Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES RAKSTVEIDA (ELEKTRONISKĀ) BALSOJUMA PROTOKOLS

2019. gada 3. jūnijā
Grostonas ielā 6 B, Rīgā
Rakstveida (elektronisks) balsojums

Nr. 2.4.–19/06

Piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Mārtiņš Bičevskis,
Raimonds Emuliņš, Mārtiņš Lazdovskis, Māris Liepiņš, Andris Smočs, Gundars Upenieks, Jānis
Upenieks, Dina Vīksna, Valdis Voins.
Protokolu sagatavo: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis.

Balsojums par biedrībai “Latvijas Basketbola savienība” piešķirtā līdzfinansējuma (7 339 EUR)
novirzīšanu citiem federāciju rīkotajiem sporta pasākumiem.
Pamatojoties uz biedrībā “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk - LSFP) saņemto un LSFP
valdes locekļiem sagatavoto un nosūtīto informāciju, atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma
46.panta trešajai daļai, LSFP valdes locekļiem izsakot viedokli rakstveida balsojuma veidā (uz LSFP epasta adresi lsfp@lsfp.lv), LSFP valde
nolēma:
Biedrībai “Latvijas Basketbola savienība” ar LSFP 18.02.2019. valdes lēmumu piešķirto līdzfinansējumu
starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2019.gadā 7 339 EUR apmērā novirzīt: 1) 6 339 EUR
– biedrībai “Latvijas Basketbola savienība” Baltijas sporta mārketinga konferences “Sporta pārdošana
360” organizēšanai; 2) 1 000 EUR – biedrībai “Latvijas Handbola federācija”, kā papildus finansējums
skolu jaunatnes sporta pasākuma “Mini handbola festivāls” organizēšanai, ņemot vērā precizēto
informāciju par sacensību starptautisko statusu. (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0).

Pielikumā:
1) LSFP valdes locekļu balsojuma informācija;
2) LSFP no biedrības “Latvijas Basketbola savienība” un biedrības “Latvijas Handbola federācija”
saņemtā un LSFP valdes locekļiem sagatavotā un nosūtītā informācija.

Sēdes vadītājs:

(paraksts)

Einars Fogelis

Protokolu sagatavoja:

(paraksts)

Artūrs Balodis-Rozītis
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2019. gada 29. aprīlī
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,
plkst. 15.00

Nr. 2.4.–19/05

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Mārtiņš Bičevskis,
Raimonds Emuliņš, Mārtiņš Lazdovskis, Māris Liepiņš, Dina Vīksna, Gundars Upenieks.
Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Valdis Voins, Andris Smočs, Jānis Upenieks.
Pieaicinātie: LSFP revīzijas komisijas loceklis Aigars Svars, LSFP sekretariāta darbinieki –
ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis, komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns, sertifikācijas un
projektu speciālists Ronalds Režais, Latvijas Taekvando federācijas (LTKF) prezidents Oļegs Roščins,
LTKF valdes loceklis Hermanis Močaļins, Latvijas Ielu vingrošanas federācijas (LIVF) prezidents Māris
Šlēziņš.
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.
Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.
Darba kārtība:
1. Par LSFP Sporta federāciju komisijas lēmumiem.
2. Par biedrības “Latvijas Ielu vingrošanas federācija” atzīšanu.
3. Dažādi.
1. Par LSFP Sporta federāciju komisijas lēmumiem.
M. Liepiņš ziņo, ka Latvijas Taekvondo federācijai (LTKF) pieprasīta informācija par valsts piešķirtā
finansējuma sadalījumu, lūdzot konkretizēt, kādām aktivitātēm finansējums ieplānots. M. Liepiņš
norāda, ka Latvijas Olimpiskajā komitejā (LOK) izvērtēti LTKF statūti un secināts, ka tie ir atzīstami par
likumam atbilstošiem un spēkā esošiem. E. Fogelis konkretizē, ka LSFP ir jālemj par finansējuma
plūsmas atjaunošanu LTKF, jo iemesls, kura dēļ LSFP apturēja finansējumu LTKF, ir novērsts. To
konstatējusi LOK juridiskā komisija un LSFP sporta federāciju komisija, secinot, ka LTKF statūti atbilst
normatīvo aktu prasībām.
M. Liepiņš informē, ka tiek analizēts jautājums par LTKF biedra statusa atņemšanu taekvondo klubam
“Musado”, kas vērsies tiesā par šo jautājumu, norādot, ka klubam biedra statuss atņemts nepamatoti
un nav sasaukta LTKF kopsapulce lēmuma pieņemšanai, lai klubs varētu sevi aizstāvēt.
M. Liepiņš informē, ka LSFP saņemts biedrības “Latvijas Tekvon-do federācija” iesniegums par
federācijas atzīšanu, tādēļ tika lūgts LTKF rakstisks viedoklis, vai sporta veidi tekvondo ITF un
taekvondo uzskatāmi par dažādiem sporta veidiem vai viena sporta veida divām dažādām disciplīnām.
Vēsturiski vispirms attīstījies Ziemeļkorejā tekvondo ITF, savukārt taekvondo attīstījies Dienvidkorejā,
kurš mūsdienās ir iekļauts olimpiskajās spēlēs, taču arī starptautiskā līmenī nav izdiskutēts jautājums
par tekvondo ITF un taekvondo. E. Fogelis paskaidro, ka LTKF rakstiski norādījusi, ka olimpiskā
federācija ir atbildīga tikai par olimpisko taekvondo. Tādēļ E. Fogelis lūdz precizēt, vai LTKF kā atzītā
federācija uzņemas atbildību arī par tekvondo ITF, paskaidrojot, ka vēsturiski federācijas atzīšanas brīdī
LTKF pauda vēlmi aptvert visu taekvondo sporta veidu jeb/vai disciplīnas. Ja LTKF neuzņemas
atbildību, ir jāgroza ieraksts LTKF atzīšanas apliecībā, konkretizējot dokumentā, ka LTKF ir olimpiskā
taekvondo federācija. Savukārt biedrība “Latvijas Tekvon-do federācija” ar sporta veidu tekvon-do ITF
varētu tikt atzīta kā patstāvīga sporta federācija tikai pēc Latvijas Nacionālās sporta padomes atzinuma
saņemšanas.
O. Roščins norāda, ka LTKF piekrīt, ka taekvondo un tekvon-do ITF klasificējami kā divi dažādi sporta
veidi, jo viens sporta veids ir kontakta sporta veids, bet otrs – bezkontakta, uzsverot, ka tādēļ LTKF
nevar sarīkot kopējas sacensības. O. Roščins skaidro, ka “no kāda kluba puses Mārupē tiek izdarīts
spiediens uz LTKF vairāku gadu garumā”, piebilstot, ka LTKF kopsapulce tiks sasaukta. O. Roščins
apgalvo, ka pēdējo trīs gadu laikā notikušas izmaiņas likumdošanā, kas ietekmējušas LTKF darbu.
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M. Bičevskis piebilst, ka būtiskākais, lai LTKF spētu nodrošināt, ka labākie un talantīgākie sporta veida
pārstāvji kvalificētos olimpiskajām spēlēm. D. Vīksna piebilst, ka neatkarīgi no tā, kurā klubā sportists
darbojas, svarīgi, lai uz sacensībām aizbrauc stiprākais.
Nolemj:
1.1. Pieņemt zināšanai Latvijas Taekvondo federācijas (LTKF) prezidenta O. Roščina ziņojumu par
LTKF un taekvondo sporta veidiem (olimpiskais taekvondo un tekvondo ITF). (Par: 8; Pret: 0;
Nepiedalās: 0);
1.2. Pieņemt zināšanai M. Liepiņa ziņojumu un informāciju, ka biedrību “Latvijas Tekvon-do federācija”
un sporta veidu tekvondo ITF varētu atzīt kā patstāvīgu sporta federāciju pēc Latvijas Nacionālās sporta
padomes atzinuma saņemšanas. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0);
1.3. Konstatējot, ka nepilnības LTKF statūtos sporta jomā ir novērstas, atjaunot iepriekš ar LSFP valdes
lēmumu apturēto LTKF finansēšanu sporta jomā (saskaņā ar LSFP kritērijiem LTKF piešķirtiem valsts
budžeta līdzekļiem. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
2. Par biedrības “Latvijas Ielu vingrošanas federācija” atzīšanu.
M. Liepiņš iepazīstina klātesošos ar biedrības Latvijas Ielu vingrošanas federācija (LIVF) dibinātāju un
prezidentu Māri Šlēziņu, kurš ir arī starptautiskās ielu vingrošanas organizācijas “World Street Workout
and Calisthenics Federation” (WSWCS) – prezidents. M. Liepiņš paskaidro, ka LIVF ar praktisku darbu
vairāku gadu apliecinājusi federācijas darbību. Attīstoties sporta veidam, LIVF sadarbībā ar LSFP
sakārtojusi organizācijas formālo pamatu un pilnveidoja statūtus atbilstoši starptautiskiem sporta
standartiem, kā rezultātā darbību pilnveidojusi arī WSWCS, kas ir reģistrēta Latvijā. Par LIVF darbību
saņemts arī Latvijas Nacionālās sporta padomes atzinums. E. Fogelis norāda, ka LSFP valde iepriekš
reizi izskatīja jautājumu par LIVF atzīšanu, norādot federācijai uz nepilnībām tās formālajā struktūrā,
kas šobrīd ir novērstas. Tāpat LSFP šajā sakarā ir pieprasījusi viedokli Latvijā atzītajai sporta federācijai
- Latvijas Vingrošanas federācijai (LVF) par iespēju iekļaut ielu vingrošanu kā sporta veidu LVF
pārraudzībā un kompetencē, taču LVF to nav akceptējusi, norādot būtiskajām atšķirībām starp šiem
sporta veidiem. M. Liepiņš piebilst, ka WSWCS aptver sporta veidu jau 67 dalībvalstis.
M. Šlēziņš norāda, ka ar LSFP atbalstu ir pilnveidota LIVF darbība, kā arī sperti vairāki soļi, lai tālāk
attīstītu WSWCS, sakārtojot šo organizāciju dokumentāciju. Pirmais pasaules čempionāts ielu
vingrošanā norisinājās 2011. gada augustā Latvijā, pēc tam tas vairākkārt noticis Latvijā. Sporta veids
Latvijā var lepoties ar divkārtēju pasaules čempionu ielu vingrošanā – Danielu Laizānu. M. Šlēziņš
stāsta, ka aprēķins liecina – ar ielu vingrošanu pasaulē nodarbojas aptuveni 20 miljoni iedzīvotāju,
norādot, ka ielu vingrošana ir tautas sporta veids. Latvijā ielu vingrošanas sacensībās startē 400 cilvēku,
taču lielākoties jaunieši sporta veidā trenējas sava ķermeņa attīstīšanai un sacensībās neiesaistās.
Nolemj: Atzīt biedrību “Latvijas Ielu vingrošanas federācija” (LIVF), piešķirot LIVF tiesības vadīt, un
koordinēt darbu ielu vingrošanas sporta veidā Latvijā, kā arī pārstāvēt to attiecīgajā starptautiskajā
sporta organizācijā – Starptautiskajā ielu vingrošanas sporta organizācijā “World Street Workout and
Calisthenics Federation” (WSWCS). Lēmumu noformēt administratīvā akta veidā, izsniedzot LIVF
sporta federācijas atzīšanas apliecību. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3. Dažādi.
3.1. Par nodibinājuma “Sporta apgāda fonds” žurnāla Sports attīstības koncepciju.
E. Fogelis informē, ka izstrādāta nodibinājuma “Sporta apgāda fonds” žurnāla Sports attīstības
koncepcija 2019.-2026.gadam. Žurnāla Sports redaktora vietnieks K. Zaļkalns skaidro, ka, ņemot vērā,
ka šobrīd dzīvojam tehnoloģiju laikmetā un attiecīgi mainās sabiedrības domāšana un veids, kā
sabiedrība patērē medijus. Ar šo koncepciju tiek iezīmēts attīstības ceļš, kādā žurnāls Sports būtu
attīstāms un uz kādām vērtībām tas balstīts. E. Fogelis uzsver, ka žurnāls Sports ir vienīgais izdevums
Latvijā, kurš veido publikācijas par visiem sporta veidiem un atspoguļo tēmas sporta jomā, kuras
neapskata komerciālie mediji. R. Emuliņš norāda, ka žurnāla platforma tiek attīstīta plašāk un tajā tiek
integrēts Facebook raidījums “Sporta mikrofons” un informatīvā vietne “Kur sporto?”.
G. Upenieks izteic pozitīvas atsauksmes par žurnāla saturisko kvalitāti un tā konceptu, paužot
gandarījumu par tautas un skolu sportu, kā arī olimpiskajiem un ziemas sporta veidiem, kas izdevumā
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atspoguļoti. M. Lazdovskis norāda, ka žurnāls Sports ir svarīgs tautas sporta disciplīnu atbalstam – šāda
tipa publicitāte veicina sportistu lojalitāti sporta veidam un popularizē to, minot piemēru no amatieru
klases sacensībām motokrosā.
Savukārt A. Svars izsaka viedokli, ka, neskatoties uz lielo lasītāju interesi par žurnāla elektronisko
formātu, jāsaglabā arī žurnāla drukātā versija – informācija drukātā formātā ir pārskatāmāka, vieglāk
uztverama un saglabājas informācijas telpā ilgāk, kas ir būtiski no Latvijas sporta vēstures viedokļa.
Nolemj: Pieņemt zināšanai informāciju par nodibinājuma “Sporta apgāda fonds” žurnāla Sports
attīstības koncepciju 2019.-2026. gadam. Jautājumu par koncepcijas apstiprināšanu izskatīt nākamajā
LSFP valdes sēdē, pēc koncepcijas nosūtīšanas LSFP valdes locekļiem izskatīšanai. (Par: 8; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).

Sēdes vadītājs:

(paraksts)

Einars Fogelis

Protokolēja:

(paraksts)

Kristaps Zaļkalns
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2019. gada 25. martā
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,
plkst. 15.00

Nr. 2.4.–19/04

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Raimonds Emuliņš, Mārtiņš
Lazdovskis, Māris Liepiņš, Andris Smočs, Gundars Upenieks, Jānis Upenieks, Dina Vīksna.
Pieaicinātie: LSFP revīzijas komisijas vadītājs Raimonds Rublovskis, LSFP sekretariāta darbinieki –
ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis, sporta attīstības vadītāja Dace Zvaigzne, starptautisko
programmu vadītāja Ilva Ciemite, komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.
Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Agita Ābele, Mārtiņš Bičevskis, Valdis Voins.
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.
Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.
Darba kārtība:
1. Par konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” rezultātiem.
2. Par konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu
organizēšanai Latvijā rezultātiem.
3. Dažādi.
1. Par konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” rezultātiem.
M. Liepiņš informē, ka jau piekto gadu pēc kārtas LSFP rīko konkursu “Tālākizglītības programmu
īstenošana sporta speciālistiem” ar mērķi finansiāli atbalstīt sporta speciālistu (treneru) tālākizglītības
programmu īstenošanu un kvalifikācijas celšanu, nodrošinot sporta speciālistiem (treneriem) kvalitatīvas
profesionālās pilnveides iespējas. Latvijā atzītās sporta federācijas un citas sporta nozarē kompetentās
institūcijas var pretendēt uz finansiālu atbalstu tālākizglītības programmu (kvalifikāciju paaugstinošu
kursu, semināru) īstenošanai sporta speciālistiem. Kopējais programmas finansējums sadalei – 27 850
EUR.
E. Fogelis lūdz D. Zvaigzni iepazīstināt ar atbilstoši konkursa nolikumam veikto konkursa “Tālākizglītības
programmu īstenošana sporta speciālistiem” pieteikumu izvērtējumu, rezultātiem un līdzfinansējuma
sadales projektu, kas iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski.
D. Zvaigzne informē, ka konkursam “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem”
saņemti 23 pieteikumi. Saņemtais pieteikumu skaits vērtējams kā augsts, jo pieprasītā finanšu
kopsumma uz pusi pārsniedz pieejamo kopējo programmas budžetu. Vērtējot konkursa pieteikumos
norādīto informāciju, tā rūpīga pārbaudīta – papildus uzmanība tika vērsta uz pieteikumā norādīto
plānoto aktivitātes dalībnieku skaitu. Virknē pieteikumu plānoto dalībnieku skaits pārsniedza attiecīgajā
sporta veidā Latvijā reģistrēto speciālistu skaitu, kas ir bijis par kritēriju, lai vairāku tālākizglītības
programmu īstenošanai pieprasīto līdzfinansējumu samazinātu, piešķirtu daļējā apmērā vai
nerekomendētu LSFP valdei piešķirt līdzfinansējumu. A. Balodis-Rozītis atgādina, ka attiecībā uz SIA
“LPX Events” pieteikumu konferences “Sports var” rīkošanai, iepriekšējā LSFP valdes sēdē tika
pieņemts lēmums, ka ierobežotā finansējuma dēļ, kā arī ņemot vērā salīdzinoši lielo pieteikumu skaitu,
kas saņemts no sporta federācijām, primāri atbalstīt atzīto sporta federāciju pieteikumus atbilstoši
konkursa nolikuma 3. punktam.
D. Vīksna vērš uzmanību, ka Latvijas Virves vilšanas (LVVF) semināra “LVVF Attīstības plāna izstrādes
stratēģija” saturs nav atbilstošs sporta speciālistu tālākizglītības semināra saturam, līdz ar ko neatbilst
arī konkursa nolikumam, tādēļ nevar pretendēt uz atbalstu.
Nolemj: Apstiprināt LSFP konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem”
rezultātus un rekomendēto līdzfinansējuma sadali tālākizglītības programmu īstenošanai sporta
speciālistiem 2019. gadam (pielikumā). (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
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2. Par konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta
pasākumu organizēšanai Latvijā rezultātiem.
M. Liepiņš informē, ka konkursa finansējuma apjoms 2019. gadā no LSFP budžetā paredzētajiem
finanšu līdzekļiem sastāv no valsts budžeta līdzekļu apakšprogrammas 09.09.00 "Sporta federācijas un
sporta pasākumi" dotācijas 120 000 EUR apmērā un VKS (LVM) ziedojumu līdzekļiem 25 000 EUR
apmērā.
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sporta pasākumus, ko konkursa kārtībā atzīst par sabiedriski
nozīmīgiem tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumiem Latvijā. Pasākumi notiek ar dažādu dzimumu
un vecuma grupu dalību. Skolu jaunatne ietver izglītojamos – skolas vecuma bērnus un jauniešus.
Pasākumi norisinās dažādās vietās un iespējami plašāk aptverot visa gada garumā dažādās sporta
aktivitātēs un sporta veidos.
M. Liepiņš iepazīstina ar atbilstoši konkursa nolikumam veikto konkursa pieteikumu izvērtējumu,
rezultātiem un līdzfinansējuma sadales projektu, kas iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski.
M. Liepiņš vērš uzmanību uz konkursa nolikuma 16.5. un 16.6. punktiem, jo sporta veidu federāciju vidū
novērota tendence atbalstāmajai aktivitātei lielāko finansējuma daļu piesaistīt tieši no LSFP konkursa
budžeta, un tikai mazāko – no pašas sporta veida federācijas, kas ir pretrunā konkursa būtībai. Tādējādi
vērtējot saņemtos pieteikums, vērtēts arī pašas sporta federācijas ieguldījums pasākuma sarīkošanai.
Nolemj: Apstiprināt LSFP konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes
sporta pasākumu organizēšanai Latvijā rezultātus un rekomendēto līdzfinansējuma sadali 2019. gadam
(pielikumā) (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3. Dažādi.
3.1. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
E. Fogelis informē, ka uz Latvijas Nacionālās sporta padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu atkārtoti
plānots izvirzīt Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu Aldonu Vrubļevski, kurš jau iepriekš sekmīgi
darbojies šajā amatā.
Nolemj: Atbalstīt A. Vrubļevska kandidatūru Latvijas Nacionālās sporta padomes priekšsēdētāja
vietnieka amatam (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3.2. Par Latvijas Bridža federācijas iesniegumu.
E. Fogelis informē, ka LSFP saņemts Latvijas Bridža federācijas (LBF) iesniegums ar lūgumu rast
iespēju nodrošināt finansējumu Latvijas bridža jauktās izlases dalībai pasaules čempionātā 2019. gada
septembrī Ķīnā. LBF norāda, ka ar tās rīcībā esošo finansējumu nav iespējams nodrošināt
valstsvienības dalību minētajās sacensībās. LSFP valdes locekļi pauž vienotu viedokli, ka atzīto sporta
federāciju darbības nodrošināšanai paredzētais finansējums 2019. gadam ir sadalīts visām sporta
federācijām saskaņā ar LSFP kritērijiem.
E. Fogelis norāda, ka arī pārējie LSFP budžetā 2019. gadam paredzētie finanšu līdzekļi tiek sadalīti un
piešķirti tikai saskaņā ar LSFP apstiprinātiem un ar IZM saskaņotiem finansējuma sadales kritērijiem vai
attiecīgo programmu/konkursu nolikumiem. Līdz ar to LSFP budžetā šobrīd nav paredzēti papildus
līdzekļi citu sporta federāciju pasākumu vai aktivitāšu un izdevumu nodrošināšanai.
Nolemj: Informēt Latvijas Bridža federāciju, ka atzīto sporta federāciju darbības nodrošināšanai
paredzētais finansējums 2019. gadam ir sadalīts visām sporta federācijām saskaņā ar LSFP kritērijiem,
līdz ar ko LSFP budžetā šobrīd nav paredzēti papildus līdzekļi citu sporta federāciju pasākumu vai
aktivitāšu un izdevumu nodrošināšanai. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3.3. Informatīvi par AAE vēstniecības aicinājumu uz sadarbību.
E. Fogelis informē, ka saņemts e-pasts no Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) vēstniecības Latvijā. Savā
vēstulē AAE vēstniecība Latvijā pauž interesi veidot sadarbību ar LSFP, aicinot LSFP pārstāvjus uz
tikšanos vēstniecībā klātienē 1. aprīlī Rīgā, Elizabetes ielā 1.
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Nolemj: Pieņemt zināšanai informāciju par AAE vēstniecības Latvijā aicinājumu un deleģēt tikšanās
laikā LSFP pārstāvēt LSFP prezidentu E. Fogeli un LSFP ģenerālsekretāru A. Balodi-Rozīti (Par: 8;
Pret: 0; Nepiedalās: 0).

Sēdes vadītājs:

(paraksts)

Einars Fogelis

Protokolēja:

(paraksts)

Kristaps Zaļkalns
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2019. gada 14. martā
Vaiņodes ielā 1, Rīgā,
plkst. 12.30

Nr. 2.4.–19/03

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Raimonds Emuliņš,
Mārtiņš Lazdovskis, Māris Liepiņš, Andris Smočs, Dina Vīksna, Gundars Upenieks.
Pieaicinātie: LSFP revīzijas komisijas vadītājs Raimonds Rublovskis, LSFP ģenerālsekretārs Artūrs
Balodis-Rozītis.
Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Mārtiņš Bičevskis, Jānis Upenieks, Valdis Voins.
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.
Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis.
Darba kārtība:
1. Par projektu konkursa “Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana 2019. gadā”
rezultātiem.
2. Par konkursu “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” 2019. gadā.
3. Par konkursu par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu
organizēšanai Latvijā 2019. gadā.
4. Dažādi.
1. Par projektu konkursa “Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana 2019. gadā”
rezultātiem.
M. Liepiņš informē, ka LSFP valde 18.02.2019. apstiprināja projektu konkursa „Sporta literatūras
izstrāde, tulkošana un izdošana 2019.gadā" nolikumu, pēc kā tika izsludināts konkurss, nosakot
pieteikšanās termiņu konkursā līdz 08.03.2019. Apkopotā informācija par projektu konkursu, t.sk.
saņemtajiem pieteikumiem un Ekspertu komisijas izvērtējumu, tika iepriekš nosūtīta valdes locekļiem
elektroniski (pielikumā).
M. Liepiņš īsumā informē par saņemtajiem sporta federāciju konkursa pieteikumiem, kurus atbilstoši
konkursa nolikumam vērtēja Ekspertu komisija (pārstāvji no LSFP, IZM, LOK, LSPA). Ekspertu komisija
12.03.2019. sēdē, izvērtējot saņemtos konkursa pieteikumus un iesniegtos manuskriptus, iesniedz
LSFP valdei apstiprināšanai biedrības “Latvijas Futbola federācija” pieteikumu sporta veida metodiskajai
literatūrai (grāmatai) “Futbols”. Sporta literatūra paredzēta izdošanai kā ceturtā grāmata sērijas “LSFP
sporta metodiskā literatūra” ietvaros un plānotais LSFP līdzfinansējums tās izdošanai sastāda 10 000
euro, ko sastāda sākotnējie redakcijas un grāmatas ražošanas izdevumi par 1000 eksemplāriem.
Notiek diskusija par Latvijas Futbola federācijas pieteikumu. Piedalās – A. Ābele, E. Fogelis, D. Vīksna,
A. Smočs, M. Liepiņš.
Nolemj: Apstiprināt biedrības “Latvijas Futbola federācija” pieteikumu un iesniegto manuskriptu sporta
veida metodiskajai literatūrai (grāmatai) “Futbols”, ko virzīt tālāk izdošanai kā ceturto grāmatu sērijas
“LSFP sporta metodiskā literatūra” ietvaros. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
2. Par konkursu “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” 2019. gadā.
A. Balodis-Rozītis informē, ka ir noslēdzies pieteikumu iesniegšanas termiņš LSFP konkursam
“Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” 2019. gadā. M. Liepiņš iepazīstina ar
saņemtajiem pieteikumiem un to sākotnējo izvērtējumu.
LSFP valdes locekļi pauž vienotu viedokli, ka ierobežotā finansējuma dēļ, kā arī ņemot vērā salīdzinoši
lielo pieteikumu skaitu, kas saņemts no sporta federācijām, primāri būtu atbalstāmi atzīto sporta
federāciju pieteikumi atbilstoši konkursa nolikuma 3. punktam, kā arī jāvērtē pieteikto tālākizglītības
programmu saturs un to atbilstība konkursa nolikumā definētajai “tālākizglītībai”.
Nolemj: Pieņemt zināšanai M. Liepiņa ziņojumu. LSFP sekretariātam – veikt konkursa “Tālākizglītības
programmu īstenošanai sporta speciālistiem” 2019. gadā pieteikumu galējo izvērtējumu un sagatavot
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konkursa rezultātu projektu, tā izskatīšanai un apstiprināšanai nākamajā LSFP valdes sēdē, primāri
paredzot atbalstu atzīto sporta federāciju pieteiktajām tālākizglītības programmām, kā arī izvērtējot
pieteikto tālākizglītības programmu satura atbilstību konkursa nolikumā definētajai “tālākizglītībai”. (Par:
8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3. Par konkursu par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta
pasākumu organizēšanai Latvijā 2019. gadā.
A. Balodis-Rozītis informē, ka ir noslēdzies pieteikumu iesniegšanas termiņš LSFP konkursam par
finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā
2019. gadā. M. Liepiņš iepazīstina ar saņemtajiem pieteikumiem un to sākotnējo izvērtējumu. Notiek
diskusija.
Nolemj: Pieņemt zināšanai M. Liepiņa ziņojumu. LSFP sekretariātam – veikt konkursa par finansējumu
sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā 2019. gadā
pieteikumu galējo izvērtējumu un sagatavot konkursa rezultātu projektu, tā izskatīšanai un
apstiprināšanai nākamajā LSFP valdes sēdē. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
4. Dažādi.
4.1. Par Latvijā rīkotajām starptautiskajām sacensībām cīņas sportā.
E. Fogelis informē, ka iepriekšējā LSFP valdes sēdē 18.02.2019. tika apstiprināta LSFP līdzfinansējuma
sadale starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2019. gadā, t. sk. arī 22. UWW V.Freidenfelda
Latvijas brīvās cīņas sporta kluba-internāta kausa rīkošanai 2019.gada 16.-18.martā. Ņemot vērā arī
iepriekšējo gadu praksi, sadarbības līgumu par līdzfinansējumu šīm sacensībām LSFP varētu slēgt ar
sacensību organizētāju - biedrību „V. Freidenfelda Latvijas brīvās cīņas sporta klubs-internāts”,
finansējumu pārskaitot uz organizācijas Valsts kases norēķinu kontu.
Nolemj: Pieņemt zināšanai E. Fogeļa ziņojumu un atbalstīt sadarbības līguma par līdzfinansējumu
starptautisko sacensību “22. UWW V.Freidenfelda Latvijas brīvās cīņas sporta kluba-internāta kauss”
rīkošanai slēgšanu ar sacensību organizētāju - biedrību „V. Freidenfelda Latvijas brīvās cīņas sporta
klubs-internāts”, finansējumu pārskaitot uz organizācijas Valsts kases norēķinu kontu. (Par: 8; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).

Sēdes vadītājs:

(paraksts)

Einars Fogelis

Protokolēja:

(paraksts)

Artūrs Balodis-Rozītis
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2019. gada 18. februārī
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,
plkst. 15.00

Nr. 2.4.–19/02

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Raimonds Emuliņš,
Mārtiņš Lazdovskis, Māris Liepiņš, Andris Smočs, Dina Vīksna, Valdis Voins.
Pieaicinātie: Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors
Edgars Severs, LSFP sekretariāta darbinieki – ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis, galvenā
grāmatvede Dace Kārklīte, programmu vadītājs Egils Puriņš, komunikācijas speciālists Kristaps
Zaļkalns.
Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Mārtiņš Bičevskis, Gundars Upenieks, Jānis Upenieks.
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.
Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.
Darba kārtība:
1. Par LSFP 2019. gada biedru kopsapulces sasaukšanu.
1.1. Par precizējumiem LSFP statūtos.
2. Par finansējuma (VB dotācijas un VKS ziedojumu) sadali sporta federācijām 2019. gadam
saskaņā ar LSFP federāciju aktivitāšu un augstu sasniegumu sporta kritērijiem.
3. Par līdzfinansējuma sadali sporta federācijām starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā
2019. gadā.
4. Par LSFP piešķirtā finansējuma izlietojuma un iesniedzamo atskaišu noteikumiem.
5. Dažādi.
1. Par LSFP 2019. gada biedru kopsapulces sasaukšanu.
E. Fogelis informē, ka LSFP ikgadējo biedru kopsapulci plānots rīkot 2019. gada 14. martā plkst. 14.00
A/S “Latvijas Valsts meži” konferenču zālē, Rīgā, Vaiņodes ielā 1, kā arī iepazīstina ar kopsapulces
darba kārtības projektu.
Nolemj: Apstiprināt LSFP 2019. gada biedru kopsapulces norisi 2019. gada 14.martā plkst. 14.00 A/S
“Latvijas Valsts meži” konferenču zālē, Rīgā, Vaiņodes ielā 1, kā arī apstiprināt kopsapulces darba
kārtības projektu (pielikumā). (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
1.1. Par precizējumiem LSFP statūtos.
E. Fogelis informē par iespējamajiem precizējumiem LSFP statūtos. Kā paskaidro M. Liepiņš, jau 2014.
gadā tika precizēts statūtu 2.1. punkts, ņemot vērā grozījumus likumā. A. Balodis-Rozītis vērš uzmanību,
ka pašreizējā statūtu 4.4. punkta redakcija neatbilst statūtu 2.1. punktā definētajiem LSFP mērķiem un
uzdevumiem. Tādēļ būtu priekšlikums LSFP kopsapulcē lemt par statūtu 4.4. punkta grozījumiem, un
ņemot vērā nesenās izmaiņas arī Sporta likumā, izteikt to šādā redakcijā: “Sporta federācijas, kas
iesniegušas iesniegumu par uzņemšanu LSFP, savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu, kas
paredz, ka sporta organizatoriskajā un pārvaldības darbā ir demokrātiskas pārvaldes struktūras, skaidri
mērķi, taisnīgas procedūras, atklātība, sadarbība ar ieinteresētajām personām, efektīvs un ilgtspējīgs
regulējums, kā arī skaidri pārraudzības un atbildības līmeņi.”
Nolemj: Virzīt sagatavoto priekšlikumu LSFP statūtu grozījumiem statūtu 4.4. punktā izskatīšanai un
apstiprināšanai LSFP biedru kopsapulcē 2019. gada 14. martā. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
2. Par finansējuma (VB dotācijas un VKS ziedojumu) sadali sporta federācijām 2019. gadam
saskaņā ar LSFP federāciju aktivitāšu un augstu sasniegumu sporta kritērijiem.
A. Balodis-Rozītis informē, ka, pamatojoties uz sporta federāciju iesniegtajiem pārskatiem par federāciju
aktivitātēm, kā arī sportistu augsta līmeņa sasniegumiem 2018. gadā, ir veikts attiecīgs punktu aprēķins
saskaņā ar LSFP kritērijiem. Atbilstoši punktu aprēķinam ir sagatavots valsts budžeta līdzekļu un valsts
kapitālsabiedrību (VKS) ziedojumu līdzekļu sadales projekts atzītajām sporta veidu federācijām, kas
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iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski.
A. Balodis – Rozītis informē, ka valsts budžeta līdzekļu sadalei piemērota LSFP valdes 2016. gadā
apstiprinātā proporcija 75% pret 25% (pēc federāciju aktivitāšu kritērijiem 75%; pēc augstu sasniegumu
sporta kritērijiem 25%). VKS ziedojumu finansējuma sadalei piemērota proporcija 50% pret 50%.
A. Balodis-Rozītis iepazīstina ar minēto punktu aprēķinu un finansējuma sadales projektu atzītajām
sporta veidu federācijām 2019. gadam.
M. Liepiņš iepazīstina ar punktu aprēķinu, kā arī valsts budžeta līdzekļu un VKS ziedojumu līdzekļu
sadales projektu darbības jomu federācijām 2019. gadam atbilstoši LSFP valdes apstiprinātiem
kritērijiem un izklāsta attiecīgo finansējuma sadalījumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, finansējums
darbības jomu federācijām tiek saglabāts iepriekšējā gada līmenī.
E. Fogelis informē, ka Latvijas Amerikāņu futbola federācijai finansējums nav piešķirts, jo federācija
paziņojusi, ka plāno pārtraukt savu darbību, kā arī nav iesniegusi pārskatu par federācijas aktivitātēm
2018.gadā. Attiecībā uz Latvijas Cīņas federāciju (LCF), E. Fogelis informē, ka ir veikts federācijas
aktivitāšu un augstu sportisko sasniegumu punktu aprēķins LCF, bet LSFP šobrīd nav tiesīga attiecīgo
finansējumu piešķirt LCF.
E. Fogelis, ņemot vērā M. Lazdovska ierosinājumus, aicina izvērtēt iespēju izveidot darba grupu, kas
tuvākajā laikā pārskatītu esošo kritēriju sistēmu un nepieciešamības gadījumā izvirzītu priekšlikumus
izmaiņām kritērijos vai to pilnveidošanai.
Nolemj:
2.1. Apstiprināt valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00. “Sporta federācijas un sporta pasākumi”
dotācijas un VKS ziedojumu līdzekļu sadali sporta veidu federācijām un darbības jomu federācijām
2019. gadam saskaņā ar LSFP apstiprinātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem
finansējuma sadales kritērijiem un principiem (pielikumā). (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0);
2.2. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par Latvijas Amerikāņu futbola federāciju un Latvijas Cīņas
federāciju (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3. Par līdzfinansējuma sadali sporta federācijām starptautisku sporta sacensību rīkošanai
Latvijā 2019. gadā.
E. Fogelis iepazīstina ar LSFP sekretariāta veikto punktu aprēķinu un līdzfinansējuma sadales projektu
sporta federācijām starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2019. gadā, kas veikts atbilstoši
LSFP valdes apstiprinātiem līdzfinansējuma sadales kritērijiem. Līdzfinansējuma sadales projekts ar
attiecīgo punktu aprēķinu iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski. A. Balodis-Rozītis skaidro
veikto punktu aprēķinu un piešķiramā līdzfinansējuma aprēķinu, kas izriet no kritērijiem.
E. Fogelis papildus informē, ka ņemot vērā, ka Valmierā Jāņa Daliņa stadions šobrīd ir rekonstrukcijā
un pilsētā 2019. gada jūnijā nevar notikt tradicionālās Prezidenta balvas izcīņas sacensības
vieglatlētikā, kas ir apstiprinātas Starptautiskās Vieglatlētikas federāciju asociācijas kalendārā,
sacensības varētu notikt Ogrē, sadarbojoties Ogres novada pašvaldībai un Valmieras pilsētas
pašvaldībai. E. Fogelis rosina, sadarbojoties abām pašvaldībām ar IZM un Latvijas Vieglatlētikas
savienību, līdz nākamajai valdes sēdei kopīgi vienoties par sacensību norisi un finansējuma piesaisti
tām.
Nolemj:
3.1. Apstiprināt LSFP līdzfinansējuma sadali starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2019.
gadā (pielikumā). (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0);
3.2. Pieņemt zināšanai informāciju par Prezidenta balvas izcīņas vieglatlētikā tālāku organizēšanu un
finansējuma piesaisti. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
4. Par LSFP piešķirtā finansējuma izlietojuma un iesniedzamo atskaišu noteikumiem.
A. Balodis Rozītis informē, ka ir precizēti un atbilstoši aktualizēti iepriekš izstrādātie, 2015. gadā LSFP
valdes apstiprinātie noteikumi par LSFP piešķirtās dotācijas – gan valsts budžeta, gan VKS ziedojumu
līdzekļu izlietojumu un iesniedzamajām atskaitēm. Atsevišķas prasības ir salāgotas ar IZM prasībām,
kādā veidā LSFP ir jāsniedz atskaites IZM, tādējādi veidojot sistēmiski iespējami līdzīgu kārtību. D.
Kārklīte informē par būtiskākajām izmaiņām noteikumos.
Nolemj: Apstiprināt precizētos noteikumus “Noteikumi par biedrības “Latvijas Sporta federāciju
padome” piešķirtās dotācijas līdzekļu izlietojumu un iesniedzamajām atskaitēm” (pielikumā). (Par: 8;
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Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5. Dažādi.
5.1. Par projektu konkursu „Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana 2019. gadā”.
M. Liepiņš informē, ka projektu konkursa “Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana 2019.
gadā” nolikums būtībā ir identisks iepriekšējo gadu konkursa nolikumam un iepazīstina ar izstrādāto
konkursa nolikuma projektu. Konkursa nolikumā ir veiktas izmaiņas tikai vienā punktā – sadaļā par
autortiesībām. Precizēts, ka izdevuma mantiskās tiesības piederēs LSFP. E. Fogelis rosina apstiprināt
projektu konkursa nolikumu un Ekspertu komisiju līdzšinējā 6 komisijas locekļu sastāvā, no kuriem trīs
pārstāvji ir no LSFP, bet pa vienam pārstāvim no IZM, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) un Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA).
Par konkursa projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu plānots noteikts 2019. gada 8. martu. Projekti
iesniedzami LSFP sekretariātā, iesniedzot projektu pieteikumus un pieteiktās literatūras tekstu.
Nolemj: Apstiprināt projektu konkursa “Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana 2019.gadā”
nolikumu (pielikumā) un Ekspertu komisijas izveidi 6 (sešu) komisijas locekļu sastāvā, no kuriem: LSFP
– 3 pārstāvji, IZM – 1 pārstāvis, LOK – 1 pārstāvis, LSPA – 1 pārstāvis. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5.2. punkts. Par treneru sertifikācijas noteikumiem.
Nemot vērā IZM pārstāvja, Sporta departamenta direktora E.Severa klātbūtni valdes sēdē, E. Fogelis
izsaka aicinājumu IZM precizēt sabiedriskai apspriešanai nodoto Ministru kabineta noteikumu projektu
“Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”,
aicinot konkretizēt noteikumu būtību un aprakstu.
Nolemj: Pieņemt zināšanai E. Fogeļa ierosinājumu IZM par precizējumiem Ministru kabineta noteikumu
projektā “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām
prasībām”. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5.3. punkts. Par jaunu biedru uzņemšanu LSFP.
E. Fogelis informē, ka četras pēdājā laikā LSFP atzītajām sporta veidu federācijas, kurām LSFP ir
piešķīrusi Latvijā atzītās sporta federācijas statusu, līdz šim nav formāli uzņemtas par LSFP biedriem.
Šobrīd šīs federācijas ir iesniegušas LSFP iesniegumus par uzņemšanu par LSFP biedru, tādējādi E.
Fogelis aicina lemt par uzņemšanu par LSFP biedriem šādas federācijas: 1) biedrība “Latvijas Karsēju
sporta federācija”; 2) biedrība “Latvijas Sērfošanas un SUP federācija”; 3) biedrība “Latvijas
Skrituļslidošanas federācija”; 4) biedrības “Latvijas Sporta jogas federācija”.
Nolemj: Pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, uzņemt par LSFP biedriem šādas Sporta likumā
noteiktajā kārtībā Latvijā atzītās sporta federācijas: 1) biedrība “Latvijas Karsēju sporta federācija”;
2) biedrība “Latvijas Sērfošanas un SUP federācija”; 3) biedrība “Latvijas Skrituļslidošanas federācija”;
4) biedrības “Latvijas Sporta jogas federācija”. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5.4. punkts. Par izmaiņām LSFP sekretariāta darbinieku darba slodzē un pienākumos.
E. Fogelis informē, ka, uz abpusējas vienošanās pamata, līdzšinējais LSFP programmu vadītājs Egils
Puriņš turpmāk tiek nodarbināts LSFP uz nepilnu darba laiku, attiecīgi pārdalot daļu no līdzšinējiem E.
Puriņa darba pienākumiem starp esošajiem darbiniekiem. Savukārt sporta speciālistu sertifikācijas
speciālsita pienākumus, ko līdz šim veica E. Puriņš, turpmāk veiks LSFP sertifikācijas un sporta projektu
speciālists Ronalds Režais.
Nolemj. Pieņemt zināšanai un apstirprināt informāciju par izmaiņām LSFP sekretariāta darbinieku darba
slodzē un pienākumos. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).

Sēdes vadītājs:

(paraksts)

Einars Fogelis

Protokolēja:

(paraksts)

Kristaps Zaļkalns
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2019. gada 21. janvārī
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,
plkst. 15.00

Nr. 2.4.–19/01

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Raimonds Emuliņš,
Mārtiņš Lazdovskis, Māris Liepiņš, Andris Smočs, Gundars Upenieks, Jānis Upenieks, Dina Vīksna,
Valdis Voins.
Pieaicinātie: LSFP revīzijas komisijas vadītājs Raimonds Rublovskis, LSFP revīzijas komisijas loceklis
Aigars Svars, LSFP sekretariāta darbinieki – ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis, galvenā
grāmatvede Dace Kārklīte, programmu vadītājs Egils Puriņš, komunikācijas speciālists Kristaps
Zaļkalns.
Sēdē nepiedalās: valdes loceklis – Mārtiņš Bičevskis.
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.
Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.
Darba kārtība:
1. Par LSFP 2019. gada budžetu.
2. Par sporta speciālistu (treneru) darba samaksas dotācijas sadali 2019. gadam.
3. Par līdzfinansējuma sadali sporta federācijām starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā
2019. gadā.
4. Par konkursu “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem 2019. gadā”.
5. Par konkursu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai
Latvijā.
6. Par LSFP sporta federāciju komisijas lēmumiem (Latvijas Taekvondo federācija).
7. Dažādi.
1. Par LSFP 2019. gada budžetu.
Einars Fogelis informē, ka ir sastādīts 2019. gada LSFP pagaidu budžets, jo pēc 13. Saeimas
vēlēšanām joprojām nav apstiprināta Latvijas Republikas Valdība. Pagaidu budžeta plānā vairākas
programmas ir apvienotas vienā programmā – piemēram, konkursi par nozīmīgu tautas sporta
pasākumu un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanu – lai izvairītos budžeta deficīta
veidošanās riskiem.
E. Fogelis norāda, ka budžets visām programmām kopumā saglabājies līdzīgi iepriekšējā gada līmenim
– atsevišķās programmās ir neliels finansiāls progress, taču tas nevar būtiski ietekmēt programmu
saturu. Pēc IZM norādēm finansējuma palielinājums ir prioritārajām sporta nozarēm – augstas klases
sasniegumu sportam, tautas sportam, sporta pasākumu programmā. Tostarp papildu 210 000 eiro IZM
komisija piešķīrusi 2019. gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm turnīra rīkošanai Rīgā un
32 000 eiro piešķirti Eiropas BMX čempionāta rīkošanai Valmierā.
E. Fogelis lūdz LSFP galveno grāmatvedi Daci Kārklīti iepazīstināt ar sagatavoto LSFP 2019. gada
budžeta projektu, kas iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski. D. Kārklīte prezentācijas veidā
informē par sagatavoto LSFP 2019. gada budžeta projektu un komentē atsevišķas plānotā budžeta
sadaļas un pozīcijas, salīdzinot to ar iepriekšējo gadu budžetu.
E. Fogelis piebilst, ka LSFP 2019. gada budžets ir nevis attīstības, bet saglabāšanās budžets. Tādēļ
novatoriski soļi attīstībā pagaidām iespējami tikai ar Eiropas Komisijas atbalstu, kā, piemēram, vasarā
gaidāmās Pludmales spēles (Beach Games), ko koordinē LSFP.
Nolemj: Apstiprināt LSFP 2019.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas
09.09.00. “Sporta federācijas un sporta pasākumi” LSFP piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadales
projektu (pielikumā). (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
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2. Par sporta speciālistu (treneru) darba samaksas dotācijas sadali 2019. gadam.
E. Fogelis informē, ka saskaņā ar LSFP 2019.gada budžeta sadales projektu, 619 400 euro, līdzīgi kā
iepriekšējos gados, paredzēts sadalei sporta federācijās nodarbināto sporta speciālistu darba samaksai
atbilstoši LSFP apstiprinātiem un ar IZM saskaņotiem kritērijiem reorganizēto valsts aģentūru treneru
algu dotācijas sadalei olimpisko sporta veidu federācijām.
A. Balodis-Rozītis iepazīstina ar LSFP sekretariāta veikto punktu aprēķinu un finansējuma sadales
projektu attiecīgo federāciju nodarbināto sporta speciālistu darba samaksai, kas iepriekš nosūtīts valdes
locekļiem elektroniski.
Nolemj: Apstiprināt sporta speciālistu (treneru) darba samaksas dotācijas sadali sporta federācijām
2019. gadam (pielikumā), par dotācijas piešķiršanu slēdzot atsevišķus sadarbības līgumus ar katru
attiecīgo sporta federāciju. (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3. Par LSFP līdzfinansējuma sadali starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2019. gadā.
A. Balodis-Rozītis informē par pieteikumiem, kas saņemti no sporta federācijām līdzfinansējuma
saņemšanai starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2019. gadā. No sporta federācijām
saņemti 62 pieteikumi. E. Fogelis rosina vienoties par konkursā saņemamo minimālo punktu summu,
lai izvērtētu saņemtos konkursa pieteikumus. Valdes locekļi vienojas par izmaiņām kritērijos – neiekļaut
kopējā punktu aprēķinā un nevērtēt kritēriju 1.pielikuma 13. un 14. punktu – par mājaslapas un sociālo
tīklu kontu izveidi, kas nav pilnvērtīgi izmērāms kritērijs. Notiek diskusija.
Valdes locekļi vienojas uzdot LSFP sekretariāta darbiniekiem veikt padziļinātu federāciju pieteikumu
izvērtēšanu, pārbaudot, cik korekti federācijas ir iesniegušas pieteikumos norādīto informāciju.
Nolemj:
3.1. Pieņemt zināšanai informāciju par LSFP saņemtajiem sporta federāciju pieteikumiem starptautisku
sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2019. gadā. LSFP sekretariātam – veikt galējo punktu aprēķinu
saskaņā ar LSFP valdes apstiprinātiem kritērijiem, izskatīšanai un apstiprināšanai nākamajā LSFP
valdes sēdē. (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3.2. Veicot galējo punktu aprēķinu, saskaņā ar LSFP valdes apstiprinātiem kritērijiem, nevērtēt un
neiekļaut kopējā punktu aprēķinā kritēriju 1.pielikuma 13. un 14. punktu. (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās:
0).
4. Par konkursu “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem 2019. gadā”.
A. Balodis-Rozītis informē, ka LSFP jau piekto gadu organizē konkursu “Tālākizglītības programmu
īstenošana sporta speciālistiem”. Konkursam ir iepriekš izstrādāts un LSFP valdes apstiprināts konkursa
nolikums, kas nosaka pieteikšanās kārtību, iesniedzamos dokumentus, pieteikumu iesniegšanas
termiņu u.c.
A. Balodis-Rozītis iepazīstina ar LSFP valdes iepriekšējos gados apstiprināto konkursa nolikumu un
paskaidro, ka 2019. gada konkursa nolikumā plānots veikt tikai redakcionālas izmaiņas, konkursa
nolikums nav jāsaskaņo ar IZM. Lai konkursam pieteikties varētu arī federācijas, kas tālākizglītības
programmas plāno 2019. gada sākumā, A. Balodis-Rozītis rekomendē kā pieteikumu iesniegšanas
termiņu dalībai konkursā noteikt 2019. gada 22. februāri.
Nolemj: Apstiprināt LSFP konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem”
nolikumu 2019. gadam (pielikumā), par konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu nosakot 2019. gada
22. februāri. LSFP sekretariātam – izsludināt pieteikšanos konkursam, informāciju par konkursu
publicējot LSFP tīmekļa vietnē (www.lsfp.lv), kā arī nosūtot to elektroniski atzītajām sporta federācijām.
(Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5. Par konkursu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu
organizēšanai Latvijā.
M. Liepiņš informē, ka IZM nolēmusi 2019. gada konkursu par sabiedriski nozīmīgu tautas sporta
pasākumu organizēšanu un konkursu par skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanu apvienot
vienā konkursā, kas izriet no starp LSFP un IZM sadarbības līguma 2019. gadam. Tādējādi iepriekšējos
gados apstiprinātie divi atsevišķie konkursu nolikumi šogad būtu apvienojami, izveidojot vienotu
konkursa nolikumu. M. Liepiņš iepazīstina ar izstrādāto apvienoto konkursa par finansējumu sabiedriski
nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā nolikumu 2019.gadam. M.
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Liepiņš norāda, ka vērtēšanas kritēriji un pārējās nolikuma daļas saglabātas nemainīgas. A. BalodisRozītis paskaidro, ka nolikums pēc tā apstiprināšanas LSFP valdē, ir jāsaskaņo arī ar IZM.
A. Balodis-Rozītis rekomendē kā pieteikumu iesniegšanas termiņu dalībai konkursā noteikt 2019. gada
22. februāri.
Nolemj: Apstiprināt LSFP konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes
sporta pasākumu organizēšanai Latvijā 2019. gadā nolikumu (pielikumā), par konkursa pieteikumu
iesniegšanas termiņu nosakot 2019. gada 22. februāri. LSFP sekretariātam – iesniegt nolikumu
saskaņošanai IZM. Pēc nolikuma saskaņošanas ar IZM, izsludināt pieteikšanos konkursam, informāciju
par konkursu publicējot LSFP tīmekļa vietnē (www.lsfp.lv), kā arī nosūtot to elektroniski atzītajām sporta
federācijām. (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
6. Par LSFP sporta federāciju komisijas lēmumiem (Latvijas Taekvondo federācija).
E. Fogelis informē, ka Starptautiskā Taekvondo federācija no savas puses pozitīvi vērtē Latvijas
Taekvondo federācijas (LTKF) darbu, savukārt LSFP regulāri saņem sūdzības par LTKF darbību un ir
konstatēti sporta normatīvo aktu pārkāpumi LTKF darbībā. M.Liepiņš informē par Sporta federāciju
komisijas atzinumu un norāda, ka LTKF darbībā LSFP konstatējami divu veidu pārkāpumi – LTKF
pārkāpusi Ministru kabineta noteikumus Nr.1396 “Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju
kontroles kārtība” 27. punktu, 10 dienu laikā neiesniedzot LSFP informāciju par LTKF veiktajām
izmaiņām statūtos. Tāpat LTKF statūti (tieši 4.nodaļas 1.punkta 1 apakšpunkts) neatbilst Sporta likuma
10. panta 2. un 3. daļai, norādot tajos, ka LTKF biedrs var būt tikai juridiska persona, kurā nav reģistrētu
fizisku personu, tādējādi izslēdzot no aprites pašvaldību organizācijas. Otrkārt, LTKF darbībā
konstatējama valsts finansējuma (dotācijas) izlietojuma prasību neievērošana, savlaicīgi neiesniedzot
atskaites par no LSFP saņemtā finansējuma izlietojumu. E. Fogelis uzsver, ka LTKF nestrādā atbilstoši
labas pārvaldības principiem.
Nolemj: Uzdot LTKF viena mēneša laikā novērst LTKF statūtos konstatēto neatbilstību Sporta likumam.
Konstatēt, ka LTKF darbība ir neatbilstoša labas pārvaldības principam sporta jomā. Turpināt LTKF
pārbaudi sporta jomā, līdz konstatēto pārkāpumu un neatbilstības novēršanai pārtraukt finansējumu
LTKF. Apstiprināto lēmumu ar pamatojumu noformēt kā atsevišķu dokumentu. (Par: 10; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).
7. Dažādi.
7.1. Par ikgadējās LSFP biedru kopsapulces norises datumu.
E. Fogelis ierosina ikgadējo LSFP biedru kopsapulci rīkot 2019. gada 14. martā plkst. 14.00 AS “Latvijas
Valsts meži” konferenču zālē, Rīgā, Vaiņodes ielā 1.
Nolemj: Apstiprināt plānoto LSFP biedru kopsapulces norises datumu, laiku un norises vietu – 2019.
gada 14. martā plkst. 14.00 AS “Latvijas Valsts meži” konferenču zālē, Rīgā, Vaiņodes ielā 1. (Par: 10;
Pret: 0; Nepiedalās: 0).
7.2. Par iesniegumu dalībai konferencē.
E. Fogelis informē, ka saņemts iesniegums – sadarbības piedāvājums no biedrības SIA AdDiction
(Mārtiņš Gineitis) par sporta konferenci “Sports var”, kas notiks 26. aprīlī Liepājā koncertzālē “Lielais
dzintars”. Organizatori plāno konferencē pulcēt 1000 dalībniekus, kuriem uzstāsies 18 lektori –
lielākoties dažādu sporta nozaru personības un citi speciālisti. Konferences saturs sastāvēs no trim
daļām: 1) jauno talantu izaugsme un motivācija, 2) sporta organizāciju un vadītāju darbības
pilnveidošana, kā arī 3) vadītāja un trenera izaugsme un pašmotivācija. SIA AdDiction lūdz LSFP
atbalstu 2000 eiro apmērā konferences sarunu studijas darbības nodrošināšanai. A. Balodis-Rozītis
ierosina, ka konferences organizatori uz LSFP līdzfinansējumu varētu pretendēt konkursa kārtībā,
piedaloties konkursā “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem 2019. gadā”.
Nolemj: Informēt sporta konferences “Sports var” organizatorus par iespēju pretendēt uz LSFP
līdzfinansējumu LSFP konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem 2019.
gadā” ietvaros. (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
7.3. Informatīvi – par LSFP stratēģisko plānu.
E. Fogelis informē, ka LSFP nepieciešams ieviest organizācijas darbības stratēģiju. LSFP apkopojusi
sporta organizāciju stratēģijas un līdzīgas profesionālās pieredzes no desmit Eiropas valstīm. LSFP ir
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uzrunājusi potenciālo sadarbības partneri, par kuru saņemtas labas atsauksmes un kas varētu palīdzēt
izstrādāt organizācijas stratēģiju. 2019. gada 30. janvārī pulksten 12.30. LSFP notiks apspriede par
stratēģijas izstrādi un ieviešanu. M. Liepiņš norāda, ka stratēģijas izstrāde ir paredzēta arī saskaņā ar
LSFP statūtiem.
A. Smočs rosina LSFP sagatavot sporta federāciju labas pārvaldības pamatnostādnes, kas būtu
saistošas visām sporta federācijām. E. Fogelis norāda, ka šo jautājumu vajadzētu iestrādāt ētikas
kodeksā.
Nolemj: Pieņemt zināšanai E. Fogeļa ziņojumu par LSFP darbības stratēģiskā plāna izstrādi. (Par: 10;
Pret: 0; Nepiedalās: 0).

Sēdes vadītājs:

(paraksts)

Einars Fogelis

Protokolēja:

(paraksts)

Kristaps Zaļkalns
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