumus, tad
LSFP ir tiesības atņemt federācijai atzīšanu.
Nolēma:
4.1. Biedrībai „Latvijas Petanka sporta federācija” (Reģ.Nr.40008143066) noteikt 3 (trīs) mēnešu
termiņu konstatēto pārkāpumu un neatbilstības novēršanai balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
4.2. Biedrībai „Latvijas Petanka sporta federācija” neskaitīt valsts budžeta līdzekļus lūdz brīdim, kamēr
tiks novērsti visi konstatētie pārkāpumi un neatbilstība (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
5. punkts. Par Mārupes novada domes vēstuli biedrības “Latvijas Taekvondo federācijas” valdes
priekšsēdētājam H.Močaļinam.
M.Liepiņš informē, ka LSFP ir saņēma Mārupes novada domes 2011.gada 30.decembra vēstuli Nr.310/2347 „Par biedrības Latvijas Taekvondo federācija (turpmāk – LTF) prasījuma pamatotību” un paskaidro
vēstulē pausto neizpratni par LTF prasību aizliegt taekvondo trenerim Vitālijam Lepinam-Žagaram nodarboties
ar sportu Mārupes novada administratīvajā teritorijā. E.Severs norāda uz LTF prasības nelikumību.
Nolēma:
5.1. Uzdot biedrībai „Latvijas Taekvondo federācija” (Reģ.Nr.40008021918) viena mēneša laikā LSFP
iesniegt federācijas noteikumus - prasības taekvondo sporta speciālistiem (treneriem), kuru izpilde garantēs, ka
attiecīgais sporta speciālists (treneris) saņems federācijas pozitīvu atzinumu, ka viņš atbilst attiecīgā sporta
veida A, B vai C kategorijas sporta speciālista sertifikāta saņemšanai (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
5.2. Norādīt biedrībai „Latvijas Taekvondo federācija”, ka turpmāk precīzi jāievēro 2010.gada 26.janvāra
Ministru kabineta noteikumi Nr.77 „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam
noteiktajām prasībām” VI. Nodaļa - Sertifikāta anulēšanas kārtība (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
5.3. Izsūtīt visām atzītajām federācijām atgādinājumu, ka tām jāiesniedz federācijas noteikumi prasības sporta speciālistiem (treneriem), kuru izpilde garantēs, ka attiecīgais sporta speciālists (treneris)
saņems federācijas pozitīvu atzinumu un, ka viņš atbilst attiecīgā sporta veida A, B vai C kategorijas sporta
speciālista sertifikāta saņemšanai (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
5.4. Izsūtīt visām atzītajām federācijām atgādinājumu, ka tām 10 (desmit) dienu laikā jāiesniedz LSFP
sekretariātā informācija par izmaiņām federācijas statūtos, vadībā, valdē un biedru sastāvā (balsojums: par-8,
pret-0, atturas-0).
6. punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
Šaušanas sporta instruktoru sertifikācijas komisijas sekretāre D.Kaspare informē, ka komisija ir
izvērtējusi trīs pretendentu pieteikumus un rekomendē atbalstīt Šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu
Robertam Popelim, Andim Mihelsonam un Igoram Filakam, kuri ir izpildījuši visas likumā noteiktās prasības un
atbilst vismaz vienam no MK noteikumiem, lai iegūtu šaušanas instruktora sertifikātu.
Nolēma:
6.1. Piešķirt Igoram Filakam (pers. kods 270268-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 289, kuru
izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz I.Filaku neattiecas Ieroču un speciālo
līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi.(balsojums: par-7, pret-0, atturas-1 (E.Fogelis));
6.2. Piešķirt Andim Mihelsonam (pers. kods 160366 -xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 290,
kuru izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz A.Mihelsonu neattiecas Ieroču un
speciālo līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi.(balsojums: par-7, pret-0, atturas-1 (E.Fogelis));
6.3. Piešķirt Robertam Popelim (pers. kods 211073-xxxxx) šaušanas instruktora sertifikātu Nr. 291, kuru
izsniegt pēc LR Valsts policijas apstiprinājuma saņemšanas par to, ka uz R.Popeli neattiecas Ieroču un speciālo
līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi.(balsojums: par-7, pret-0, atturas-1 (E.Fogelis));
7.punktā izskatīja.
7.1. IZM Sporta departamenta vadītājas vietnieka E.Severa informācija par izmaiņām sportu
reglamentējošajos dokumentos.
E.Severs informē par izmaiņām vairākos Ministru kabineta noteikumos un normatīvajos aktos, kas
attiecas uz sportu:
1) apstiprināta jauna kārtība, kā tiek finansētas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes (MK
noteikumi Nr. 1036, 27.decembrī 2011.g.);
2) apstiprināti MK noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.819
"Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos
Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās" (Nr.27,
03.janvārī.2012.g.). Noteikumi ir papildināti ar prioritārajiem sporta veidiem regbijs un kērlings;
3) apstiprināta jaunā kārtība, kādā tiek piešķirtas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, MK
„Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu
apmēru” (Nr.26, 12.janvārī 2012.g.);
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4) izdots IZM Rīkojums Nr.14, 13.janvārī 2012.g. „Par ministrijas darbības optimizēšanu un izmaiņām
ministrijas struktūrā un amatu sarakstā”. Sporta departamentam plāno pievienot jaunatnes nodaļu un no 1.aprīļa
departaments sauksies – Sporta un jaunatnes lietu departaments.
E.Severs detalizēti paskaidro veiktās izmaiņas šajos dokumentos. E.Puriņš, J.Naglis, E.Severs,
G.Zālītis - diskusija par MK noteikumos Nr. 26 norādītajām naudas balvas summām un kritērijiem balvas
piešķiršanai.
E.Severs lūdz atgādināt sporta federācijām, maksimāli atbildīgi izturēties pret LR Valsts himnas
atskaņošanu sporta sacensībās un rūpēties, lai atskaņojums atbilstu visām prasībām un augstai kvalitātei.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
7.2. Par LSFP valdes nākamo sēdi.
E.Puriņš lūdz valdes locekļus pierakstīt valdes nākamās sēdes datumu un šajā datumā neieplānot citus
pasākumus. Nolēma LSFP valdes sēdi sasaukt 2012.gada 15.februārī plkst. 10:00 LSFP biroja telpās
Grostonas ielā 6b (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
Sēdes vadītājs:

A.Kalniņš

Protokolēja:

S.Dzene
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