Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2014. gada 8. decembrī
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 16:00

Nr. 2.4.-14/12

Sēdē piedalās: valdes locekļi – Pēteris Apinis, Agita Ābele, Agris Blaus, Raimonds Emuliņš,
Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis, Jānis Upenieks, Diāna Zaļupe
Pieaicinātie: LSFP sabiedrisko attiecību speciālists Raimonds Gekišs, LMPF prezidents Jānis
Liepiņš, LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš, LSFP Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds
Rublovskis, IZM Sporta departamenta direktors Edgars Severs
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Darba kārtība
1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par pārskatiem par sporta federācijas aktivitātēm un augstajiem sasniegumiem 2014.
gadā.
3. Par LNSP lēmumiem un valsts budžetu sportam 2015. gadā.
4. Par LSFP darba grupas izveidi valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai starptautisku
sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2015. gadā.
5. Dažādi.
1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana
E.Fogelis iepazīstina ar LSFP darbinieku – sabiedrisko attiecību speciālistu Raimondu
Gekišu, kurš pildīs arī preses sekretāra pienākumus.
E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 10.11.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/11.
Nolemj: 1.1. Apstiprināt LSFP 10.11.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/11 (Par:
10; Pret: 0; Nepiedalās: 1).
2. punkts. Par pārskatiem par sporta federācijas aktivitātēm un augstajiem
sasniegumiem 2014. gadā
E.Puriņš informē par pārskata veidlapu par sporta federācijas aktivitātēm 2014. gadā.
Informē, ka jau otro gadu pārskats ir kopīgs ar Izglītības un zinātnes ministriju, tas ir palicis
nemainīgs. Federāciju pārstāvjiem ir izsludināts seminārs “Kā pareizi izpildīt pārskatus par sporta
federācijas aktivitātēm un augstajiem sasniegumiem 2014. gadā". Seminārs plānots 11.decembrī,
plkst. 14:00. Veidlapas iesniegšanas termiņš – 15.01.2015., nosūtot uz e-pastu un oriģinālus
nogādājot LSFP birojā līdz 31.01.2015. Informē par augstu sasniegumu veidlapu, kas
iesniedzama 20 dienu laikā pēc sacensību noslēguma, taču tām federācijām, kas to nav
izdarījušas, tas jāizdara līdz 31.12.2014., lai būtu iespējams veikt nepieciešamos aprēķinus.
E.Puriņš jautā E.Severam, vai ir apstiprināti LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales augstu
sasniegumu sporta kritēriju papildinājumi, kas tika iesniegti Izglītības un zinātnes ministrijā
(turpmāk – IZM) jūnijā.
E.Severs atbild, ka IZM nav iebildumu par veiktajiem papildinājumiem un gan augstu
sasniegumu sporta kritērijus, gan treneru algu dotāciju kritērijus, kas tika saņemti IZM pēc
iepriekšējās LSFP valdes sēdes, plānots virzīt saskaņošanai. Norāda, ka, ja nozare ir vienojusies
par šādiem finansējuma sadales kritērijiem un nav nekādu iebildumu, IZM nav nepieciešams
izstrādāt alternatīvus kritērijus.
Nolemj: 2.1. Apstiprināt veidlapu “Pārskats par sporta federācijas aktivitātēm 2014.gadā”,
noteikt veidlapas iesniegšanas termiņu federācijām – 15.01.2015. (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās:
0).
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3. punkts. Par LNSP lēmumiem un valsts budžetu sportam 2015. gadā
M.Liepiņš informē par Latvijas Nacionālās sporta padomes (turpmāk – LNSP) 28.11.2014.
sēdē pieņemtajiem lēmumiem: (1) valsts kapitālsabiedrību ziedojumu procentuālā sadalījuma
nemainība, ko plānots piešķirt LSFP nākamajā gadā; (2) iezīmētais finansējums no valsts
kapitālsabiedrību ziedojumiem pielāgotā sporta programmai, tajā skaitā Latvijas Nedzirdīgo
sporta federācijas un Speciālās olimpiādes programmām; (3) lēmums par Valsts un pašvaldības
nozīmes sporta infrastruktūras attīstības koncepcijas izstrādi; (4) lēmums par priekšlikumu
izstrādāšanu valsts atbalsta mehānisma pilnveide nacionālas nozīmes starptautisku sporta
pasākumu organizēšanai Latvijā; (5) valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršana starptautiskiem
pasākumiem, kas tiek saskaņoti LNSP, ja tiem iepriekš nav iezīmēts valsts budžeta
līdzfinansējums, notiek saskaņā ar LSFP izstrādātajiem un IZM saskaņotiem kritērijiem.
E.Severs izsaka atzinību par sporta nozares vienotību un spēju īsā laikā vienoties par
valsts kapitālsabiedrību ziedojumu sadales principiem. Informē, ka plānots veikt izmaiņas Sporta
likumā, lai LNSP sēdēs skatītu jautājumus, kas skar pieaugušo čempionātu rīkošanu Latvijā,
jauniešu un junioru čempionātus plānots saskaņot rakstveidā. Informē, ka plānots koriģēt
noteikumus par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportistiem, nosakot
nepieciešamo minimālo dalībvalstu skaitu sacensībās, lai tās varētu saukt par čempionātu.
Diskusija par plānoto LNSP sēdi 22.01.2014., kurā plānots skatīt valsts budžeta sportam
sadalījumu 2015. gadā. E.Fogelis lūdz E.Severu rast risinājumu finansējuma nodrošināšanai no
gada sākumā līdz LNSP sēdei, kas plānota 22.01.2014.
A.Sausnītis atzinīgi vērtē Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta A.Vrubļevska
ievēlēšanu par LNSP priekšsēdētāja vietnieku, līdz ar to vietnieks ir nozares nevis valdības
pārstāvis, kas apstiprina to, ka sarunas un lēmumu pieņemšana notiks divpusēji.
A.Sausnītis norāda uz nepieciešamību pareizi strukturēt jautājumus, kas saistīti ar Latvijas
Paralimpisko komiteju, nodalot to daļu, kas ir sports, no sadzīvi nodrošinošiem jautājumiem, kas
ir Labklājības ministrijas kompetencē. Rosina virzīt šo jautājumu izskatīšanai Saeimas Sporta
apakškomisijā.
D.Zaļupe par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportistiem – rosina
domāt par pasākuma popularizēšanu, suminot balvas saņēmējus svinīgā pasākumā. Diskusija –
E.Fogelis, D.Zaļupe, E.Severs.
Nolemj: 3.1. Informāciju pieņemt zināšanai.
4. punkts. Par LSFP darba grupas izveidi valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai
starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2015. gadā (turpmāk – LSFP darba
grupa)
E.Fogelis informē, ka atsaucoties aicinājumam, no federācijām dalībai LSFP darba grupā
rekomendēti: Mareks Gruškevics (Badmintona federācijas prezidents), Edmunds Bogdanovs
(Handbola federācijas izpilddirektors), Jānis Kuzmins (Skeitborda federācijas valdes loceklis),
Aigars Svars (Sporta deju federācijas Prezidija loceklis), Guntis Zālītis (Vieglatlētikas savienības
prezidents), Ansis Dāle (Zēģelētāju savienības prezidents), Almers Ludviks (Volejbola federācijas
valdes sekretārs). Kā darba grupas vadītāju E.Fogelis rekomendē E.Puriņu.
Diskusija par darba grupas uzdevumiem – P.Apinis, E.Fogelis, J.Naglis, E.Puriņš.
Nolemj: 4.1. Apstiprināt LSFP darba grupas sastāvu: E.Puriņš (darba grupas vadītājs),
A.Dāle, E.Bogdanovs, M.Gruškevics, J.Kuzmins, A.Ludviks, A.Svars, G.Zālītis. (Par: 11; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).
5. punkts. Dažādi.
5.1.1. Par sabiedrisko organizāciju un darbības jomu klasifikāciju
E.Fogelis informē par Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātu Ministru Kabineta noteikumu
projektu “Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumi”, kurā sporta nozare (kurai ir savs
likums) ir ievietota apakšjomu statusā. Iebilst, ka sports tiek definēts kā kultūras un atpūtas
apakšjoma. Diskusija – E.Fogelis, M.Liepiņš, P.Apinis, A.Sausnītis. Lūdz valdei akceptu sniegt
savu atzinumu par sporta kā atsevišķas jomas klasificēšanu.
Nolemj: 5.1.1.1. Sagatavot priekšlikumus sporta kā pamatjomas iekļaušanai projektā
“Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumi”, nosūtīt IZM. (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
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5.1.2. Revīzijas komisijas informācija
R.Rublovskis norāda, ka saskaņā ar likumu līdz nākamā gada 1.aprīlim ir jāorganizē
kopsapulce. Kopsapulcē Revīzijas komisija sniegs ziņojumu par veikto revīziju. Lai revīzijas
darbs būtu objektīvs, tāpat kā pagājušā gadā, rosina pieaicināt zvērinātu revidentu.
Nolemj: 5.1.2.1. gada pārskatam papildus LSFP Revīzijas komisijai pieaicināt zvērinātu
revidentu (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5.1.3. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas informācija
M.Liepiņš atgādina, ka 13.10.2014. sēdē LSFP valde rekomendēja Latvijas Modernās
pieccīņas federācijai (turpmāk – LMPF) trīs mēnešu laikā izvērtēt biedru uzņemšanas kritērijus.
LMPF prezidents Jānis Liepiņš atzīst, ka nepagūs to izdarīt noteiktajā termiņā, jo tādā gadījumā
būtu jāsasauc ārkārtas kopsapulce. Tā kā janvārī vai februārī ir plānota kārtējā kopsapulce, tajā
plānots izskatīt arī kritērijus biedru uzņemšanai. Lūdz pagarināt noteikto termiņu līdz nākamā
gada februārim.
Nolemj: 5.1.3.1. pagarināt termiņu LMPF biedru uzņemšanas kritēriju izvērtēšanai līdz
28.02.2015. (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5.1.4. Par Latvijas Speciālo Olimpiādi
M.Liepiņš norāda, ka kopš gada sākuma ar finansējumu saistītie Latvijas Speciālās
Olimpiādes (turpmāk – LSO) jautājumi, kā pielāgotais sports, attiecināmi uz Latvijas Paralimisko
komiteju. LSO lūdz pārskatīt federācijas atzīšanas apliecībā piešķirto deleģējuma formulējumu “ir
tiesības vadīt un koordinēt darbu invalīdu sportā (intelektuālā invaliditāte)”, aizstājot to ar
tiesībām vadīt un koordinēt darbu bērniem un jauniešiem ar intelektuālo invaliditāti un
intelektuālās attīstības traucējumiem. LSO norāda, ka cilvēki ar garīgo atpalicību nav saistāmi ar
paralimpisko kustību.
M.Liepiņš norāda, ka Sporta politikas pamatnostādnēs norādīts, ka sports cilvēkiem ar
garīgās attīstības traucējumiem arī ir pielāgotas fiziskās aktivitātes un sacensības cilvēkiem ar
garīgās attīstības traucējumiem. Līdz ar to gan invaliditāte, gan intelektuālās attīstības traucējumi
ir piekritīga pielāgotajam sportam. Norāda, ka saskaņā ar 28.11.2014. LNSP protokolu (Nr.5) pie
pielāgotā sporta ietilpst arī nedzirdīgo sports un Speciālā olimpiāde.
E.Severs norāda, ka dalībai Speciālās Olimpiādes spēlēs nav atlases kritēriju (kā tas ir
pielāgotam sportam). Lai arī zināms sacensību elements spēlēs ir, uzvarētāji ir visi, kas piedalās.
Tā uzskatāma par integrāciju, kas būtu Labklājības ministrijas kompetencē. Šo jautājumu ir
plānots tuvākajā laikā pārrunāt, tiekoties Paralimpiskajai komitejai, Izglītības un zinātnes
ministrijai un Labklājības ministrijai. Kamēr Sporta likums un Sporta politikas pamatnostādnes
nav mainītas, IZM nostāja ir, tāda, ka sports ar invaliditāti ir Latvijas Paralimpiskās komitejas
kompetencē.
Diskusija: E.Fogelis, D.Zaļupe, A.Ābele.
P.Apinis lūdz valdi deleģēt sevi šī jautājuma turpmākai izskatīšanai E.Severa minētajās
plānotajās pārrunās, lai būtu skaidrs, par kādu līmeni ir runa tieši psihiatrijas jautājumu kontekstā,
jo šobrīd tas nav skaidrs. Pēc tam būtu iespējams lemt, kā kompetencē ir šis jautājums.
Nolemj: 5.1.4.1. deleģēt P.Apini kā LSFP pārstāvi piedalīties pārrunās par pielāgoto
sportu ar Latvijas Paralimpisko komiteju, Izglītības un zinātnes ministriju un Labklājības ministriju.
Atlikt jautājuma izskatīšanu pēc pārrunu veikšanas.(Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5.1.5. Par biedrību “Latvijas Zolītes federācija”
M.Liepiņš informē par Latvijas Zolītes federācijas atbilstības atzītās federācijas statusam
izvērtēšanas procesu.
Nolemj: 5.1.5.1. Informāciju pieņemt zināšanai.
5.1.6. Par Eiropas olimpiādi
A.Sausnītis jautā par LSFP konceputālā nostāja pret Eiropas olimpiādi. Diskusija:
E.Fogelis, E.Puriņš, A.Sausnītis.
Nolemj: 5.1.6.1. Informāciju pieņemt zināšanai.
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5.1.7. Pētera Apiņa informācija par plānoto semināru
P.Apinis atgādina par Latvijas Ārstu biedrības plānoto, bet diemžēl atcelto semināru
sporta skolotājiem par aktuālām sporta medicīnas tēmām, uzrunājot E.Severu, lūdz arī IZM
atbalstu. Rosina ņemt dalību semināra rīkošanā, to plānot martā izstādes “Atpūta un sports”
norises laikā. E.Fogelis izsaka gatavību līdzdarboties. Diskusija: J.Naglis, E.Fogelis, D.Zaļupe.
J.Naglis norāda, ka semināram pieaicināmi arī vecāki. D.Zaļupe uzsver, ka bez sporta
pedagogiem jāaicina arī skolu vadība.
Nolemj: 5.1.6.1. Akceptēt semināra rīkošanu sporta pedagogiem par sporta medicīnas
jautājumiem (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Dace Kaspare
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2014. gada 10. novembrī
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 16:00

Nr. 2.4.-14/11

Sēdē piedalās: valdes locekļi – Agita Ābele, Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis
Pētersons, Atis Sausnītis, Jānis Upenieks, Diāna Zaļupe
Sēdē nepiedalās: valdes loceklis – Pēteris Apinis, Agris Blaus
Pieaicinātie: LSFP sertifikācijas speciālists Artūrs Balodis, LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš,
LSFP Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis, IZM Sporta departamenta
direktors Edgars Severs
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Darba kārtība
6. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
7. Par valsts budžetu sportam 2015. gadam.
8. Par sporta stipendiju piešķiršanu 2014./2015. mācību gadā.
9. Par sporta federāciju atzīšanu un kritērijiem uzņemšanai par LSFP biedru.
10. Par ENGSO forumu 2014. gada 20. – 22. oktobrī.
11. Par LSFP komisijas (darba grupas) izveidi valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai
starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2015. gadā.
12. Dažādi.
1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana
E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 14.10.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/10.
Nolemj: 1.1. Apstiprināt LSFP 14.10.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/10 (Par: 9;
Pret: 0; Nepiedalās: 0).
2. punkts. Par valsts budžetu sportam 2015. gadam
E.Fogelis lūdz E.Severu informēt par nākamā gada valsts budžetu sportam. E.Severs
informē, ka nākamā gada valsts budžeta bāze ir aprēķināta vairāk kā 3 miljoni eiro zemāka nekā
2014. gadā, tāpēc ministrijām bija uzdevums operatīvi mēģināt esošo līdzekļu ietvaros rast
iespēju nodrošināt jauno politikas iniciatīvu īstenošanu bez papildus finansējuma. Kopējā darbā,
sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) ar vadošajām sporta organizācijām, ir rasta
iespēja nesamazināt finansējumu, kas nepieciešams sporta pamatvajadzībām. Tādējādi tiek
plānots, ka sporta 2015. gadā budžeta bāze paliks nemainīga, bet 2016. un 2017. gadā tā tiks
palielināta par 3 miljoniem eiro. Norāda, ka tā rezultātā samazināsies finansējums sporta
infrastruktūrai. Izsaka atzinību par sadarbību ar sporta organizācijām, kā rezultātā būs izdevies
panākt sporta nozarei gandrīz neiespējamo. Šis ir labs piemērs, kā valstij kopā ar nevalstiskajām
organizācijām rast kompromisa risinājumus un aizstāvēt kopīgās intereses visos līmeņos.
E.Severs informē par VKS Latvijas Valsts meži ziedojumu sadales apmēru un sadales
principiem nākamajā gadā. Diskusija par papildu finansiālo atbalstu no labklājības nozares
sportistiem ar īpašām vajadzīgām – E.Fogelis, E.Severs, M.Liepiņš, D.Zaļupe, J.Naglis, A.Ābele,
A.Sausnītis, R.Emuliņš.
E.Severs pēc A.Sausnīša lūguma informē par Murjāņu sporta ģimnāzijas statusu, plānoto
finansējuma piešķiršanas apmēru, juridisko jautājumu sakārtošanu.
E.Fogelis informē par Latvijas Kultūras ministrijas ģenerētu ziņojumu ar ideju par
koordinējoša centra izveidi, kas koordinētu nevalstiskās organizācijas visās jomās, tajā skaitā
ziedojumu un citu līdzekļu sadali. E.Fogelis aicina iepazīties šo informāciju. Diskusija – E.Fogelis,
E.Severs, M.Liepiņš, J.Naglis.
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Nolemj: 2.1. Informāciju pieņemt zināšanai, plānot tikšanos ar Labklājības ministrijas
pārstāvjiem (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3. punkts. Par sporta stipendiju piešķiršanu 2014./2015. mācību gadā
A.Ābele, Sporta stipendiju komisijas (turpmāk – SSK) priekšsēdētāja, informē par SSK
veikto darbu un stipendiju sadalījumu. SSK ir izskatījusi jautājumu par sportistiem, kuri objektīvu
apstākļu rezultātā nav startējuši sacensībās, un pieņēmusi lēmumu rekomendēt valdi arī L.Mūzei
un K.Zvejniekam piešķirt 1000 eiro stipendiju no stipendiju rezerves fonda, kas izveidojies no
nesekmīgo studentu atmaksātajiem līdzekļiem par iepriekšējo mācību gadu.
Nolemj: 3.1. Atbalstīt Sporta stipendiju komisijas lēmumu par stipendiātiem piešķirto
stipendiju sadalījumu (protokola 1. pielikums) (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
4. punkts. Par sporta federāciju atzīšanu un kritērijiem uzņemšanai par LSFP biedru
E.Fogelis informē, ka, pamatojoties uz iepriekšējā valdes sēdē diskutēto, ir izstrādāts
LSFP biedru uzņemšanas kritēriju projekts.
M.Liepiņš informē, ka LSFP statūtu 4.3. punkts nosaka, ka, lai kļūtu par LSFP biedru,
sporta federācijai jāiesniedz LSFP valdei iesniegums. Iesnieguma formu un tam klāt
pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LSFP valde. Priekšlikums – atbilstoši LSFP
iesnieguma formai sporta federācijai ir jāpievieno arī sekojoši dokumenti: (1) sporta federācijas
iepriekšējā gada pārskats (03.10.20016. MK noteikumi Nr. 808), (2) sporta federācijas apstiprināti
sacensību norises noteikumi, (3) sporta federācijas pārskats, ka tā pēdējā kalendārā gada laikā ir
piedalījusies sacensību (vismaz Latvijas čempionāta līmenī) organizēšanā, (4) dokuments, kas
apliecina sporta federācijas konta atvēršanu Valsts kasē, kas pamato tiesības saņemt finanšu
līdzekļus no valsts budžeta.
Diskusija par 4. punktu – D.Zaļupe, E.Severs, E.Fogelis, priekšlikuma ceturtais punkts tiek
noraidīts.
M.Liepiņš informē, ka ir saņemts sadarbības līgums, kas apliecina vienošanos par
sadarbību starp Latvijas Peldēšanas federāciju un Latvijas Ūdenspolo federāciju. Līdz ar to ir
atrisināts strīds par ūdens sporta veidiem, Latvijas peldēšanas federācija koordinē arī ūdenspolo,
attiecīgi Sporta federāciju komisija rekomendē valdi atteikt atzīt Latvijas Ūdenspolo federāciju.
Nolemj: 4.1. Apstiprināt LSFP biedru uzņemšanas kritērijus (protokola 2.pielikums) (Par:
9; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
4.2. Izsniegt jaunu atzīšanas apliecību Latvijas Peldēšanas federācijai, atteikt atzīt
biedrību “Latvijas Ūdenspolo federācija” (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5. punkts. Par ENGSO forumu 2014. gada 20. – 22. oktobrī
M.Liepiņš informē, ka ir saņemtas S.Zaļupes un P.Apiņa atskaites par dalību ENGSO
forumā 2014. gada 20. – 24. oktobrī. Diskusija par forumu un ENGSO šī brīža vietu un lomu, par
forumā iegūto informāciju par projektu “Eiropas sporta nedēļa 2015” programmas Erasmus+
ietvaros. E.Fogelis informē par sākto darbu projekta pieteikuma izstrādāšanai, iezīmē projektam
izvēlēto mērķauditoriju – jaunieši, komandu sporta spēles.
E.Severs informē, ka IZM līdz 21.novembrim jāsniedz informācija Eiropas komisijas
direktorātam, kas atbild par izglītību un kultūru, par nacionālo kontaktpunktu, kas būs atbildīgs
par Eiropas sporta nedēļas organizēšanu.
Diskusija. E.Fogelis pamato LSFP gatavību šo projektu, sadarbojoties ar federācijām,
realizēt. E.Severs aicina sagatavot pieteikumu ar pamatojumu un nosūtīt IZM.
Nolemj: 5.1. Sagatavot pieteikumu par dalību Erasmus+ programmas projektā “Eiropas
sporta nedēļa 2015” (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 5.2. Informāciju par ENGSO forumu pieņemt
zināšanai.
6. punkts. Par LSFP komisijas (darba grupas) izveidi valsts budžeta līdzfinansējuma
saņemšanai starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2015. gadā
E.Fogelis informē par nepieciešamību izveidot komisiju (darba grupu), lai pārskatītu
kritērijus, pēc kuriem notiek finansējuma sadale starptautisku sporta pasākumu rīkošanai Latvijā.
Nolemj: 6.1. Lūgt sporta federācijas deleģēt pārstāvjus komisijai (darba grupai) (Par: 9;
Pret: 0; Nepiedalās: 0).
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7.punkts. Dažādi
7.1. par sporta speciālista sertifikāta anulēšanu
M.Liepiņš informē, ka modernās pieccīņas treneris treneris O.Balahničovs 06.11.2014.
LSFP nodevis B kategorijas sertifikātu modernajā pieccīņā Nr.1354, kas bija derīgs līdz
22.09.2015. Saskaņā ar 26.01.2010. MK noteikumiem Nr. 77 "Noteikumi par sporta speciālistu
sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" (turpmāk – noteikumi) minētā
sertifikāta darbības izbeigšanai ir jāveic izmaiņas sertificēto sporta speciālistu reģistrā, ko
apstiprina valde.
E.Severs norāda, ka ir jādomā par regulējuma izmaiņām, lai izslēgtu gadījumus, kad
anulējot sertifikātu vienā sporta veidā, tomēr pastāv iespēja to saņemt kādā citā.
Nolemj: Ar 10.11.2014. izslēgt no sertificēto sporta speciālistu reģistra (noteikumu
7.11.punkts) B kategorijas sertifikātu modernajā pieccīņā Nr.1354 (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
7.2. par šaušanas instruktoru sertifikāciju
M.Liepiņš informē par nepieciešamajām izmaiņām Šaušanas instruktoru sertifikācijas
eksāmena komisijā, par komisijas locekli izvirza Rekrutēšanas un jaunsardzes centra direktoru
Druvi Kleinu, kuram ir gan šaušanas trenera kvalifikācija, gan šaušanas instruktora sertifikāts.
Viņš aizstātu līdzšinējo eksāmenu komisijas locekli Annu Jermolajevu.
E.Severs atgādina, ka joprojām nav izdota jaunā šaušanas instruktoru sertificēšanas
kārtība, sola nākamās nedēļas laikā atsūtīt projektu.
Nolemj: Šaušanas instruktoru sertifikācijas eksāmenu komisijā ievēlēt Druvi Kleinu (Par:
9; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
7.3. par sporta speciālistu sertifikāciju
D.Zaļupe – par treneru darba algas finansējumu, aicina sakārtot trenera darba algas
apmēru atbilstoši viņa sporta speciālista kategorijai. Norāda, ka būtu nepieciešama IZM
apstiprināta komisija, kas varētu izstrādāt MK noteikumu projektu. Uzskata, ka treneru
kategorijām būtu jābūt vairākām, lai tās vismaz pagaidām būtu samērojamas ar pedagogu
kvalitātes pakāpēm. Diskusija – E.Fogelis, D.Zaļupe, A.Sausnītis, E.Severs, A.Ābele.
A.Ābele norāda, ka uz valsts finansējumu pretendējošie ir ļoti šaurs loks – sporta skolu
treneri, līdz ar to būtu loģiskāk priekš viņiem izstrādāt gradācijas sistēmu. Tāpēc nav vajadzīgs
mainīt visu sertifikācijas sistēmu, ja tas neattiecas uz privāto sektoru, bet tikai uz valsts
finansējumu pretendējošo sporta skolu treneriem.
E.Fogelis izsaka gatavību iesaistīties, lūdz D.Zaļupi deleģēt speciālistu, kas būtu gatavs
izstrādāt projektu, un noteikt laiku vēl šajā gadā, kad pieaicinot LSFP speciālistus un IZM
pārstāvjus, sākt šī jautājuma virzīšanu.
Nolemj: Atlikt jautājuma izskatīšanu (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
7.4. par kritērijiem treneru algu dotācijas sadalei
E.Fogelis atgādina, ka ir palicis jautājums par kritērijiem treneru algu dotācijas sadalei,
kas ir jāiesniedz saskaņošanai IZM. E.Puriņš informē, ka kritēriji ir sagatavoti un apstiprināti
iepriekšējā valdes sēdē. Izsaka gatavību veikt nepieciešamos aprēķinus.
Nolemj: Iesniegt IZM kritērijus treneru algu dotācijas sadalei (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās:
0).
7.5. IZM informācija
E.Severs informē par IZM izsludināto konkursu “Gada sporta skolotājs”, kas notiek jau
desmito gadu pēc kārtas. Aicina pieteikt kandidātus saskaņā ar konkursa nolikumu.
E.Severs informē, ka tuvākajā laikā tiks izskatīta naudas balvu piešķiršana par izciliem
sasniegumiem sportā, lai to novembra beigās varētu apstiprināt Latvijas Nacionālās sporta
padomes sēdē.
Nolemj: Informāciju pieņemt zināšanai.
7.6. Par R.Rublovska komandējumu
M.Liepiņš lūdz atbalstīt LSFP dalību Eiropas Padomes paplašinātā daļējā nolīguma par
sportu (EPAS) plānotajā diskusijā par cīņas sporta veidiem (combat sports) 2014. gada
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12. novembrī Parīzē (Francija). Dalībai lūdz deleģēt Revīzijas komisijas priekšēdētāju Raimondu
Rublovski, kurš ir vadošais šīs jomas speciālists.
Nolemj: Atbalstīt Raimonda Rublovska kā LSFP pārstāvja dalību EPAS pasākumā
2014.gada 11-13.novembrī Parīzē (Francija).
Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Dace Kaspare
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2014. gada 13. oktobrī
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 16:00

Nr. 2.4.-14/10

Sēdē piedalās: valdes locekļi – Agita Ābele (līdz 17:40), Pēteris Apinis (no plkst. 17:20), Agris
Blaus (no 16:50), Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis (no plkst. 16:15), Ilvis
Pētersons, Atis Sausnītis, Diāna Zaļupe
Sēdē nepiedalās: valdes loceklis – Jānis Upenieks
Pieaicinātie: LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš, LMPF prezidents Jānis Liepiņš, IZM Sporta
departamenta direktors Edgars Severs
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Darba kārtība
1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Informācija par sporta federāciju pieteikumiem valsts budžeta līdzfinansējuma
saņemšanai starptautiskajiem sporta pasākumiem Latvijā 2015. gadam.
3. Informācija par studentu iesniegumiem sporta stipendiju saņemšanai 2014./2015. mācību
gadā.
4. Par sporta federāciju atzīšanu un kritērijiem uzņemšanai par LSFP biedru.
5. Par izmaiņām “C” kategorijas sporta speciālistu resertifikācijā.
6. Par priekšlikumiem izmaiņām Sporta likumā.
7. Par reorganizēto valsts aģentūru treneru algu dotācijas sadali olimpisko sporta veidu
federācijām 2015. gadā.
8. Dažādi.
1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana
E.Fogelis apsveic klātesošo Latvjas Modernās pieccīņas federācijas prezidentu Jāni
Liepiņu ar ievēlēšanu amatā, kā arī klātesošo Edgaru Severu ar stāšanos IZM Sporta
departamenta direktora amatā. E.Severs apliecina, ka arī turpmāk apmeklēs LSFP valdes sēdes,
izsaka gatavību turpināt sadarboties mērķu īstenošanai.
E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 08.09.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/9.
Nolemj: 1.1. apstiprināt LSFP 08.09.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/9 (Par: 7;
Pret: 0; Nepiedalās: 3).
2.punkts. Par sporta federāciju pieteikumiem valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai
starptautiskajiem sporta pasākumiem Latvijā 2015. gadam
E.Fogelis informē, ka pēc Latvijas Nacionālā sporta padomes (LNSP) lūguma ir apkopoti
federāciju pieteikumi valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai starptautiskajiem pasākumiem
Latvijā 2015. gadā.
E.Puriņš komentē apkopotos datus, norāda, ka no vairākām federācijām datu nav, būtu
jālūdz federācijām iesniegt pilnu nākamā gada ienākumu – izdevumu tāmi, lai būtu informācija
par to, kādu summu federācija plāno saņemt no valsts budžeta un kāds ir pārējais plānotais
finansējums.
J.Naglis norāda, ka šis apkopojums jāprecizē, uzskaitot augstākā līmeņa federāciju
plānotos prioritāros pasākumus. Diskusija – E.Fogelis, A.Ābele, A.Sausnītis, E.Severs, J.Naglis,
R.Emuliņš.
E.Fogelis rosina precizēt sarakstu, atzīmēt pasākumus, par kuriem jau ir LNSP lēmumi.
J.Naglis rosina atjaunināt informāciju par federāciju plānotajiem pasākumiem, kā arī
apkopot visus federāciju plānotos starptautiskos pasākumus nevis tikai prioritāros.
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Nolemj: 2.1. precizēt un papildināt federāciju pieteikumus prioritāro starptautisko sporta
sacensību rīkošanai Latvijā 2015.gadā, līdz 02.11.2014. iesniegt IZM. 2.2. nedēļas laikā apkopot
informāciju par federāciju citu starptautisku, Eiropas vai pasaules mēroga sacensību rīkošanu
Latvijā 2015.gadā, līdz 01.11.2014. iesniegt IZM (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 2).
3.punkts. Informācija par studentu iesniegumiem sporta stipendiju saņemšanai
2014./2015. mācību gadā
A.Ābele informē, ka ir noslēdzies sporta stipendiju konkursa pieteikumu iesniegšanas
termiņš, kopā saņemti 55 studentu iesniegumi. Pieteikumi ir apkopoti, daļa no tiem neatbilst
konkursa nolikumam. Tuvākajā laikā notiks Sporta stipendiju konkursa komisijas sēde, kurā lems
par stipendiju piešķiršanu.
E.Fogelis izsaka savu viedokli, ka pēc pašreizējā konkursa nolikuma atbalstīti tiek ne tik
daudz labi sportisti, kuri mēģina studēt, cik labi studenti, kuri mēģina mazliet sportot. Norāda, ka
atsevišķos sporta veidos, sekmīgi startējot SELL spēlēs, Latvijas Universiādē, Latvijas
čempionātā, iespējams iegūt pietiekami daudz punktus, nemaz nestartējot Eiropas, Pasaules
čempionātos vai Olimpiskajās spēlēs. Rekomendē komisijai pārskatīt gadījumus, kad sportists
nav startējis traumas dēļ, kā rezultātā nav arī sportisko sasniegumu. Aicina ņemt vērā stipendijas
pamatmērķi – palīdzēt atlētam nodrošināt duālās karjeras iespēju.
R.Emuliņš atzīst, ka šā konkursa kritēriju izstrāde nav viegla, taču kā pamats ir jāatstāj
uzstādījums, ka šī nauda ir sportistiem, kas studē, nevis studentiem, kas sporto. Atzīmē, ka tie ir
līdzekļi no sporta budžeta, kam būtu jāsekmē sportiskās prasmes.
A.Ābele norāda, ka vienādi jāvērtē gan sports, gan studijas, piekrīt, ka atsevišķos
gadījumos komisija varētu izskatīt stipendijas piešķiršanu traumas guvušajiem sportistiem no
rezerves fonda, kas ir nesekmīgo studentu atmaksātie līdzekļi par iepriekšējo mācību gadu.
E.Fogelis norāda, ka būtu jāpārskata arī stipendijas apmērs, lai tas būtu vienā līmenī ar
studiju gada maksu.
Diskusija par sadarbību ar augstskolām – A.Sausnītis, A.Ābele, E.Fogelis. E.Fogelis
rosina gada beigās pateikties to augstskolu rektoriem, kas atbalsta studentu sportu.
Nolemj: 3.1. Informāciju pieņemt zināšanai.
4.punkts. Par sporta federāciju atzīšanu un kritērijiem uzņemšanai par LSFP biedru
E.Fogelis rosina domāt par kritēriju izstrādi LSFP biedru uzņemšanai. Līdz šim tas ir
noticis praktiski vienlaicīgi ar federācijas atzīšanu.
M.Liepiņš informē, ka nav izmaiņu saistībā ar biedrības “Latvijas Skrituļslidošanas
federācija” iesniegumu, par ko tika ziņots iepriekšējā valdes sēdē, tāpat arī nav izmaiņu
jautājumā, kas skar Latvijas Ūdenspolo federāciju un Latvijas Peldēšanas federāciju.
M.Liepiņš informē, ka pēc LSFP valdes lēmuma organizēt pārrunas ar Latvijas Modernās
pieccīņas federācijas (LMPF) vadību un biedrības “Modernās pieccīņas bērnu un jaunatnes
sporta klubs” pārstāvjiem, tika sasaukta Sporta federāciju komisijas sēde, kurā notika diskusija
par LMPF biedru uzņemšanas noteikumiem. Tika vērtēta arī federācijas darbība. Informē, ka
19.septembrī notika LMPF kopsapulce, kurā tika ievēlēta jaunā valde, kurai Sporta federāciju
komisija rekomendējusi iekļaut statūtos biedru uzņemšanas kritērijus. Rosina LSFP valdi
rekomendēt LMPF valdi trīs mēnešu laikā izvērtēt biedru uzņemšanas kritērijus.
E.Fogelis atzīst, ka pēc LMPF kopsapulces un jaunās valdes ievēlēšanas sadarbība ir
bijusi ļoti konstruktīva, tika saņemta visa nepieciešamā informācija. Atbalsta priekšlikumu
rekomendēt LMPF pārskatīt biedru uzņemšanas kritērijus.
J.Liepiņš izsaka gatavību pārskatīt biedru uzņemšanas kritērijus un tos liberalizēt,
viennozīmīgi atstājot morāli ētiskās normas.
M.Liepiņš par nepieciešamību izstrādāt LSFP biedru uzņemšanas kritērijus – tā kā uz
valsts finansējumu var pretendēt atzītās federācijas, kas ir LSFP biedri, ir nepieciešama pāreja.
M.Liepiņš informē par par biedrības “Latvijas Zolītes federācija” iesniegumu atzītās
federācijas statusa piešķiršanai sporta veidā – zolīte. Diskusija – M.Liepiņš, E.Fogelis, D.Zaļupe,
P.Apinis, E.Severs.
E.Severs norāda, ka starptautiskajai federācijai jābūt Sportaccord biedram. Šajā gadījumā
tā ir asociētais biedrs, līdz ar to federācijas atzīšanai ir vajadzīgs Latvijas Nacionālās sporta
padomes atzinums.
M.Liepiņš norāda, ka ir jānoskaidro, vai sporta veids zolīte ir nacionālā prāta spēle nevis
kāršu spēle, kas klasificējas kā azartspēle.
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M.Liepiņš norāda, ka ir jādomā par bāzes kritērijiem federāciju atzīšanai, jo paredzams,
ka nākotnē iesniegumi dažādu sporta veidu atzīšanai būs diezgan daudz.
Nolemj: 4.1. Informāciju pieņemt zināšanai. 4.2. Atlikt jautājuma par Latvijas Zolītes
federācijas atzīšanu izskatīšanu līdz visas nepieciešamās informācijas noskaidrošanai un
nepieciešamo dokumentu saņemšanai (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5.punkts. Par izmaiņām “C” kategorijas sporta speciālistu resertifikācijā
M.Liepiņš informē par Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas iesniegumu valdei
apstiprināt priekšlikumu, ka turpmāk arī uz C kategorijas resertifikācijas eksāmeniem attiecināma
LSFP valdes 14.03.2014. apstiprinātā datorizētā C kategorijas eksāmena programma un
vērtēšanas sistēma. Tādējādi turpmāk C kategorijas sertifikāta saņemšanai būtu vienots
datorizēts eksāmens gan sertifikācijai, gan resertifikācijai. Tas nepieciešams, lai C kategorijas
eksāmens būtu vienots gan sertifikācijai, gan resertifikācijai, tāpat kā tas ir A un B kategorijas
eksāmenam. Komisija uzskata, ka C kategorijas treneriem resertificējoties, eksāmenā jāpārbauda
tieši pamatzināšanas, kas ietvertas C kategorijas eksāmena programmā. Tas nepieciešams arī
tāpēc, ka ir salīdzinoši liels pretendentu skaits, kam jāveic resertifikācija, tāpēc datorizētais
eksāmens padarīs sertifikācijas procesu ātrāku un fleksiblāku, vieglāk pielāgojamu
eksaminējamā iespējām ierasties.
A.Ābele izsaka priekšlikumu, lai eksāmenam būtu vairāk kā viens jautājumu variants.
M.Liepiņš rosina uzdot sertifikācijas speciālistam Artūram Balodim izvērtēt visus ar
sertifikāciju saistītos dokumentus un ja nepieciešams, iesniegt izskatīšanai nākošajā valdes sēdē,
kā arī, lai būtu iespējams novērtēt eksaminējamā izpratni.
E.Fogelis lūdz valdi akceptēt atalgojuma paaugstināšanu sertifikācijas speciālistam
Artūram Balodim. A.Balodis ir ieguvis profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un turpmāk
veiks arī papildus pienākumus.
Nolemj: 5.1. Apstiprināt C kategorijas resertifikācijas eksāmena pielīdzināšanu
C kategorijas sertifikācijas eksāmena noteikumiem (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 5.2. Uzdot
A.Balodim izvērtēt visus ar sertifikāciju saistītos dokumentus un ja nepieciešams, iesniegt
izskatīšanai nākošajā valdes sēdē (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 5.3. Palielināt algu
sertifikācijas speciālistam Artūram Balodim par 210 eiro (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
6.punkts. Par priekšlikumiem izmaiņām Sporta likumā
M.Liepiņš informē par no IZM saņemto apkopojumu par saņemtajiem sporta organizāciju
priekšlikumiem likumprojektam “Grozījumi Sporta likumā”. Diskusija – E.Severs, J.Naglis,
M.Liepiņš, E.Fogelis, P.Apinis.
Nolemj: 6.1. Informāciju pieņemt zināšanai.
7.punkts. Par reorganizēto valsts aģentūru treneru algu dotācijas sadali olimpisko sporta
veidu federācijām 2015. gadā
E.Fogelis informē par no IZM saņemto informāciju par situāciju federāciju jomā sporta
skolās. E.Puriņš iepazīstina ar sporta skolu grupu un audzēkņu skaitu, tarificēto pedagogu skaitu
un slodžu likmēm. Diskusija: D.Zaļupe, E.Fogelis, P.Apinis.
E.Fogelis lūdz nākamajā gadā saglabāt esošo federāciju algu fondu, kamēr nav saņemti
racionālāki priekšlikumi.
J.Liepiņš atbalsta priekšlikumu trim federācijām (Latvijas Jātnieku federācija, Latvijas
Modernās pieccīņas federācija, Latvijas Zēģelētāju savienība), veidojot atsevišķu bloku, līdz
2016.gadam saglabāt finansējumu pēc vēsturiskās sadales un pēc tam tos pārskatīt. Norāda, ka
tā būtu arī motivācija federācijām attīstīties.
A.Sausnītis rosina ar jauno Saeimu veidot sportu kā atsevišķu nozari, kuras
administrēšana notiek citādāk, domājot par nozari sistēmiski. Diskusija: J.Naglis, A.Sausnītis,
E.Fogelis, A.Blaus, D.Zaļupe.
E.Fogelis rosina palikt pie kritēriju sadales, par kādu lēma federāciju sanāksmē
04.09.2014., paralēli plānojot, ko darīt pēc 2016.gada.
Nolemj: 7.1. Akceptēt kritērijus treneru algu dotācijas sadalei līdz 2016.gadam, sagatavot
kritēriju projektu iesniegšanai IZM (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
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8.punkts. Dažādi
8.1. par federāciju atskaitēm
E.Fogelis informē, ka saņemot atskaites par sporta pasākumiem, vairākām federācijām
atskaites nesakrīt ar federāciju iesniegto pieteikumu.
Nolemj: 8.1.1. Precizēt federāciju atskaišu dokumentus, ja nepieciešams, lūgt
federācijām sniegt papildus informāciju (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
8.2. par Erasmus+ projektu konkursu
E.Fogelis informē par Erasmus+ projektu, kur iespējams pieteikties arī LSFP. Šobrīd ir
veiktas sarunas ar Anriju Brencānu, kurš ir izteicis gatavību palīdzēt sagatavot projekta
pieteikumu konkursam. Projektā varētu tikt plānoti akcentēti jaunatnes sporta pasākumi, kā arī
plānots ENGSO forums Rīgā.
Nolemj: 8.2.1. Akceptēt projekta izstrādi, lūgt A.Brencānu uz nākamo valdes sēdi
sagatavot projekta plānu (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
8.3. P.Apiņa informācija
P.Apinis informē par notikušo E.Fogeļa iniciētu sanāksmi Latvijas Ārstu biedrībā par to,
kādam ir jābūt medicīnas ekipējumam, lai sniegtu medicīnisko palīdzību sacensību laikā.
Diskusija: E.Fogelis, J.Naglis, P.Apinis.
P.Apinis informē par Veselības gada balvu, kuru organizē Latvijas Ārstu biedrība. Aicina
LSFP pievienoties organizatoru lokam. E.Fogelis apliecina gatavību šo iespēju izskatīt.
Nolemj: 8.3.1. Informāciju pieņemt zināšanai.
Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Dace Kaspare
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2014. gada 8. septembrī
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 16:00

Nr. 2.4.-14/9

Sēdē piedalās: valdes locekļi – Agita Ābele, Pēteris Apinis (no plkst. 16:20 līdz 17:30), Agris
Blaus, Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis (no plkst. 16:15), Ilvis Pētersons, Atis
Sausnītis Diāna Zaļupe
Sēdē nepiedalās: valdes loceklis – Jānis Upenieks
Pieaicinātie: LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš, LKSSA izpilddirektors Indriķis Putniņš, IZM
Sporta departamenta direktora vietnieks Edgars Severs
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Darba kārtība
Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
Par Sporta stipendiju konkursa nolikumu un Sporta stipendiju komisijas sastāvu.
Par LSFP Sporta federāciju komisijas lēmumiem.
Par kritērijiem 2009. gadā reorganizēto valsts aģentūru treneru algu dotācijas sadalei
olimpisko sporta veidu federācijām 2015. gadā un turpmākajos gados.
5. Par Latvijas sporta organizāciju Memorandu ar politiskajām partijām pirms 12. Saeimas
vēlēšanām.
6. Dažādi.
1.
2.
3.
4.

1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana
E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 07.07.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/8.
Nolemj: 1.1. apstiprināt LSFP 07.07.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/8 (Par: 8;
Pret: 0; Nepiedalās: 2).
2. punkts. Par Sporta stipendiju konkursa lēmumiem un Sporta stipendiju komisijas
sastāvu
E.Puriņš iepazīstina ar Sporta stipendiju komisijas (turpmāk – SSK) precizēto Sporta
stipendiju konkursa nolikumu, informē par izmaiņām. Papildus stipendijas budžeta finansēšanas
avots ir arī federāciju nesekmīgo studentu atmaksātie līdzekļi par iepriekšējo mācību gadu. SSK
neizskatīs to pretendentu iesniegumus, kuri kā iepriekšējo gadu stipendiāti nav izpildījuši sporta
stipendiju līguma noteikumus. Saskaņā ar saņemto Finanšu ministrijas skaidrojumu, ka šo
stipendiju neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, stipendija tiks maksāta pa tiešo studentam,
to pārskaitot trīs daļās – 30% no piešķirtās stipendijas apmēra divu nedēļu laikā pēc līguma
noslēgšanas, 30% – pēc sekmīga rudens semestra un 40% – pēc sekmīga studiju gada
noslēguma. Papildus sekmību apstiprinošām akadēmiskajām izziņām būs jāiesniedz arī izziņa no
federācijas par to, ka pretendents studiju laikā ir trenējies un piedalījies sacensībās, kurās
uzrādījis viņa sportiskajam līmenim atbilstošus sasniegumus.
E.Fogelis, P.Apinis, J.Naglis, A.Ābele – diskusija par stipendijas izmaksas kārtību.
D.Zaļupe rosina Pasaules Universiādi pielīdzināt Pasaules junioru čempionātam nevis
Eiropas čempionātam pieaugušajiem. Rosina izvērtēt vienu augstāko sasniegumu, kas būtu
korekti pret tiem sporta veidiem, kas nav ietverti visās studentu sacensībās.
E.Puriņš aicina priekšlikumus iesniegt SSK izskatīšanai uz nākamo gadu.
E.Fogelis informē par SSK deleģētajiem pārstāvjiem – komisijas priekšsēdētāja Agita
Ābele (LASS), Santa Roze (IZM), Marita Vilciņa (LOV), Raimonds Bergmanis (LOK), Ilvis
Pētersons (LSFP), Māris Liepiņš (LSFP), Egils Puriņš (LSFP).
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Nolemj: 2.1.1. apstiprināt Sporta stipendiju komisijas nolikumu (pielikumā) un sastāvu –
Agita Ābele (komisijas priekšsēdētāja), Santa Roze, Marika Vilciņa, Raimonds Bergmanis, Ilvis
Pētersons, Māris Liepiņš, Egils Puriņš (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
2.1.2. D.Zaļupes priekšlikumus izmaiņām nolikumā iesniegt Sporta stipendiju komisijā
izskatīšanai nākamajā gadā (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3. punkts. Par LSFP Sporta federāciju komisijas lēmumiem
3.1. M.Liepiņš informē par biedrības “Latvijas Amerikāņu futbola federācija” iesniegumu
atzītās federācijas statusa piešķiršanai. Sporta federāciju komisija sēdē ir izvērtējusi federācijas
un tās iesniegto dokumentu atbilstību Sporta likumā noteiktajiem sporta federācijas atzīšanas
kritērijiem un sniedz savu rekomendējoša rakstura atzinumu LSFP valdei.
3.2. M.Liepiņš informē par biedrības “Latvijas jaunatnes sporta tūrisma federācija”
iesniegumu atzītās federācijas statusa piešķiršanai sporta veidā/darbības jomā – sporta tūrisms.
Izvērtējot Sporta likumu un Tūrisma likuma specifisko regulējumu, konstatējams, ka Tūrisma
likuma 1.pants (10) regulē terminu “sporta tūrisms”, tāpat secināts, ka šai federācijai nav
starptautiskās federācijas. Komisija rekomendē atteikt atzīt šo federāciju.
3.3. M.Liepiņš informē par biedrības “Latvijas Tank Soo (Soo Bahk) Do Federācija Moo
Duk Kwan” iesniegumu atzītās federācijas statusa piešķiršanai sporta veidā – Tank Soo (Soo
Bahk) Do Moo Duk Kwan cīņas māksla. Komisija secināja, ka federācija, tajā skaitā biedrības
statūti neatbilst Sporta likuma 10.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem. Atbilstoši
08.12.09.MK noteikumu Nr. 1396 “Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju
kontroles kārtība” 13. punktam, kā eskpertu pieaicinot Latvijas Taekovndo federāciju, saņemts
skaidrojums, ka šī cīņas māksla ir korejiešu cīņas sporta veids, kas klasificējams kā tradicionālais
veids, ietilpstošs taekvondo. Komisija rekomendē atteikt atzīt šo federāciju.
3.4. M.Liepiņš informē par biedrības “Latvijas Skrituļslidošanas federācija” iesniegumu
atzītās federācijas statusa piešķiršanai sporta veidā – skrituļslidošana. Skaidro, ka
Starptautiskajā Rollersporta federācijā (FIRS), kurā ir pieci sporta veidi, šobrīd LSFP valsts
pārstāvniecība ir reģistrēta Latvijas In-line hokeja federācijai (atzīta sporta veidos – in-line hokejs,
rollerhokejs, ielas hokejs), kā arī uz to pretendē Latvijas Skeitborda federācija (atzīta sporta veidā
– skeitbords, kurš nav FIRS). FIRS savos statūtos valsts pārtāvniecībai rekomendē vienu
federāciju vai asociāciju, tāpēc nolemts sazināties ar FIRS, lai precizētu jautājumu par vēl vienas
– trešās – organizācijas atzīšanu vai arī rekomendēšanu federācijām apvienoties vienā
organizācijā. Diskusija – I.Putniņš, E.Fogelis.
3.5. M.Liepiņš informē, ka turpinās sarunas starp Latvijas Peldēšanas federāciju un
Latvijas Ūdenspolo federāciju, tiek saskaņots sadarbības līgums un pārstāvniecība sporta veidam
– ūdens polo. Jautājuma izskatīšana tiek līdz dokumentu saņemšanai.
3.6. M.Liepiņš informē par biedrības “Modernās pieccīņas bērnu un jaunatnes sporta
klubs” 09.06.2014. iesniegumu. Attiecīgi no LSFP Sporta federāciju komisijas (turpmāk –
komisija) puses tika lūgts Latvijas Modernās pieccīņas federācijai (turpmāk – LMPF) sniegt savu
skaidrojumu, kā arī iesniegt kopsapulces protokolu, tas ir izpildīts daļēji.
E.Fogelis skaidro, ka pēc LMPF pieņemtajiem biedru uzņemšanas noteikumiem veidojas
situācija, kad neviens jauns klubs federācijā nevar iestāties, kā rezultātā radies konflikts.
E.Severs norāda, ka federācija ir tiesīga noteikt kritērijus biedru uzņemšanai, taču
jautājums ir, cik tiesiska ir federācijas rīcība noteikt šādus kritērijus, kas ir augstāki nekā jau
esošajiem biedriem. Aicina LSFP turpmāk rīkoties ātrāk un aktīvāk, jo līdz šim LSFP nav
pieprasījusi LMPF izvērtējumu par esošo biedru atbilstību prasībām, kas tiek izvirzītas pārējiem
pretendentiem. IZM vadība lūdza izskatīt kritērijus komisijā, pieaicinot federācijas pārstāvjus, taču
pārstāvji komisijā klāt nebija, par ko komisijai ticis izteikts mutisks aizrādījums. E.Severs norāda,
ka esošais regulējums ļauj pateikt, ka šāda LMPF rīcība ir pretrunā ar Sporta likuma principiem.
Kā biedrība LMPF ar šādiem statūtiem drīkst darboties un šādus biedru uzņemšanas kritērijus
noteikt, bet, ja viņi vēlas atzīt federācijas statusu, vadīt un koordinēt sporta veidu valstī, kā arī
saņemt valsts līdzekļus, šādi kritēriji atzītajai federācijai ir prettiesiski. Ir jāvērtē, vai šāda
federācijas rīcība veicina sporta veida attīstību valstī.
Diskusija – A.Ābele, D.Zaļupe, M.Liepiņš, E.Severs, A.Sausnītis, R.Emuliņš.
E.Fogelis aicina vēlreiz izskatīt šo jautājumu līdz LMPF kopsapulcei, uzaicinot iesaistītās
puses, kā arī IZM Sporta departamenta pārstāvi.
Nolemj: 3.1. Atzīt biedrību „Latvijas Amerikāņu futbola federācija” (reģ. Nr. 40008219065)
un piešķirt tai tiesības vadīt un koordinēt darbu amerikāņu futbolā Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti
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Starptautiskajā amerikāņu futbola federācijā (International Federation of American Football) (Par:
10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3.2. Atteikt atzīt biedrību “Latvijas jaunatnes sporta tūrisma federācija” (reģ. Nr.
50008028161) (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0)
3.3. Atteikt atzīt biedrību “Latvijas Tank Soo (Soo Bahk) Do Federācija Moo Duk Kwan”
(reģ. Nr. 40008224403) (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3.4. Atlikt biedrības “Latvijas Skrituļslidošanas federācija” atzīšanas izskatīšanu, nosūtīt
vēstuli Starptautiskajai Rollersporta federācijai (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3.5. Informāciju par ūdenspolo sporta veidu pieņemt zināšanai.
3.6. Organizēt pārrunas līdz 19.09.2014., uzaicinot Latvijas Modernās pieccīņas
federācijas vadību, biedrības “Modernās pieccīņas bērnu un jaunatnes sporta klubs” un IZM
Sporta departamenta pārstāvjus (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
4.punkts. Par kritērijiem 2009. gadā reorganizēto valsts aģentūru treneru algu dotācijas
sadalei olimpisko sporta veidu federācijām 2015. gadā un turpmākajos gados
E.Fogelis atgādina par 2010. gadā likvidētajām valsts aģentūrām, kā rezultātā 22 sporta
veidiem treneru algu likmes tika saglabātas pēc vēsturiskās sadales. Pa šo laiku vēl nākuši klāt ir
trīs olimpiskie sporta veidi – džudo, galda teniss un pludmales volejbols. Šobrīd no IZM puses ir
aktualizēts jautājums par finansējuma sadales kritērijiem, piedāvājot šo summu kā dotāciju pēc
kritērijiem sadalīt visām atzītajām federācijām. E.Fogelis norāda, ka ir virkne sporta veidu, kuriem
pašvaldībās nav nevienas sporta skolas, piemēram, modernā pieccīņa, jāšanas sports,
burāšana, bobslejs, skeletons, tāpēc šis finansējums ir ļoti svarīgs. Lai izskatītu turpmāko līdzekļu
sadales principu, tika organizēta sanāksme, uzaicinot visu 25 federāciju pārstāvjus. E.Fogelis
iepazīstina ar sēdē pieņemtajiem lēmumiem (sanāksmes protokols – pielikumā), informē, ka
lēmumu nav pieņēmušas ziemas sporta veidu federācijas. Atzīmē, ka federācijas ir ļoti dažādās
situācijās, piemēram, moderno pieccīņu, ņemot vērā sporta veida specifiku, neviena pašvaldība
nav gatava uzņemt, līdzīga situācija ir Latvijas Jātnieku federācijai un Latvijas Zēģelētāju
savienībai. Sanāksmē ierosināts trim minētajām federācijām, veidojot atsevišķu bloku, saglabājot
finansējumu pēc vēsturiskās sadales. Pārējo sanāksmē klātesošo federāciju pārstāvji
priekšlikumu atbalstīja.
E.Severs argumentē, ka, ņemot vērā sporta organizāciju ieteikumus, tika papildināta
kartība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes valsts izglītības programmas, kā rezultātā
federācijām, kas ir minētajā situācijā, ir iespēja dibināt profesionālās ievirzes izglītības iestādi un
finansējumu pedagogu darba samaksai saņemt no valsts.
D.Zaļupe papildina, ka šis process notiek jau trīs gadus, privātie sporta klubi veic
akreditāciju un saņem finansējumu no valsts. Uzskata, ka visām federācijām jābūt vienādiem
finansējuma piešķiršanas kritērijiem.
A.Sausnītis izrāda neizpratni par vēsturisko sadali un lūdz skaidrojumu. J.Naglis piekrīt,
ka vēsturiskā sadale ir ļoti jāpārskata.
E.Severs atgādina, ka likvidējot valsts aģentūras, tika solīts šo vēsturisko sadali saglabāt
līdz Vasaras Olimpiskajām spēlēm Londonā (2012. gads) un Ziemas Olimpiskajām spēlēm Sočos
(2014. gads) ar mērķi, (1) lai federācijām, kas ar šo finansējumu rēķinājās, nebūtu dramatiskas
izmaiņas attiecībā uz sportistu sagatavošanu augstākājām sacensībām – Olimpiskajām spēlēm,
(2) lai audzēkņi, kas bija uzsākuši mācības izglītības iestādēs, varētu tās pabeigt.
E.Severs izsaka savu pārliecību, ka komandu sporta spēlēm šeit nebūtu jābūt iekļautām,
jo tām ir savs finansēšanas mehānisms. Norāda uz kritēriju nepieciešamību. Komentē, ka
2021. gads, līdz kuram noteikta vēsturiskā sadale, ir pārāk tāls. Uzdod jautājumu, vai tas ir godīgi
pret tām sporta spēļu federācijām, kuras nav iekļautas, jo tām nav vēsturiskās sadales,
piemēram, futbols, volejbols u.c. Atzīst, ka ja federācijas ir vienojušās un šādus kritērijus ir
atzinušas par atbilstošiem, tas IZM varētu būt pietiekams arguments, lai kritērijus nopietni
izvērtētu un apstiprinātu. Norāda, ka viss finansējums jāskatās kopumā, arī kontekstā ar sportistu
atbalsta programmu TOP50, kas vēl tiks vērtēta.
Diskusija – E.Fogelis, A.Sausnītis, A.Blaus, P.Apinis, D.Zaļupe, R.Emuliņš, J.Naglis.
A.Sausnītis norāda, ka vēsturiskā patiesība ir mainījusies, aicina ņemt vērā pašreizējo situāciju
un sportiskos sasniegumus. Uzskata, ka par kritērijiem treneru algu dotācijas sadalei
nepieciešamas papildus diskusijas, pieaicinot iesaistīto federāciju vadītājus. J.Naglis atzīst, ka
virziens ir pareizs – kritērijiem, kā sadalīt dotāciju, ir jābūt, piekrīt, ka vēl jādiskutē un kopīgi
jāmēģina nonākt pie proporcijām.
15

Nolemj: 4.1. Organizēt sanāksmi par kritērijiem treneru algu dotācijas sadalei, pieaicinot
iesaistīto federāciju vadītājus. (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 1).
5.punkts. Par Latvijas sporta organizāciju Memorandu ar politiskajām partijām pirms
12. Saeimas vēlēšanām
E.Fogelis norāda, ka ir jāplāno tikšanās ar politisko partiju pārstāvjiem, lai diskutētu par
memorandā ietvertajiem jautājumiem. Informē, ka ir partijas, kas izrādījušas interesi tikties ar
kādu no sporta organizācijām atsevišķi.
I.Putniņš atgādina, ka radītais memorands ir sporta nozares lielāko organizāciju
memorands, tāpēc lietderīgāk būtu, ja sarunas ar politisko partiju pārstāvjiem varētu notikt
memoranda parakstītāju ietvaros kā vienotai sporta nozarei, pēc tam, ja nepieciešams risināt
individuālus jautājumus, tikties katrai sporta organizācijai atsevišķi. Diskusija – E.Fogelis,
E.Severs, A.Sausnītis, J.Naglis, D.Zaļupe, I.Putniņš, A.Ābele.
Nolemj: 5.1. Organizēt tikšanās ar politisko partiju pārstāvjiem par sporta organizāciju
memorandu (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 1).
6.punkts. Dažādi
6.1. Par Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes sanāksmi
D.Zaļupe informē par Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru un direktoru vietnieku
sanāksmi, kas notiks 22.septembrī, uzaicina valdes locekļus piedalīties.
Nolemj: Informāciju pieņemt zināšanai.
6.2. Par Eiropas Fair Play Kustības kongresu Rīgā
E.Fogelis atgādina, ka oktobra sākumā Rīgā norisināsies Eiropas Fair Play Kustības
kongress, aicina valdes locekļus apmeklēt pasākumu.
Nolemj: Informāciju pieņemt zināšanai.
6.3. Par ENGSO forumu
E.Fogelis informē par ENGSO forumu, kas notiks 27. – 29. oktobrī uz kuģa Stokholma –
Helsinki – Stokholma. Diskusija par pārstāvi dalībai forumā. Priekšlikumi – P.Apinis, A.Ābele.
D.Zaļupe rekomendē dalībai forumā pārstāvi no Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru
padomes.
Nolemj: noskaidrot rekomendēto pārstāvju iespējas piedalīties ENGSO forumā, pilnvarot
E.Fogeli parakstīt rīkojumu par komandējumu (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 1).

Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Dace Kaspare
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2014. gada 7. jūlijā
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 16:00

Nr. 2.4.-14/8

Sēdē piedalās: valdes locekļi – Agris Blaus, Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis
Pētersons, Jānis Upenieks, Diāna Zaļupe
Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Agita Ābele, Pēteris Apinis, Atis Sausnītis
Pieaicinātie: Latvijas Volejbola federācijas valdes sekretārs Almers Ludviks, LSFP revīzijas
komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis (no plkst. 16:10), IZM Sporta departamenta
direktora vietnieks Edgars Severs (no plkst. 16:35)
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Darba kārtība
1.
2.
3.
4.

Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
Par 2015. gada valsts budžeta projektu sportam.
Par sabiedrisko sporta organizāciju sadarbības memorandu ar LR valdību.
Dažādi.
1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana

E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 09.06.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/7.
Nolemj: 1.1. apstiprināt LSFP 09.06.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/7 (Par: 8;
Pret: 0; Nepiedalās: 0).
2. punkts. Par 2015. gada valsts budžeta projektu sportam
E.Fogelis informē, ka ir sagatavots LSFP budžeta projekts 2015. gadam, kas sagatavots,
balstoties uz šā gada datiem, aptaujājot federācijas, kā arī iekļaujot finansējumu Sporta politikas
pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu veikšanai. Aicina valdi diskutēt un sagatavot projektu
savlaicīgai iesniegšanai IZM. Diskusija – J.Naglis, M.Liepiņš, R.Emuliņš, J.Upenieks.
Nolemj: 2.1. apkopot federāciju pieprasījumus, sagatavot LSFP budžeta projektu
2015. gadam un kā pieprasījumu nosūtīt IZM (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3. punkts. Par sabiedrisko sporta organizāciju sadarbības memorandu ar LR valdību
E.Fogelis informē par sporta organizāciju plānu sagatavot sadarbības memorandu, lai
pirms 12. Saeimas vēlēšanām uzrunātu politiskās partijas, aicinot tās savās programmās iekļaut
konkrētus mērķus sporta nozares attīstībai. Diskusija – R.Emuliņš, J.Upenieks, J.Naglis, A.Blaus.
Nolemj: 3.1. akceptēt memoranda veidošanu, līdz 20.jūlijam sniegt priekšlikumus
memoranda saturam (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0)
4. punkts. Dažādi
4.1. Par Latvijas Skolu sporta federācijas iesniegumu
E.Fogelis informē par iesniegumu no Latvijas Skolu sporta federācijas (turpmāk – LSSF)
ar lūgumu sakarā ar mazo pieteikto dalībnieku skaitu atļaut Latvijas Skolēnu 67. spartakiādei
paredzētos līdzekļus no VKS “Latvijas valsts meži” ziedojumiem izmantot Latvijas Skolu
2. kausam volejbolā.
Nolemj: 4.1.1. Akceptēt LSSF piešķirto līdzekļu izmantošanu Latvijas Skolu 2. kausam
volejbolā. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
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4.2. Par ūdenspolo sporta veidu
M.Liepiņš informē, ka uz lūgumu sniegt informāciju par jautājuma risināšanu ūdenspolo
sporta veidā, ir saņemta atbilde, ka abas organizācijas – Latvijas Peldēšanas federācija un
Latvijas Ūdenspolo federācija – ir uzsākušas pārrunas par sadarbību ūdenspolo attīstības
jautājumos. Organizācijas lūdz pagarināt ūdenspolo sporta veida atzīšanas jautājuma
izskatīšanas termiņu.
Nolemj: 4.2.1. Informāciju pieņemt zināšanai.
4.3. Par sporta stipendijām
M.Liepiņš informē par Finanšu ministrijas sniegto skaidrojumu, kurā tā norāda, ka likuma
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 8. punkts nosaka, ka ar nodokli
neapliek stipendijas, kas izmaksātas no budžeta. M.Liepiņš skaidro, ka LSFP stipendiju
finansēšanas avots ir valsts budžeta programma 09.00.00. “Sports” un šīs stipendijas atbilst
minētajā likumā noteiktajai stipendijas definīcijai, attiecīgi tās netiks apliktas ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli. Ņemot vērā minēto, nav nepieciešams papildināt MK 08.08.2001. rīkojumu
Nr. 385 “Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības programmām”.
Nolemj: 4.3.1. Informāciju pieņemt zināšanai.
4.4. Par Murjāņu sporta skolu
E.Fogelis lūdz E.Severu informēt par to, kāda šobrīd ir situācija ar Murjāņu sporta skolu
(turpmāk – MSĢ). E.Severs norāda, ka nav plāna, kas paredzētu MSĢ slēgt, IZM nostāja ir par
MSĢ pastāvēšanu. E.Severs – par nepieciešamajiem pasākumiem mācību procesa nepārtrauktai
nodrošināšanai, sadzīves apstākļu uzlabošanai, ugunsdrošības noteikumu atbilstībai. E.Severs ņemot vērā budžeta summu, kurā šobrīd ir jāiekļaujas, ir jāpārtrauc esošais iepirkums, jāveic
tehniskā projekta izmaiņas un jāizsludina jauns konkurss. Tas prasa zināmu laiku, kā rezultātā
šos līdzekļus nav iespējams paspēt apgūt. Lai šis finansējums netiktu gada beigās pazaudēts,
IZM rosina MSĢ projekta realizācijai piešķirtos līdzekļus pārdalīt Daugavas stadiona
infrastruktūras uzlabošanai un sagatavošanai Latvijas Skolu Jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem, paredzot finansējumus saņemt atpakaļ 2017.gadā. E.Severs – par sporta bāzu īri, par
sporta internātiem. Diskusija – E.Fogelis, E.Severs, R.Emuliņš.
Nolemj: 4.4.1. Informāciju pieņemt zināšanai.
Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Dace Kaspare
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2014. gada 9. jūnijā
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 16:00

Nr. 2.4.-14/7

Sēdē piedalās: valdes locekļi – Agita Ābele, Pēteris Apinis, Agris Blaus, Raimonds Emuliņš,
Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Jānis Upenieks, Diāna Zaļupe
Sēdē nepiedalās: valdes loceklis Atis Sausnītis
Pieaicinātie: LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta
direktore Aija Bauere, Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Kaspars Pone, biedrības
“Latvijas Ūdenspolo federācija” pārstāvji Mihails Galuška, Reinis Pavārs, Aivars Kalnakārklis
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Darba kārtība
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sabiedrības integrācijas fonda informācija (informē Aija Bauere).
Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
Par LSFP Sekretariāta nolikumu.
Par LSFP Augstu sasniegumu kritērijiem.
Par Baltijas jūras jaunatnes spēlēm 2015. gadā Brandenburgā.
Par ūdenspolo sporta veida atzīšanu.
Atskaite par ENGSO Ģenerālo asambleju Nicā.
Sporta apgāda fonda informācija (informē Dainis Caune).
Dažādi.
1. punkts. Sabiedrības integrācijas fonda informācija

Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – SIF) sekretariāta direktore Aija Bauere
iepazīstina ar SIF darbības jomām. Informē par SIF atbildībā esošo Nacionālā attīstības plāna
aktivitāti – veselīga un aktīva dzīvesveida paradumu nostiprināšana sabiedrībā kopumā. Šī
aktivitāte ir iestrādāta gan veselības, gan sporta politikas pamatnostādnēs. Aktivitātes vēršamas
un dažāda veida aktīvās atpūtas pasākumiem, lielāko uzmanību vēršot uz jauniešiem, kuru
vecāki nevar atļauties apmaksāt sporta aktivitātes, jauniešiem ar invaliditāti, kā arī uz pārējo
mērķauditoriju, piemēram, veciem cilvēkiem. Aktivitātēm būtu jābūt vairāku gadu garumā nevis
īstermiņā. SIF uzdevums ir organizēt konkursu, šobrīd notiek darbs pie projekta izstrādes, līdz
1.augustam jaunās politikas iniciatīvas ir jāiesniedz Finanšu ministrijā. A.Bauere norāda, ka līdz
tam būtu nepieciešama arī LSFP palīdzība šī dokumenta satura precizēšanā. Notiek diskusija –
E.Fogelis, A.Ābele, M.Liepiņš.
Nolemj: 1.1. Pieņemt informāciju zināšanai, sadarbībai ar SIF izvirzīt Pēteri Apini un Jāni
Upenieku (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 2).
2. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana
E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 12.05.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/6.
Nolemj: 2.1. apstiprināt LSFP 12.05.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/6 (Par: 9;
Pret: 0; Nepiedalās: 1).
3. punkts. Par LSFP Sekretariāta nolikumu
E.Fogelis informē, ka atbilstoši LSFP statūtiem ir izstrādāts Sekretariāta nolikums.
Nolemj: 3.1. apstiprināt LSFP Sekretariāta nolikumu (pielikumā) (Par: 9; Pret: 0;
Nepiedalās: 1).
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4. punkts. Par LSFP Augstu sasniegumu kritērijiem
E.Fogelis informē, ka pēc iepriekšējās valdes sēdes ir lūgts Latvijas Komandu sporta
spēļu asociācijas viedoklis par izmaiņām LSFP Augstu sasniegumu sporta kritērijos, kura
izmaiņas ir akceptējusi.
Nolemj: 4.1. apstiprināt LSFP Augstu sasniegumu sporta kritērijus 2015.gadam
(pielikumā) un nosūtīt tos Izglītības un zinātnes ministrijai (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 1).
5. punkts. Par Baltijas jūras jaunatnes spēlēm 2015. gadā Brandenburgā
E.Fogelis informē par Baltijas jūras jaunatnes spēlēm 2015. gadā, kas notiks Vācijas
pilsētā Brandenburgā. Šobrīd jau ir notikušas sarunas ar iekļauto sporta veidu federācijām un tiek
gaidīts federāciju apstiprinājums par dalību.
Nolemj: 5.1. informāciju pieņemt zināšanai. Nākamā gada budžetā paredzēt līdzekļus
Baltijas jūras jaunatnes spēlēm (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 1).
6. punkts. Par ūdenspolo sporta veida atzīšanu
M.Liepiņš informē, ka, pamatojoties uz iepriekšējās valdes sēdes lēmumu, ir uzaicināti
pārstāvji no Latvijas Peldēšanas federācijas (turpmāk – LPF) (atzīta federācija) un biedrības
“Latvijas Ūdenspolo federācija” (turpmāk – LŪF), lai uzklausītu abu pušu viedokļus, kā arī
precizētu, kādus sporta veidus LPF kā atzītā federācija koordinē.
K.Pone norāda, ka LPF savu darbību precīzi balsta uz Starptautiskās Peldēšanas
federācijas (turpmāk – FIN) noteikumiem, iespējams, maldinošs ir federācijas nosaukums, taču tā
tas ir pieņemts pasaulē. LPF ir vienīgais pārstāvis FIN un pārstāv visus piecus FIN sporta veidus.
LŪF prezentē ūdenspolo sporta veidu, tā vēsturisko attīstību un pašreizējo situāciju
Latvijā (prezentācija pielikumā). M.Galuška norāda, ka LŪF ir mēģinājusi uzsākt sarunas ar LPF
par sadarbību, taču tas nav izdevies, jo LPF to nevēlas.
Diskusija – M.Galuška, E.Fogelis, J.Naglis, A.Ābele, R.Pavārs, J.Upenieks, K.Pone,
P.Apinis, E.Puriņš, R.Emuliņš.
K.Pone norāda, ka maldīgi tiek izplatīta informācija par LPF nevēlēšanos attīstīt
ūdenspolo, gluži pretēji – ūdenspolo, tāpat kā citos peldēšanas sporta veidos, sportistu atlase
notiek no tiem bērniem, kas mācās un prot peldēt, bet nav perspektīvi tieši peldēšanā.
Tiek rekomendēts tikties abām pusēm tuvākajā laikā, lai konstruktīvi izskatītu sadarbības
iespēju un mēneša laikā informētu LSFP par sarunu rezultātu.
Nolemj: 6.1. Rekomendēt LPF un LŪF izskatītu sadarbības iespējas ūdenspolo attīstības
jautājumos un mēneša laikā informēt LSFP par sarunu rezultātu (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
7. punkts. Atskaite par ENGSO Ģenerālo asambleju Nicā
E.Fogelis informē, ka P.Apinis un E.Puriņš ir rakstiski iesnieguši atskaites par ENGSO
Ģenerālo asambleju Nicā 2014. gada 15. – 18. maijā.
Nolemj: 7.1. Informāciju pieņemt zināšanai (atskaites – pielikumā).
8. punkts. Sporta apgāda fonda informācija
R.Emuliņš sniedz īsu ieskatu par Sporta apgāda fondu, tā valdi, darbību.
D.Caune – par sadarbību ar federācijām, ar LSFP, par žurnāla “Sports” satura veidošanu,
žurnāla izplatīšanu, norāda, ka žurnāla redakcija ir atvērta un pateicīga par idejām žurnāla
saturam.
E.Fogelis norāda, ka būtu nepieciešama ciešāka sadarbība ideju un saturiskajā ievirzē.
Diskusija – A.Ābele, E.Fogelis, P.Apinis, A.Blaus.
Nolemj: 8.1. Informāciju pieņemt zināšanai.
9. punkts. Dažādi
9.1. Par līdzfinansējuma konkursu
E.Puriņš informē par atzīto federāciju pieteikumiem, kas tika saņemti līdzfinansējuma
starptautiskajam finansējumam un citiem federāciju sporta veidu vai darbības jomu attīstības
projektu konkursam. Komisija rekomendē nepiešķirt finansējumu tādu starptautisku sporta
sacensību organizēšanai Latvijā, kas varēja pretendēt uz finansējuma saņemšanu pasaules un
Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā saskaņā ar LSFP starptautisko pasākumu rīkošanas
kritērijiem. Par Latvijas Augstskolu sporta savienības (turpmāk – LASS) projekta līdzfinansējumu
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varēs lemt tikai pēc tam, kad LSFP saņems no LASS apstiprinājumu par to, ka šim projektam ir
piešķirts Eiropas Savienības finansējums, kā arī informāciju par tā apjomu.
Nolemj: 9.1.1. Piešķirt finansējumu atbilstoši konkursa komisijas rekomendācijām
(konkursa pieteikumu un rezultātu saraksts – pielikumā) (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 1).
9.2. Par izmaiņām sertifikācijas pakalpojumu maksai
M.Liepiņš ziņo, ka ir saņems lūgums no Izglītības un zinātnes ministrijas izvērtēt sporta
speciālistu un šaušanas sertifikācijas noteiktās maksas. IZM lūdz izskatīt savulaik noteikto
maksas pakalpojumu aprēķinu un pārrēķināt to vismaz atbilstoši 2014. gada faktiskajām
izmaksām, lai pakalpojuma cena varētu segt pilnīgi visus ar attiecīgā pakalpojuma sniegšanu
saistītos izdevumus, un attiecīgo procesu varētu nodrošināt neatkarīgi no valsts budžeta
dotācijas esamības. Attiecīgi ir veikts sertifikācijas izmaksu aprēķins un aprēķināta atbilstoša
sertifikācijas pakalpojumu maksa par sertifikāta un sertifikāta dublikāta izsniegšanu, kā arī
sertifikācijas eksāmenu. Ir veikts arī izmaksu aprēķins par iesniegto dokumentu izvērtēšanu, lai
LSFP sniegtu atzinumu sporta speciālistiem par atbilstību tajos sporta veidos, kuros nav atzītās
federācijas un tiek rekomendēts noteikt maksu par šo pakalpojumu, kas ir līdzvērtīga sertifikācijas
eksāmena maksai, kas šobrīd ir, 9,96 EUR.
Nolemj: 9.2.1. Apstiprināt sertifikācijas pakalpojumu maksas un virzīt tās izmaiņām
Ministru kabineta noteikumos (sertifikācijas pakalpojumu maksas – pielikumā) (Par: 10; Pret: 0;
Nepiedalās: 0); 9.2.2. Apstiprināt maksu par pakalpojumu – sporta speciālista izvērtēšanu par
atbilstību attiecīgās kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām sporta veidos, kuros
nav atzītās federācijas – 9,96 EUR (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Dace Kaspare
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES ELEKTRONISKĀS BALSOŠANAS PROTOKOLS
2014. gada 30. maijā
Balsošanas e-pasts: egils.purins@lsfp.lv
Balsojumu organizē: LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš

Nr. 1

Balsojumā piedalās: valdes locekļi – Pēteris Apinis, Raimonds Emuliņš, Einars Fogelis, Māris
Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons
Balsojumā nepiedalās: valdes locekļi – Agita Ābele, Agris Blaus, Jānis Upenieks, Atis Sausnītis
Diāna Zaļupe
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Elektroniskās balsošanas kārtība
1. Par konkursu “Līdzfinansējums starptautiskajam finansējumam un citiem federāciju sporta
veidu vai darbības jomu attīstības projektiem”.
1.punkts. Par konkursu “Līdzfinansējums starptautiskajam finansējumam un citiem
federāciju sporta veidu vai darbības jomu attīstības projektiem”.
E.Puriņš 23.05.2014. elektroniski informē LSFP valdes locekļus par notikušo konkursa
“Līdzfinansējums starptautiskajam finansējumam un citiem federāciju sporta veidu vai darbības
jomu attīstības projektiem” vērtēšanas komisijas pirmo sēdi, kurā izskatīti divi – Latvijas Handbola
federācijas (LHF) un Latvijas Virves vilkšanas federācijas (LVVF) – šim konkursam iesniegtie
pieteikumi. Informē, ka sēde bija jāsasauc pirms konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa, jo
LHF mini handbola projekta otrā fāze sākas jau 1.jūnijā un līdz tam veicams maksājums par šim
projektam 14 Latvijas skolām paredzēto inventāru. Komisija lēma rekomendēt LSFP valdei:
1) piešķirt līdzfinansējumu 6000 euro apmērā LHF un Eiropas Handbola federācijas projektiem
“SMART” un “ISP” speciālā inventāra iegādei, kas paredzēts mini handbolam un tiks nodots 14
Latvijas skolām. 2) piešķirt līdzfinansējumu 1000 euro apmērā LVVF un Eiropas Komisijas
atbalstītajam projektam “Vilksim kopā” (“Let’s pull together”) rokasgrāmatas un DVD
sagatavošanai, ar piezīmi, ka šo finansējumu nedrīkst izmantot konferences administrēšanas
izdevumu segšanai. E.Puriņš lūdz elektroniski balsot, e-pastu ar balsojumu nosūtot līdz
30.05.2014. Elektroniskais balsojums saņemts no sešiem valdes locekļiem (balsojuma izdrukas –
pielikumā).
Nolemj:
1.1. piešķirt līdzfinansējumu 6000 euro apmērā LHF un Eiropas Handbola federācijas
projektiem “SMART” un “ISP” speciālā inventāra iegādei, kas paredzēts mini handbolam un tiks
nodots 14 Latvijas skolām (Par: 6; Pret: 0; Nepiedalās: 5).
1.2. piešķirt līdzfinansējumu 1000 euro apmērā LVVF un Eiropas Komisijas atbalstītajam
projektam “Vilksim kopā” (“Let’s pull together”) rokasgrāmatas un DVD sagatavošanai, ar piezīmi,
ka šo finansējumu nedrīkst izmantot konferences administrēšanas izdevumu segšanai (Par: 6;
Pret: 0; Nepiedalās: 5).
Pielikumā: elektroniskā balsojuma izdrukas uz 6 lpp.
LSFP prezidents:

Einars Fogelis

LSFP ģenerālsekretārs:

Egils Puriņš

Protokolēja:

Dace Kaspare
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2014. gada 12. maijā
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 16:00

Nr. 2.4.-14/6

Sēdē piedalās: valdes locekļi – Agita Ābele, Pēteris Apinis (no plkst. 16:05), Agris Blaus,
Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis, Jānis Upenieks,
Diāna Zaļupe
Pieaicinātie: IZM Sporta departamenta direktore Ulrika Auniņa-Naumova, LSFP ģenerālsekretārs
Egils Puriņš, IZM Sporta departamenta direktora vietnieks Edgars Severs
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Darba kārtība
1. LSFP 07.04.2014. valdes sēdes protokola apstiprināšana.

2. Par likumprojektu “Grozījumi Sporta likumā”.
3. Par nolikumu konkursam “Līdzfinansējums starptautiskajam finansējumam un
citiem federāciju sporta veidu vai darbības jomu attīstības projektiem”.
4. Par izmaiņām LSFP augstu sasniegumu sporta kritērijos.
5. Par Sporta federāciju komisijas atzinumiem.
6. Par kārtību, kādā LSFP sniedz atzinumus par atbilstību attiecīgās kategorijas
sporta speciālistam noteiktajām prasībām.
7. Par Strīdu izskatīšanas (apelācijas) komisijas nolikumu.
8. Dažādi.
1. punkts. LSFP iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 07.04.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/5.
Nolemj: 1.1. apstiprināt LSFP 07.04.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/5 (Par: 10;
Pret: 0; Atturas: 0).
2. punkts. Par likumprojektu “Grozījumi Sporta likumā”
E.Fogelis lūdz Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) pārstāvjus īsi informēt par
par galvenajiem jautājumiem, kas varētu tikt skatīti Sporta likuma atvēršanas kontekstā. E.Severs
informē, ka Sporta likumā nav veikti grozījumi jau četrus gadus, šobrīd ir lietas, kas ir jālabo vai
jāizmaina, un to paredz arī Sporta politikas pamatnostādnes. Ir nepieciešams federāciju tiesību
un pienākumu detalizētāks uzskaitījums, precīzāk skaidrojot formulējuma “ir tiesības vadīt un
koordinēt” nozīmi. Tāpat ir jāprecizē profesionāla sportista definīcija. E.Severs norāda, ka ātrāka
virzība saistīta ar valdības rīcības plānu, kas paredz uzdevumu IZM – sagatavot likumprojektu
“Grozījumi Sporta likumā”, precizējot federāciju tiesību un pienākumu apjomu, kā arī paredzēt
citus aktuālus grozījumus. E.Severs – mēs apzināmies, ka likumprojektu nepieņems ne esošā
valdība, ne esošā Saeima, bet mēs vēlamies uzsākt diskutēt ar nozari par nepieciešamajiem
grozījumiem Sporta likumā. E.Severs norāda, ka grozījumu likumprojektu ir svarīgi izstrādāt kopā
ar nozari, un ka likumprojekta grozījumu izstrādāšanu nav iespējams atlikt uz vēlāku laiku, tas
tiks izdarīts līdz oktobrim.
U.Auniņa-Naumova papildina, ka būtu jāizskata jautājums par paralimpisko sportu,
precīzāk nosakot, kas ir atbildīgs par paralimpisko sportu valstī, dodot precīzus uzdevumus
Paralimpiskajai komitejai. Tāpat ir jārunā par federāciju tiesībām un pienākumiem sporta skolu
programmu īstenošanā sadarbībā ar sporta skolām.
J.Naglis norāda, ka federāciju tiesības un pienākumi ir precizējami, taču tas nebūs viegli
izdarāms, tāpēc par to, cik daudz valsts no savas puses var regulēt federācijas darbību, neskaitot
jautājumus, kas saistīti ar valsts līdzekļu izmantošanu, ir jādiskutē ar lielākajām federācijām.
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A.Sausnītis norāda, ka jautājums par profesionāla sportista definīciju ir ļoti aktuāls, turklāt
ne tikai Sporta likumā. Tāpat arī likumiski jāstiprina federāciju sadarbība ar sporta skolām, kas
šobrīd ir ļoti attālināta.
Diskusija: E.Fogelis, E.Severs, A.Sausnītis, A.Ābele.
U.Auniņa-Naumova lūdz ņemt vērā IZM noteiktos termiņus darba izpildei, norāda, ka IZM
ir izsūtījusi vēstuli ar lūgumu iesniegt savus priekšlikumus un lūdz tos izplatīt tālāk visām
federācijām, pēc tam organizējot paplašinātu sarunu sesiju klātienē. Apkopotos federāciju
priekšlikumus lūdz iesniegt IZM.
Nolemj: LSFP apkopot federāciju priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Sporta likumā”
un līdz 01.09.2014. iesniegt IZM (Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0).
3.punkts. Par nolikumu konkursam “Līdzfinansējums starptautiskajam finansējumam un
citiem federāciju sporta veidu vai darbības jomu attīstības projektiem”
E.Fogelis informē, ka ir sagatavots nolikuma projekts konkursam “Līdzfinansējums
starptautiskajam finansējumam un citiem federāciju sporta veidu vai darbības jomu attīstības
projektiem”.
E.Puriņš iepazīstina ar nolikuma projektu.
J.Naglis norāda, ka vajadzētu pieļaut projekta dokumentu iesniegšanu arī starptautiskā
valodā. E.Fogelis piekrīt un norāda, ka valsts valodā iesniedzams pieteikums un īsa anotācija par
projektu.
E.Fogelis rekomendē konkursa komisijā apstiprināt E.Puriņu, A.Ābeli un I.Pētersonu.
Nolemj: 3.1. konkursa komisijas sastāvā apstiprināt E.Puriņu (kā komisijas
priekšsēdētāju), A.Ābeli un I.Pētersonu (Par: 9; Pret: 0; Atturas: 2). 3.2. izsūtīt federācijām
konkursa nolikumu, kā arī ievietot informāciju mājas lapā (Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0).
4. punkts. Par izmaiņām LSFP augstu sasniegumu sporta kritērijos
E.Fogelis lūdz E.Puriņu iepazīstināt ar sagatavotajiem priekšlikumiem izmaiņām LSFP
augstu sasniegumu kritērijos 2015. gadam. E.Puriņš – galvenās izmaiņas ir, lai visas atzītās
federācijas varētu pretendēt uz augstu sasniegumu sporta kritēriju punktiem. Ir tādas federācijas,
kuru starptautiskās federācijas nav atzītas Starptautiskajā olimpiskajā komitejā vai nav biedri
SportAccord, līdz ar to līdz šim nevarot pretendēt uz punktiem. Tāpēc ir priekšlikums papildināt
augstu sasniegumu sporta kritērijus ar vēl divām tabulām jeb trešo federāciju grupu. Ir jānosaka
kritēriji, kas tās var būt par starptautiskām federācijām, priekšlikums ir izmantot kritērijus, kas ir
SportAccord statūtos. Vasaras sporta veidos šādām starptautiskajām federācijām būtu jābūt 48
aktīvām nacionālām federācijām no vismaz trīs kontinentiem, ziemas sporta veidos – 25 aktīvām
nacionālām federācijām no vismaz diviem kontinentiem. Jāatzīmē, ka tikai tie sporta veidi, kuros
sacensības notiek uz sniega vai ledus, tiek uzskatīti par ziemas sporta veidiem (no SportAccord
statūtiem). Starptautiskajai federācijai jābūt bezpeļņas organizācijai, tās statūtiem un
noteikumiem jābūt saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksu un tajos jāatzīst Starptautiskās
Sporta arbitrāžas tiesas jurisdikcija. Visi minētie kritēriji ņemti no SportAccord statūtiem. Līdz ar
to ir priekšlikums kritērijiem pievienot divas tabulas, kur punkti par konkrētām iegūtajām vietām
sacensībās aprēķināti divreiz mazāk kā attiecīgi olimpiskajiem un 1,5 reizes mazāk kā
neolimpiskajiem sporta veidiem, kuru starptautiskās federācijas ir SportAccord biedri.
I.Pētersons izsaka priekšlikumu veikt izmaiņas kritēriju 6. punktā, atgriežoties pie tādas
punkta redakcijas, kāda tā bija pirms diviem gadiem, kad komandu sporta spēlēs iegūto punktu
skaitu reizināja ar sportistu skaitu, kuri ir piedalījušies čempionātā (šobrīd reizina ar sportistu
skaitu, kuri vienlaicīgi spēlē uz laukuma). I.Pētersons pamato, ka iepriekšējā redakcija bija
korektāka attiecībā uz tiem komandu sporta veidiem, kuros komandās ir liels sportistu skaits.
E.Fogelis izsaka priekšlikumu akceptēt rosinātās izmaiņas, precizēt 6. punkta redakciju ar
Latvijas Sporta spēļu asociāciju un izskatīt nākamajā valdes sēdē.
Nolemj: 4.1. apstiprināt izmaiņas LSFP Augstu sasniegumu sporta kritērijos (Par: 11;
Pret: 0; Atturas: 0); 4.2. lūgt Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas viedokli par izmaiņām
LSFP Augstu sasniegumu sporta kritēriju 6. punktā (Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0).
5. punkts. Par Sporta federāciju komisijas atzinumiem
M.Liepiņš informē, ka Sporta federāciju komisija ir izskatījusi biedrības “Latvijas
Amerikāņu futbola federācija” iesniegumu, ņemot vērā, ka amerikāņu futbols ir SportAccord, ir
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piemērojama vispārējā kārtība. Komisijai radās jautājums par biedrības statūtiem, par ko ir lūgts
federāciju iesniegt skaidrojumu un atlikt atzīšanu.
Komisija izskatījusi arī biedrības “Latvijas Ūdenspolo federācija” iesniegumu par
federācijas atzīšanu sporta veidā – ūdenspolo, un biedrības “Latvijas Peldēšanas federācija”
iesniegumu par federācijas atzīšanu Starptautiskajā Peldēšanas federācijā (FINA) pārstāvētajiem
sporta veidiem, tajā skaitā ūdenspolo. Izvērtējot pēc būtības un lietderības apsvērumiem,
komisija rekomendē atzīt Latvijas Peldēšanas federāciju. M.Liepiņš norāda, ka Latvijas
Peldēšanas federācija iesniegumā nav norādījusi visus FINA pārstāvētos sporta veidus.
P.Apinis izsaka priekšlikumu uzaicināt abu pušu pārstāvjus uz nākamo valdes sēdi. Notiek
diskusija: J.Naglis, P.Apinis, E.Fogelis, E.Puriņš.
Nolemj: 5.1. informāciju par biedrības “Latvijas Amerikāņu futbola federācija” iesniegumu
pieņemt zināšanai (Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0); 5.2. uzaicināt uz nākamo valdes sēdi biedrības
“Latvijas Ūdenspolo federācija” un biedrības “Latvijas Peldēšanas federācija” pārstāvjus (Par: 11;
Pret: 0; Atturas: 0).
6. punkts. Par kārtību, kādā LSFP sniedz atzinumus par atbilstību attiecīgās kategorijas
sporta speciālistam noteiktajām prasībām
M.Liepiņš atgādina, ka 14.10.2013. valde apstiprināja profesionālās kvalifikācijas
atzīšanas kārtību, kas paredz kārtību, kādā tiek izsniegtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas
apliecības, kā arī kārtību, kādā tiek sniegts atzinums par atbilstību attiecīgās kategorijas sporta
speciālistam noteiktajām prasībām. Šobrīd ir priekšlikums precizēt kārtību. Saskaņā ar
sertifikācijas noteikumiem LSFP sniedz atzinumu sporta veidos, kuros nav atzītās federācijas. Lai
pieņemtu lēmumu par atzinuma sniegšanu, komisijai būtu jāvērtē, vai pretendents izvēlēto sporta
veidu ir apguvis akreditētā mācību programmā. Tātad gadījumos, kad ir runa par valstī neatzītu
sporta veidu, pretendentam jābūt to apguvušam akreditētā mācību programmā. Tāpat komisijai,
kas izskata šos iesniegumus uz sertifikāta saņemšanu neatzītajos sporta veidos, jāvērtē, vai šis
sporta veids nav radniecīgs kādam no jau atzītajiem sporta veidiem.
M.Liepiņš informē, ka, ņemot vērā Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas (turpmāk
Sertifikācijas komisija) viedokli, jautājumi, kas attiecas uz ārzemēs iegūtās kvalifikācijas atzīšanu,
turpmāk tiks uzticēti Sertifikācijas komisijai, līdz ar to ir veiktas izmaiņas Sporta speciālistu
sertifikācijas komisijas nolikumā, papildinot nolikuma 2. punktu.
Ņemot vērā komisijas darba specifiku, par Sertifikācijas atzinumu komisijas priekšsēdētāju
priekšlikums izvirzīt A.Ābeli, par komisijas locekļiem – sertifikācijas speciālistu A.Balodi un valdes
locekli (juridiskie jautājumi) M.Liepiņu.
Nolemj: 6.1. apstiprināt LSFP Sertifikācijas atzinumu komisijas nolikumu (pielikumā)
(Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0); 6.2. apstiprināt LSFP Sertifikācijas atzinumu komisijas sastāvu:
komisijas priekšsēdētāja Agita Ābele, komisijas locekļi – Artūrs Balodis un Māris Liepiņš (Par: 9;
Pret: 0; Atturas: 2); 6.3. apstiprināt izmaiņas Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas nolikumā
(pielikumā) (Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0); 6.4. par spēku zaudējušu pasludināt 14.10.2013.
Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kārtību (Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0).
7. punkts. Par Strīdu izskatīšanas (apelācijas) komisijas nolikumu
M.Liepiņš iepazīstina ar Strīdu izskatīšanas (apelācijas) komisijas nolikumu un sniedz
priekšlikumu šo darbu uzticēt Juridiskajai komisijai.
Nolemj: 7.1. apstiprināt Strīdu izskatīšanas (apelācijas) komisijas nolikumu (pielikumā),
pienākumus deleģēt LSFP Juridiskajai komisijai (Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0).
8. punkts. Dažādi
8.1. punkts. Par Latvijas Galda hokeja federācijas iesniegumu
E.Fogelis informē, ka Latvijas Galda hokeja federācija (turpmāk – LGHF), ņemot vērā
Starptautiskās Galda hokeja federācijas aicinājumu, ir uzņēmusies pienākumu organizēt Eiropas
čempionātu, kura norise bija paredzēta Ukrainā. Nacionālā Sporta padome ir akceptējusi
pasākuma rīkošanu. LGHF lūdz finansiālu atbalstu – 1000 EUR, lai nosegtu telpu īres izmaksas.
Nolemj: 8.1.1. piešķirt 1000 EUR Latvijas Galda hokeja federācijai Eiropas čempionāta
rīkošanai (Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0).
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8.2. punkts. Par P.Apiņa priekšlikumu
P.Apinis norāda uz notiekošajām pedagogu aktivitātēm, aicina valdi aktualizēt jautājumu
par sporta skolu pedagogu atalgojumu, un rosina pieņemt rezolūciju, aicinot Ministru kabinetu
pastiprināti pievērst uzmanību arī Latvijas sporta pedagogu prasībām, paredzot valsts
līdzfinansējumu sporta treneru atalgojumam 2015. gadā vismaz 85% apmērā no nepieciešamā.
Notiek diskusija: P.Apinis, D.Zaļupe, E.Fogelis, J.Naglis, J.Upenieks.
Nolemj: 8.2.1. pieņemt rezolūciju par sporta pedagogu atalgojuma nodrošināšanu
(Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0).
8.3. punkts. Par darba grupas izveidi sporta speciālistu setifikācijas MK noteikumu
pilnveidei
D.Zaļupe norāda, ka vairs nav atliekama jautājuma risināšana par piemaksām sporta
pedagogu atalgojumam, kuras viņu varētu saņemt, ja sporta speciālistu sertifikācijas kategorijas
tiktu pielīdzinātas pedagogu kvalifikācijas pakāpēm. Tādējādi sporta treneriem būtu iespēja pie
jau tā zemās algas saņemt piemaksu par darba kvalitāti. D.Zaļupe iepazīstina ar pašreizējo
situāciju un norāda, ka ir nepieciešams izveidot darba grupu, kas izstrādātu priekšlikumus MK
noteikumiem Nr. 77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam
noteiktajām prasībām".
E.Fogelis norāda, ka tam ir nepieciešami kompetenti speciālisti, taču jāņem vērā, ka viņi
to nedarīs bez atlīdzības.
U.Auniņa-Naumova aicina LSFP izvērtēt tehniskas vai cita veida palīdzības iespējas.
Norāda, ka LSFP ir jādomā ne tikai par pieaugušo sportu, bet arī par bērnu un jauniešu sportu.
P.Apinis norāda, ka MK noteikumus valstī izstrādā nozares ministrijas, kurām ir šādi
resursi paredzēti, kurām būtu jādomā arī par nozari plašāk.
E.Puriņš piedāvā izstrādāt pielīdzināšanas kritērijus B kategorijai, jo savulaik ir izstrādājis
kritērijus A kategorijai.
Notiek diskusija: E.Fogelis, U.Auniņa-Naumova, D.Zaļupe, A.Sausnītis, J.Naglis,
E.Severs, A.Ābele, J.Upenieks.
Nolemj: E.Puriņam izstrādāt pedagogu kvalitātes pielīdzināšanas kritērijus sporta
speciālistu B kategorijai (Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0).
8.4. punkts. Par Murjāņu Sporta ģimnāziju
A.Sausnītis norāda, ka jautājums par valsts interesēm turpmākajā Murjāņu Sporta
ģimnāzijas attīstībā ir radījis saspīlētu situāciju starp komandu sporta spēlēm un individuālajiem
sporta veidiem. A.Sausnītis norāda, ka šobrīd Murjāņu Sporta ģimnāzijas sporta būves un to
telpas atrodas avārijas jeb pilnīgi nepieņemamā stāvoklī. Aicina domāt un iesaistīties ar Murjāņu
Sporta ģimnāziju saistīto jautājumu risināšanā, tas būtu jādara kopā ar federācijām. Ar šādu
pieeju, kā šobrīd tiek virzīts projekts, Murjāņu Sporta ģimnāzijai pastāvēt būs ļoti grūti.
Notiek diskusija: J.Naglis, P.Apinis, U.Auniņa-Naumova, A.Sausnītis, E.Fogelis.
Nolemj: informāciju pieņemt zināšanai.
8.5. punkts. Par Šaušanas instruktoru sertifikācijas noteikumiem
E.Severs aicina maksimāli ātri iesniegt priekšlikumus Šaušanas instruktoru sertifikācijas
noteikumiem. M.Liepiņš norāda, ka ir vairāki jautājumi, kas kavē priekšlikumu tapšanu, tajā skaitā
par datu ievadi Iekšlietu ministrijas sistēmā.
Nolemj: M.Liepiņam sagatavot priekšlikumus Šaušanas sertifikācijas noteikumiem.

Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Dace Kaspare
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2014. gada 7. aprīlī
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 16:00

Nr. 2.4.-14/5

Sēdē piedalās: valdes locekļi – Agita Ābele, Pēteris Apinis (no plkst. 16:15), Māris Liepiņš, Jānis
Naglis, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis
Sēdē nepiedalās: Agris Blaus, Raimonds Emuliņš, Jānis Upenieks, Diāna Zaļupe
Pieaicinātie: LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš, LSFP revīzijas komisijas priekšsēdētājs
Raimons Rublovskis
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Darba kārtība
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LSFP 10.03.2014. valdes sēdes protokola apstiprināšana.
Par 2015. gada valsts budžeta projektu sportam.
Par LSFP Iepirkumu komisiju.
Par ENGSO Ģenerālo asambleju 2014. gada 15.-18.maijā Nicā (Francija).
Par šaušanas instruktoru sertificēšanas kārtību un MK noteikumu projektu.
Dažādi.
1. punkts. LSFP iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 10.03.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/4.
Nolemj: 1.1. apstiprināt LSFP 10.03.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/4 (Par: 6;
Pret: 0; Atturas: 0).
2. punkts. Par 2015. gada valsts budžeta projektu sportam
E.Fogelis informē par uzaicinājumu uz Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
sēdi 8. aprīlī, lai izskatītu jautājumu par finansējumu sporta nozarei nākamajā gadā.
E.Fogelis norāda, ka IZM ir aicinājusi nākamajā gadā piešķirt sporta nozarei papildu
2,4 miljonu eiro, taču valdība to ir noraidījusi. Notiek diskusija par bāzes finansējuma
nostiprināšanu un papildus nepieciešamo finansējumu no jaunajām politikas iniciatīvām –
E.Fogelis, J.Naglis, A.Sausnītis, P.Apinis.
Nolemj: deleģēt E.Fogeli pārstāvēt LSFP valdes viedokli Saeimas Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijā (Par: 7; Pret: 0; Atturas: 0).
3.punkts. Par LSFP Iepirkumu komisiju
M.Liepiņš informē par Iepirkumu komisijas sastāvu – komisijas priekšsēdētājs Andris
Kalniņš, Agita Ābele, Egils Puriņš.
Nolemj: 3.1. iepirkumu komisijas sastāvā apstiprināt A.Kalniņu (komisijas priekšsēdētājs),
A.Ābeli, E.Puriņu (Par: 7; Pret: 0; Atturas: 0).
4. punkts. Par ENGSO Ģenerālo asambleju 2014. gada 15.-18.maijā Nicā (Francija)
E.Fogelis informē par 15. – 18.maijā notiekošo ENGSO Ģenerālo asambleju Nicā un lūdz
izvirzīt pārstāvjus dalībai.
Nolemj: 4.1. deleģēt dalībai ENGSO Ģenerālajā asamblejā P.Apini un E.Puriņu (Par: 7;
Pret: 0; Atturas: 0).
5. punkts. Par šaušanas instruktoru sertificēšanas kārtību un MK noteikumu projektu
M.Liepiņš iepazīstina ar Šaušanas sertifikācijas komisijas nolikuma projektu un komisijas
sastāvu (pielikumā), kas izveidoti saskaņā ar Ieroču aprites likumu. Informē, ka turpmāk lēmumi
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par sertifikātu piešķiršanu šaušanas instruktoriem vairs nebūs jāpieņem LSFP valdei, bet to darīs
pati Šaušanas sertifikācijas komisija.
Nolemj: 5.1. apstiprināt jauno Šaušanas sertifikācijas komisijas nolikumu un sastāvu
(pielikumā) (Par: 7; Pret: 0; Atturas: 0).
6. punkts. Dažādi
6.1. punkts. Par LSFP sekretariāta telpu nodrošināšanu ar gaisa kondicionieri
E.Fogelis sniedz priekšlikumu LSFP sekretariāta telpās ierīkot gaisa kondicionieri, lai
vasarā nodrošinātu darbam atbilstošus apstākļus, iepazīstina ar saņemto piedāvājumu. Notiek
diskusija.
Nolemj: salīdzināt vairākus piedāvājumus un to atbilstību (Par: 7; Pret: 0; Atturas: 0).
6.2. punkts. Par Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu tautas sportam
P.Apinis informē par Sabiedrības integrācijas fondā (SIF) notikušo sanāksmi par jauno
politikas iniciatīvu ar mērķi finansiāli atbalstīt aktīvā dzīvesveida pasākumu organizēšanu tautai
publiskajos sporta infrastruktūras objektos. P.Apinis sniedz ieskatu, akcentē uzmanību uz
būtiskāko un rosina LSFP valdi aktīvāk pievērsties jaunās politikas iniciatīvai ar mērķi
finansiāli atbalstīt aktīvā dzīvesveida pasākumu organizēšanu tautai publiskajos sporta
infrastruktūras objektos. Piedāvā tuvākajā laikā organizēt tikšanos ar SIF.
Nolemj: Organizēt tikšanos ar SIF vadību tuvākajā laikā (Par: 7; Pret: 0; Atturas: 0).
6.3. punkts. Par izveidoto Latvijas Sporta tuvcīņu aliansi
R.Rublovskis informē, ka apvienojoties vairākiem olimpiskajiem un neolimpiskajiem cīņas
sporta veidiem, ir izveidota Latvijas Sporta tuvcīņu alianse, kurā ietilpst 4 olimpisko sporta veidu
federācijas un virkne neolimpisko federāciju. Par alianses prezidentu ievēlēts R.Rublovskis.
Nolemj: pieņemt informāciju zināšanai.
6.4. punkts. Par papildinājumiem Augstu sasniegumu sporta kritērijos
E.Puriņš norāda par nepieciešamu un piedāvā līdz nākošajai valdes sēdei sagatavot
noteikumu projektu lai nākamgad federācijas, kas šobrīd nesaņem punktus augstu sasniegumu
sportā sakarā ar to, ka sporta veids nav iekļauts Sportaccord, turpmāk varētu šos punktus
saņemt.
Nolemj: E.Puriņam sagatavot Augstu sasniegumu sporta kritēriju noteikumu projektu
(Par: 7; Pret: 0; Atturas: 0).
Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Dace Kaspare
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
Rīgā

2014. gada 10. martā
Grostonas ielā 6B, Rīgā,
plkst. 14:00

Nr. 2.4.-14/4

Sēdē piedalās: valdes locekļi – Agita Ābele, Agris Blaus, Raimonds Emuliņš, Pēteris Apinis,
Māris Liepiņš, Jānis Naglis (no plkst: 14:10), Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis, Jānis Upenieks,
Diāna Zaļupe
Pieaicinātie: LSFP ģenerālsekretārs
ģenerālsekretāre Gaļina Gorbatenkova

Egils

Puriņš,

Latvijas

Tautas

sporta

asociācijas

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis
Protokolē: sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare
Darba kārtība
1.
2.
3.
4.
5.

LSFP 18.02.2014. valdes sēdes protokola apstiprināšana.
Par biedrību “Latvijas Tautas sporta asociācija”.
Par LSFP 2013. gada pārskata apstiprināšanu.
Par LSFP 2014. gada 10. marta kopsapulces darba kārtību.
Dažādi.
1. punkts. LSFP iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 18.02.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/3.
Nolemj: Apstiprināt LSFP 18.02.2014. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/3 (Par: 10;
Pret: 0; Atturas: 0).
2. punkts. Par biedrību “Latvijas Tautas sporta asociācija”
E.Fogelis informē, ka uz sēdi objektīvu apstākļu dēļ nav ieradies uzaicinātais Latvijas
Tautas sporta asociācijas (turpmāk – LTSA) valdes priekšsēdētājs Guntis Mačs, viņu sēdē
pārstāv LTSA ģenerālsekretāre Gaļina Gorbatenkova. G.Gorbatenkova lūdz jautājuma
izskatīšanu atlikt uz nākamo valdes sēdi, kad varēs ierasties pats G.Mačs.
Nolemj: atlikt LTSA jautājuma izskatīšanu uz nākamo valdes sēdi (Par: 11; Pret: 0;
Atturas: 0).
3.punkts. Par LSFP 2013. gada pārskata apstiprināšanu
E.Fogelis informē, ka pirmo reizi ir ticis pieaicināts zvērināts revidents, no revidenta puses
nekādu būtisku aizrādījumu nav, un lūdz apstiprināt 2013. gada pārskatu.
E.Fogelis iepazīstina ar LSFP 2014. gada budžeta projektu, informē, ka līdz šim nākamā
gada budžetu ir apstiprinājusi valde, šogad pirmo reizi to plānots izskatīt kopsapulcē. D.Zaļupe,
E.Fogelis, A.Sausnītis, J.Naglis – diskusija par to, vai budžeta projekts apstiprināms arī
kopsapulcē. J.Naglis uzskata, ka budžeta projekts jāapstiprina kopsapulcē. A.Sausnītis norāda
un valdes locekļi vienojas, ka kopsapulcei jāapstiprina nevis budžeta projekts, bet valdē
apstiprinātais 2014. gada budžets.
E.Fogelis lūdz apstiprināt 2014. gada budžetu.
Nolemj: 3.1. apstiprināt LSFP 2013. gada pārskatu (Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0);
3.2. apstiprināt LSFP 2014. gada budžetu (Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0).
4. punkts. Par LSFP 2014. gada 10. marta kopsapulces darba kārtību
E.Fogelis iepzīstina ar LSFP 2014. gada 10. marta kopsapulces darba kārtības projektu.
R.Emuliņš, E.Fogelis, M.Liepiņš – diskusija par darba kārtības projektu un tajā iekļaujamajiem
jautājumiem izskatīšanai kopsapulcē, par reglamentu ziņojumiem un debatēm. Precizējami ir
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darba kārtības punkti par 2014. gada budžetu, svītrojot vārdu “projekts”. R.Emuliņš ierosina
punktu par statūtu apstiprināšanu iekļaut pēc komisiju ziņojumiem un debatēm.
M.Liepiņš iepazīstina ar sagatavotajiem priekšlikumiem izmaiņām LSFP statūtos.
E.Fogelis, D.Zaļupe, P.Apinis – diskusija par sporta pedagogu atalgojumu. P.Apinis rosina
kopsapulcē pieņemt rezolūciju par pilnvērtīga valsts līdzfinansējuma nodrošināšanu sporta
treneru atalgojumam profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās. E.Fogelis norāda, ka
tāpat jāpieprasa nākamā gada pamatbudžeta apjoms ne mazāks kā 2014. gadā, kā arī Sporta
politikas pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam paredzēto uzdevumu izpildei.
E.Fogelis norāda, ka svarīgs ir arī kompensācijas mehānisms, ja nākošgad notiek
izmaiņas valsts kapitālsabiedrību ziedojumu apjomos, kā piemēram, tas ir šogad, kad ziedojumus
nepiešķir SIA “LDZ Cargo”.
P.Apinis norāda, ka tādā gadījumā jāprasa speciālais budžets, kas būtu no palielināta
akcīzes nodoļa alkoholam un tabakai, kā arī no valsts azartspēļu nodevas.
E.Fogelis – ir jālūdz darba grupas izveide, kas strādātu pie šāda finansējuma avota
izstrādes.
A.Sausnītis rosina aicināt sporta federācijas aktīvi gatavoties vēlēšanām un ievēlēt tādus
cilvēkus, kas saprot, kas ir sporta nozare.
R.Emuliņš norāda, ka paklausīgi izpildām mums deleģētos pienākumus un esam labs
sadarbības partneris Izglītības un zinātnes ministrijai, kā pamatuzdevumus, ar ko identificēties,
min sporta treneru atalgojuma nodrošināšanu, sporta stundu skaita palielināšanu un sadarbības
stiprināšanu ar pašvaldībām.
Nolemj: apstiprināt ar izmaiņām LSFP 2014. gada 10. marta kopsapulces darba kārtību
(Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0).
4. punkts. Dažādi
4.1. punkts. Par žurnālu “Sports”
R.Emuliņš par Sporta apgāda fonda (žurnāls “Sports”) valdes sastāvu, finansējuma
avotiem, par padarīto pēdējo gadu laikā. Informē, ka šobrīd žurnāls iznāk reizi mēnesī, to bez
maksas kā abonenti saņem federācijas, pašvaldības, sporta skolas, vispārizglītojošās skolas un
sporta klubi. Pēdējā gada laikā ir maksimāli uzlabota māja lapa, ar šo gadu žurnāls bez maksas
lasāms arī elektroniski.
P.Apinis norāda, ka žurnāla galvenā mērķauditorija, kam būtu vissvarīgāk nodot
informāciju, ir sporta pedagogi un jautā, vai žurnāls nonāk līdz sporta treneriem sporta skolās un
sporta skolotājiem vispārizglītojošajās skolās. R.Emuliņš apstiprina, ka žurnālu bez maksas
saņem gan sporta skolas, gan apmēram 1200 vispārizglītojošās skolas.
A.Sausnītis atgādina par iepriekš valdes sēdē runāto, ka būtu nepieciešams kopā arī ar
žurnāla redaktoru vienoties par konkrētu sadarbību noteiktos laika periodos, piemēram, pusgadā
vai gadā.
A.Blaus, P.Apinis – diskusija par tendencēm mediju atspoguļoto sporta notikumu saturā,
kur galvenokārt tiek atspoguļotas populāro sportistu gaitas ārzemju klubos vai sadzīvē nevis,
piemēram, kāda Latvijas čempionāta norise.
E.Fogelis ierosina jautājumu par konkrētu sadarbību ar Sporta apgāda fondu izskatīt
nākošajā valdes sēdē.
Nolemj: izskatīt jautājumu par konkrētu sadarbību ar žurnālu “Sports” nākošajā valdes
sēdē, pieaicinot žurnāla redaktoru (Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0).
4.2. punkts. Par autostāvvietas caurlaidēm uz kopsapulci
E.Fogelis lūdz valdes akceptu Olimpiskā sporta centra autostāvvietas caurlaižu
izsniegšanai kopsapulces dalībniekiem uz kopsapulces laiku, par ko ar Olimpisko sporta centru
norēķināsies LSFP.
Nolemj: akceptēt caurlaižu piešķiršanu kopsapulces dalībniekiem uz kopsapulces laiku
(Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0).
Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Dace Kaspare
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
Valdes sēdes protokols Nr. 2.4.-14/3
Rīgā,
Grostonas ielā 6B

2014.gada 18.februārī
plkst. 16:00

Piedalās: A.Ābele, P.Apinis, M.Liepiņš, J.Naglis, I.Pētersons, A.Sausnītis, J.Upenieks
Nepiedalās: A.Blaus, R.Emuliņš, D.Zaļupe
Sēdes vadītājs: E.Fogelis
Uzaicinātie: U.Auniņa-Naumova, E.Puriņš, R.Rublovskis, E.Severs, R.Timma, I.Bērente-Strenga un
A.Ozoliņš (no plkst. 16:25)
Protokolē: D.Kaspare
Darba kārtība:
1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par LSFP piešķirtās valsts budžeta dotācijas apakšprogrammā 09.09. „Sporta federācijas un sporta
pasākumi” tālāko sadali sporta veidu federācijām.
3. Par LSFP piešķirtās valsts budžeta dotācijas apakšprogrammā 09.09. „Sporta federācijas un sporta
pasākumi” tālāko sadali darbības jomu federācijām.
4. Par VKS “Latvijas valsts meži” ziedojuma sadali saskaņā ar kritērijiem.
5. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju.
6. Dažādi.
1. punkts. LSFP iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP valdes 20.janvāra sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/2.
Nolemj: Apstiprināt LSFP valdes 20.janvāra sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/2 (balsojums: par-8, pret0, atturas-0).
2. punkts. Par LSFP piešķirtās valsts budžeta dotācijas apakšprogrammā 09.09. „Sporta federācijas
un sporta pasākumi” tālāko sadali sporta veidu federācijām
E.Puriņš iepazīstina ar valsts budžeta līdzekļu sadales projektu, informē, ka visas federācijas ir
iesniegušas atskaites par aktivitātēm 2013.gadā un sniedz īsu pārskatu par apkopotajiem rezultātiem un
aprēķinātajiem punktiem.
Notiek diskusija. E.Fogelis par sportistu skaita precīzu noteikšanu – tas nākotnē būtu risināms,
ieviešot sportistu licencēšanu. M.Liepiņš norāda, ka tas ir viens no LSFP uzdevumiem – sportistu datu
bāzes veidošana.
U.Auniņa-Naumova norāda, ka ir jāņem vērā viena būtiska nianse – pagājušajā gadā ne visai
likumīgi tika aizturēts finansējums Svarcelšanas klubu apvienībai, līdz ar to viņiem nebija iespējams
organizēt šos pasākumus, taču viņi to darīja par privātiem līdzekļiem. Tas ir jāvērtē kā atsevišķs gadījums,
vai būtu piemērojami kādi īpaši noteikumi.
J.Naglis norāda, ka ir veikts darbs pie tā, lai konsolidētu abas svarcelšanas organizācijas, šobrīd ir
novērtēts konkrēti paveiktais darbs, neskatoties uz to, par kādiem līdzekļiem tas ir paveikts, tāpēc nav
nekāda pamata piemērot kādu paaugstinošo kritēriju. Visiem spēkiem jāveicina abu organizāciju
konsolidēšana, lai starptautiskajā federācijā būtu viena pārstāvniecība.
P.Apinis norāda, ka lielākajai daļai federāciju valsts finansējums nav pats galvenais un noteicošais.
A.Sausnītis norāda, ka šis jautājumus nedara godu sportam kopumā, tā ir nopietna problēma, kurai
jārod risinājums. Izsaka gatavību sadarboties, lai to novērstu un rosina IZM šo jautājumu aktualizēt LOK
ģenerālajā asamblejā.
U.Auniņa-Naumova lūdz apkopot un iesniegt IZM jautājumus, kas būtu šajā sakarā risināmi.
P.Apinis – par jautājumu, kāpēc rogainings nav iekļauts rezultātu apkopojumā. E.Puriņš norāda, ka
šī jautājuma risināšana ir darba kārtībā un skaidro, ka Latvijas Čempionāts rogainingā tiek ieskaitīts
federācijas aktivitātēs, taču, lai rogainingu varētu ieskaitīt pie augstu sasniegumu sporta kritērijiem, ir
jāizdara izmaiņas MK noteikumos par naudas balvām vai arī jāpapildina augstu sasniegumu sporta kritēriji
ar vēl vienu tabulu.
Notiek diskusija par kritērijiem, tiek ierosināts par jautājumiem, kas saistīti ar kritērijiem, organizēt
atsevišķi vienu sēdi, pirms tam izsūtot federācijām priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
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Nolemj: Apstiprināt valsts budžeta apakšprogrammā 09.09. “Sporta federācijas un sporta
pasākumi” finansējuma sadales projektu un pilnvarot E.Fogeli parakstīt Sadarbības līgumus ar sporta
federācijām (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
3.punkts. Par LSFP piešķirtās valsts budžeta dotācijas apakšprogrammā 09.09. „Sporta federācijas
un sporta pasākumi” tālāko sadali darbības jomu federācijām.
A.Ābele informē, ka visas darbības jomu federācijas tikušās un apstiprinājušas valsts budžeta
līdzekļu sadales kritērijus, sadalot līdzekļus četrās vienādās daļās. A.Ābele norāda, ka izstrādāt kādus
noteiktus kritērijus ir gandrīz neiespējami, jo nav vienlīdzīgi iespējams vērtēt federācijas ne pēc biedru
skaita, jo Augstskolu savienībai nevar būt vairāk biedru kā ir augstskolas. Savukārt Veterānu sporta
savienībai nav iespējas saņemt punktus pēc kritērija par iesaistīto jauniešu skaitu. Tāpat sacensību
organizēšana, izglītojošie pasākumi – vai nu ir, vai nav.
P.Apinis lūdz izskatīt Tautas sporta asociācijas līdzekļu izlietojumu pagājušajā gadā, lai saprastu,
ar ko nodarbojas Tautas sporta asociācija. Izskan priekšlikums uz nākamo valdes sēdi uzaicināt pārstāvi no
Tautas sporta asociācijas.
U.Auniņa-Naumova piebilst, ka IZM būtu ieinteresēta redzēt katras federācijas šādu atskaiti,
norāda, ka savulaik šāda veida sarunas ir tikušas uzsāktas, tajā skaitā Aizsardzības daudzcīņas federācija,
Speciālā olimpiāde, Nedzirdīgo sporta savienība u.c., līdz ar to ir jādomā, kā šo problēmu sākt risināt. Būtu
jāsāk ar pārbaudēm uz vietas federācijās un federāciju rīkotajos pasākumos. Protams, ir svarīgi redzēt, kur
federācijas šo finansējumu izlieto, it īpaši runājot par Latvijas valsts mežu ziedojumu sadali.
J.Naglis uzskaita virkni pasākumu, ar ko nodarbojas Tautas sporta asociācija tajā skaitā nūjošana,
ģimenes sporta spēles, Ghetto basketbols utt. Problēma ir tā, ka nav uzrakstīti saprotami valsts budžeta
līdzekļu sadales kritēriji.
U.Auniņa-Naumova izsaka atzinību, ka ir parakstīts šāds vienošanās protokols, kas jau ir
pielīdzināms kritērijiem. Līdz šim kritēriju iztrūkums bija tāds, ka tie nebija noformēti dokumentāli.
E.Severs atzīst, ka tas, ka organizācijas ir spējušas vienoties par finansējuma sadali, ir ievērības
cienīgi, un novēl nākotnē strādāt pie tā, lai spētu līdzekļu sadali unificēt.
Nolemj: Apstiprināt valsts budžeta apakšprogrammā 09.09. “Sporta federācijas un sporta
pasākumi” finansējuma sadales projektu un pilnvarot E.Fogeli parakstīt Sadarbības līgumus ar darbības
jomu federācijām (balsojums: par-7, pret-0, atturas-1).
4.punkts. Par VKS “Latvijas valsts meži” ziedojuma sadali saskaņā ar kritērijiem
E.Puriņš iepazīstina ar VKS „Latvijas valsts meži” ziedojumu sadales projektu neolimpisko
individuālo sporta veidu federācijām, norāda, ka ziedojuma summa saskaņā ar līgumu ir 184 973 euro
(130 000 LVL), sniedz priekšlikumu uz augstu sasniegumu sporta kritērijiem un LSFP aktivitāšu
kritērijiem saglabāt pagājušā gada procentuālo attiecību 42,5% pēc LSFP aktivitāšu kritērijiem un 57,5%
pēc augstu sasniegumu sporta kritērijiem, attiecīgi pēc LSFP aktivitāšu kritērijiem – 78 614 euro, pēc
augstu sasniegumu kritērijiem – 106 359 euro. E.Puriņš atgādina, ka federācijām piešķiramos punktus
valde jau ir apstiprinājusi, un ka neolimpisko individuālo sporta veidu federācijas ir 40.
Nolemj: apstiprināt VKS “Latvijas valsts meži” ziedojuma sadali, pilnvarot E.Fogeli parakstīt
Sadarbības līgumus ar neolimpisko individuālo sporta veidu federācijām (balsojums: par-8, pret-0, atturas0).
5.punkts. Par šaušanas instruktoru sertifikāciju
M.Liepiņš informē, ka trešajā lasījumā ir pieņemts likums, kur ir noteikts, ka LSFP valde varēs
uzticēt lēmumsus par sertifikāciju pieņemt Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijai. Pagaidām gan
likums vēl nav stājies spēkā.
E.Severs norāda, ka maksimāli ātri nepieciešams MK noteikumu projekts.
M.Liepiņš informē, ka Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisija ir izvērtējusi 3 pretendentu uz
šaušanas instruktora sertifikātu pieteikumus un rekomendē pieņemt lēmumu attiecībā uz pretendentiem
saskaņā ar 17.02.2014. Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijas sēdes protokolu Nr.11-14/1.
Pretendentiem A.Bērziņai un V.Kalējam komisija rekomendē piešķirt šaušanas instruktora sertifikātu.
Pretendentam D.Kleinam komisija rekomendē pagarināt sertifikāta piešķiršanas izskatīšanas termiņu, jo
nav saņemts apliecinājums no LR Valsts policijas par to, ka uz pretendentiem neattiecas Ieroču un speciālo
līdzekļu aprites likuma 17.pantā noteiktie ierobežojumi.
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Nolemj:
5.1. Piešķirt A.Bērziņai, p.k. 051056-xxxxx, šaušanas instruktora sertifikātu, ar A, B, C, D, E
kategorijas šaujamieročiem un lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem (balsojums: par-8, pret-0, atturas0).
5.2. Piešķirt V.Kalējam, p.k. 280775-xxxxx, šaušanas instruktora sertifikātu, ar A, B, C, D, E
kategorijas šaujamieročiem un lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem (balsojums: par-8, pret-0, atturas0).
5.3. Pagarināt lēmuma par sertifikāta piešķiršanu termiņu D.Kleinam, p.k. 230972-xxxxx
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
6.punkts. Dažādi.
6.1. Par Latvijas Sporta deju federācijas vēstuli
E.Fogelis informē par saņemto vēstuli no Latvijas Sporta deju federācijas (turpmāk – LSDF) par
lūgumu ļaut LSDF piešķirtos finanšu līdzekļus sadalīt divās vienādās daļās WDSF Pasaules
pieaugušo 10 deju čempionātam un WDSF Pasaules Junioru II 10 deju čempionātam.
Nolemj: akceptēt LSDF lūgumu un ļaut viena līguma ietvaros sadalīt finansējumu abiem
minētajiem pasākumiem (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
6.2. Par Latvijas Cīņas sporta federācijas vēstuli

E.Fogelis informē par Latvijas Cīņas federācijas (turpmāk – LCF) vēstuli ar lūgumu
iekļaut augstu sasniegumu kritērijos arī Latvijas Cīņas federācijas neolimpisko sporta veidu
sportistu sasniegumus. E.Fogelis norāda, ka līgums ar VAS “Latvijas valsts meži” noslēgts par
neolimpiskajām federācijām, līdz ar to nav iespēju akceptēt LCF ierosinājumu.
Nolemj: Informēt LCF, ka sadarbības līgums ar VAS “Latvijas Valsts meži” paredz
finanšu līdzekļu sadali tikai neolimpiskajām sporta federācijām (balsojums: par-8, pret-0, atturas0).
6.3. Par Latvijas Slidošanas asociācijas vēstuli

E.Fogelis informē par Latvijas Slidošanas asociācijas (LSA) iesniegumu par LSA piešķirto
finanšu līdzekļu izlietošanu citiem mērķiem sakarā ar to, ka sacensības notika 3 – 5.janvārim, un
visi izdevumi tika nomaksāti no komercbankas. Ņemot vērā to, ka no Valsts kases nedrīkst
līdzekļus pārskaitīt uz komercbanku, būtu loģiski piesķirto finansējumu ļaut izmantot citiem
mērķiem.
Nolemj: Atļaut LSA piešķirto finansējumu izlietot citiem mērķiem (balsojums: par-8, pret0, atturas-0).
6.4. Par Latvijas Speciālās Olimpiādes vēstuli

E.Fogelis informē par vēstuli no Latvijas Speciālās Olimpiādes turpmāk – LSO) ar lūgumu
rast iespēju piešķirt finansējumu LSO vismaz 5000 eiro apmērā no LSFP rīcībā esošā finansējuma
programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta
pasākumi”. LSO atsaucas uz IZM ieteikumu, ka visām federācijām nedrīkst būt mazāk naudas kā
pagājušajā gadā. E.Fogelis norāda, ka budžets ir sadalīts un nav liekas šādas summas, sniedz
priekšlikumu uzaicināt uz kādu no nākamajām valdes sēdēm LSO pārstāvi.
U.Auniņa-Naumova norāda, ka pagājušā gada decembrī tika pieņemts lēmums, ka visu
pielāgoto sportu pārvaldībai un finansējuma pārraudzībai Latvijas Paralimpiskajai komitejai.
Nolemj: Uzaicināt uz kādu no nākamajām valdes sēdēm LSO pārstāvi (balsojums: par-8,
pret-0, atturas-0).
6.5. Par Latvijas Tautas sporta asociācijas iesniegumu

E.Fogelis informē, ka ir saņemt Latvijas Tautas sporta asociācijas iesniegums ar lūgumu
uzņemt kā pilntiesīgus locekļus fedeerāciju padomes sastāvā.
Notiek diskusija. Izskan priekšlikums uzaicināt LTSA uz nākošo valdes sēdi ar pilnu savas
darbības izklāstu.
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Nolemj: Uzņemt par LSFP biedru biedrību „Latvijas Tautas sporta asociāciju”, uzaicināt
federācijas pārstāvi uz nākošo valdes sēdi (balsojums: par-7, pret-1 (P.Apinis), atturas-0).
6.6. Par LSFP jauno logo

E.Fogelis lūdz SIA “Due dizains” pārstāvjus prezentēt LSFP logo dizaina skices un mājas
lapas projektu. Notiek diskusija.
Nolemj: informāciju pieņemt zināšanai.

Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Dace Kaspare
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ.Nr. 40008022932)
Valdes sēdes protokols Nr. 2.4.-14/2
Rīgā,
Grostonas ielā 6B

2014.gada 20.janvārī
plkst. 16:00

Piedalās: P.Apinis, A.Blaus, M.Liepiņš, J.Naglis (no plkst. 16:11), I.Pētersons, A.Sausnītis, J.Upenieks
Nepiedalās: A.Ābele, R.Emuliņš, D.Zaļupe
Sēdes vadītājs: E.Fogelis
Uzaicinātie: E.Puriņš, K.Randohs, R.Rublovskis, E.Severs
Protokolē: D.Kaspare
Darba kārtība:
1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par LSFP piešķirtās valsts budžeta dotācijas apakšprogrammā 09.09. „Sporta federācijas un sporta
pasākumi” tālāko sadali sporta federācijām, citām organizācijām, programmām un LSFP
vajadzībām.
3. Par izmaiņām LSFP sekretariāta darbinieku sastāvā, amatu aprakstos un atalgojumā.
4. Par budžeta līdzekļu sadali sporta veidu federācijām pasaules un Eiropas mēroga sacensību
rīkošanai Latvijā 2014.gadā saskaņā ar LSFP kritērijiem.
5. Dažādi.
1. punkts. LSFP iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP valdes 6.janvāra sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/1. E.Puriņš informē,
ka U.Auniņas-Naumovas atsūtītie labojumi ir iekļauti protokolā.
Nolemj: iekļaut U.Auniņas-Naumovas ierosinātos labojumus un apstiprināt LSFP valdes 6.janvāra
sēdes protokolu Nr. 2.4.-14/1 (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0).

2. punkts. Par LSFP piešķirtās valsts budžeta dotācijas apakšprogrammā 09.09. „Sporta
federācijas un sporta pasākumi” tālāko sadali sporta federācijām, citām organizācijām,
programmām un LSFP vajadzībām.
E.Puriņš skaidro valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi”
finansējuma sadali pa pozīcijām. Tāpat kā iepriekšējos gados attiecība sadalās: 1/3 – sadalei sporta veidu
federācijām saskaņā ar augstu sasniegumu sporta kritērijiem (236000 EUR) un 2/3 – sadalei sporta veidu
federācijām saskaņā ar aktivitāšu kritērijiem (472000 EUR). Sadalei sporta veidu federācijām pasaules un
Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā saskaņā ar LSFP starptautisko pasākumu rīkošanas kritērijiem
– 126543 EUR. E.Puriņš norāda, ka saskaņā ar kritērijiem pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir
188%.
A.Sausnītis izsaka atzinību par acīmredzamajām pozitīvajām tendencēm sportā.
E.Puriņš – sadalei darbības jomu federācijām (skolu, augstskolu, tautas, veterānu sports) paredzēts
67000 eiro. E.Severs atgādina, ka vairākus gadus runāts par to, ka šīm organizācijām ir jāizstrādā konkrēti
sadales kritēriji. Notiek diskusija, nolemj izteikt 4. punktu sekojoši – sadalei darbības jomu federācijām
(skolu, augstskolu, tautas, veterānu sports) saskaņā ar to un LSFP valdē apstiprinātiem kritērijiem.
24000 eiro paredzēti kā līdzfinansējums federācijām starptautiskajam finansējumam un citiem
sporta veidu attīstības projektiem. E.Fogelis skaidro, ka tas paredzēts gadījumos, kad ir piesaistīts
finansējums no starptautiskajām federācijām, tādējādi parādot arī attieksmi no valsts puses.
E.Severs jautā par finansējuma summu informatīvajam nodrošinājumam žurnālam “Sports” un
rosina diskutēt par to, vai šī summa ir atbilstoša. E.Fogelis paskaidro, ka par šo jomu atbildīgais valdes
loceklis R.Emuliņš uz nākamo valdes sēdi ir gatavs sagatavot izklāstu ar detalizētu analīzi par pagājušo
gadu, kā arī nākotnes redzējumu. Ja valde lems savādāk, mums ir iespēja šo summu koriģēt par labu kādai
citai pozīcijai.
P.Apinis – par šo summu vajadzētu būt pretim uzstādījumam no mūsu puses par konkrētu
informāciju, piemēram, studentu sportu, sporta pedagogiem u.tml., bet pārējos nepieciešamos līdzekļus, lai
žurnāla redakcija pati piesaista no ārpuses.
E.Fogelis ierosina šo sarunu turpināt nākamajā valdes sēdē, pieaicinot žurnāla redakciju un Latvijas
Olimpisko komiteju (turpmāk – LOK) kā otru žurnāla finansētāju.
E.Severs lūdz svītrot punktus par sadarbības līguma slēgšanu ar IZM, jo līgumi jau ir noslēgti.
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Nolemj:
2.1. Apstiprināt LSFP piešķirtās valsts budžeta dotācijas apakšprogrammā 09.09. „Sporta
federācijas un sporta pasākumi” tālāko sadali sporta federācijām, citām organizācijām, programmām un
LSFP vajadzībām (dokuments pielikumā) (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
2.2. Lūgt darbības jomu federācijas kopīgi izstrādāt finansējuma sadales kritērijus (balsojums: par8, pret-0, atturas-0).
2.3. Uz nākamo valdes sēdi pieaicināt žurnāla “Sports” redakciju un LOK pārstāvi, lai vienotos par
turpmāko sadarbību (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
3.punkts. Par izmaiņām LSFP sekretariāta darbinieku sastāvā, amatu aprakstos un atalgojumā.
E.Fogelis lūdz E.Puriņu iepazīstināt ar izmaiņām darbinieku sastāvā, amatu aprakstos un
atalgojumā.
E.Puriņš prezentē jauno LSFP struktūrshēmu. P.Apinis jautā, vai ģenerālsekretāru nevajag novietot
shēmā virs sekretariāta. E.Fogelis, norāda, ka līdz statūtu jaunajai redakcijai uzņemas virsatbildību pār
sekretariātu. M.Liepiņš norāda, ka katram ir savas noteiktas funkcijas, turklāt prezidents ir paraksttiesīgs.
Notiek diskusija. Tiek precizēta komisiju atspoguļošanas secība pēc kārtas, kā pirmās liekot
Finanšu un Juridisko komisiju, pēc tam pārējās. E.Puriņš informē par izmaiņām darbinieku sastāvā un
amatu aprakstos – sertifikācijas komisiju sekretārs A.Balodis turpinās darbu kā sertifikāciju speciālists,
valdes sekretāre D.Kaspare turpinās darbu kā sporta un komunikācijas speciāliste, M.Liepiņš (valdes
loceklis) turpinās darbu juridiskā direktora amatā, ģenerālsekretāra pienākumus turpinās pildīt Egils Puriņš.
Grāmatvedes pienākumus turpmāk pildīs D.Kārklīte kā finanšu direktore. E.Severs jautā par finanšu
direktores darba pienākumiem. E.Fogelis – finanšu direktors ir galvenais finansists, būs atbildīgs par visa
budžeta plānošanu, tajā skaitā par valsts budžetu, pašu ieņēmumiem, ziedojumiem. Tāpat martā jāplāno jau
potenciālais nākamā gada budžets, ar ko tālāk kopīgi ar IZM startēt valdībā, Saeimā, lai tas nebūtu pēc
pārpalikuma principa, bet pēc plānotā. Ar pašreizējo grāmatvedi B.Puriņu noslēgta abpusēja vienošanās par
darba attiecību pārtraukšanu. Ir plānots arī pieņemt darbā grāmatvedi – revidentu, kas varētu būt
konsultants un palīgs federācijām, sākot ar plānošanu un beidzot ar atskaitēm. Uz līgumdarbiem
pienākumus turpina pildīt sporta speciālistu sertifikācijas komisijas vadītājs U.Grāvītis. Par darbinieku
atalgojumu – šobrīd, ņemot vērā esošo budžetu, darba algu apmērs ir tāds, kāds tas bija pagājušajā gadā
pirms darba algu samazināšanas.
E.Fogelis norāda, ka saskaņā ar sadarbības līgumu ar IZM, izmaiņas LSFP struktūrshēmā un štata
vietās jāsaskaņo ar IZM.
Nolemj:
3.1. Apstiprināt LSFP struktūrshēmu un izmaiņas LSFP sekretariāta darbinieku sastāvā, amatu
nosaukumos un atalgojumā, pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju (struktūrshēma –
1.pielikumā) (balsojums: par-8, pret-0, atturas-1).
4.punkts. Par budžeta līdzekļu sadali sporta veidu federācijām pasaules un Eiropas mēroga
sacensību rīkošanai Latvijā 2014.gadā saskaņā ar LSFP kritērijiem.
E.Puriņš informē, ka kopējā summa, kas tiek dalīta no valsts budžeta un Valsts kapitālsabiedrības
AS “Latvijas valsts meži” ziedojuma, ir 227,282 eiro.
E.Fogelis, par iepriekš skatīto jautājumu par kritērija – publicitāte dažādos plašsaziņas līdzekļos –
svītrošanu no kritērijiem, jo tas praktiski nav izmērāms. E.Fogelis lūdz apstiprināt šīs izmaiņas ar
balsojumu.
E.Fogelis – ir jautājums no vairākām federācijām par iespēju saņemto finansējumu konkrētam
pasākumam pārdalīt par labu vēl kādam citam federācijas rīkotam pasākumam.
J.Naglis – vajadzētu veikt labojumu kritērijos, ka federācija var pārdalīt saņemto finansējumu
vairākiem pasākumiem, par to informējot LSFP valdi. Notiek diskusija par to, ka būtu jānosaka procentuāls
ierobežojums, cik lielu summu federācija varētu pārdalīt citiem pasākumiem. Tiek izteikts arī ierosinājums
par saskaņojuma ar pašvaldību par konkrētā pasākuma organizēšanu nepieciešamību.
E.Severs norāda, ka Sporta likuma 15.panta 2.daļa jau paredz to, ka par sporta sacensību rīkošanu
sporta sacensību organizators iesniedz iesniegumu pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta
sacensību norise. E.Fogelis, atsaucoties uz šo, mēs varam lūgt iesniegt mums apstiprinājumu.
E.Severs vēlas precizēt, vai atklātais Latvijas čempionāts atbilst kritērijiem. Notiek diskusija.
E.Puriņš – ir norādīts plānotais dalībnieku skaits, ja kaut kas no solītā nebūs bijis, tas būs redzams atskaitē
pēc pasākuma, par ko attiecīgi tiks samazināts finansējums.
E.Fogelis norāda, ka bāzes finansējuma pieaugums, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir 75%.
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Nolemj:
4.1. Svītrot kritēriju “publicitāte dažādos plašsaziņas līdzekļos” no LSFP kritērijiem valsts budžeta
līdzfinansējuma saņemšanai atzīto sporta federāciju plānotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas
federācijas oficiālo sacensību pieaugušajiem, junioriem un jauniešiem rīkošanai Latvijā 2014.gadā
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
4.2. Apstiprināt finansējuma sadali saskaņā ar kritērijiem pasaules un Eiropas mēroga sacensību
rīkošanai Latvijā 2014.gadā (dokuments pielikumā) (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
5.punkts. Dažādi.
5.1. Par LSFP kopsapulces rīkošanu.
E.Fogelis skaidro nepieciešamību ikgadējo LSFP kopsapulci sasaukt ātrāk nekā maijā. Lai
kopsapulce apstiprinātu iepriekšējā gada pārskatu, kā arī nākamā gada budžetu, kopsapulce būtu jāsasauc
martā. Tiek izteikts priekšlikums plānot kopsapulci 10.martā.
Nolemj: rīkot LSFP kopsapulci šā gada 10.martā, plkst. 16:00 Olimpiskā sporta centra 4.stāva
konferenču zālē (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
5.2. Par zvērināta revidenta pieaicināšanu gada pārskatam.
E.Fogelis lūdz akceptu zvērināta revidenta piesaistīšanai gada pārskatam.
Nolemj: gada pārskatam papildus LSFP Revīzijas komisijai pieaicināt zvērinātu revidentu
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0).
Sēdes vadītājs:

Einars Fogelis

Protokolēja:

Dace Kaspare
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Biedrības „LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ.Nr. 40008022932)
Valdes sēdes protokols Nr. 2.4.-14/1
Rīgā,
Grostonas ielā 6B

2014.gada 6.janvārī
plkst. 16:00

Piedalās: P.Apinis (no 16:25), A.Ābele, A.Blaus, R.Emuliņš, M.Liepiņš, J.Naglis, I.Pētersons, A.Sausnītis,
J.Upenieks, D.Zaļupe
Sēdes vadītājs: E.Fogelis
Uzaicinātie: U.Auniņa-Naumova, E.Puriņš, E.Severs, K.Randohs
Protokolē: D.Kaspare
Darba kārtība:
1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par sadarbības līgumu ar LR Izglītības un zinātnes ministriju un valsts budžeta sadales projektu
2014.gadam apakšprogrammās 09.09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi” un 09.21. “Augstas
klases sasniegumu sports”.
1. punkts. LSFP iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP valdes 19.decembra sēdes protokolu Nr.8. Nolemj apstiprināt
LSFP valdes 19.decembra sēdes protokolu Nr. 8 (balsojums: par-10, pret-0, atturas-0).
2. punkts. Par sadarbības līgumu ar LR Izglītības un zinātnes ministriju
E.Fogelis informē, ka IZM ir sagatavojusi līguma projektu, un lūdz M.Liepiņu īsi informēt par
līgumu.
M.Liepiņš – salīdzinot ar pagājušā gada līgumu, šajā ir pievienots punkts par MK 31.10.2006.
Nr. 886 “Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas
apliecības reglamentētajās profesijās” 16.punktā noteiktā (deleģētā) uzdevuma kvalitatīvas izpildes
nodrošināšanu no LSFP puses.
E.Severs papildina – šo uzdevumu LSFP veica arī iepriekš saskaņā ar MK noteikumiem, taču tas
nebija minēts sadarbības līgumā, tāpēc ir šis papildinājums līgumā.
Līgumā kā LSFP saistība pievienota arī piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros Sporta politikas
pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam paredzēto uzdevumu, kuros kā atbildīgā vai iesaistītā institūcija
norādīta LSFP, īstenošanas nodrošināšana, darbības pārskatos norādot sasniegtos rezultātus un to
salīdzinājumu ar plānotajiem rezultātiem.
E.Severs – šis uzdevums ir loģisks, jo valsts budžeta līdzekļi tiek piešķirti Sporta politikas
pamatnostādņu īstenošanai. Visām institūcijām gan valstij, gan pašvaldībām, gan NVO ir jāstrādā kopā, lai
tās īstenotu. Sporta politikas pamatnostādnes pagājušā gada decembrī kopīgiem spēkiem mums izdevās
pieņemt, paldies vēlreiz LSFP par atbalstu divu gadu garumā, strādājot pie šī dokumenta, izsaku no savas
puses atzinību.
E.Severs – pārējie līguma punkti paliek nemainīgi, visas atbildības, tiesības un pienākumi paliek
tādi paši kā iepriekš, līguma forma sevi ir pierādījusi praksē, turpinām strādāt!
E.Fogelis lūdz U.Auniņas-Naumovas komentāru. U.Auniņa-Naumova: norāda, ka šogad visām
paralimpiskajām federācijām finansējums tiek paredzēts vienai jumtorganizācijai – ar to turpmāk, kā Sporta
likumā noteikts, nodarbosies Latvijas Paralimpiskā komiteja (turpmāk – LPK). No mūsu puses ir lūgums
atbalstīt LPK, ja tas nepieciešams pie finansējuma tālākas sadales. Tāpat valsts no savas puses arī šogad
atbalstīs izglītības iestādes, izsludinot atklāto projektu konkursu sporta inventāra iegādei izglītības iestādēs.
Pagājušā gadā šis projekts bija ļoti veiksmīgs, vairāk kā 80 pašvaldības ieguva iespēju atjaunot savu sporta
inventāru izglītības iestādēs. Ir nolemts piešķirt finansējumu Eiropas Fair Play kustības kongresa
organizēšanai 2014. gadā.
U.Auniņa-Naumova par sporta būvēm – šajā gadā saskaņā ar komisijas lēmumu ir samazināts
sporta to sporta bāzu skaits, kas saņems valsts atbalstu. Finansējuma saņēmēju skaits tika optimizēts, lai
dotu būtisku atbalstu sporta bāzu darbībai, tai skaitā komunālo maksājumu segšanai.
U.Auniņa-Naumova – pateicoties jūsu iniciatīvai un Saeimas atbalstam, papildus finansējums
sporta nozarei 2014. gadā ir piešķirts un summa, kas tiek dalīta sporta federāciju atbalstam, ir krietni
lielāka, tas ir jūsu pašu nopelns, tērējiet to atbildīgi.
E.Puriņš – pagājušā valdes sēdē tika nolemts, ka LSFP vēlētos piedalīties sporta inventāra sadales
un uzraudzības procesā.
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E.Fogelis – ja IZM nav iebildumu, mēs labprāt deleģētu vienu pārstāvi, jo bija jautājums, vai pie
izglītības iestādēm arī sporta skolas var startēt, ja pašvaldība to ierosina. Tādējādi arī mums veidotos saikne
un būtu vairāk informācijas federācijām, kādos sporta veidos, kādās izglītības iestādēs kas ir pieejams.
U.Auniņa-Naumova – budžeta komisijas sēdes laikā par to tika runāts, iespējams, ka nolikums
paredzēs to, ka šo finansējumu saņem pašvaldība un nosaka, kurām izglītības iestādēm šo inventāru paredz.
Tas šobrīd ir saprātīgākais lēmums.
E.Fogelis – līdz 15.janvārim mēs gaidām no federācijām aktivitāšu apkopojumu un attiecīgi pēc
tam notiks sadale atbilstoši LSFP apstiprinātajiem kritērijiem.
E.Puriņš informē, ka uz šo brīdi uz valsts budžeta līdzekļu sadali pēc starptautisko sporta pasākumu
kritērijiem ir saņemti 57 pieteikumi.
E.Fogelis – šie pieteikumi ir izskatīti un punkti saskaņā ar kritērijiem ir aprēķināti. Ir atsevišķi
pasākumi, kur jau, kā, piemēram, basketbolam, kas ir jau iezīmēts no valdības puses, pretendēt uz kādu
papildus finansējumu pēc kritērijiem no šejienes nevar.
J.Naglis – tāpat kā iepriekš sarakstu ar aprēķinātajiem punktiem mēs nosūtām federācijām, lai
visiem ir informācija arī par kopējo situāciju un laiks, apmēram nedēļa, lai ar to iepazītos.
A.Sausnītis, izmantojot situāciju, kad klāt ir arī IZM pārstāvji, vispirms izsaka atzinību par to, ka
šobrīd sporta nozare tiek apskatīta kā viens veselums. Norāda, ka, ja kaut kas tiek iezīmēts jau Saeimā, to
vajadzētu arī iedalīt kā Saeimas balsojumu. Aicina padomāt, ka par skolēnu, junioru valsts izlašu
piedalīšanos starptautiskās sacensībās, gan atlases sacensībās, gan finālturnīros, vajadzētu apmaksāt pilnā
apmērā nevis domāt, kā tos apmaksāt no citurienes.
P.Apinis atgādina par mūsu divām būtiskākajām prioritātēm, no kurām galvenā ir, lai mūsu bērni
sportotu un būtu veseli, prioritāte ir šogad uzsākt 3 sporta stundas nedēļā katram bērnam līdz 12.klasei
ieskaitot, tajā skaitā profesionālajās skolās, un agri vai vēlu panākot to, ka arī augstākās izglītības iestādēs
sporta stunda ir obligāta nodarbība. Otra prioritāte ir sporta skolu pedagogu atalgojums. Ja tā nav, viss
pārējais, ko mēs darām, ir veltīgs. Ja mēs nevaram noturēt līmenī bērnu sportu, tas strādājam tukšgaitā.
Mēģināsim atgādināt, ka sports nav datorzinības un tas nepalielina intelektuālo nogurumu, bet tieši otrādi –
ļauj labāk mācīties, mēs esam par trijām, četrām stundām sporta aktivitāšu skolā katram bērnam. Es no
savas puses, cik tas būs iespējams, mēģināšu samazināt neattaisnotus atbrīvojumus no sporta nodarbībām.
E.Puriņš vēlreiz iepazīstina ar valsts budžeta sadales projektu 2014.gadam apakšprogrammās
09.09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi” un 09.21. “Augstas klases sasniegumu sports”, kas tika
skatīts arī iepriekšējā valdes sēdē.
E.Fogelis izsaka gatavību parakstīt no LSFP puses sadarbības līgumu, ja valde šodien akceptē gan
IZM piedāvāto sadarbības līguma versiju, gan budžeta sadales tāmi, kā arī lūdz IZM to pašu darīt arī no
savas puses.
E.Puriņš – augstas klases sportā studentu stipendijām ir plānoti 35 000 eiro, cerot, ka līdz
septembrim tiks panākti grozījumi 08.08.2001. MK rīkojumā Nr.385 “Par biedrībām, nodibinājumiem un
starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām”, kā rezultātā stipendijas sportistiem vairs netiktu
apliktas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
E.Fogelis – lai tas notiktu, Latvijas Nacionālā sporta padome (turpmāk – LNSP) lūdz līdz janvāra
beigām sagatavot izvērstu informāciju par Sporta stipendiju konkursu un tā ietvaros sadalāmo valsts
budžeta finansējumu.
E.Fogelis lūdz E.Puriņu apkopoto sarakstu par starptautiskajiem pasākumiem nosūtīt arī IZM.
Nolemj:
2.1. akceptēt sadarbības līgumus ar IZM un pilnvarot E.Fogeli parakstīt sadarbības līgumus ar IZM
(balsojums: par-11, pret-0, atturas-0).
2.2. apstiprināt valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi”
dotācijas 1 185 243 eiro sadali atbilstoši Valsts EEK (dokuments pielikumā) (balsojums: par-11, pret-0,
atturas-0);
2.3. apstiprināt valsts budžeta apakšprogrammas 09.21. “Augstas klases sasniegumu sports”
dotācijas 56 914 eiro sadali atbilstoši Valsts EEK (dokuments pielikumā) (balsojums: par-11, pret-0,
atturas-0);
2.4. uzdot E.Puriņam – līdz janvāra beigām sagatavot izvērstu informāciju LNSP par Sporta
stipendiju konkursu un tā ietvaros sadalāmo valsts budžeta finansējumu (balsojums: par-11, pret-0, atturas0).
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