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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2019. gada 16. decembrī                 Nr. 2.4.–19/11  

Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  

plkst. 15.00  

 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Mārtiņš Bičevskis, Raimonds 

Emuliņš, Mārtiņš Lazdovskis, Māris Liepiņš, Andris Smočs, Gundars Upenieks, Dina Vīksna. 

Pieaicinātie: Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors 

Edgars Severs, LSFP revīzijas komisijas locekļi – Aigars Svars, Raimonds Rublovskis, LSFP 

sekretariāta darbinieki – ģenerālsekretārs Artūrs Balodis Rozītis, komunikācijas speciālists Kristaps 

Zaļkalns, Jānis Upenieks.  

Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Agita Ābele, Valdis Voins. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.  

Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.  

 

Darba kārtība: 

1. Par LSFP valdes locekļa J. Upenieka iesniegumu. 
2. Informācija par LSFP ikgadējiem kritērijiem valsts budžeta un VKS ziedojumu līdzekļu sadalei 

sporta federācijām 2020. gadam. 
3. ar sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu līdzfinansēšanu 2020. 

gadā. 
4. Par sporta federāciju atzīšanas jautājumiem. 
5. Dažādi.  

5.1. Par sadarbības piedāvājumu konferences “Sports VAR” ietvaros. 
 

1. Par LSFP valdes locekļa J. Upenieka iesniegumu. 
 

E. Fogelis informē, ka saņemts Jāņa Upenieka iesniegums par savas darbības pārtraukšanu LSFP 
valdē. J. Upenieks paskaidro iemeslu, kādēļ neturpinās darbu valdē. LSFP valdes locekļi izsaka 
pateicību J. Upeniekam par sadarbību un akceptē iesniegumu. 

Nolemj: Pieņemt J. Upenieka iesniegumu, un saskaņā ar to, atbrīvot J. Upenieku no pienākumu 
veikšanas LSFP valdē no 2019. gada 16. decembra. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
2. Informācija par LSFP ikgadējiem kritērijiem valsts budžeta un VKS ziedojumu līdzekļu 

sadalei sporta federācijām 2020. gadam. 
 

A. Balodis-Rozītis ziņo un iepazīstina valdes locekļus ar valsts budžeta līdzekļu un valsts 
kapitālsabiedrību ziedojumu līdzekļu sadales kritērijiem sporta federācijām. Kritēriji iepriekš nosūtīti 
valdes locekļiem elektroniski. LSFP kritērijus 2020. gadam – valsts budžeta līdzekļu sadales augstu 
sasniegumu sporta kritērijus; valsts budžeta līdzekļu sadales federāciju aktivitāšu kritērijus; valsts 
budžeta līdzekļu sadales kritērijus darbības jomu federācijām; kritērijus reorganizēto valsts aģentūru 
treneru algu dotācijas sadalei olimpisko sporta veidu federācijām – plānots saglabāt nemainīgus, jeb 
identiskus kritērijiem, kas piemēroti līdzekļu sadalei 2019. un iepriekšējos gados. Līdzšinējos kritērijus 
ir apstiprinājusi LSFP valde, kā arī kritēriji ir saskaņoti ar IZM. Kritērijus paredzēts kā līguma pielikumu 
pievienot arī 2019. gadā starp IZM un LSFP slēdzamajam sadarbības līgumam. Šie kritēriji tiek piemēroti 
arī AS “Latvijas valsts meži” ziedojumu līdzekļu sadalei. Sporta federācijām noteiktās formas federācijas 
aktivitāšu pārskats un Valsts budžeta finansējuma ikgadējais pieprasījums finanšu līdzekļu saņemšanai 
2020. gadam jāiesniedz LSFP līdz 2020. gada 15. janvārim. 

Diskusija – M. Bičevskis, M. Lazdovskis, E. Fogelis, E. Severs, D. Vīksna. Tiek rosināts Federāciju 
aktivitāšu kritērijos 2020. gadam par aktivitātēm 2019. gadā grozīt 7. punktu – nosakot, ka komandu 
sporta veidos par kritērijiem atbilstošām Latvijā sarīkotām starptautiskajām sacensībām ir uzskatītas 
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sacensībās, kurās piedalās vismaz četras valstis (līdz šim kritēriji noteica – vismaz sešas valstis). Tiek 
rosināts no 7. punkta atsevišķi izdalīt Baltijas čempionātu, norādot, ka tā organizatoriskais apjoms pēc 
definīcijas varētu nebūt līdzvērtīgs Eiropas vai pasaules čempionāta organizatoriskajiem apmēriem. 

D. Vīksna aicina LSFP izvērtēt nepieciešamību un lietderību pie finansējuma sadales sporta 
federācijām, vērtēt arī katras attiecīgās federācijas finanšu disciplīnu iepriekšējos gados, piemēram, 
finanšu atskaišu iesniegšanas termiņa ievērošanu u.tml. 

Valde rosina konkrētāk dokumentos norādīt, ka, sporta federācijām, iesniedzot dokumentus, tos var 
LSFP iesūtīt elektroniski, ja tie apstiprināti ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu). 

Nolemj:  

2.1. Pieņemt zināšanai informāciju par LSFP ikgadējiem kritērijiem valsts budžeta līdzekļu un valsts 
kapitālsabiedrību ziedojumu līdzekļu (turpmāk – finansējums) sadalei atzītajām sporta federācijām un, 
ievērojot LSFP valdes izteiktos ierosinājumus attiecībā uz precizējumiem federāciju aktivitāšu kritērijos,  
atbalstīt šo kritēriju piemērošanu finansējuma sadalei atzītajām sporta federācijām 2020. gadam (Par: 
8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).  

2.2. LSFP sekretariātam – nosūtīt atzītajām sporta federācijām attiecīgās federāciju aktivitāšu un 
sportistu augstu sasniegumu pārskatu veidlapas, t.sk. valsts budžeta finansējuma pieprasījuma (IZM) 
veidlapu, nosakot to iesniegšanas termiņu līdz 2020. gada 15. janvārim (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
3. Par sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu līdzfinansēšanu 

2020. gadā. 
 

M. Liepiņš iepazīstina LSFP valdes locekļus ar aktuālajiem jautājumiem konkursa nolikumu izstrādē par 
sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu līdzfinansēšanu 2020. gadā no LSFP 
budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem valsts budžeta programmas 09.09.00 “Sporta federācijas un 
sporta pasākumi” pasākumu finansējuma (dotācijas). M. Liepiņš norāda, ka konkursa būtība ir orientēta 
uz to, lai ar LSFP atbalstu sekmētu sacensību ilgtspējību. Vairāki no līdz šim LSFP atbalstītajiem sporta 
pasākumiem ir kļuvuši finansiāli pašpietiekami.  

Nākamajam gadam nolikumi tiek veidoti pēc līdzīga principa kā 2019. gadā, taču, ņemot vērā šogad 
konkursā atbalstīto aktivitāšu organizatoru pieredzi, ir radušies vairāki jautājumi par nolikumu. 
Būtiskākais no tiem – par minimālo dalībnieku skaitu, kas būtu nepieciešams, lai atbalstītu konkursam 
pieteikto aktivitāti. Līdz šim saskaņā ar nolikumu par Latvijas mēroga sabiedriski nozīmīgu pasākumu 
tika uzskatīts pasākums pēc norises mēroga un sabiedrības iesaistes tautas sporta vai skolu jaunatnes 
pasākumā ar vismaz 1000 dalībniekiem. A. Balodis-Rozītis rosina valdes locekļus uz diskusiju. E. 
Severs retoriski vaicā: kas ir augstāk vērtējams – piemēram, viens sporta pasākums, kurā startē 1000 
dalībnieki, vai, piemēram, sporta sacensību seriāls ar trim posmiem, kuros katrā startē 700 dalībnieki, 
kas summāri ilgtermiņā nozīmē lielāku dalībnieku skaitu un ietver arī potenciāli ilgāku regularitāti. M. 
Bičevskis atbild ar pretjautājumu – kāds ir mērķis: vai summāri sacensībās pavadītais stundu skaits uz 
vienu jaunieti vai finansēt vienu lielāku pasākumu. Viņš uzsver, ka virsmērķis LSFP ir sportiskas nācijas 
veidošana, tātad – regulāras sporta aktivitātes, kurās regulāri cilvēki piedalās.  

Valde rosina LSFP sekretariātu izskatīt iespēju nolikumā samazināt minimālo dalībnieku skaitu.  

Nolemj: Uzdot LSFP sekretariātam izvērtēt nepieciešamās izmaiņas nolikumā par sabiedriski nozīmīgu 
tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu līdzfinansēšanu 2020. gadā, sagatavojot konkrētus 
priekšlikumus un konkursa nolikuma projektu izskatīšanai un iespējamai apstiprināšanai nākamajā 
LSFP valdes sēdē (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
4. Par sporta federāciju atzīšanas jautājumiem. 

 
M. Liepiņš informē par situāciju maksātnespējīgajā biedrībā “Latvijas Cīņas federācija” (LCF). Saņemts 
informatīvs ziņojums par maksātnespējīgās biedrības LCF atzītās federācijas statusa atņemšanu un 
izslēgšanu no publiskajiem reģistriem. Ziņojumā norādīts, ka biedrības rīcībā vairs nav brīvi pieejami 
finanšu līdzekļi un LCF vairs nav iespējams nodrošināt Latvijas mēroga sacensību organizēšanu. Šīs 
funkcijas ir pārņēmusi Latvijas Sporta cīņas federācija, līdz ar to LCF pārkāpj Sporta likumā noteiktās 
normas par kritēriju ievērošanu atzītajai sporta federācijai. Tiek pārkāpts Sporta likuma 10. panta 2. 
punkts, kas nosaka, ka sporta federācijas pārstāvētajā sportā veidā vai darbības jomā tiek organizētas 
sporta sacensības. LCF biedru skaits samazinājies līdz diviem, līdz ar to šī federācija faktiski vairs 
nepārstāv lielāko daļu biedru, kas dibināja šo federāciju.  

2019. gada 30. oktobrī saņemts ziņojumu apstiprinošs maksātnespējīgas biedrības LCF administratores 
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paziņojums, kurā arī norādīts, ka sakarā ar biedrības maksātnespējas procesu un saimnieciskās 
darbības izbeigšanu, LCF atsakās no atzītās sporta federācijas statusa un lūdz izslēgt biedrību no 
Latvijas atzīto sporta federāciju reģistra.  

Ņemot vērā, ka LSFP 2019. gada 2. oktobrī ir saņēmusi vēstuli no Starptautiskās Cīņas federācijas 
(United World Wrestling – UWW), kurā norādīts, ka UWW starptautiski atzīst LSCF darbību, LSFP valdei 
ir pamats pieņemt lēmumu par atzītās federācijas statusa atņemšanu maksātnespējīgajai biedrībai 
“Latvijas Cīņas federācija”. E. Fogelis piebilst, ka UWW reaģējusi operatīvi, jo starptautiskajai federācija 
ir būtiski, lai netiktu kavēta atlētu gatavošanās olimpiskajām spēlēm. 

Nolemj: Atņemt atzītās sporta federācijas statusu biedrībai „Latvijas Cīņas federācija” (reģistra numurs 
40008032790) un dzēst to no Atzīto sporta federāciju reģistra. Valdes lēmumu noformēt administratīvā 
akta veidā un atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2009. noteikumu Nr.1396 “Sporta federāciju atzīšanas 
un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība” 21.punktam, par lēmumu rakstiski informēt Izglītības un 
zinātnes ministriju, biedrību "Latvijas Olimpiskā komiteja", kā arī UWW (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
5. Dažādi. 

5.1. Par sadarbības piedāvājumu konferences “Sports VAR” ietvaros. 
 

E. Fogelis informē, ka saņemts iesniegums no SIA “Addiction” par sadarbību konferences “Sports VAR” 
ietvaros, ko iesniedzis konferences projekta vadītājs Mārtiņš Gineitis. LSFP tiek aicināta izskatīt iespēju 
iesaistīties konferences darbības sekmēšanā un veicināšanā, izplatot informāciju par konferenci LSFP 
kanālos – mājas lapā, sociālo mediju kanālos, kā arī iekļaut informāciju LSFP e-pastu jaunumos – un 
izvietojot informatīvo stendu (6m2) konferences ietvaros, informējot konferences dalībniekus klātienē 
par LSFP aktualitātēm. 

M. Liepiņš norāda, ka, ņemot vērā, ka LSFP ir organizācija, kas sertificē trenerus, ir rūpīgi jāizvērtē, vai 
LSFP var atbalstīt šāda tipa pasākumu. E. Severs piebilst, ka viņš ir saņēmis elektronisku vēstuli, kas 
apliecina, ka konferences dalībniekiem Latvijas Treneru tālākizglītības centrs (LTTC) izsniegs 
profesionālās pilnveides sertifikātu par noklausītājām kontaktstundām. E. Fogelis uzsver, ka jāizvērtē 
katras lekcijas saturs un lektora kvalifikācija, izvērtējot, par kurām lekcijām drīkstētu piešķirt 
profesionālās pilnveides sertifikātu un par kurām nedrīkstētu. LSFP nav tiesīga atbalstīt lekcijas, kuras 
ir ārpus profesionālajām normām. Attiecīgi konferences dalībnieki saņemtu profesionālās pilnveides 
sertifikātu ar tādu kontaktstundu skaitu, kas atbilst noklausīto skaitam un kuras uzskatāmas par 
atbilstošām profesionālajai pilnveidei. 

Nolemj: Informatīvi atbalstīt “Sports VAR” konferenci (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 7. novembrī                 Nr. 2.4.–19/10  

Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  

plkst. 15.00  

 

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: Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors 

Edgars Severs, LSFP revīzijas komisijas loceklis Aigars Svars, LSFP sekretariāta darbinieki – 

ģenerālsekretārs Artūrs Balodis Rozītis, starptautisko programmu vadītāja Ilva Biedre, 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 sporta stipendiju konkursa rezultātiem 2019./2020. mācību gadam. 
2. Par LSFP budžeta izpildi uz 2019. gada 30. oktobri. 
3. Par saņemtajiem federāciju papildus finansējuma pieprasījumiem. 
4. Par LSFP kritērijiem līdzfinansējuma saņemšanai starptautisko sporta sacensību rīkošanai 

Latvijā 2020. gadā. 
5. Informācija par aktualitātēm IZM Sporta nozares attīstībai veltītās darba grupas darbā. 
6. Dažādi.  

6.1. Par Latvijas Cīņas federāciju un Latvijas Sporta cīņas federāciju. 
6.2. LSFP aktuālā informācija no Finanšu ministrijas organizētās viedokļu apmaiņas domnīcas. 

 

1. Par Sporta stipendiju konkursa rezultātiem 2019./2020. mācību gadam. 

 

LSFP Sporta stipendiju komisijas vadītāja A. Ābele iepazīstina ar komisijas izstrādāto un apstiprināto 
Sporta stipendiju konkursa rezultātu projektu, kas attiecīgi un atbilstoši Sporta stipendiju konkursa 
nolikumam ir arī komisijas rekomendācija LSFP valdei par sporta stipendiju piešķiršanu attiecīgajiem 
sportistiem. Konkursa rezultātu projekts ar atbilstoši konkursa nolikumam veikto pretendentu iegūto 
punktu aprēķinu un piešķiramās stipendijas apmēru, iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski. A. 
Ābele informē un skaidro izstrādāto konkursa rezultātu projektu.  

Sporta stipendiju komisijas loceklis E. Puriņš sniedz detalizētāku skaidrojumu par saņemtajiem 
pieteikumiem, to izvērtējumu, kā arī skaidro rekomendējamo piešķiramās stipendijas apmēru 
atsevišķiem pretendentiem. Viņš uzsver, ka sporta spēlēs Eiropas un pasaules čempionātos 
kvalifikācijas turnīru norise nav atraujama no finālturnīru norises, jo tie abi kopā veido čempionāta norisi. 
Izvēršas diskusija, vai stipendija piešķirama Latvijas izlases handbolistiem Ņikitam Pančenko un 
Rihardam Lejai, kuri piedalījās Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā, izcīnot tiesības valstsvienībai 
startēt Eiropas čempionāta finālturnīrā. Ņemot vērā, ka kvalifikācijas turnīrs ir daļa no Eiropas 
čempionāta, spēlētāju sasniegums vērtējams par kritērijiem atbilstošu. E. Fogelis norāda, ka ir 
jāpilnveido Sporta stipendiju nolikums, precizējot noteikumus, kuri attiecas uz kritērijos atrunāto 
starptautisko sacensību norises statusu. 

A. Balodis-Rozītis informē, ka plānotais sporta stipendiju pasniegšanas pasākuma laiks ir šī gada 19. 
novembris plkst.15.00 Elektrum Olimpiskā centra telpās Rīgā, Grostonas ielā 6B.  

Nolemj: Apstiprināt Sporta stipendiju konkursa rezultātus un piešķirt Sporta stipendijas atbilstoši LSFP 
Sporta stipendiju komisijas rekomendācijai un rekomendētajiem stipendiju apmēriem 2019./2020. 
mācību gadā, papildinot LSFP Sporta stipendiju komisijas rekomendāciju, piešķirot stipendiju arī 
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handbolistiem Ņ. Pančenko un R. Lejam (pielikumā). Par stipendiju piešķiršanu slēgt trīspusējus 
līgumus starp LSFP, attiecīgo sportistu un attiecīgo sporta federāciju (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

2. Par LSFP budžeta izpildi uz 2019. gada 30. oktobri. 
 

D. Kārklīte ziņo par LSFP 2019. gada budžeta izpildi deviņu mēnešu periodā (no 2019. gada janvāra 
līdz 2019. gada oktobrim), kā arī par plānoto LSFP budžeta līdzekļu izlietojumu atlikušajos 2 mēnešos 
2019. gadā (no 2019. gada novembra līdz decembrim). D. Kārklīte komentē atsevišķas budžeta izpildes 
sadaļas un pozīcijas.  

Budžeta izpilde uz šo brīdi gada griezumā ir plānoto 76% apmērā, kā arī ka LSFP budžeta lielāko sadaļu 
veido IZM pamatbudžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.09.00 “Sporta 
federācijas un sporta pasākumi” dotācija, kas konkrētajā brīdi izpildīta 74% apmērā. 2019. gada LSFP 
budžeta izpildes dokumenti iepriekš nosūtīti valdes locekļiem elektroniski.  

Nolemj: Pieņemt zināšanai D. Kārklītes ziņojumu par LSFP 2019. gada budžeta izpildi uz 2019.gada 
30.oktobri (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

3. Par saņemtajiem federāciju papildus finansējuma pieprasījumiem. 
 

A. Balodis-Rozītis informē, ka no sporta federācijām saņemti pieci papildus finanšu pieprasījumi 2019. 
un 2020. gadam. Pieprasījumi saņemti no Latvijas Volejbola federācijas (LVF), Latvijas Tenisa 
savienības (LTS), Latvijas Sporta deju federācijas (LSDF) un divi pieprasījumi – no Latvijas 
Riteņbraukšanas federācijas (LRT) (visu iesniegumu kopijas pielikumā).  

Abi LRT iesniegumi attiecas uz 2020. gada budžeta sadali, tādēļ valde tiek aicināta tos skatīt attiecīgajā 
no nākamajām valdes sēdēm, kad tiks skatīts nākamā gada budžets.  

LVF, pamatojoties uz 2019. gadā izsludinātajiem konkursa “Par finansējumu sabiedriski nozīmīgi tautas 
un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā” rezultātiem, lūdz novirzīt 2500 EUR no 
sākotnēji piešķirtajiem līdzekļiem (8000 EUR) 2019. gadā notiekošo “Piena spēka” kausa izcīņas 
sacensību vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā finālpasākuma norisei ar mērķi atbalstīt atlases 
posmu reģionos, kas norisināsies 2019. gada novembrī un decembrī, konkrēti finansējumu novirzot 
godalgoto vietu ieguvēju komandu apbalvošanas izdevumu segšanai.  

LTS lūdz izskatīt iespēju līdzfinansējuma piešķiršanai 2200 EUR apmērā individuālai pludmales 
tenisista dalības nodrošināšanai turnīram Arubā 2019. gada novembrī. Savukārt LSDF lūdz piešķirt 
papildu finansiālu atbalsu Pasaules čempionāta junioriem standartdejās rīkošanai 2800 EUR apmērā, 
norādot, ka radušies neplānoti sacensību rīkošanas izdevumi. Ar LSFP valdes 18.02.2019. lēmumu 
LSDF šo sacensību rīkošanai jau piešķirts līdzfinansējums 6568 EUR apmērā. 

LSFP valdes locekļi pauž vienotu viedokli, ka atzīto sporta federāciju darbības nodrošināšanai 
paredzētais finansējums 2019. gadam ir sadalīts visām sporta federācijām saskaņā ar attiecīgajiem 
LSFP kritērijiem, savukārt atsevišķu pasākumu rīkošanai – saskaņā ar attiecīgo programmu/konkursu 
nolikumiem. LSFP budžetā nav paredzēti atsevišķi papildus līdzekļi LTS un LSDF iesniegumos 
minētajiem mērķiem. 

Nolemj:  

3.1. Ņemot vērā Konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgi tautas un skolu jaunatnes sporta 
pasākumu organizēšanai Latvijā 2019.gadā rezultātus, atbalstīt līdzfinansējuma novirzīšanu 2500 EUR 
apmērā LVF rīkoto “Piena spēka” kausa izcīņas sacensību vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā 
finālpasākuma norisei 2019.gada novembrī un decembrī (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

3.2. Izskatīt LRT iesniegumus par līdzfinansējumu 2020.gadā plānotajiem pasākumiem kontekstā ar 
nākamā gada budžeta līdzekļu sadali attiecīgajā no nākamajām LSFP valdes sēdēm (Par: 10; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0). 

3.3. Ņemot vērā, ka LSFP budžetā nav paredzēti atsevišķi papildus līdzekļi LTS un LSDF iesniegumos 
minētajiem mērķiem, neatbalstīt LTS un LSDF iesniegumos minētos lūgumus līdzfinansējuma 
piešķiršanai (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
4. Par LSFP kritērijiem līdzfinansējuma saņemšanai starptautisko sporta sacensību 

rīkošanai Latvijā 2020. gadā. 
 
A. Balodis-Rozītis informē par LSFP kritērijiem valsts budžeta līdzekļu vai valsts kapitālsabiedrību 

ziedojumu (turpmāk – līdzfinansējums) saņemšanu atzīto sporta federāciju plānotajām attiecīgās 
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starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālo sacensību pieaugušajiem, junioriem un jauniešiem 

rīkošanai Latvijā 2020. gadā. Kritēriji 2020. gadam ir identiski LSFP kritērijiem līdzfinansējuma 

saņemšanai atzīto sporta federāciju plānotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālo 

sacensību pieaugušajiem, junioriem un jauniešiem rīkošanai Latvijā 2020. gadā.  

Ņemot vērā, ka nav saņemti ierosinājumi kritēriju grozījumiem, E. Fogelis ierosina tos apstiprināt 

identiskus līdzšinējiem kritērijiem, par konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu nosakot 2019. gada 

10. decembri. 

Nolemj: Apstiprināt kritērijus valsts budžeta līdzekļu vai valsts kapitālsabiedrību ziedojumu saņemšanai 

atzīto sporta federāciju plānotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālo sacensību 

pieaugušajiem, junioriem un jauniešiem rīkošanai Latvijā 2020.gadā (pielikumā), nosūtot tos atzītajām 

sporta federācijām un publicējot LSFP interneta mājaslapā. Par pieteikumu iesniegšanas gala termiņu 

noteikt 2029. gada 10. decembri (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

5. Informācija par aktualitātēm IZM Sporta nozares attīstībai veltītās darba grupas darbā. 
 
E. Severs informē par aktualitātēm IZM Sporta nozares attīstībai veltītās darba grupas darbā. E. Severs 
uzsver, ka darba grupā lemts par nepieciešamību nodalīt augstas klases sasniegumu sportu nodalīt no 
pārējās sporta sadaļas, sporta sistēmas pamatā koncentrējoties uz jaunatnes sportu. Divus nākamos 
sporta nozares atzarus veidotu tautas sports (grassroot sports) un augstas klases sasniegumu sports.  

E. Fogelis piebilst, ka svarīgi risināt arī virkni citu jautājumu, kas nākotnē varētu radīt problēmas Latvijas 
sporta nozarei. Kā viens no piemēriem tiek minēts sporta federācijas sadarbība ar sporta skolām 
(pašvaldībām) treneru atalgojuma kontekstā. Patlaban ir situācija – ja sporta skolas treneris kopā ar 
audzēkni no attiecīgās sporta federācijas puses tiek deleģēts uz starptautiskām sacensībām, treneris 
pēc federācijas pieprasījuma, atrodoties ārpus sporta skolas, no pašvaldības nedrīkst saņemt 
atalgojumu, bet, tā kā federācijas nav trenera darba devējs, tai nav pienākums trenerim maksāt 
atalgojumu, kā rezultātā treneris šajā periodā paliek bez darba samaksas. E. Severs skaidro 
problemātiku, izklāstot izglītības sistēmas sasaisti ar sporta nozari, kā pie tās pilnveidošanas iepriekš 
strādāts. 

Diskusija – E. Severs, M. Lazdovskis, D. Vīksna, E. Fogelis. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai E. Severa ziņojumu par aktualitātēm IZM Sporta nozares attīstībai veltītās 
darba grupas darbā (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

6. Dažādi.  

6.1. Par Latvijas Cīņas federāciju un Latvijas Sporta cīņas federāciju. 

 

E. Fogelis informē par situāciju maksātnespējīgajā Latvijas Cīņas federācijā (LCF) un Latvijas Sporta 

cīņas federācijā (LSCF). LSFP 2019. gada 2. oktobrī ir saņēmusi vēstuli no Starptautiskās Cīņas 

federācijas (United World Wrestling – UWW), kurā norādīts, ka UWW starptautiski atzīst LSCF darbību. 

LSFP saņēmusi no LSFC, kā Latvijas pārstāvja UWW, dokumentālu apliecinājumu. Šis dokuments ir 

būtisks, lai Latvijas cīņas sportisti varētu pārstāvēt Latviju 2020. gada Tokijas olimpiskajās spēlēs. LCF, 

kuras pakļautībā līdz šim startēja Latvijas cīņas sportisti, 2019. gada 17. jūlijā Maksātnespējas reģistrā 

ir izdarīts ieraksts par biedrības maksātnespējas un bankrota procedūras uzsākšanu, kas nozīmē, ka 

LCF vairs nav spējīga pildīt tai likumā noteiktās federācijas funkcijas un nodrošināt cīņas sportistu dalību 

starptautiskās sacensībās. Saistībā ar cīņas sporta attīstību LCF informē, ka no tās sastāva izstājas to 

biedri, jo vēlas turpmāk darboties kā biedri LSCF sastāvā. Ņemot vērā UWW izsniegto apliecinājumu 

LSCF un esošo situāciju LCF, LSFP ir pamats vērtēt LCF atzītās sporta federācijas statusu.  

E. Fogelis un E. Severs vērš uzmanību, ka jaunajā LSCF darbojas personas, kuras iepriekš darbojās 

maksātnespējīgās LCF valdē. LSFP valde uzsver, ka būtiski pastiprināti izvērtēt šo situāciju, lai šādi 

precedenti neatkārtotos. E. Severs uzsver, ka LSCF juridiski ir pilnīgi jauna organizācija un tai būtu sevi 

jāapliecina darbība kritērijos noteiktā kārtībā, lai varētu pretendēt uz valsts finansējumu. M. Liepiņš 

norāda, ka LSFC darbība saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2009. noteikumu Nr.1396 “Sporta 

federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība” ir jāvērtē LSFP sporta federāciju 

komisijā. 

Nolemj:  

6.1.1. Pieņemt zināšanai situāciju LCF un LSCF (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
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6.1.2. LSFP pieprasīt no LSCF nepieciešamos dokumentus. Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2009. 

noteikumu Nr.1396 “Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība” LSFP 

sporta federāciju komisijā izvērtēt biedrības LCF un LSCF darbību (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

6.2. LSFP aktuālā informācija no Finanšu ministrijas organizētās viedokļu apmaiņas domnīcas. 

 

M. Lazdovskis informē par Finanšu ministrijas organizētās viedokļu apmaiņas domnīcas aktuālajiem 

jaunumiem, kurā M. Lazdovskis deleģēts kā LSFP valdes pārstāvis. Kopš domnīcas darbības sākuma 

2019. gada 16. septembrī aizvadītas sešas sēdes. Domnīcā diskutēts, kā nākotnē varētu notikt izmaiņas 

nevalstisko organizāciju sektorā, veidojot biedrību klasifikāciju, kas varētu tikt strukturētas dažādos 

līmeņos, piešķirot tām atšķirīgus nodokļu atvieglojumus un iespējas saņemt ziedojumus. 

Kopumā sporta nozarei attiecībā pret kultūras nozari plānots noteikt zemākas iespējas, prioritizējot 

Dziesmu un deju svētkus. M. Lazdovskis norāda, ka viņaprāt, katram iedzīvotājam, īpaši jauniešiem, ir 

tiesības izvēlēties, ar ko nodarboties – ar sportu vai darboties kultūras dzīvē, tādēļ arī nākotnē būtu 

jānodrošina vienlīdzīgas iespējas nevalstiskajām sporta organizācijām tāpat kā nevalstiskajām kultūras 

organizācijām (dziesmu un deju kolektīvi), jo abas nozares nodrošina sabiedrisko labumu, sportā kā 

piemēru minot pasaules hokeja čempionātu un Latvijas hokeja izlases panākumus, ar to saistīto 

fenomenu. E. Fogelis uzsver, ka valsts līmenī būtu svarīgi izprast un izdalīt kādas sabiedriskā labuma 

funkcijas veic sports, kā piemērus minot sociālo, atpazīstamības, nodarbinātības, veselības 

veicināšanas un patriotisma funkciju. 

M. Lazdovskis norāda, ka domnīcā diskutēts arī par potenciālajiem grozījumiem Sporta likumā. 

M. Lazdovskis saskaņo ar valdi, ka no LSFP puses domnīcā vajadzētu virzīt viedokli, ka atzītās sporta 

federācijas pēc definīcijas ir sabiedriskā labuma organizācijas, ja vien tās izpilda visas tām noteiktās 

prasības. Saskaņā ar Finanšu ministrijas loģiku sporta klubiem būtu atbalstāmi atšķirīgi noteikumi. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai M. Lazdovska ziņojumu par LSFP aktuālo informāciju no Finanšu ministrijas 

organizētās viedokļu apmaiņas domnīcas un atbalstīt vienota LSFP valdes viedokļa paušanu, ka 

atzītajām sporta federācijām jau pēc būtības būtu piemērojams sabiedriskā labuma organizācijas 

statuss, ja ir izpildītas visas federācijām noteiktās prasības (Par: 10; 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 11. septembrī                 Nr. 2.4.–19/09  

Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  

plkst. 16.00  

 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Mārtiņš Bičevskis, 

Raimonds Emuliņš, Mārtiņš Lazdovskis, Māris Liepiņš, Gundars Upenieks, Dina Vīksna. 

Pieaicinātie: Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors 

Edgars Severs, LSFP revīzijas komisijas loceklis Aigars Svars, LSFP sekretariāta darbinieki – 

ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis, starptautisko programmu vadītāja Ilva Biedre, komunikācijas 

speciālists Kristaps Zaļkalns. 

Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Andris Smočs, Jānis Upenieks un Valdis Voins. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.  

Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.  

 

Darba kārtība: 

1. Par LSFP sporta stipendiju konkursu 2019./2020. mācību gadam. 

2. Par sporta federāciju starptautiskajām sacensībām 2019.gadā. 

3. Par saņemto ZAB “BDO Law” piedāvājumu saistībā ar Latvijas profesionālo sportistu 

nodarbinātības regulējumu. 

4. Par Latvijas Cīņas federācijas darbību. 

5. Informācija par aktualitātēm Izglītības un zinātnes ministres vadītās sporta nozares darba 

grupas darbā. 

6. Informācija par BeActive Pludmales spēlēm. 

7. Dažādi. 

 

1. Par LSFP sporta stipendiju konkursu 2019./2020. mācību gadam. 

 

A. Balodis-Rozītis informē, ka, lai varētu izsludināt ikgadējo LSFP organizēto sporta stipendiju konkursu, 

nepieciešams apstiprināt konkursa nolikumu un sporta stipendiju komisijas sastāvu 2019./2020. mācību 

gada konkursa ietvaros. Konkursa nolikuma projekts iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski.  

Konkursa nolikuma projekts pēc būtības ir tāds pats, kādu LSFP valde apstiprināja iepriekšējā gadā, 

izdarot izmaiņas tikai nolikuma 7. punktā un 8.4 punktā. Izmaiņas 7. punktā paredz – Sporta stipendiju 

komisijas sastāvā iekļaujot LSFP sertifikācijas un projektu speciālistu Ronaldu Režo. R.Režais komisijas 

sastāvā aizstās Ilvi Pētersonu, kurš LSFP vairs nedarbojas. Savukārt izmaiņas 8.4. punktā paredz par 

stipendiju pieteikumu iesniegšanas termiņu noteikt 2019. gada 16. oktobri. 

A. Ābele informē, ka atbilstoši tam, kā to paredz konkursa nolikuma 7.punkts, turpmāk Sporta stipendiju 

komisija turpmāk darbosies šādā sastāvā: IZM - Santa Roze, LOV - Marita Vilciņa, LOK – Andris Lupiks, 

LASS - Agita Ābele (komisijas priekšsēdētāja), LSFP – Māris Liepiņš, Egils Puriņš un Ronalds Režais. 

Visi iepriekš minētie komisijas locekļi izteikuši gatavību darboties komisijā arī 2019./2020. mācību gada 

konkursa ietvaros, līdz ar to ir priekšlikums LSFP valdei apstiprināt komisiju šādā sastāvā darbam šā 

gada konkursa ietvaros. 

A. Balodis-Rozītis informē, ka atbilstoši starp LSFP un Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) noslēgtajam 

sadarbības līgumam Sporta stipendiju konkursa nolikums pēc tā apstiprināšanas LSFP valdē, 

saskaņojams IZM. 

Nolemj: 

1.1. Apstiprināt LSFP sporta stipendiju konkursa nolikumu 2019./2020. mācību gadam (pielikumā), par 

pieteikumu iesniegšanas termiņu nosakot 2019.gada 16.oktobri. LSFP sekretariātam – iesniegt 
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nolikumu saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM). Pēc nolikuma saskaņošanas ar IZM, 

izsludināt pieteikšanos konkursam nolikumā noteiktajā kārtībā. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

1.2. Atbilstoši LSFP sporta stipendiju konkursa nolikuma 7.punktam, apstiprināt LSFP sporta stipendiju 

komisiju darbam 2019./2020. mācību gada konkursa ietvaros šādā sastāvā: LASS - Agita Ābele 

(komisijas priekšsēdētāja), IZM - Santa Roze, LOV - Marita Vilciņa, LOK - Andris Lupiks, LSFP –  Māris 

Liepiņš, Egils Puriņš, Ronalds Režais (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

2. Par sporta federāciju starptautiskajām sacensībām 2019.gadā. 

 

A. Balodis-Rozītis informē, ka saņemti divi iesniegumi – no Latvijas Riteņbraukšanas federācijas (LRF) 

un Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas (LKSSF). LRF informē, ka 2019.gadā Latvijā nenotiks 

starptautiskais daudzdienu junioru velobrauciens “Zemgales Kauss 2019”, kura rīkošanai bija piešķirts 

LSFP līdzfinansējums. Savukārt LKSSF iesniegumā norāda, ka sākotnēji Latvijā paredzētais “IFSS 

Pasaules čempionāts”, kura rīkošanai bija piešķirts LSFP līdzfinansējums, atbilstoši starptautiskās 

federācijas lēmumam pārcelts uz Zviedriju, tādēļ federācija lūdz piešķirto finansējumu novirzīt pasaules 

kausa sacensību rīkošanai Latvijā. 

Diskusijā piedalās: M. Lazdovskis, M. Bičevskis, D. Vīksna, E. Fogelis. 

Nolemj: 

2.1. Pieņemt zināšanai Latvijas Riteņbraukšanas federācijas iesniegumā norādīto informāciju par 

pieteikto starptautisko sacensību, ar piešķirtu LSFP līdzfinansējumu – daudzdienu velobrauciens 

junioriem “Zemgales kauss 2019”, atcelšanu. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

2.2. Pieņemt zināšanai Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas iesniegumā norādīto informāciju par 

pieteikto starptautisko sacensību, ar piešķirtu LSFP līdzfinansējumu – “IFSS Pasaules čempionāts”, 

norises pārcelšanu no Latvijas uz Zviedriju un lemt par piešķirtā līdzfinansējuma novirzīšanu pasaules 

kausa sacensību rīkošanai Latvijā nākamajā valdes sēdē, kopsakarā ar LSFP budžeta izpildies 

izskatīšanu, LSFP pieejamā budžeta ietvaros (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

3. Par saņemto ZAB “BDO Law” piedāvājumu saistībā ar Latvijas profesionālo sportistu 

nodarbinātības regulējumu. 

 

E. Fogelis informē, ka saņemts zvērinātu advokātu biroja “BDO LAW” piedāvājums saistībā ar pētījumu 

par Latvijas profesionālo sportistu nodarbinātības regulējumu. Saņemtais piedāvājums nosūtīts iepriekš 

valdes locekļiem elektroniski. ZAB “BDO Law” piedāvā veikt pētījumu par nodarbinātības attiecību 

regulējumu profesionālajā sportā Latvijā un Eiropā par atlīdzību 5000 eiro apmērā, kā arī par pētījumā 

balstītu priekšlikuma izstrādi – vēl 2000 eiro. E. Fogelis norāda, ka līdz šim LSFP nav saņemta 

informācija no kādas konkrētas sporta federācijas par šī jautājuma aktualitāti, nav konstatēts, ka kāda 

federācija būtu vērsusies pie LSFP ar jautājumiem, kas skartu federāciju kādas līguma attiecības ar 

sportistiem. Tāpat LSFP budžetā, kura izlietojumu stingri regulē ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) 

un AS “Latvijas valsts meži” noslēgtie sadarbības līgumi, nav paredzēti līdzekļi šāda veida pētījumu 

veikšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, LSFP nav pamatojuma pasūtīt minēto pētījumu. E. Severs 

piebilst, ka 2017. gada beigās pieņemtā Valsts jaunā nodokļu reforma paredz – ja profesionālā sportista 

alga būs mazāka par divām minimālajām mēneša algām, sportista darba devējam par saviem līdzekļiem 

būs pienākums maksāt VSAOI starpību. E. Fogelis papildina, ka katra sportista paša atbildība ir veikt 

sociālās iemaksas no saviem ienākumiem. 

Diskusijā piedalās: M. Bičevskis, A. Ābele, E. Severs, E. Fogelis. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai informāciju par saņemto ZAB “BDO Law” pētījuma piedāvājumu un, ņemot 

vērā noteiktos LSFP piešķirto valsts budžeta līdzekļu un VKS ziedojumu līdzekļu izlietojuma mērķus, kā 

arī to, ka LSFP līdz šim nav saņemta informācija no konkrētām sporta federācijām par attiecīgā 

jautājuma aktualitāti, neapstiprināt saņemto ZAB “BDO Law” pētījuma piedāvājumu (Par: 8; Pret: 0; 

Nepiedalās: 0). 

 

4. Par Latvijas Cīņas federācijas darbību 

 

M. Liepiņš informē par 2019. gada 5. septembrī notikušās LSFP Sporta federāciju komisijas sēdes 

saturu, kurā tika skatīts jautājums par Maksātnespējīgās biedrības “Latvijas Cīņas federācija” (LCF) 
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saistībām un darbību sporta jomā. E. Fogelis norāda, ka LSFP šobrīd svarīgi saņemt rakstisku 

apliecinājumu no Starptautiskās Cīņas federācijas (United World Wrestling – UWW), ka likvidējot LCF 

un tās vietā atzīstot citu sporta federāciju – provizoriski Latvijas Sporta cīņas federāciju –, kas būs 

atbildīga par LCF pārraudzītajām disciplīnām, vai LCF vietā atzīstamā sporta federācija tiks atzīta arī 

UWW. Tas ir vitāli svarīgi, lai Latvijas cīkstoņi, kuri pretendē startam 2020. gada Tokijas olimpiskajās 

spēlēs, federācijas likvidācijas un jaunās federācijas atzīšanas procesā formālu apsvērumu dēļ neciestu 

sportistu statuss un atlēti varētu pretendēt startam Tokijas olimpiskajās spēlēs. Šobrīd nav 

prognozējams, pēc cik ilga laika varētu noslēgties LCF maksātnespējas process – provizoriski tas vēl 

var ilgt aptuveni no diviem mēnešiem līdz pat gadam. Par daļu no 2018.gadā LSFP piešķirto valsts 

budžeta līdzekļu izlietojumu LCF nav iesniegusi atskaites, tādējādi arī LSFP ir atzīstama par vienu no 

LCF kreditoriem ar balsstiesībām kreditoru sapulcē. Konstatējams, ka LCF nav rīkojusies godprātīgi un 

saskaņā ar federācijas labas pārvaldības principiem. LCF ir informējusi LSFP, ka LCF prezidents A. 

Zvirbulis šobrīd aktīvi iesaistās komunikācijā ar UWW un risina jautājumu, lai Latvijas sportisti varētu 

pretendēt dalībai Tokijas olimpiskajās spēlēs. 

Diskusijā piedalās: M. Lazdoviskis, M. Bičevskis, D. Vīksna, A. Ābele, E. Fogelis, E. Severs. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai LSFP Sporta federāciju komisijas vadītāja M. Liepiņa ziņojumu un 

informāciju par Latvijas Cīņas federācijas darbību (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

5. Informācija par aktualitātēm Izglītības un zinātnes ministres vadītās 

sporta nozares darba grupas darbā. 

 

A. Balodis-Rozītis informē par līdzšinējo darbu un aktualitātēm Izglītības un zinātnes (IZM) ministres 

Ilgas Šuplinskas vadītās sporta nozares darba grupā. Aizvadītas četras sēdes un 16. septembrī plānota 

piektā darba grupu tikšanās. Savukārt 20. augustā Elektrum Olimpiskajā centrā notika LSFP organizētā 

neolimpisko sporta federāciju pārstāvju sēde, lai diskutētu par IZM darba grupu sagatavotajiem 

priekšlikumiem prioritāro sporta veidu noteikšanai un finansēšanai, kā arī priekšlikumiem starptautisko 

sporta pasākumu atbalstam. (Līdzīgu sēdi organizēja Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) olimpisko 

sporta veidu federācijām.) A. Balodis-Rozītis īsumā pārstāsta neolimpisko sporta federāciju kopīgo 

viedokli, vēršot uzmanību uz diviem jautājumiem, par kuriem federācijas vienojušās tikšanās reizē.  

Pirmkārt – plānojot izmaiņas pašreizējā sporta finansēšanas kārtībā, būtu saglabājams pamata jeb 

bāzes finansējums visām Latvijā atzītajām sporta federācijām, ņemot vērā, ka saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem, atzīstot sporta federāciju, federācijai tiek ne tikai piešķirtas tiesības vadīt un koordinēt darbu 

attiecīgajā sporta veidā valstī, bet arī tiek uzlikta virkne pienākumu (t.sk. administratīvu), kuru 

nodrošināšanai nepieciešams finansējums.  

Otrkārt – līdz 2021.gadam, uz kuru plānots attiecināt jauno sporta finansēšanas modeli, būtu uzsākamas 

diskusijas par iespējamām izmaiņām sporta pārvaldībā, kas paredzētu, ka sporta nozares nevalstiskajā 

sektorā šobrīd divas nozīmīgākās nevalstiskās sporta federācijas apvienojošās organizācijas – biedrība 

LSFP un biedrība LOK, sekojot arī citu valstu veiksmīgam piemēram, varētu tikt apvienotas, izveidojot 

vienu, visas Latvijā atzītās sporta federācijas apvienojošu organizāciju jeb sporta konfederāciju. Šajā 

gadījumā vēl jo vairāk aktuāls būtu jautājums, par sporta veidu un federāciju iedalījumu pa sporta veidu 

grupām jeb blokiem, piemērojot tiem atsevišķus vērtēšanas kritērijus, tomēr vienas vienotas jumta 

organizācijas izveide nevalstiskajā sporta sektorā sekmētu ne tikai potenciāli pārskatāmāku 

finansējuma sadales mehānismu, bet nodrošinātu arī vienotu un spēcīgāku nevalstiskā sporta sektora 

pārstāvniecību, kā vienots valsts partneris sporta jomā. 

A. Balodis-Rozītis norāda, ka pēc tam sekojušajā IZM ceturtajā darba grupu sēdē 29. augustā panākta 

konceptuāla vienošanās, ka nepieciešams noteikt vienu organizāciju, kura tiešā un nepastarpinātā veidā 

nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu sadales mehānismu, kad sadales procesā ir iesaistītas vairākas 

sporta organizācijas. Tālāk procesā Izglītības un Zinātnes ministrija vērtēs divus modeļus: (1) šo funkciju 

nodrošina IZM, vai (2) šo funkciju nodrošina viena no nevalstiskajām sporta organizācijām, ņemot vērā 

sporta organizāciju gatavību uzsākt sarunas par vienas nevalstisko sporta organizāciju apvienības – 

sporta konfederācijas – izveidi, kas varētu nodrošināt attiecīgās funkcijas izpildi. 

Tāpat diskusiju rezultātā tika nolemts turpināt modelēšanu atbilstoši izstrādātajai 10 kritēriju sistēmai 

prioritāri atbalstāmo sporta veidu noteikšanai arī attiecībā uz pārējiem sporta veidiem un pēc 

modelēšanas atkārtoti analizēt izvēlētos kritērijus un to svaru, nepieciešamības gadījumā tos 
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pilnveidojot. Papildus tiks modelēta kritēriju piemērošana divos virzienos – tautas sporta un augstu 

sasniegumu sportam. 

Diskusijā piedalās: M. Lazdovskis, M. Bičevskis, E. Severs, D. Vīksna, E. Fogelis 

Nolemj: 

5.1. Pieņemt zināšanai A. Baloža-Rozīša ziņojumu un informāciju par līdzšinējo darbu un aktualitātēm 

Izglītības un zinātnes (IZM) ministres vadītās sporta nozares darba grupā, kā arī tajā izskatītajiem un 

apspriestajiem dokumentu projektiem (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

5.2. Atbalstīt sarunu uzsākšanu ar Latvijas Olimpisko komiteju par iespējamu LSFP un LOK 

apvienošanu un apvienošanas procesa mehānisma izveides tālāku plānošanu, definējot gan sporta 

politikas virzienus sadarbībai ar valsts sektoru, gan tās realizācijā – finansējuma sadales mehānisma 

izstrāde un tā ieviešana un vienotas sporta infrastruktūras vīzijai, uzdodot LSFP administrācijai 

(sekretariātam) uz kārtējām valdes sēdēm sagatavot īsu ziņojumu par šī jautājuma turpmāku virzību 

(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

6. Informācija par BeActive Pludmales spēlēm. 

 

I. Biedre informē par aizvadītajām BeActive Pludmales spēlēm. Ideja par Pludmales spēļu rīkošanu 

LSFP radusies jau 2016. gadā un, pateicoties Rīgas Domes atbalstam, Pludmales spēles varēja notikt 

2019. gada vasarā. Fokusējoties uz tautas un ģimeņu sportu, BeActive Pludmales spēles risinājās no 

17. un 18. augustā Rīgas svētku ievaros sadarbībā ar 15 sporta federācijām, kā arī sadarbībā ar sporta 

klubiem, pulcējot vairāk nekā 1000 dalībnieku 23 sporta veidos, ko klātienē noraudzījās ap 4000 

skatītāju. Spēļu ietvaros notika paraugdemonstrējumi un ikvienam interesentam bija iespēja izmēģināt 

jebkuru sporta veidu – gan zināmus, gan jaunus sporta veidus, kā, piemēram,  sēdvolejbols, 

teqvolejbols, teqvolejbols, teqteniss. Cilvēkiem ar invaliditāti bija īpaši piemērotas parašaušanas, 

ratiņtenisa un sēdvolejbola aktivitātes. Gada lielākajā tautas sporta pasākumā pludmalē un uz ūdens 

tika noskaidrota aktīvākā ģimene, kura BeActive Ģimeņu kausa izcīņā ieguva balvā iespēju piedalīties 

līdzīgā sporta pasākumu Portugālē – BeActive Pludmales spēlēm Portimaunā, kas risinājās LSFP 

iniciētā projekta ietvaros 2019. gada septembrī. I. Biedre nodemonstrē videoatskatu no mājaslapas 

pludmalesspeles.lv. E. Fogelis piebilst, ka no sporta federācijām saņemtas labas atsauksmes par spēļu 

organizētību un uzteic LSFP kolektīvu par spēļu organizēšanu. Šis ir vislielākais sporta pasākums, kādu 

rīkojusi LSFP (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

Nolemj: Pieņemt zināšanai I. Biedres ziņojumu par aizvadītajām BeActive Pludmales spēlēm (Par: 8; 

Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

7. Dažādi. 

7.1. Par LSFP pārstāvi Finanšu ministrijas organizētā viedokļu apmaiņas domnīcā. 

 

E. Fogelis informē, ka saņemta vēstule no Finanšu ministrijas par institūcijas organizēto viedokļu 

apmaiņas domnīcu, kas notiks 16. septembrī un kurā aicinātas piedalīties virkne vadošo valsts iestāžu 

un nevalstisko organizāciju pārstāvju, tostarp arī biedrība LSFP. Domnīcā tiks diskutēts par 

administratīvā sloga mazināšanu, līdzsvarotu risinājumu rašanu saimnieciskās darbības veikšanā, par 

risku saskarsmē ar finanšu apritē nonākušiem noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem un citi finanšu rakstura 

jautājumi. Ņemot vērā, ka 16. septembrī E. Fogelis atrodas darba darīšanās ārpus Latvijas, tiek rosināts 

domnīcā LSFP pārstāvēt M. Lazdovski. 

Nolemj: Deleģēt M. Lazdovski pārstāvēt LSFP Finanšu ministrijas organizētā viedokļu apmaiņas 

domnīcā (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

 

 

Sēdes vadītājs:    (paraksts)   Einars Fogelis 

 

 

Protokolēja:    (paraksts)   Kristaps Zaļkalns 

file:///C:/Users/User/Documents/Valdes%20sede%202019%20sept/pludmalesspeles.lv
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

  
2019. gada 8. jūlijā                  Nr. 2.4.–19/08  
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 15.00  
 
Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Mārtiņš Bičevskis, Raimonds 
Emuliņš, Mārtiņš Lazdovskis, Māris Liepiņš, Andris Smočs, Dina Vīksna. 

Pieaicinātie: LSFP sekretariāta darbinieki – Sporta attīstības vadītāja Dace Zvaigzne, starptautisko 
programmu vadītāja Ilva Biedre, komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns. 

Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Agita Ābele, Gundars Upenieks, Jānis Upenieks, Valdis Voins. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.  

Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.  

 
Darba kārtība:  

1. Par BeActive Pludmales spēlēm (BeActive Beach Games). 

2. Par Eiropas Sporta nedēļas 2019 ietvaros rīkoto projekta konkursu. 

3. Dažādi. 

 

1. Par BeActive Pludmales spēlēm (BeActive Beach Games). 

 

Ilva Biedre informē, ka Rīgas Dome apstiprinājusi papildu finansējumu 17. un 18. augustā Rīgā, 

Lucavsalas atpūtas parkā un Ķīpsalas pludmalē, gaidāmajam tautas sporta pasākuma BeActive 

Pludmales spēles, ko rīko LSFP ar Eiropas Komisijas atbalstu (EK). Kļuvis zināms, ka BeActive 

Pludmales spēlēs aktivitātes notiks vairāk nekā 20 sporta veidos, sadarbībā ar 18 sporta federācijām, 

četras projekta dalībvalstis BeActive Pludmales spēlēs Latvijā ieradīsies ar komandām no savām 

valstīm. I. Biedre norāda, ka darbs pie BeActive Pludmales spēļu organizēšanas norit aktīvi, tiek slēgti 

līgumi ar sporta federācijām, izstrādāti sacensību un aktivitāšu līgumi, reģistrācijas formas, BeActive 

Pludmales spēļu mājaslapa un sadarbība ar partneru organizācijām virzās uz priekšu. Sacensību 

uzvarētājiem paredzētas medaļas, kausi, dalībniekiem – piemiņas balva, notiks atklāšanas ceremonijas 

abās sacensību vietās. Galvenos sacensību norises izdevums veido sporta veidu organizatoriskās 

izmaksas, infrastruktūras un inventāra nodrošinājums. Sacensību dalībniekiem būs dalības maksa. 

Diskusija – A. Smočs, M. Lazdovskis, D. Vīksna, M. Bičevskis, R. Emuliņš. M. Liepiņš un E. Fogelis lūdz 

precizēt kopējo BeActive Pludmales spēļu budžetu. I. Biedre informē par BeActive Pludmales spēļu 

budžetu un izmaksām, norādot uz papildus finansējuma nepieciešamību sekmīgai BeActive Pludmales 

spēļu organizēšanai Latvijā.  

 

Nolemj: 

1.1. Apstiprināt BeActive Pludmales spēļu nolikumu (pielikumā) (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

1.2. LSFP budžeta ietvaros novirzīt papildus 24 600 EUR BeActive Pludmales spēļu organizēšanai šī 

gada 17. un 18. augustā Latvijā, Rīgā (Par: 6; Pret: 0; Nepiedalās: 1).  

 

2. Par Eiropas Sporta nedēļas 2019 ietvaros rīkoto projekta konkursu. 

 

D. Zvaigzne ziņo par izsludināto projektu konkursu Eiropas Sporta nedēļas 2019 galvenā pasākuma 

rīkošanai. Projektu konkursā “BeActive Sporta un Fitnesa nakts 2019” organizēšanai nepieteicās 

neviens pretendents, kas tehniski varētu nodrošināt galvenā pasākuma norisi, ko bija paredzēts rīkot 

Rīgā, Elektrum Olimpiskajā centrā. Tādējādi būtu nepieciešams projektu konkursu izsludināt atkārtoti, 

nolikumā nenosakot prasības attiecībā uz konkrētu Eiropas Sporta nedēļas galvenā pasākuma norises 

vietu. Pieteikumu iesniedzējiem būs jāsniedz pašu izstrādāta vīzija Eiropas Sporta nedēļas galvenā 

pasākuma norises saturam un vietai. Par projekta konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu 

D.Zvaigzne aicina noteikt 2019. gada 22. jūliju. 



13 

 

D. Zvaigzne informē, ka līdzīgi kā pērn tiek izsludināts projektu konkurss “Fizisko aktivitāšu un veselīga 

dzīvesveida popularizēšana Eiropas Sporta nedēļas 2019 ietvaros”. Eiropas Sporta nedēļas pasākumu 

rīkošanā tiek iesaistītas pašvaldības, sporta federācijas, olimpiskie centri, sporta klubi un citas sporta 

organizācijas, lai tādējādi Eiropas Sporta nedēļas pasākumi notiktu arī reģionos, piešķirot papildus 

finansējums projekta ietvaros, ar mērķi atbalstīt sporta organizāciju rīkotos pasākumus Eiropas Sporta 

nedēļā, kas šogad notiks no 2019. gada 23. līdz 30. septembrim. Par projekta konkursa pieteikumu 

iesniegšanas termiņu D.Zvaigzne aicina noteikt 2019. gada 22. jūliju. 

Nolemj: 

2.1. Pieņemt zināšanai, ka izsludinātā projekta konkursā “BeActive Sporta un Fitnesa nakts 2019” netika 

saņemts neviens pieteikums un apstiprināt, ka projekta konkurss noslēdzies bez rezultāta (Par: 7; Pret: 

0; Nepiedalās: 0). 

2.2. Apstiprināt projekta konkursa “BeActive Sporta nakts 2019” nolikumu (pielikumā), par  pieteikumu 

iesniegšanas termiņu nosakot 2019. gada 22. jūliju (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

2.3. Apstiprināt projekta konkursa “Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšana Eiropas 

Sporta nedēļas 2019 ietvaros” nolikumu (pielikumā), par  pieteikumu iesniegšanas termiņu nosakot 

2019. gada 22. jūliju (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

3. Dažādi 

 

Par Izglītības un zinātnes ministres vadītās darba grupas pirmo sanāksmi 

 

E. Fogelis informē par Izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas vadītās darba grupas pirmo 

sanāksmi. Viens no ministres būtiskākajiem ierosinājumiem – noteikt prioritāros sporta politikas 

virzienus un izstrādāt kritērijus iespējamo prioritāro sporta veidu noteikšanai Latvijā. LSFP no savas 

puses aicina par prioritāriem noteikt divus sporta politikas virzienus – tautas sportu, ietverot bērnu un 

jauniešu sportu, un augstu sasniegumu sportu. Darba grupas dalībnieki tika iepazīstināti ar Izglītības un 

zinātnes ministrijas sagatavoto sporta nozares finanšu plānu tuvākajiem diviem gadiem. 2020. gadā 

budžeta projektā iecerēts pieaugums, salīdzinājumā pret šo gadu, bet 2021. gada budžeta projektā 

sporta programmām paredzēts būtisks finansējuma samazinājums, kas izsauc pamatotas bažas par 

sporta nozares tuvāko nākotni finansiālā aspektā. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai E. Fogeļa ziņojumu par Izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas 

vadītās darba grupas pirmo sanāksmi un tās aktualitātēm (Par: 7; 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 RAKSTVEIDA (ELEKTRONISKĀ) BALSOJUMA PROTOKOLS 

 
 
2019. gada 3. jūnijā Nr. 2.4.–19/06 
Grostonas ielā 6 B, Rīgā 
Rakstveida (elektronisks) balsojums 
 
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 e-
pasta 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lsfp@lsfp.lv
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2019. gada 29. aprīlī                  Nr. 2.4.–19/05  
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 15.00  
 
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:  

4. Par LSFP Sporta federāciju komisijas lēmumiem. 

5. Par biedrības “Latvijas Ielu vingrošanas federācija” atzīšanu. 

6. 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 



17 

 

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                  Nr. 2.4.–19/04  
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 15.00  
 
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:  

7. Par konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” rezultātiem. 

8. Par konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu 

organizēšanai Latvijā rezultātiem. 

9. 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                        Nr. 2.4.–19/03  
Vaiņodes ielā 1, Rīgā,  
plkst. 12.30  
 
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                        Nr. 2.4.–19/02  
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 15.00  
 
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                        Nr. 2.4.–19/01  
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 15.00  
 
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. Balodis-
Rozītis 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 

 
 


