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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 

(reģ. Nr. 40008022932) 

 

VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2020. gada 15. decembrī                 Nr. 2.4.–20/11  
plkst. 16.00 
(videokonferences formāts – platforma Zoom) 

 

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

Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Andris Smočs, 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, galvenā grāmatvede Dace Kārklīte, projektu speciālists 

Ronalds Režais, komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns. 

Sēdē nepiedalās: valdes loceklis Mārtiņš Lazdovskis 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.  

Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.  

 

Darba kārtība: 

1. Par projektu konkursa neolimpiskā sporta izcilības programmas īstenošanai (papildus 

finansējums Covid-19 seku mazināšanai) rezultātiem. 

2. Par LSFP kritērijiem līdzfinansējuma piešķiršanai sporta federācijām starptautisko sporta 

sacensību rīkošanai 2021. gadā. 

3. Par plānoto valsts budžeta (un VKS ziedojumu) līdzekļu sadales kārtību sporta federācijām 

2021. gadam. 

4. Par LSFP pārstāvi jaunizveidotajā Antidopinga Konsultatīvajā padomē. 

5. Dažādi. 

 

1. Par projektu konkursa neolimpiskā sporta izcilības programmas īstenošanai (papildus 
finansējums Covid-19 seku mazināšanai) rezultātiem. 

 
M. Liepiņš informē, ka konkursam neolimpiskā sporta izcilības programmas īstenošanai LSFP saņemti 
15 pieteikumi, no kuriem 1 pieteikums jau sākotnēji neatbilst konkursa nolikumam, jo tā iesniedzējs nav 
atzītā sporta federācija. M. Liepiņš skaidro, kā veikta konkursa pieteikumu izvērtēšana un punktu 
aprēķins. Sagatavotais izvērtējuma projekts paredz atbalstīt un piešķirt finansējumu 8 sporta 
federācijām to pieteikto neolimpiskā sporta izcilības programmu īstenošanai. Projekts paredz piešķirt 
finansējumu to programmu īstenošanai, kuras atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem, 
atbilstoši izvērtējumam, ieguvušas 50 un vairāk punktus.  

Konkursa mērķis ir finansējuma piešķiršana Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta federāciju 
neolimpiskā sporta izcilības programmu īstenošanai. Atbalsts neolimpiskā sporta izcilības programmas 
ietvaros tiek sniegts atzītajām sporta veidu federācijām saskaņā ar attiecīgās federācijas izstrādāto 
atzīta sporta veida izcilības programmu.  

Konkursā atbalstītie pasākumi tiek finansēti no LSFP budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem no 
Izglītības un zinātnes ministrijas paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem “Par papildus nepieciešamo 
finansējumu, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari un nodrošinātu 
sporta nozares ilgtspēju”. 

Nolemj: Apstiprināt projektu konkursa “Par finansējuma piešķiršanu Sporta likumā noteiktajā kārtībā 

atzīto sporta federāciju neolimpiskā sporta izcilības programmu īstenošanai” rezultātus (pielikumā). 

LSFP sekretariātam sagatavot un organizēt līgumu slēgšanu ar sporta federācijām konkrēto sportistu 

atbalstam. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
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2. Par LSFP kritērijiem līdzfinansējuma piešķiršanai sporta federācijām starptautisko sporta 
sacensību rīkošanai 2021. gadā. 

 
A. Balodis Rozītis ziņo par LSFP kritērijiem valsts budžeta līdzekļu vai valsts kapitālsabiedrību 
ziedojumu (turpmāk – līdzfinansējums) saņemšanu atzīto sporta federāciju plānotajām attiecīgās 
starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālo sacensību pieaugušajiem, junioriem un jauniešiem 
rīkošanai Latvijā 2021. gadā. Kritēriji pēc būtības saglabāti līdzīgi kā sacensību rīkošanai 2020. gadā. 

2020. gadā starptautisku pasākumu norisē kardinālus ierobežojumus radīja COVID-19 pandēmijas 
apstākļi, kā rezultātā varēja notikt tikai neliela daļa apstiprināto pasākumu, un neizlietoto finansējumu 
LSFP pēc IZM pieprasījuma atgrieza valsts budžetā tā attiecīgai pārdalei. Ņemot vērā, ka COVID-19 
pandēmija joprojām turpinās, ir neiespējami prognozēt, kāds varētu būt 2021. gads starptautisku 
sacensību norisē, taču LSFP valdes locekļi uzsver, ka sporta federācijām ir jādod iespēja starptautisku 
sacensību rīkošanai, paužot cerību, ka situācija uzlabosies un ierobežojumi neliegs organizēt 
starptautiskas meistarsacīkstes.   

A. Balodis Rozītis rosina apstiprināt kritērijus, par konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu nosakot 
2021. gada 15. janvāri. Diskusija – D. Vīksna, E. Fogelis, M. Liepiņš. 

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 2021. gadā (pielikumā), nosūtot tos atzītajām 
sporta federācijām un publicējot LSFP interneta mājaslapā. Par pieteikumu iesniegšanas gala termiņu 
noteikt 2021. gada 15. janvāri (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
3. Par plānoto valsts budžeta (un VKS ziedojumu) līdzekļu sadales kārtību sporta federācijām 

2021. gadam. 
 

A. Balodis-Rozītis atgādina, ka jau iepriekšējā LSFP valdes sēdē tika diskutēts par plānotā valsts 
budžeta un valsts kapitālsabiedrību ziedojumu līdzekļu (turpmāk – finansējums) sadales kārtību sporta 
federācijām 2021. gadā un to, ka varētu tikt piemēroti līdzšinējie sadales kritēriji, taču ņemot vērā 
federāciju attiecīgos rezultatīvos rādītājus nevis iepriekšējā, bet iepriekšējo trīs gadu periodā. Tas 
nepieciešams Covid-19 izraisītās ietekmes dēļ uz sporta nozari 2020. gadā, ierobežojot sacensību norisi 
un liekot federācijām atcelt lielāko daļu plānoto pasākumu. Tādēļ finansējuma sadalē nepieciešams 
ņemt vērā vairāku iepriekšējo gadu rādītājus, lai iegūtu iesējami objektīvus datus par federāciju darbību, 
aktivitātēm un sportiskajiem sasniegumiem. M. Bičevskis un E. Fogelis pauž viedokli, ka atsevišķos 
gadījumos, kur ir zināms, ka 2020. gadā federācijām tomēr bija kādi augstvērtīgi rezultāti un panākumi, 
tie varētu tikt izvērtēti un ņemti vērā pie finansējuma sadales. Diskusija – M. Bičevskis, E. Fogelis, D. 
Vīksna, M. Liepiņš. 

M. Liepiņš un A. Balodis-Rozītis norāda, ka neatkarīgi no iepriekš minētā, LSFP lūgs federācijām 
iesniegt un plāno apkopot attiecīgos federāciju aktivitāšu un sportistu augsto sasniegumu pārskatus par 
2020. gadu.  

Nolemj:  

2.1. Apstiprināt informāciju par LSFP kritērijiem valsts budžeta līdzekļu un valsts kapitālsabiedrību 
ziedojumu līdzekļu sadalei atzītajām sporta federācijām 2021. gadam un ievērojot LSFP valdes izteiktos 
ierosinājumus, ņemot vērā Covid-19 ietekmi uz sporta nozari un sporta federāciju darbu 2020. gadā,  
līdzekļu sadalei 2021. gadam atbilstoši LSFP kritērijiem vērtēt federāciju darbību un rezultatīvos 
rādītājus par 2017. - 2019. gadu periodu. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

2.2. LSFP sekretariātam – nosūtīt atzītajām sporta federācijām attiecīgās federāciju aktivitāšu un 
sportistu augsto sasniegumu pārskatu veidlapas, nosakot to iesniegšanas termiņu ne vēlāk kā līdz 2021. 
gada 25. janvārim (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
4. Par LSFP pārstāvi jaunizveidotajā Antidopinga Konsultatīvajā padomē. 

 
A. Balodis-Rozītis informē, ka Veselības Ministrijas pārraudzībā izveidota Antidopinga Konsultatīvā 
padome, lai veicinātu antidopinga politikas veidošanu attīstību valstī. Antidopinga  Konsultatīvā  padome  
(turpmāk - Padome) ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt 
antidopinga politikas veidošanu valstī, analizējot ar antidopinga jomu saistītos jautājumus valstiskā 
līmenī un sniedzot priekšlikumus šo jautājumu risināšanai. 
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Padomes sastāvā saskaņā ar Padomes nolikuma 7. punktu tiek iekļauti arī pārstāvji no sporta 
organizācijām – Latvijas Olimpiskās komitejas, LSFP, Latvijas Paralimpiskās komitejas un Latvijas 
Olimpiskās komitejas Atlētu Komisijas. 

Veselības Minisitrija aicina LSFP līdz š.g. 17. decembrim deleģēt savu pārstāvi atbilstoši Padomes 
nolikuma 7. punktam. E. Fogelis pauž viedokli, ka šim amatam būtu jādeleģē viceprezidenta vai 
ģenerālsekretāra līmeņa speciālists, kas ikdienā ir iesaistīts aktīvā sporta politikas darbā. 

Nolemj: Darbam Antidopinga konsultatīvajā padomē deleģēt LSFP ģenerālsekretāru A. Balodi-Rozīti 
(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
5. Dažādi. 

5.1. Par Sporta politikas pamatnostādnēm 2021. - 2027. gadam. 
 

E. Fogelis informē, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) publicējusi sporta politikas pamatnostādņu 
projektu 2021.-2027.gadam, kas nodots publiskai apspriešanai. Sporta federācijas un citas sportā 
iesaistītās organizācijas tiek rosinātas rūpīgi iepazīties ar dokumentu un aktīvi iesaistīties 
pamatnostādņu izvērtēšanā, savus priekšlikumus un komentārus nosūtot IZM līdz 7. janvārim. 

Sporta politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, 
kas nosaka Latvijas sporta politiku turpmākajiem septiņiem gadiem. Pamatnostādnes izstrādātas, lai, 
veicot nepieciešamās reformas, turpinātu iepriekšējos gados īstenoto sporta politiku, nodrošinātu sporta 
nozarē iepriekšējos gados veikto ieguldījumu pēctecību, kā arī aktualizētu jaunus izaicinājumus. 
Pamatnostādnes nosaka sporta politikas mērķi, rīcības virzienus un uzdevumus, lai nodrošinātu 
NAP2027 noteikto mērķu sasniegšanu. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai E. Fogeļa sniegto informāciju par publiskoto IZM Sporta politikas 
pamatnostādņu 2021.-2027. gadam projektu. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
5.2. Par LSFP pārstāvi IZM Vērtēšanas komisijā. 

 
E. Fogelis ziņo, ka pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) aicinājuma, LSFP ir jādeleģē pārstāvis 
IZM Vērtēšanas komisijai, kura atbildīga par līdzekļu sadali komandu sporta spēļu federācijām. E. 
Severs paskaidro komisijas būtību un funkcijas. Diskusija – E. Severs, E. Fogelis, M. Bičevskis. 

M. Bičevskis rosina deleģēt Raimondu Emuliņu, ņemot vērā R. Emuliņa neitralitāti un līdzšinējo pieredzi 
sporta spēļu jomā.  

Nolemj: Darbam IZM Vērtēšanas komisijā deleģēt LSFP viceprezidentu Raimondu Emuliņu. (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 

 
2020. gada 24. novembrī                 Nr. 2.4.–20/10  
plkst. 15.00 
(videokonferences formāts – platforma Zoom) 

 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, 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 sekretariāta darbinieki – ģenerālsekretārs Artūrs Balodis Rozītis, 

galvenā grāmatvede Dace Kārklīte, komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.  

Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.  

 

Darba kārtība: 

1. 2020./2021. mācību gada Sporta stipendiju konkursa rezultāti. Par Sporta stipendiju konkursu 

2020./2021. mācību gadam. 

2. Par konkursa nolikumu neolimpiskā sporta izcilības programmas īstenošanai (papildus 

finansējums Covid-19 seku mazināšanai). 

3. Informācija par iespējamo valsts budžeta (un VKS ziedojumu) līdzekļu sadales kārtību sporta 

federācijām 2021. gadam. 

4. Dažādi. 

 

1. 2020./2021. mācību gada Sporta stipendiju konkursa rezultāti. Par Sporta stipendiju 

konkursu 2020./2021. mācību gadam. 

 

LSFP Sporta stipendiju komisijas vadītāja A. Ābele iepazīstina ar komisijas izstrādāto un apstiprināto 

Sporta stipendiju konkursa rezultātu projektu, kas 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 vērš uzmanību, ka, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari, 

šogad konkursa ietvaros tika vērtēti pretendentu sportiskie sasniegumi par divu studiju gadu 

(2018./2019. un 2019./2020.) periodu. 

Diskusija – A. Ābele, A. Balodis-Rozītis, R. Emuliņš, M. Bičevskis, E. Fogelis. 

Nolemj: Apstiprināt Sporta stipendiju konkursa rezultātus un piešķirt Sporta stipendijas atbilstoši LSFP 

Sporta stipendiju komisijas rekomendācijai un rekomendētajiem stipendiju apmēriem 2020./2021. 

mācību gadā (pielikumā), kā arī apstiprināt kopējo šim mērķim novirzāmo valsts budžeta līdzekļu 

finansējumu 51 100 EUR apmērā. Par stipendiju piešķiršanu slēgt trīspusējus līgumus starp LSFP, 

attiecīgo sportistu un attiecīgo sporta federāciju. (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

2. Par konkursa nolikumu neolimpiskā sporta izcilības programmas īstenošanai 

(papildus finansējums Covid-19 seku mazināšanai). 

 

M. Liepiņš iepazīstina ar izstrādāto projektu konkursa “Par finansējuma piešķiršanu Sporta likumā 
noteiktajā kārtībā atzīto sporta federāciju neolimpiskā sporta izcilības programmu īstenošanai” nolikuma 
projektu. Konkursa mērķis ir finansējuma piešķiršana Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta 
federāciju neolimpiskā sporta izcilības programmu īstenošanai.  
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Atbalsts neolimpiskā sporta izcilības programmas ietvaros tiek sniegts atzītajām sporta veidu 

federācijām saskaņā ar attiecīgās federācijas izstrādāto atzīta sporta veida izcilības programmu. 

Konkursā tiek ņemts vērā pēdējos trīs gados federācijas paveiktais izcilības veicināšanai sporta veidā, 

plānotā stratēģija un pasākumi sporta veida attīstībai tuvāko divu gadu laikā, sagatavošanās 

programma startam LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales augstu sasniegumu sporta kritērijos 

noteiktajās sacensībās, federācijas atbalsts izcilības programmas ietvaros, kā arī sporta veida un 

sportista publicitāte. 

Konkursā atbalstītie pasākumi tiek finansēti no LSFP budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem no 

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem “Par papildus 

nepieciešamo finansējumu, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari 

un nodrošinātu sporta nozares ilgtspēju.” Ņemot vērā, ka atbilstoši starp LSFP un IZM noslēgtajam 

sadarbības līgumam, LSFP jānodrošina līdzekļu sadale un piešķiršana projektu īstenotajiem (sporta 

federācijām) līdz 2020.gada 31.decembrim, par konkursa pieteikuma iesniegšanas termiņu rosināts 

noteikt 2020. gada 5. decembri. 

Diskusija – E. Fogelis, E. Severs, M. Lazdovskis, D. Vīksna, A. Balodis-Rozītis, M. Liepiņš. 

Nolemj: Apstiprināt projektu konkursa “Par finansējuma piešķiršanu Sporta likumā noteiktajā kārtībā 

atzīto sporta federāciju neolimpiskā sporta izcilības programmu īstenošanai” nolikumu (pielikumā), par 

pieteikumu iesniegšanas termiņu nosakot 2020.gada 5.decembri. LSFP sekretariātam – iesniegt 

nolikumu saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM). Pēc nolikuma saskaņošanas ar IZM, 

izsludināt pieteikšanos konkursam nolikumā noteiktajā kārtībā. (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

3. Informācija par iespējamo valsts budžeta (un VKS ziedojumu) līdzekļu sadales 

kārtību sporta federācijām 2021. gadam. 

 

A. Balodis-Rozītis informē, ka ņemot vērā, ka Covid-19 ierobežojumu dēļ 2020. gadā tika ļoti būtiski 

ietekmēts sporta federāciju darbs gan vietējā, gan starptautiskā mērogā un federācijām nebija iespējas 

pilnvērtīgi īstenot savu darbību praktiski visa 2020. gada garumā, plānojot valsts budžeta un VKS 

ziedojumu līdzekļu sadali federācijām 2021. gadam, nebūtu objektīvi līdzekļu sadalei piemērot LSFP 

kritērijus līdzšinējā kārtībā, kas paredz vērtēt federāciju aktivitātes un sportisko sasniegumus par 

iepriekšējo (2020.) gadu. A. Balodis-Rozītis aicina apsvērt alternatīvus variantus, kā piemērot LSFP 

kritērijus 2021. gada finansējuma sadalei sporta federācijām, kā iespējamos risinājumus minot - vērtēt 

federāciju 2019. gada rezultātus un aktivitātes, vai vērtēt šos rādītājus iepriekšējo divu vai trīs gadu 

griezumā.  

Diskusija – E. Fogelis, M. Liepiņš, A. Balodis-Rozītis, E. Severs. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai informāciju par LSFP kritēriju piemērošanu valsts budžeta un VKS 

ziedojumu līdzekļu sadalei sporta federācijām 2021. gadam un atbalstīt, ka ņemot vērā Covid-19 ietekmi 

uz sporta nozari un sporta federāciju darbu 2020. gadā, līdzekļu sadale 2021. gadam būtu veicama pēc 

iepriekšējo gadu rezultatīvajiem rādītājiem atbilstoši LSFP kritērijiem. Aicināt LSFP sekretariātu 

sagatavot konkrētus priekšlikumus valsts budžeta un VKS ziedojumu līdzekļu sadales kārtībai sporta 

federācijām 2021. gadam, to izskatīšanai nākamajā LSFP valdes sēdē. (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

4. Dažādi. 

4.1. Par “Trīs Zvaigžnu balvas” apbalvojumu nominācijā “Mūža ieguldījums”. 

 

E. Fogelis informē, ka kā “Trīs Zvaigžnu balvas” žūrijas komisijas loceklis ir tiesīgs un tiek aicināts izvirzīt 

iespējamo nominantu apbalvojumam par mūža ieguldījumu sportā. E. Fogelis informē, ka no Latvijas 

Sporta veterānu savienības (LSVS) ir saņēmis aicinājumu šai nominācijai izvirzīt Daumantu Znatnaju 

un ņemot vērā D. Znatnaja ieguldījumu sportā, plānot izvirzīt šo kandidatūru.  

D. Znatnajs ir ilggadējs Latvijas PSR Fiziskās kultūras un sporta komitejas galvenais treneris, vēlāk – 

priekšsēdētājs. Būdams šajā amatā sportā ieviesis daudzus jauninājums: Latvijas sporta rezervju 

sagatavošanas sistēmu, pastāvīgu sporta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmu, sporta 

laureātu godināšanas pasākumus, izstrādājis fizkultūras minimuma programma. 1983.-1984.gados D. 

Znatnajs sāka veidot Latvijas sporta muzeju un vēlāk to atklāja. 1983. gadā sāka koordinēt Siguldas 

kamaniņu un bobsleja trases būvniecību. Strādājis pie citu Latvijai nozīmīgu sporta objektu būvniecības, 
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piedalījies Rolanda Upatnieka latviešu bobsleja skolas veidošanā. D. Znatnajs bijis PSRS sporta veidu 

delegācijas vadītājs Tokijas, Maskavas, Sarajevas, Kalgari un Seulas olimpiskajās spēlēs, kurās 

Latvijas sportisti ieguva 6 zelta medaļas. Latvijas neatkarības laikā darbojies arī Latvijas Nacionālajā 

sporta padomē un vadījis LSVS. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai E. Fogeļa informāciju par Daumanta Znatnaja izvirzīšanu kā iespējamo “Trīs 

Zvaigžnu balvas” apbalvojuma saņēmēju par mūža ieguldījumu sportā. (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

4.2. Par LSFP un LKSSA asociācijas kopīgu aicinājumu Saeimas par sportu atbildīgajām 

komisijām un Izglītības un zinātnes ministrijai. 

 

E. Fogelis informē, ka saistībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātajiem priekšlikumiem 

par prioritāro sporta veidu noteikšanas kārtību, šī gada 27. oktobrī un 10. novembrī LSFP organizēja 

Latvijā atzīto sporta federāciju pārstāvju (vairāk nekā 20 federācijas) sanāksmi, lai diskutētu par IZM 

plānotajām izmaiņām. Diskusiju rezultātā federāciju pārstāvji vienojās nosūtīt no LSFP vēstuli Saeimas 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai; Sporta apakškomisijai un IZM, vēršot uzmanību uz 

būtiskākajiem apsvērumiem, izvērtējot IZM izstrādātos priekšlikumus, kā arī aicināt pēc iespējas tuvākā 

laikā sasaukt Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, kā arī Izglītības, kultūras un zinātnes 

komisijas Sporta apakškomisijas sēdi, pieaicinot dalībai sēdē LSFP, LKSSA un IZM Sporta 

departamenta pārstāvjus, lai veicinātu diskusiju starp valsts sporta politikas veidotājiem un 

sabiedriskajām sporta organizācijām, nosakot konkrētu mērķi prioritāro sporta veidu noteikšanai un 

kopīgi meklētu labākos iespējamos risinājumus attiecībā uz turpmāku sporta nozares finansēšanas 

kārtību. E. Fogelis informē, ka minētā vēstule varētu tikt nosūtītā, kā kopīga LSF un Latvijas Komandu 

sporta spēļu asociācijas (LKSSA) vēstule. 

A. Balodis-Rozītis iepazīstina ar minētās vēstules projektu. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai E. Fogeļa informāciju un atbalstīt minētās vēstules (vēstules projekts 

pielikumā) nosūtīšanu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, Sporta apakškomisijai un IZM, 

kā kopīgu LSFP un LKSSA vēstuli un viedokli. (Par: 9; 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 

2020. gada 21. septembrī                 Nr. 2.4.–20/09  

Grostonas ielā 6B, Rīgā,  

plkst. 15.00  

 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Raimonds Emuliņš, 

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

Pieaicinātie: LSFP revīzijas komisijas locekļi – komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis un 

komisijas loceklis Aigars Svars, LSFP sekretariāta darbinieki – ģenerālsekretārs Artūrs Balodis Rozītis, 

galvenā grāmatvede Dace Kārklīte, komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns. 

Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Mārtiņš Bičevskis, Andris Smočs. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.  

Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.  

 

Darba kārtība: 

1. IZM (E.Severs) informācija par plānoto 2021., 2022., 2023. gada sporta budžetu un Finanšu 

ministrijas veikto strukturālo analīzi. 

2. Par Sporta stipendiju konkursu 2020./2021. mācību gadam. 

3. Par neolimpiskā sporta izcilības programmu (papildus finansējums Covid-19 seku 

mazināšanai). 

4. Par LSFP līdzfinansētajiem starptautiskiem sporta pasākumiem Latvijā 2020.gadā. 

5. Informācija par LSFP 2020.gada budžeta izpildi. 

6. Dažādi. 

 

1. IZM (E.Severs) informācija par plānoto 2021., 2022., 2023. gada sporta budžetu un 

Finanšu ministrijas veikto strukturālo analīzi. 

 

E. Severs informē par plānoto valsts budžeta līdzekļu finansējumu sporta nozarei 2021., 2022., 2023. 

gadā. E. Severs skaidro finansējuma sadalījumu sporta federācijām un sporta pasākumiem, dotāciju 

komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai, augstas klases sasniegumu sportam un dotāciju pielāgotā 

sporta attīstībai, kā arī norāda uz IZM pieprasīto papildu finansējumu skolu jaunatnes sportam. Tiek 

prezentēta Finanšu ministrijas veiktā strukturālā analīze, kurā ilustratīvā materiālā grafiski atspoguļots 

šā brīža Latvijas sporta nozares finansēšanas modelis un struktūra. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai E. Severa sniegto informācija par plānoto valsts sporta budžetu 

turpmākajiem trīs gadiem un Finanšu ministrijas veikto strukturālo analīzi par šā brīža sporta nozares 

finansēšanas modeli. (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

2. Par Sporta stipendiju konkursu 2020./2021. mācību gadam. 

 

A. Balodis-Rozītis informē, ka nepieciešams apstiprināt Sporta stipendiju konkursa nolikumu un sporta 

stipendiju komisijas sastāvu 2020./2021. mācību gada konkursa ietvaros, lai varētu izsludināt ikgadējo 

LSFP organizēto sporta stipendiju konkursu. Konkursa nolikuma projekts iepriekš nosūtīts valdes 

locekļiem elektroniski. 

Konkursa nolikuma projekts pēc būtības ir līdzīgs tam, kādu LSFP valde apstiprināja iepriekšējā gadā, 

veicot izmaiņas tikai atsevišķos nolikuma punktos, kas nepieciešami Covid-19 apstākļu dēļ – divos 

punkta 5.1.3. apakšpunktos un 6.1.6. punktā. Būtiskākā izmaiņa – lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto 

negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari, tiek vērtēti pretendenta sportiskie sasniegumi par diviem 

pēdējiem mācību gadiem. Savukārt, ja sportisko sasniegumu saraksts par iepriekšējo mācību gadu jau 



8 

 

iesniegts LSFP 2019. gadā, tad tas nav atkārtoti jāiesniedz. Nolikuma projekta 6.1.6 punkts paredz – 

tiek vērtēti pretendenta rezultāti par divu mācību gadu (2018./2019., 2019./2020.) periodu. Atbilstoši 

nolikuma 5.1.punktam, par sporta stipendiju pieteikumu iesniegšanas termiņu paredzēts noteikt 2020. 

gada 21. oktobri. 

A. Ābele informē, ka atbilstoši konkursa nolikuma 7.2. punktam, LSFP Sporta stipendiju komisijas 

priekšsēdētāju un tās personālsastāvu apstiprina LSFP valde. Atbilstoši nolikuma 7.1. punktā 

noteiktajam, Sporta stipendiju komisijas sastāvs 2020./2021. mācību gada konkursa ietvaros paredzēts 

šāds: IZM Sporta departaments - Santa Roze, LOV - Marita Vilciņa, LOK – Andris Lupiks, LASS - Agita 

Ābele (komisijas priekšsēdētāja), LSFP – Māris Liepiņš, Artūrs Balodis-Rozītis, Dace Zeltiņa. Visi 

iepriekš minētie komisijas locekļi izteikuši gatavību darboties komisijā. 

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: 

2.1. Apstiprināt LSFP sporta stipendiju konkursa nolikumu 2020./2021. mācību gadam (pielikumā), par 

pieteikumu iesniegšanas termiņu nosakot 2020. gada 21. oktobri. LSFP sekretariātam – iesniegt 

nolikumu saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM). Pēc nolikuma saskaņošanas ar IZM, 

izsludināt pieteikšanos konkursam nolikumā noteiktajā kārtībā. (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

2.2. Atbilstoši LSFP sporta stipendiju konkursa nolikuma 7. punktam, apstiprināt LSFP Sporta stipendiju 

komisiju darbam 2020./2021. mācību gada konkursa ietvaros šādā sastāvā: IZM Sporta departaments 

- Santa Roze, LOV - Marita Vilciņa, LOK – Andris Lupiks, LASS - Agita Ābele (komisijas priekšsēdētāja), 

LSFP – Māris Liepiņš, Artūrs Balodis-Rozītis, Dace Zeltiņa. (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

3. Par neolimpiskā sporta izcilības programmu (papildus finansējums Covid-19 seku 

mazināšanai). 

 

A. Balodis-Rozītis un M. Liepiņš izsaka priekšlikumus – valsts budžeta līdzekļu sadales kritēriju, 

nodrošinot finansējuma piešķiršanu Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta federāciju 

neolimpiskās sporta izcilības programmas īstenošanas izstrādei. Kritēriji noteiktu kārtību, saskaņā ar 

kuriem sniedzams atbalsts neolimpiskās sporta izcilības programmas realizēšanai, nolūkā mazināt 

Covid- 19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari un nodrošināt sporta nozares ilgtspēju. 

Atbalsta sniegšanai paredzēti Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai LSFP 

piešķirtie valsts budžeta līdzekļi no IZM paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem “Par papildus 

nepieciešamo finansējumu, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari 

un nodrošinātu sporta nozares ilgtspēju” tautas sporta un jaunatnes sporta programmu (Sports un 

sabiedrība) atbalstam. 

Atbalsts neolimpiskās sporta izcilības programmas ietvaros tiktu sniegts atzītajām neolimpisko sporta 

veidu federācijām saskaņā ar attiecīgās federācijas izstrādāto atzītā sporta veida izcilības programmu. 

Diskusija – E. Fogelis, E. Severs, M. Lazdovskis, D. Vīksna, A. Ābele, A. Balodis-Rozīts, M. Liepiņš. 

E. Fogelis rezumē, ka svarīgi izstrādāt tādus kritērijus, lai to tvērums nedevalvētu sportiskās izcilības 

būtību, nodrošinot atbalstu tiem atlētiem, kuri tiecas uz visaugstākajiem mērķiem visaugstākajā 

konkurencē. Tādēļ būtiski programmu fokusēt ilgtspējīga jaunatnes sporta virzienā, kā arī kritērijos 

ietvert sasniegumu rezonansi publiskajā telpā, kas labvēlīgi ietekmē masu sportošanas progresu un 

stiprina pozitīvu valsts tēlu, vērtējot sportista sasniegumu atspoguļošanu medijos, īpaši televīzijā. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai informāciju par izstrādāto valsts budžeta līdzekļu sadales kritēriju projektu 

neolimpiskās sporta izcilības programmas īstenošanai un uzdot LSFP sekretariātam sagatavot papildus 

priekšlikumus LSFP valdei neolimpiskās sporta izcilības programmas īstenošanai. (Par: 7; Pret: 0; 

Nepiedalās: 0). 
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4. Par LSFP līdzfinansētajiem starptautiskiem sporta pasākumiem Latvijā 2020. gadā. 

 

E. Fogelis informē, ka pēc sarunām ar IZM, būtu akceptējams federācijām LSFP piešķirto finansējumu 

tām starptautiskām sacensībām, kas nav notikušas Covid-19 ierobežojumu dēļ šī gada pavasarī un 

vasarā, novirzīt citām, līdzvērtīgām šīs pašas federācijas rīkotām starptautiskām sacensībām Latvijā, ja 

tādas paredzētas un iespējams sarīkot atlikušajos 2020.gada mēnešos. A. Balodis-Rozītis norāda uz 

vairāku federāciju pārcelto sacensību norisi, aizstājot tās ar starptautiskā statusa ziņā citām 

ekvivalentām meistarsacīkstēm.  E. Severs lūdz LSFP vērst federāciju uzmanību uz Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

ievērošanu, organizējot sporta sacensības. 

A. Balodis-Rozītis informē, ka Covid-19 apstākļi un ierobežojumi būtiski ietekmēja sporta sacensību 

rīkošanas iespējas Latvijā, tādējādi radot situāciju, ka vairākām sporta federācijām, rīkojot Latvijā 

starptautiskās sacensības ar pēc noteiktiem LSFP kritērijiem piešķirtu valsts budžeta līdzekļu 

līdzfinansējumu, bija ļoti apgrūtinoši vai pat neiespējami izpildīt šos kritēriju nosacījumus, jo sevišķi 

attiecībā uz dalībvalstu un dalībnieku skaitu sacensībās. Taču tas radies no federācijas neatkarīgu 

apstākļu dēļ. E. Fogelis aicina pilnvarot LSFP sekretariātu, izvērtējot federāciju iesniegtās atskaites par 

starptautisko sacensību norisi, ņemt vērā un samērīgi izvērtēt Covid-19 ierobežojumu ietekmi uz 

sacensību organizatorisko saturu un nesamazināt vērtējuma punktus un attiecīgi arī līdzfinansējuma 

apmēru, ja sacensībās, noteikto ierobežojumu un globālās pandēmijas dēļ, piedalījās mazāks 

dalībvalstu un dalībnieku skaits nekā iepriekš plānots. 

Nolemj:  

4.1. Atbalstīt sporta federācijām tiesības LSFP piešķirto līdzfinansējumu starptautisku sacensību 

rīkošanai Latvijā, kas nav notikušas Covid-19 apstākļu un ierobežojumu dēļ, novirzīt citu līdzvērtīgu 

federācijas starptautisku sacensību rīkošanai Latvijā 2020. gadā, to iepriekš atbilstoši saskaņojot ar 

LSFP sekretariātu. (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

4.2. Atbalstīt priekšlikumu pilnvarot LSFP sekretariātu, izvērtējot federāciju iesniegtās atskaites par 

starptautisko sacensību norisi, ņemt vērā un samērīgi izvērtēt Covid-19 ierobežojumu ietekmi uz 

sacensību organizatorisko saturu un nesamazināt vērtējuma punktus un attiecīgi arī līdzfinansējuma 

apmēru, ja sacensību norisi ietekmējuši Covid-19 apstākļi un ierobežojumi, jo sevišķi attiecībā uz 

dalībvalstu un dalībnieku skaitu sacensībās – ja tas bijis mazāks nekā iepriekš plānots noteikto 

ierobežojumu un globālās pandēmijas dēļ. (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

5. Informācija par LSFP 2020.gada budžeta izpildi. 

 

D. Kārklīte ziņo par LSFP 2020. gada budžeta izpildi deviņu mēnešu periodā (no 2020. gada janvāra 

līdz 2020. gada augustam), kā arī par plānoto LSFP budžeta līdzekļu izlietojumu atlikušajos gada 

mēnešos 2020. gadā (no 2020. gada septembra līdz decembrim). D. Kārklīte komentē atsevišķas 

budžeta izpildes sadaļas un pozīcijas. Ņemot vērā Covid-19 apstākļus – ierobežojumus, kas apgrūtina 

gan vietēju, gan it īpaši starptautisku sacensību norisi, kā arī pandēmijas periodā ilgu laiku sacensības 

nav notikušas vai norisinājušās bez skatītāju klātbūtnes vai ierobežotā skatītāju lokā, federācijām ir bijusi 

izaicinoša finansējuma apguve atsevišķās finanšu pozīcijās. 

D. Kārklīte komentē budžeta izpildes plānoto apmēru, ko veido IZM pamatbudžeta programmas 

09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” dotāciju un 

valsts budžeta papildus dotāciju, Eiropas Komisijas finansējumu, VKS ziedojumus, LSFP ieņēmumus. 

2020. gada LSFP budžeta izpildes dokumenti iepriekš nosūtīti valdes locekļiem elektroniski.  

Runājot par 2020. gada turpmākajiem izaicinājumiem, D. Kārklīte norāda, ka LSFP sekretariātu papildus 

noslogo Covid-19 seku mazināšanai piešķirto līdzekļu sporta federācijām administrēšana, starptautisko 

sacensību saraksta uzturēšana LSFP tīmekļa vietnē, sporta speciālistu sertifikācijas eksāmenu 

programmas tehniska un saturiska atjaunināšana, kā arī informatīvs atbalsts federācijām. Neskatoties 

uz Covid-19 apstākļiem, sekretariāts ir veiksmīgi noslēdzis līdzšinējo Pludmales spēļu projektu un 

iesniedzis Eiropas Komisijā jaunu Pludmales spēļu projektu īstenošanai 2021. gadā, kā arī īstenojis 

Eiropas Sporta nedēļas 2020. gada projektu, tāpat turpinās darbs pie LSFP grāmatas izdošanas par 

futbolu. 
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Nolemj: Pieņemt zināšanai D. Kārklītes ziņojumu par LSFP 2020. gada budžeta izpildi uz 2020. gada 

31. augustu (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

6. Dažādi. 

6.1. Par LSFP pārstāvniecību “Trīs Zvaigžnu balva 2020” žūrijas komisjā. 

 

E. Fogelis informē, ka, sākot ar 2020. gadu, tiek ieviests jauns apbalvojuma koncepts augstāko sporta 

sasniegumu godināšanai Latvijā – “Trīs Zvaigžņu balva”, kas aizstās līdzšinējo Latvijas Gada balvu 

sportā. “Trīs Zvaigžņu balva” ietver jaunu identitāti kā apbalvojumam, tā sporta nozares tēlam kopumā. 

Tā paredz jaunu nomināciju klāstu, lielāku sabiedrības iesaisti laureātu noteikšanai. Turpmāk 

nominācijās būs ietvertas arī pašvaldības un sporta federācijas, kuru efektīva darbība ir vitāli svarīga 

sporta attīstībai Latvijā. Apbalvojuma ceremonija paredzēta 29. decembrī Rīgā.  

“Trīs Zvaigžņu balvas” žūrijas komisijas uzdevums būs apkopot un apstiprināt balsojuma rezultātus, 

izvirzīt un apstiprināt nomināciju par Mūža ieguldījumu sportā, kā arī autorizēt IZM sporta pedagoga 

konkursa rezultātus. Atbilstoši “Trīs Zvaigžņu balva” nolikumam, žūrijas komisija sastāvēs no deviņiem 

locekļiem – tās vadītājs būs Saeimas Sporta apakškomisijas vadītājs Sandis Riekstiņš, bet locekļi ir 

pārstāvji no IZM, LOK, LSFP un LPK. E. Fogelis norāda, ka darbam žūrijas komisijā nepieciešams 

izvirzīt divus pārstāvjus no LSFP.  

Nolemj: Saskaņā ar “Trīs Zvaigžņu balva” nolikumu darbam žūrijas komisijā no LSFP izvirzīt LSFP 

prezidentu Einaru Fogeli un LSFP valdes locekli Mārtiņu Lazdovski. (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 SĒDES PROTOKOLS 

 
2020. gada 27. jūlijā                  Nr. 2.4.–20/08  
Grostonas ielā 6B, Rīgā,  
plkst. 15.00  
 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Mārtiņš Bičevskis, 
Raimonds Emuliņš, Mārtiņš Lazdovskis, Māris Liepiņš, Andris Smočs, Gundars Upenieks. 

Pieaicinātie: LSFP revīzijas komisijas loceklis Aigars Svars, Latvijas Antidopinga biroja (LAB) vadītājs 
Mārtiņš Dimants un kandidāts izvirzīšanai LAB Pārsūdzības komisijai Edgars Gūte, LSFP sekretariāta 
darbinieki – ģenerālsekretārs Artūrs Balodis Rozītis, galvenā grāmatvede Dace Kārklīte, sporta 
attīstības vadītāja Dace Zvaigzne, programmu vadītāja Aleksandra Švalkovska, sertifikācijas un 
projektu speciālists Ronalds Režais, komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns. 

Sēdē nepiedalās: valdes locekle Dina Vīksna. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.  

Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.  

 

Darba kārtība: 

1. Par LSFP izvirzāmajiem komisiju locekļiem Disciplinārajā antidopinga komisijā un Pārsūdzības 

komisijā. 

2. Par papildus finansējuma sadali sporta federāciju pamatdarbības nodrošināšanai. 

3. Par papildus finansējumu neolimpiskā sporta izcilības programmas īstenošanai. 

4. Par konkursa (papildus finansējums) sabiedriski nozīmīgu tautas, skolu jaunatnes un 

augstskolu sporta pasākumu organizēšanai Latvijā rezultātiem. 

5. Par projektu konkursa "Eiropas Sporta nedēļas 2020 Centrālais pasākums" rezultātiem. 

6. Par projektu konkursa "Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšana Eiropas 

Sporta nedēļas 2020 ietvaros" rezultātiem. 

7. Par sporta federāciju plānotajām starptautiskajām sporta sacensībām Latvijā 2020.gadā. 

8. Dažādi. 

 

1. Par LSFP izvirzāmajiem komisiju locekļiem Disciplinārajā antidopinga komisijā un 

Pārsūdzības komisijā. 

 

M. Dimants informē, ka Pasaules antidopinga kodeksa 2021. gada redakcijā norādīts, ka ar nākamo 

gadu nacionālajai Disciplinārajai antidopinga komisijai ir nepieciešams nodrošināt operacionālo 

neatkarību. Patlaban spēkā esošajā kodeksa redakcijā noteikts, ka apelācijas instancei Latvijā – 

Antidopinga biroja Pārsūdzības komisijai – ir jānodrošina gan operacionāla neatkarība, gan 

institucionāla neatkarība tās darbībā. Latvijas Antidopinga birojs konstatējis, ka, lai veiktu sekretariāta 

funkcijas, kas nodrošina komisijas darbību, tostarp arī sniedz tālāku informāciju Pasaules antidopinga 

aģentūrai, ir nepieciešams piesaistīt komisijas locekļus ar juridisko izglītību, lai spētu korekti un 

kvalitatīvi pildīt Papildus pienākumus komisiju darbā, jo veicamie darbi prasa juridiskās zināšanas un 

laika ieguldījumu to izpildē. Efektīvai, nepārtrauktai un objektīvai, kā arī juridiski korektai papildus 

pienākumu veikšanai ir nepieciešams iecelt divus komisijas locekļus – gan biroja Disciplinārajā 

antidopinga komisijā, gan Pārsūdzības komisijā. Šo komisijas locekļu pienākumos ietilpst veikt papildus 

pienākumus. Interešu konflikta gadījumos un objektivitātes nodrošināšanai, kā arī komisiju darbības 

nepārtrauktības nodrošināšanai divi komisijas locekļi garantē viens otra aizvietošanas iespējas. 

Latvijas Antidopinga birojs lūdz LSFP izvirzīt komisiju locekļus Disciplinārajai antidopinga komisijai un 

Pārsūdzības komisijai ar juridisko izglītību, kuri veiktu papildus pienākumus komisiju darbībā. 

(Kandidātus lūgts izvirzīt arī Latvijas Ārstu biedrībai, Latvijas Olimpiskajai komiteja, Latvijas Olimpiskajai 

vienībai un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai.) 
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E. Fogelis norāda, ka LSFP, sadarbojoties ar Latvijas Motosporta federāciju (LMF) uz Disciplināro 

antidopinga komisiju izvirzījusi juristu Kasparu Kuļikovu, kurš veicis LMF ģenerālsekretāra pienākumus 

un joprojām cieši sadarbojas ar LMF. Savukārt M. Dimants norāda, ka Antidopinga birojs uz 

Pārsūdzības komisiju aicina virzīt Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Starptautisko publisko tiesību 

nodaļas juristu, Sportslaw.lv juridisko un akadēmisko padomnieku Edgaru Gūti. 

Diskusija – M. Lazdovskis, E. Fogelis, M. Bičevskis, A. Ābele. 

Nolemj:  

1.1. Izvirzīt darbam Latvijas Antidopinga biroja Disciplinārajā antidopinga komisijā Kasparu Kuļikovu. 

(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

1.2. Izvirzīt darbam Latvijas Antidopinga biroja Pārsūdzības komisijā Edgaru Gūti. (Par: 7; Pret: 0; 

Nepiedalās: 1). 

 

2. Par papildus finansējuma sadali sporta federāciju pamatdarbības nodrošināšanai. 

 

E. Fogelis informē, ka Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdē 2020. gada 30. jūnijā tika atbalstīts 

IZM sagatavotais rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, ar kuru paredzēts piešķirt papildus finansējumu, lai mazinātu 

Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari. 

A. Balodis-Rozītis norāda, ka finansējuma sadale sporta federācijām to pamatdarbības nodrošināšanai 

veikta saskaņā ar LSFP izstrādātiem un ar IZM saskaņotiem kritērijiem, kas apstiprināti iepriekšējā 

LSFP valdes sēdē 2020. gada 15. jūnijā Sporta likumā noteiktā kārtībā atzīto sporta federāciju darbības 

un plānoto aktivitāšu nodrošināšanai. Šim nolūkam paredzētais finansējums sadalīts proporcionāli 

katras federācijas iegūtajam punktu skaitam par tās aktivitātēm iepriekšējā gadā saskaņā ar minētajiem 

kritērijiem. M. Liepiņš iepazīstina ar papildus finansējuma sadales aprēķinu sporta federāciju 

pamatdarbības nodrošināšanai.  

Nolemj: Apstiprināt finansējuma no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai, sadali Sporta likumā noteiktajā kārtībā 

atzīto sporta federāciju pamatdarbības nodrošināšanai saskaņā ar LSFP sporta federāciju aktivitāšu 

kritērijiem par 2019. gada aktivitātēm, kas saskaņoti ar IZM (pielikumā). (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

3. Par papildus finansējumu neolimpiskā sporta izcilības programmas īstenošanai. 

 

E. Fogelis informē, ka mērķfinansējums paredzēts neolimpisko – tai skaitā tehnisko sporta veidu 

sportistiem, treneriem, tehniskam un atbalsta personālam ar mērķi nodrošināt izcilus sasniegumus 

visaugstākā līmeņa sporta sacensībās ilgtermiņā. Atbilstoši MK rīkojumam “Par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” finansējums 

neolimpiskā sporta izcilības programmas ietvaros piešķirams saskaņā arī ar attiecīgo sporta federāciju 

izstrādātām sporta veidu attīstības programmām. 

E. Fogelis norāda, ka LSFP sekretariāts apkopojis datus par neolimpisko sporta veidu augstajiem 

sportiskajiem sasniegumiem, kas ļauj izdarīt plašākus secinājumus un komentēt finansējuma sadali, un 

rosina izstrādāt nolikumu programmas finansējuma apguvei.  

Diskusija – M. Bičevskis, M. Lazdovskis, A. Smočs, E. Fogelis, A. Ābele, M. Liepiņš. Ņemot vērā M. 

Lazdovska argumentāciju, valde rekomendē programmas nolikumā iekļaut vairākus priekšlikumus. 

Sporta federāciju programmām jābūt orientētam uz jauniešu izcilību – startiem visaugstākā līmeņa 

sacensībās kā pasaules čempionātā. M. Bičevskis uzsver, ka federācijas izcilības programmai ir 

jāatspoguļo, kas no federācijas puses darīts sporta veida attīstības veicināšanai pēdējos trīs gados un 

plānoto sporta veida izaugsmes stratēģiju tuvākajiem diviem gadiem, kam būtu jāveido ilgtspējīga šī 

sporta veida attīstība un sporta veida atbalsts, kā arī kādi pasākumi plānoti līdz 2020. gada beigām. 

Vērtējams būtu jauniešu apjoms, ar ko strādā, sacensības, kurām tuvāko gadu laikā notiek gatavošanās, 

iekļaujot tajās izlases un izlašu sportistus. 

M. Lazdovskis piebilst, ka prioritāri atbalstāmi būtu tie pasākumi, kas izsauc rezonansi sabiedrībā un 

publiskajā telpā – atspoguļoti medijos, sasniedz plašāku auditoriju un veicina iedzīvotāju fizisko aktivitāti. 
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Nolemj: 

3.1. No LSFP piešķirtā finansējuma no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai, neolimpiskā sporta izcilības 

programmai  novirzīt atbalsta finansējumu 100 000 EUR apmērā. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

3.2. Uzdot LSFP sekretariātam izstrādāt neolimpiskā sporta izcilības programmas konkursa nolikumu, 

nosakot kritērijus finansējuma piešķiršanai un apguvei. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

4. Par konkursa (papildus finansējums) sabiedriski nozīmīgu tautas, skolu jaunatnes un 

augstskolu sporta pasākumu organizēšanai Latvijā rezultātiem. 

 

M. Liepiņš ziņo par pieteikumiem, kas iesniegti “Konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas, 
skolu jaunatnes un augstskolu sporta pasākumu organizēšanai Latvijā” ietvaros, kas izsludināts, ņemot 
vērā Covid-19 apstākļus un to izraisītās sekas. Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu sporta 
pasākumiem, ko konkursa kārtībā atzīst par sabiedriski nozīmīgiem tautas un/vai skolu jaunatnes un/vai 
augstskolu sporta pasākumiem Latvijā. LSFP finansējumu piešķir, izvērtējot pasākumā kopējo plānoto 
dalībnieku skaitu kalendārā gada ietvaros un sabiedrībai sasniedzamo labumu no LSFP piešķirtā 
finansējuma. Konkursa ietvaros pasākums var sastāvēt no vairākiem posmiem un/vai vairāku pasākumu 
organizēšanas, paredzot: Pasākuma norises mērogu un sabiedrības iesaisti tautas sporta vai 
augstskolu sporta pasākumā – kopā vismaz 500 dalībnieku, ko var atzīt arī par Latvijas mēroga 
sabiedriski nozīmīgu Pasākumu un Pasākuma norises mērogu un sabiedrības iesaisti skolu jaunatnes 
pasākumā – kopā vismaz 500 izglītojamo (ietverot skolas vecuma bērnus un jauniešus) un dalībnieku 
aptvertā teritorija ir vairāk nekā 10 Latvijas pašvaldības. 

Prioritāte ir sporta pasākumiem ar ilgtspēju un finansējuma saņēmējs un tās sadarbības partneri sporta 

pasākuma īstenošanā veic dažādu resursu (t.sk. finansējuma) piesaisti.  

Konkursā atbalstītie Pasākumi tiek finansēti no LSFP budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem EUR 

500 000 (pieci simti tūkstoši euro) apmērā no Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) 

paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem “Par papildus nepieciešamo finansējumu, lai mazinātu Covid-

19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari un nodrošinātu sporta nozares ilgtspēju” tautas 

sporta un jaunatnes sporta programmu (Sports un sabiedrība) atbalstam. 

M. Liepiņš iepazīstina ar LSFP iesniegto pieteikumu izvērtējumu, rezultātiem un līdzfinansējuma 

sadales projektu, kas veikts atbilstoši LSFP valdes apstiprinātajam konkursa par finansējumu 

sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšanai Latvijā nolikumam. 

Diskusija – E. Fogelis, A. Ābele, D. Vīksna, M. Liepiņš, A. Smočs, G. Upenieks, M. Lazdovskis, M. 

Bičevskis.  

Nolemj: Apstiprināt LSFP “Konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas, skolu jaunatnes un 

augstskolu sporta pasākumu organizēšanai Latvijā” rezultātus un rekomendēto līdzfinansējuma sadali 

Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai (pielikumā). (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 

0). 

 

5. Par projektu konkursa "Eiropas Sporta nedēļas 2020 Centrālais pasākums" rezultātiem. 

 

D. Zvaigzne informē, ka ar LSFP valdes 2020.gada 15.jūnija lēmumu apstiprināts projektu konkursa 

“Eiropas Sporta nedēļas 2020 Centrālais pasākums” nolikums, kura mērķis ir Eiropas Sporta nedēļas 

ietvaros organizēt Eiropas Sporta nedēļas 2020 galveno pasākumu. 

Konkursā Eiropas Sporta nedēļas Centrālā pasākuma organizēšanai kopumā LSFP sekretariāts 

saņēma divus pieteikumus, pieteikšanās noslēdzās 8. jūlijā. Saņemtie pieteikumi tika izvērtēti saskaņā 

ar konkursa nolikumu un tajā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. D. Zvaigzne iepazīstina ar veikto 

izvērtējumu. Apkopojot rezultātus, augstāku vērtējumu saņēma biedrības "Engures sportam", kas 

plašāk pazīstama kā taku skriešanas seriāla "Stirnu buks" organizatori, iesniegtais projekts “#BeActive 

pārgājiens Līgatnē”. Pārgājiens plānots 26. septembrī.  

Viens no izšķirošajiem kritērijiem bija plānotais kopējais pasākumu dalībnieku skaits, kas biedrības 

“Engures sportam” iesniegtajā projektā ir paredzēts lielāks nekā konkursa otrajā pieteikumā, ko 

iesniedza Latvijas Orientēšanās sporta federācija. Paredzēts, ka gadījumā, ja valstī notiks atkārtots 
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Covid-19 infekcijas uzliesmojums, pārgājiens notiks ar atsevišķiem startiem visas dienas garumā, 

maksimāli izvairoties no pārmērīgas pulcēšanās riskiem. 

Konkursa mērķis ir izveidot konceptu, plānot un organizēt "BeActive Pārgājienu 2020" kā galveno 

pasākumu Eiropas Sporta nedēļas (ESN) ietvaros, plānojot un koordinējot tā norisi. Projekta īstenošanai 

LSFP neiekļauj finansējumu izklaides aktivitātēm. 

Nolemj: Apstiprināt "Eiropas Sporta nedēļas 2020 Centrālais pasākums" konkursa rezultātus, par 

konkursa uzvarētājiem atzīstot biedrību “Engures sportam” ar projektu “#BeActive pārgājiens Līgatnē”. 

(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

6. Par projektu konkursa "Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida 

popularizēšana Eiropas Sporta nedēļas 2020 ietvaros" rezultātiem. 

 

D. Zvaigzne un A. Švalkovska iepazīstina ar projektu konkursa “Fizisko aktivitāšu un veselīga 

dzīvesveida popularizēšana Eiropas Sporta nedēļas 2020 ietvaros” saņemto pieteikumu izvērtējumu, 

rezultātiem un līdzfinansējuma sadales projektu (pielikumā), kas veikts atbilstoši LSFP valdes 

2020.gada 15.jūnijā apstiprinātam projektu konkursa nolikumam.  

Pieteikšanās konkursam noslēdzās 8. jūlijā, kopumā LSFP sekretariātā saņemot 46 pieteikumus. 

Finansiāla atbalstu paredzēts piešķirt 32 sporta pasākumu rīkošanai, kurus īstenos 30 sporta 

organizācijas un individuāli – divi treneri; pirmo reizi konkursam pieteikumus individuāli varēja iesniegt 

sertificētie sporta treneri. 

Nolemj: Apstiprināt projektu konkursa “Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšana 

Eiropas Sporta nedēļas 2020 ietvaros” rezultātus un līdzfinansējuma sadali 32 (trīsdesmit divu) pieteikto 

sporta aktivitāšu īstenošanai (pielikumā). (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

7. Par sporta federāciju plānotajām starptautiskajām sporta sacensībām Latvijā 2020.gadā. 

 

A. Balodis-Rozītis aktualizē jautājumu par finansējumu, kas piešķirts sporta federācijām starptautisku 

sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2020. gadā, taču Covid-19 pandēmijas dēļ ārkārtējās situācijas 

apstākļos sacensības nav notikušas, līdz ar to šis piešķirtais finansējums nav izmantots. Tādēļ aktuāls 

ir jautājums, vai federācijas var izmantot šo neapgūto finansējumu citu līdzvērtīgu starptautisko 

sacensību rīkošanai.  

E. Fogelis norāda, ka pēc šobrīd pieejamās informācijas no IZM puses pastāv divi risinājumi – viens, ja 

starptautiskās sacensības ir pārceltas un notiks 2020. gadā citā laikā, tad tām piešķirtais finansējums 

pasākumam būtu saglabājams. A. Balodis-Rozītis piebilst, ka citus gadus līdzīgās situācijās, kad 

sacensības objektīvu apstākļu dēļ tikušas pārceltas, LSFP piešķirtais finansējums ticis saglabāts. Otrs 

variants paredz, ka LSFP būs jāapkopo informācija par visām nenotikušām starptautiskajām 

sacensībām, kam piešķirts līdzfinansējums no LSFP, un jāatgriež tiem paredzētie līdzekļi valsts budžetā 

“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. E. Fogelis norāda, ka rosinājis šādā situācijā IZM tai atgriezto 

finansējumu atkārtoti pārdalīt, tādējādi to saglabājot sporta federāciju atbalstam. 

Diskusija – M. Lazdovskis, A. Balodis-Rozītis, E. Fogelis. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai informāciju par sporta federāciju plānotajām starptautiskajām sporta 

sacensībām Latvijā 2020.gadā. (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 

 
2020. gada 15. jūnijā                  Nr. 2.4.–20/07  
Grostonas ielā 6B, Rīgā,  
plkst. 15.00  
 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Mārtiņš Bičevskis, 
Raimonds Emuliņš, Mārtiņš Lazdovskis, Māris Liepiņš, Andris Smočs, Dina Vīksna, Gundars Upenieks. 

Pieaicinātie: IZM 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. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.  

Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.  

 

Darba kārtība: 

1. Par papildus finansējumu, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi – Atbalsts 

sporta federāciju pamatdarbības nodrošināšanai. 

2. Par papildus finansējumu, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi – Atbalsts 

tautas sporta un jaunatnes sporta programmām. 

3. Eiropas sporta nedēļas pasākumu Centrālā pasākuma konkursa nolikums. 

4. Eiropas sporta nedēļas konkursa nolikums mazajiem pasākumiem. 

5. Dažādi. 

 

1. Par papildus finansējumu, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi – 

atbalsts sporta federāciju pamatdarbības nodrošināšanai. 

 

E. Fogelis informē par plānoto papildus finansējumu sporta nozarei no valsts budžeta programmas 

“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz 

sporta nozari, ja to apstiprinās Latvijas Nacionālā sporta padome un pēc tam arī Ministru kabinets.  

LSFP paredzēts piešķirt 1 938 649 EUR tālākai sadalei – 1 438 649 EUR Sporta likumā noteiktajā 

kārtībā atzīto sporta federāciju pamatdarbības nodrošināšanai, kā arī neolimpiskā sporta izcilības 

programmas īstenošanai, bet 500 000 EUR sabiedriski nozīmīgu tautas, skolu jaunatnes un augstskolu 

sporta pasākumu organizēšanai Latvijā. 

Atbalsts sporta federācijām paredzēts sporta federāciju pamatdarbības nodrošināšanai un federācijās 

reģistrēto nodarbojošos personu skaita palielināšanai, kā arī atsevišķu neolimpisko, tai skaitā tehnisko, 

sporta veidu sportistiem, viņu treneriem, tehniskam un atbalsta personālam ar mērķi nodrošināt izcilus 

sasniegumus visaugstākā līmeņa sporta sacensībās ilgtermiņā. Finansējuma sadale notiek saskaņā ar 

LSFP izstrādātiem un IZM saskaņotiem kritērijiem. Neolimpisko sporta veidu izcilības programmas 

ietvaros arī saskaņā ar attiecīgo sporta federāciju izstrādātām sporta veidu attīstības programmām.  

E. Fogelis informē, ka ņemot vērā, ka Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) finansējuma sadalē vadās pēc 

izcilības saskaņā ar augstu sasniegumu kritērijiem, LSFP darba grupā, kurā bija daudzveidīgi pārstāvēti 

sporta veidi un organizācijas tieši pēc to tipa – sporta spēles, tehniskie, individuālie sporta veidi, lielākās 

un mazākās sporta vedu federācijas, tika nolemts par finansējumu sadales pamatu izmantot sporta 

federāciju sniegto informāciju, kas tika apstiprināta LSFP šā gada kopsapulcē, vērtējot tieši federāciju 

aktivitātes atbilstoši LSFP kritērijiem. 

E. Fogelis informē, ka, ņemot vērā sporta spēļu specifiku, atbalstīts priekšlikums komandu sporta spēļu 

sporta federācijām novirzīt 100 000 EUR atbalsta finansējumu Latvijas meistarsacīkšu (čempionātu) 

atsākšanai. Tāpat nolemts, šī finansējuma sadales aprēķina sagatavošanai piesaistīt Latvijas Komandu 

sporta spēļu asociāciju (LKSSA), kā nozares attiecīgās jomas eksperti, kas apvieno Latvijā atzītās 
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komandu sporta veidu federācijas un lūgt LKSSA iesniegt LSFP savus priekšlikumus aprēķinātā 

finansējuma iespējamam sadalījumam starp komandu sporta veidu federācijām, piemērojot LKSSA 

iekšienē noteiktus kritērijus, kā arī izvērtējot federāciju vajadzības atbilstoši jomas specifikai. 

E. Severs precizē, ka LKSSA šī finansējuma sadalē var tikt piesaistīti izņēmuma kārtā kā nozares 

eksperts, gala lēmumu par finansējuma sadali pieņemot LSFP. Pēc LSFP lēmumu pieņemšanas lēmumi 

tiks tālāk virzīti apstiprināšanai Latvijas Nacionālajā sporta padomē un pēc tam – Ministru kabinetā. 

Diskusija – E. Fogelis, E. Severs, A. Balodis-Rozītis, M. Liepiņš, D. Vīksna, M. Lazdovskis, M. Bičevskis, 

A. Smočs. 

Nolemj: 

1.1. Pieņemt zināšanai informāciju par plānoto atbalstu sporta nozarei, lai mazinātu Covid-19 krīzes 

radīto negatīvo seku ietekmi. (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

1.2. Apstiprināt, ka plānotā papildus finansējuma Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes 

mazināšanai, kuru plānots piešķirt LSFP Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta federāciju 

pamatdarbības nodrošināšanai, sadale tiks veikta saskaņā ar LSFP sporta federāciju aktivitāšu 

kritērijiem, atbilstoši sporta federāciju iesniegtajai un apstiprinātajai informācijai par 2019. gada 

aktivitātēm. (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

1.3. No plānotā finansējuma kopējā apmēra, komandu sporta spēļu sporta federācijām novirzīt 100 000 

EUR atbalsta finansējumu Latvijas meistarsacīkšu (čempionātu) atsākšanai. (Par: 9; Pret: 0; 

Nepiedalās: 0). 

1.4. Aicināt LKSSA, kā nozares attiecīgās jomas eksperti, iesniegt LSFP savus priekšlikumus aprēķinātā 

finansējuma iespējamam sadalījumam starp komandu sporta veidu federācijām, piemērojot LKSSA 

iekšienē noteiktus kritērijus, kā arī izvērtējot federāciju vajadzības atbilstoši jomas specifikai. (Par: 9; 

Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

2. Par papildus finansējumu, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi –  

Atbalsts tautas sporta un jaunatnes sporta programmām. 

 

E. Fogelis informē par papildus finansējumu atbalstam tautas sporta un jaunatnes sporta programmām, 

lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi, kas novirzīts sadalei LSFP. Izstrādājot 

“Konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas, skolu jaunatnes un augstskolu sporta 

pasākumu organizēšanai Latvijā (īpaši reģionos)” nolikumu, ņemti vērā dažādi izteiktie ierosinājumi.  

M. Liepiņš norāda, ka konkursa nolikums pēc būtības ir līdzīgs ikgadējam konkursam par finansējumu 

sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai, taču nolikumā ņemti 

vērā epidemioloģiskie ierobežojumi un Covid-19 sekas. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sporta 

pasākumus, ko konkursa kārtībā atzīst par sabiedriski nozīmīgiem tautas, skolu jaunatnes un augstskolu 

sporta pasākumiem Latvijā. Pasākumi notiek ar dažādu dzimumu un vecuma grupu dalību (skolu 

jaunatne ietver izglītojamos – skolas vecuma bērnus un jauniešus, bet augstskolas – studentus), 

norisinās dažādās vietās, pēc iespējas aptverot visu gadu dažādās sporta aktivitātēs un sporta veidos. 

Konkursā atbalstītie pasākumi tiek finansēti no LSFP piešķirtiem finanšu līdzekļiem no IZM 

paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem “Par papildus nepieciešamo finansējumu, lai mazinātu Covid-

19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari un nodrošinātu sporta nozares ilgtspēju” tautas 

sporta un jaunatnes sporta programmu atbalstam. 

Konkurss tiek izsludināts pasākumiem, kas tiek organizēti no 2020. gada 10. jūnija. Konkursa 

pieteikumu var iesniegt atzītā sporta federācija. Atzītā sporta federācija var pasākumu organizēt arī 

sadarbībā ar citām sporta nozarē kompetentām institūcijām (sk. nolikuma 7.- 9. punktu).  Pasākumu 

organizēšanā jāievēro Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai. Pasākums jāorganizē 2020. gadā un pasākums var turpināties arī 2021.gadā.  

Pasākumam jābūt iekļautam organizācijas pasākumu gada kalendārā. Konkursa ietvaros pasākums var 

sastāvēt no vairākiem posmiem un/vai vairāku pasākumu organizēšanas, vai tas ir organizācijas rīkoto 

vairāku sporta pasākumu kopums, paredzot pasākuma norises mērogu un sabiedrības iesaisti tautas 

sporta vai augstskolu sporta pasākumā – kopā vismaz 500 dalībnieku, ko var atzīt arī par Latvijas 

mēroga sabiedriski nozīmīgu pasākumu; pasākuma norises mērogu un sabiedrības iesaisti skolu 
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jaunatnes pasākumā – kopā vismaz 500 izglītojamo (ietverot skolas vecuma bērnus un jauniešus) un 

dalībnieku aptvertā teritorija ir vairāk nekā desmit Latvijas pašvaldības. 

Notiek diskusija par konkursa nolikumu – E. Fogelis, M. Liepiņš, M. Lazdovskis, M. Bičevskis, D. Vīksna. 

M. Lazdovskis uzsver, ka ņemot vērā jaunos apstākļus sporta sacensību norisē, kas radušies Covid-19 

ierobežojumu dēļ, federācijām būs jāorganizē vairāk pasākumu, bet ar mazāku dalībnieku skaitu.  

Nolemj: Apstiprināt LSFP konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas, skolu jaunatnes un 

augstskolu sporta pasākumu organizēšanai Latvijā (īpaši reģionos)”  nolikumu (pielikumā), par konkursa 

pieteikumu iesniegšanas termiņu nosakot 2020. gada 10. jūliju. 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: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

3. Eiropas sporta nedēļas pasākumu Centrālā pasākuma konkursa nolikums. 

 

M. Liepiņš informē, ka tiek izsludināts projektu konkurss “Eiropas Sporta nedēļas 2020 Centrālais 

pasākums”. Sesto gadu 42 Eiropas valstīs no 23. – 30. septembrim risināsies Eiropas Sporta nedēļa 

(ESN), kuras koordinators Latvijā jau piekto gadu būs LSFP. Konkurss tiek izsludināts, lai nodrošinātu 

ESN galvenā pasākuma organizēšanu, aicinot tam pieteikties organizācijas, kas rīko ar sportu saistītus 

pasākumus. Konkursa nolikums paredz izveidot konceptu, plānot un organizēt “BeActive Pārgājienu 

2020” kā galveno pasākumu ESN, plānojot un koordinējot tā norisi 2020. gada 26. septembrī. Par 

projekta konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu rosina noteikt 2020. gada 8. jūliju. Nolikuma projekts 

iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski.  

Diskusija – G. Upenieks, D. Vīksna, A. Balodis-Rozītis, E. Fogelis. 

Nolemj: Apstiprināt projekta konkursa “Eiropas Sporta nedēļas 2020 Centrālais pasākums” nolikumu 
(pielikumā), par pieteikumu iesniegšanas termiņu nosakot 2020. gada 8. jūliju. (Par: 9; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0). 

 

4. Eiropas sporta nedēļas konkursa nolikums mazajiem pasākumiem. 

 

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

dzīvesveida popularizēšana Eiropas Sporta nedēļas 2020 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 rīkotos pasākumus Eiropas Sporta nedēļā, kas šogad 

notiks no 2020. gada 23. līdz 30. septembrim. Par projekta konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu 

rosina noteikt 2020. gada 8. jūliju. Nolikuma projekts iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski. 

Diskusija par atsevišķiem konkursu nolikumu punktiem – G. Upenieks, D. Vīksna, E. Fogelis. 

Nolemj:  Apstiprināt projekta konkursa “Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšana 

Eiropas Sporta nedēļas 2020 ietvaros” nolikumu (pielikumā), par pieteikumu iesniegšanas termiņu 

nosakot 2020. gada 8. jūliju. (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

5. Dažādi. 

5.1. Par situāciju Latvijas Kanoe federācijā. 

 

E. Fogelis informē, ka saistībā ar no atsevišķiem Latvijas Kanoe federācijas (LKF) biedriem saņemtajām 

vēstulēm saistībā ar jautājumiem par LKF darbību, šī gada 2. jūlijā plānots sasaukt LSFP Sporta 

federāciju komisiju. E. Fogelis lūdz komisijas priekšsēdētāju M. Liepiņu izsludināt komisijas laiku, uz 

komisiju uzaicinot arī LKF un attiecīgo LKF biedru pārstāvjus, lai risinātu aktuālos jautājumus.     

Nolemj: Pieņemt zināšanai un apstiprināt E. Fogeļa ziņojumu. (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
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5.3. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdi. 

 

E. Fogelis informē, ka šī gada 17. jūnijā plānota Latvijas Nacionālās sporta padomes sēde, kurā plānots 

izskatīt arī jautājumu par papildus finansējumu sporta nozarei, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto 

negatīvo seku ietekmi un tā tālākai virzīšanai izskatīšanai Ministru kabinetā. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai un apstiprināt E. Fogeļa ziņojumu. (Par: 9; 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) 

 
TIEŠSAISTES VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2020. gada 22. maijā                Nr. 2.4.–20/06  

plkst. 11.00  

(videokonferences formāts – platforma Google Meet) 

 

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

Raimonds Emuliņš, Mārtiņš Lazdovskis, Māris Liepiņš, Andris Smočs, Gundars Upenieks. 

Pieaicinātie: IZM Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs, LSFP 

revīzijas komisijas locekļi – Aigars Svars, Raimonds Rublovskis, LSFP sekretariāta darbinieki – 

ģenerālsekretārs Artūrs Balodis Rozītis, starptautisko programmu vadītāja Ilva Biedre, galvenā 

grāmatvede Dace Kārklīte, komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns. 

Sēdē nepiedalās: valdes locekle Dina Vīksna. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.  

Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.  

 

Izskatītie jautājumi: 

1. E. Fogelis informē, ka notiek darbs pie valsts kompensāciju mehānisma, kas paredzēts, lai sniegtu 

atbalstu sporta organizācijām, tādēļ LSFP apkopojusi atzīto sporta federāciju iesniegtos materiālus ar 

datiem par zaudējumiem. Apkopotie sporta federāciju iesniegtie materiāli iesniegti IZM un Saeimas 

sporta apakškomisijas vadītājam. Kompensāciju mehānisma mērķis ir federācijām dot impulsu COVID-

19 koronavīrusa pandēmijas izraisītās krīzes pārvarēšanai un, galvenais, īstenot piešķirtos finanšu 

līdzekļus turpmākai ilgtermiņa attīstībai. E. Severs uzsver, ka piešķiramie līdzekļi vairāk būtu definējams 

kā papildu kapitāls sporta organizācijām, jo saskaņā ar finanšu ministru uzstādījumu valsts politika arī 

šajā kontekstā ir orientēta uz attīstību nevis primitīvai izejai no krīzes. Savukārt federāciju neapgūtais 

finansējums būtu jāapkopo un jāsadala saskaņā ar kritērijiem, tā kā vienlaikus jau tiek ieviests atbalsta 

mehānisms federācijām.  

2. Valde diskutē par stratēģiju tālākajai izejai no pandēmijas izraisītās krīzes un sporta dzīves praktisku 

aktivizēšanu, kā arī par iespējamo sacensību atsākšanas scenāriju un dalībnieku skaitu tajā. 

Federācijas ir atsākušas darbu pie starptautisku pasākumu organizēšanas laika posmā no 2020. gada 

augusta līdz oktobrim. Situācija ar vīrusu – vīrusa ierobežošanas un ierobežojumu mazināšanas – rada 

neskaidrības, kādā režīmā sporta federācijas var atsākt darboties. Izkristalizējušies trīs būtiskākie 

jautājumi starptautisku pasākumu organizēšanai: (1) vai iepriekš ieplānotais pasākums ir un tiks 

saglabāts starptautisko sporta pasākumu kalendārā, (2) par valsts politiku attiecībā uz iebraucējiem no 

citām valstīm un (3) pieļaujamais cilvēku skaits, pulcējoties ārtelpās un iekštelpās.    

3. E. Severs informē, ka sākot ar 1. jūniju būs atļauti treniņi izlašu sportistiem, paralimpiešiem un 

sportistiem, kuriem ir līgumi ar sporta klubiem jeb profesionāliem sportistiem (grupās līdz 25 cilvēkiem). 

Šie noteikumi neattieksies uz kontaktcīņas sporta veidiem. Divu metru distance būs jāievēro gan pirms 

treniņa, gan pēc treniņa, būs jāievēro sanitārie noteikumi dušās, ģērbtuvēs un citur. Pēc 9. jūnija 

visticamāk ārkārtējo situāciju valdība nepagarinās un atcels, taču divu metru distance būs jāievēro, būs 

strikti ierobežoti pulcēšanās noteikumi. Veselības ministrija informējusi, ka, mazinot ierobežojumus, 

ārtelpās varētu pulcēties līdz 200 cilvēkiem, telpās – līdz 50. Sekojot Igaunijas piemēram, plāns ir 

pakāpeniski mazināt limitu cilvēku skaitam, kas var klātienē apmeklēt publiskus pasākumus. 

4. E. Severs paskaidro, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari, IZM 

konsultējoties ar sporta nozares sociālajiem partneriem, ir sagatavojusi arī finansiālā atbalsta 

programmu sporta nozares ilgtspējas nodrošināšanai, kura paredz papildu piešķirt finansējumu 

atbalstam tautas un jaunatnes sporta programmām – sports un sabiedrība –¸un kas būtu jāadministrē 

LSFP. Programma paredzēta sabiedriski nozīmīgu tautas, skolu jaunatnes un augstskolu sporta 

pasākumu organizēšanai Latvijā, īpaši reģionos, atbilstoši LSFP un ar IZM saskaņotajam konkursa 

nolikumam. Konkursā uz finansējumu varēs pretendēt sporta organizācijas.  
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5. M. Bičevskis piebilst, ka svarīgi izveidot vienotu sporta reģistra sistēmu sporta federācijām, lai visos 

sporta veidos pēc konsekventas sistēmas tiktu uzskaitīti sporta veida dalībnieki un korekti reģistrēts 

licencēto sportistu skaits. 

6. E. Fogelis informē, ka noslēgts līgums starp LSFP un Eiropas Komisiju (EK) par Eiropas Sporta 

nedēļas (ESN) organizēšanu 2020. gadā. LSFP jau piekto gadu būs ESN nacionālais koordinators 

Latvijā. EK vēl strādā pie ESN kopējā koncepta, jo pandēmijas ierobežojumi un drošības pasākumi 

viesuši bažas ierasto ESN pasākumu rīkošanas pamatprincipu īstenošanā. Tiek analizēts kāda veida 

alternatīvas sporta aktivitātes šajos apstākļos var īstenot, kam lokāli būs jāpielāgojas arī LSFP.  

7. E. Fogelis informē par LSFP izsludināto vakanci ESN 2020 aktivitāšu koordinatora amatam, kas ietver 

plašu darbu ar pašvaldībām, sadarbības īstenošanu ar EK, atskaišu sagatavošanu. Izvērtējot kandidāta 

atbilstību amata, būtiska papildu uzmanību pievērsta valodu zināšanām. Konkursam pieteicās 50 

kandidāti, starp kuriem izkristalizējušies četri teicami kandidāti, no kuriem pēc pēdējām pārrunām tiks 

izvēlēts vakances konkursa uzvarētājs. 

8. E. Fogelis informē, ka LSFP birojs jau ir atsācis darbu klātienē un 25. no maija atsāks uzņemt klientus 

klātienē. Plānots, ka nepieciešamības gadījumā par klātienes vizīti LSFP birojā varēs vienoties iepriekš 

sazinoties un saskaņojot to ar attiecīgo speciālistu. 

Nolemj: Apstiprināt un pieņemt zināšanai informāciju par aktualitātēm un turpmākajiem rīcības 

virzieniem sporta nozarē Covid-19 infekcijas izplatības dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, kā arī 

pieņemt zināšanai citu sniegto informāciju. (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) 

 
TIEŠSAISTES VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2020. gada 8. maijā                Nr. 2.4.–20/05  

plkst. 11.00  

(videokonferences formāts – platforma Google Meet) 

 

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

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

Pieaicinātie: IZM Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs, LSFP 

sekretariāta darbinieki – ģenerālsekretārs Artūrs Balodis Rozītis, starptautisko programmu vadītāja Ilva 

Biedre, komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns, sporta attīstības vadītāja Dace Zvaigzne. 

Sēdē nepiedalās: Andris Smočs. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.  

Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.  

 

Izskatītie jautājumi: 

1. E. Fogelis informē, ka 5. maijā piedalījies Saeimas sporta apakškomisijas sēdē, pārstāvot LSFP. 

Sēdē kā uzaicinātie viesi piedalījās arī trīs sports pasākumu organizatori – Kristers Serģis (motosports), 

Raimonds Strokšs (autosports) un Aigars Nords (vieglatlētika, Rīgas maratons). Runājot par 

koronavīrusa COVID-19 ierobežojumu dēļ radītajiem zaudējumiem, sacensību organizatori uzsvēruši, 

ka viņiem šobrīd svarīgākais nākamais jautājums dienaskārtībā pēc ierobežojumu mazināšanas ir valsts 

robežu atvēršana. Tā ļautu atsākt organizācijām aktīvāku darbību, taču vienlaikus starptautisko 

pasākumu organizatori nav ņēmuši vērā potenciālos riskus, ko rada noteiktā 14 dienu karantīna, kas ir 

jāievēro ikvienam, ieceļojot no ārzemēm (šobrīd atskaitot Baltijas valstis). Līdz ar to secināms, ka šogad 

lielo starptautisko sporta pasākumu norise ir gandrīz neiespējama vai ļoti apgrūtināta, kas skar arī 

ikviena Latvijas elites sportista dalību sacensībās. Atsevišķos sporta veidos, ja dalībnieks nevarēs 

piedalīties sacensībās COVID-19 noteikto ceļojumu ierobežošanas dēļ (piemēram, atcelts lidojums), 

sacensību rezultāti var tikt uzskatīti par neleģitīmiem.  

2. E. Fogelis izsaka pateicību Latvijas Motosporta federācijai un Latvijas Florbola savienībai, kuras 

korekti aprēķinājušas zaudējumus un apkopojušas datus pārskatāmā formātā, lai tos varētu prezentēt 

valdības pārstāvjiem, tādējādi sniedzot plašāku priekšstatu arī par sporta nozari kopumā. Saeimas 

sporta apakškomisijas vadītājs Sandis Riekstiņš lūdzis LSFP apkopot informāciju par sporta federāciju 

zaudējumiem, kuri radušies COVID-19 dēļ un kas ir dokumentāli pierādāmi – piemēram, neieņemtie 

līdzekļi par licencēm, atceltajām sacensībām, nenotikušajiem starptautiskajiem organizāciju un 

pašvaldību līdzmaksājumiem, lauztajiem sponsorēšanas līgumiem u.tml., federācijām elektroniski 

iesūtot datus LSFP. Zaudējumi traktējami divās kategorijās – tieši federācijas zaudējumi un federācijas 

biedru zaudējumi. IZM ministre Ilga Šuplinska lūgusi steidzami apkopot informāciju līdz 11. maijam, lai 

varētu risināt jautājumu par kompensāciju izmaksu sporta federācijām. A. Balodis-Rozītis federācijām 

izsūtīs anketas formu, kurā publicēt pierādāmos datus, kas tālāk no LSFP sekretariāta puses tiks 

iesniegti IZM. 

3. E. Fogelis informē, ka sākot ar 2020. gada 12. maiju sporta jomā ierobežojumi tiek mazināti un būs 

atļauti organizēti sporta treniņi — gan telpās, gan ārā — grupā līdz 25 cilvēkiem sertificēta trenera 

vadībā, ievērojot divu metru distanci un citas prasības. Sporta sacensības joprojām nav atļautas, bet 

tuvākajās nedēļās valdība par to lems. IZM sadarbībā ar Veselības ministriju un Slimību profilakses 

kontroles centru (SPKC) strādā pie sporta federāciju iekšējo – sporta veida – noteikumu vadlīniju 

izstrādes. Piemēram, saskaņā ar epidemiologu rekomendācijām sporta federācijām jāņem vērā virkne 

būtisku tehnisku nianšu, lai samazinātu infekcijas izplatības risku, veicot attiecīgus preventīvos 

pasākumus. Tā sporta spēlēs kontakta elements ir bumba, kam saskaņā ar sanitāro protokolu jāpievērš 

pastiprināta uzmanība. 

Diskusija – M. Lazdovskis, E. Fogelis, A. Ābele, D. Vīksna, G. Upenieks, M. Bičevskis. 
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4. M. Lazdovskis secina, ka optimistiskākais scenārijs, kā varētu attīstīties koronavīrusa COVID-19 

izraisītās ārkārtējās situācijas ierobežojumu mazināšana, raksturojot to sacensību kontekstā, ir Baltijas 

čempionāta sarīkošana ārā maksimums ar 300 līdz 400 dalībniekiem bez skatītājiem. Nav viennozīmīga 

informācija par masu pasākumiem un skatītāju pielaišanu tiem. Pastāv prognozes, ka situācija varētu 

pozitīvi uzlaboties jau pirms tiks izstrādāta vakcīna pret COVID-19.  

5. D. Vīksna dalās pieredzē, ka Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments pašvaldības 

izglītības iestāžu sporta bāzēs ļaus atsākt treniņus tikai līguma organizācijas kārtībā, kas būs 

pieļaujamas tikai kvalificētu speciālistu uzraudzībā grafikā un strikti noteiktā kārtībā. Savukārt iespēja 

trenēties individuāli pašvaldības sporta bāzēs tiks dota tikai augstas klases sasniegumu sportistiem, kuri 

pārstāv pieaugušo nacionālās izlases, un ja līguma slēdzējs par sporta bāzes īri būs atlēta pārstāvētā 

sporta veida federācija. Analizējot, kā mainās situācija, pēc tam varētu pakāpeniski atvērt sporta bāzes 

citiem iedzīvotājiem un sportistiem. 

6. E. Severs konkretizē, ka tiek strādāts pie tā, kā sporta federācijām aktualizēt katrai savus sporta veida 

noteikumus, jo konkrētā federācija vislabāk pārzina sava sporta veida nianses – paredzēts, ka katrai 

sporta federācijai būs tiesības un pienākums noteikt sava sporta veida noteikumus, ņemot vērā sporta 

veida specifiku. Šie katras federācijas noteikumi būs saistoši visiem sporta veida klubiem, treneriem, 

sportistiem jeb visiem, kas organizē konkrētā sporta veida procesu. Plašākā sporta bāzē drīkst pulcēties 

vairākas cilvēku grupas – katra līdz 25 cilvēkiem –, ja var nodrošināt, ka grupas savstarpēji 

nekontaktējas. Nākamajā ierobežošanas mīkstināšanas fāzē paredzēts grupas dalībnieku pulcēšanās 

skaita limitu palielināt līdz 50 dalībniekiem un atvieglot noteikumus kontakta sporta veidos tiem 

sportistiem, kas ar tiem nodarbojas uz līguma pamata.  

7. E. Severs uzsver, ka nometņu rīkošana ir aizliegta – uz nometņu rīkošanu attiecas atsevišķi nometņu 

rīkošanas aizliegums un aicina šos noteikumus korekti ievērot. Šajos noteikumos plānoti grozījumi ar 

2020. gada 1. jūniju.  

 

Nolemj: Apstiprināt un pieņemt zināšanai informāciju par aktualitātēm un turpmākajiem rīcības 

virzieniem sporta nozarē Covid-19 infekcijas izplatības dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā. (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) 

 
TIEŠSAISTES VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2020. gada 24. aprīlī                Nr. 2.4.–20/04  

plkst. 13.00  

(videokonferences formāts – platforma Google Meet) 

 

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

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

Pieaicinātie: IZM Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs, LSFP 

sekretariāta darbinieki – ģenerālsekretārs Artūrs Balodis Rozītis, starptautisko programmu vadītāja Ilva 

Biedre, komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns. 

Sēdē nepiedalās: valdes loceklis Valdis Voins. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.  

Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.  

 

Izskatītie jautājumi: 

1. E. Fogelis informē par kopējo situāciju Eiropas sportā koronavīrusa COVID-19 pandēmijas laikā. 

Vadoties pēc amatpersonu paustās informācijas, E. Fogelis raksturo iespējamās ierobežojumu 

mazināšanas un atcelšanas prognozes, kas attiecas uz sacensību rīkošanu Latvijā un plašākā valstu 

teritorijā 2020. gada vasarā.  

2. E. Fogelis informē, ka E. Severs piedalījies Eiropas sporta ministru vebinārā, un lūdz IZM Sporta 

departamenta direktoru sniegt summāru ieskatu LSFP valdei par vebinārā izdiskutētajiem jautājumiem. 

E. Severs skaidro, ka Eiropas Komisija (EK) veido apkārtrakstu par situāciju sporta nozarē visās Eiropas 

Savienības valstīs, atjaunojot to reizi divās nedēļas. Dati liecina, ka COVID-19 pandēmija būtiski 

ietekmē gan tautas sportu, gan augstas klases sasniegumu un profesionālo sportu, skar gan lielas, gan 

mazas organizācijas. EK rosina Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis aktīvi izmantot Erasmus+ Sport 

programmu, lai palīdzētu sporta nozarei atkopties, tādēļ ir pagarināts programmas projektu 

iesniegšanas termiņš. Nacionāla līmeņa vadošajām sporta organizācijām pēc krīzes būtu jāturpina 

regulāri tikties ar sporta skolu un klubu vadību, lai varētu izvērtēt krīzes ietekmi. ES līmenī plānots veikt 

atsevišķu pētījumu par COVID-19 ietekmi uz sporta sektoru. E. Severs norāda, ka 2020. gada Eiropas 

Sporta nedēļa (ESN) būs veltīta pandēmijas ietekmei uz sportu – EK aicina izmantot ESN finansējumu, 

lai dalībvalstis atbalstītu vietējās aktivitātes. Tāpat EK informējusi par tās rīkoto ES līmeņa hakatonu. 

Apkopojot visu dalībvalstu sniegto informāciju, EK secinājusi, ka katrā dalībvalstī noteiktie ierobežojumi 

sporta nozarei būtiski atšķiras un sporta sektors relatīvi ātri reaģējis uz šiem ierobežojumiem, taču 

kopējā situācija radījusi ļoti lielas problēmas sporta nozarei, kurā vislielākie cietēji ir sportisti un sporta 

darbinieki, tādēļ attiecīgi EK izstrādājusi pirmās kārtas atbalsta programmu ar dokumentālu pamatu.  

3. E. Fogelis lūdz E. Severu sniegt informāciju par aktuālajiem lēmumiem, kas attiecas uz ierobežojumu 

mazināšanu āra sporta laukumu izmantošanai, ko gatavo IZM kopā Latvijas Slimību profilakses un 

kontroles centru (SPKC), un lūdz komentēt, kādas varētu būt LSFP, federāciju un sporta bāžu tālākās 

darbības, veidojot organizāciju iekšējos noteikumus sacensību organizēšanai. E. Severs norāda, ka 

valdības līmenī tiek izskatītas divas pamatpozīcijas – sporta aktivitātes ar individuālu mērķi, kad sporta 

laukumā pulcējas vismaz divi vai vairāk sportisti, un grupu sporta nodarbības ar kopīgu mērķi. 

Detalizētāka informācija par gaidāmajiem lēmumiem – āra sporta laukumu iespējamo izmantošanu – 

būs 27. aprīlī, kad IZM tiekas ar Veselības ministriju un SPKC. E. Severs norāda, ka valdība definēs 

vispārīgo regulējumu, savukārt sporta bāžu un sporta norišu vietu pārvaldīji tiks rosināti apstiprināt 

valdības noteiktās prasības un iekļaut tās iekšējos kārtības noteikumos. Sporta federācijas tiks rosinātas 

aktualizēt katrai savus sporta veida noteikumus, jo konkrētā federācija vislabāk pārzina sava sporta 

veida nianses – valdības plāns paredz, ka katrai sporta federācijai būs tiesības un pienākums noteikt 

sava sporta veida noteikumus, ņemot vērā sporta veida specifiku. Šie katras federācijas noteikumi būs 

saistoši visiem sporta veida klubiem, treneriem, sportistiem jeb visiem, kas organizē konkrētā sporta 

veida procesu. Viens no iespējamajiem situācijas attīstības scenārijiem paredz, ka valdība varētu 
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pagarināt ārkārtējo situāciju, taču mazināt noteiktos ierobežojumus, otrs scenārijs – atcelt ārkārtējo 

situāciju un grozīt Drošības likumu un citus normatīvos aktus, kas ir spēkā pandēmijas laikā; 

ierobežojumi būtu mazāk, bet ar papildus noteikumiem. Zināms, ka ierobežojumi noteiks atbildību 

sadalījumu, sportistu skaitu limita ierobežojumu, minimālā vecuma limita noteikšanu (līdz 10 g.v. 

nosakot aizliegumu), noteikumus par sporta bāzes infrastruktūras izmantošanu (ģērbtuves, dušas, āra 

treneažieri u.c.). Sporta bāzes un federācijas papildus valdības noteiktajiem ierobežojumiem varēs 

noteikt nevis liberālākus, bet tikai stingrākus ierobežojumus. Saglabātie ierobežojumi būs orientēti uz 

fiziska kontakta ierobežošanu, kas ir dominējoša cīņas sporta veidos un sporta spēlēs. 

E. Severs rezumē, ņemot vērā dažādus epidemiologu noteiktos ierobežojumus un distancēšanās 

noteikumus, –  kad būs veikta ierobežojumu mazināšanu āra aktivitātēm, nākamajā darbu fāzē varētu 

tikt rosināta sacensību rīkošanu bez skatītājiem. Pēc tam – trešajā darbu fāzē – varētu lemt par darba 

atsākšanu iekštelpu sporta bāzēm. Daudzās Eiropas valstīs līdz pat novembrim atcelti masu pasākumi 

ar pulcēšanās limitu 5000 cilvēki. 

4. E. Fogelis lūdz E. Severu sniegt informāciju par lēmumu saistībā ar LSFP 2020. gada aprīlī nosūtīto 

vēstuli IZM, kurā tika rosināts ļaut sporta federācijām 40% no valsts piešķirtā finansējuma, kas bija 

paredzēts sacensību rīkošanai un kas COVID-19 pandēmijas dēļ nenotiek, novirzīt sporta federāciju 

administrācijas izdevumu segšanai. E. Severs skaidro, ka par šo jautājumu vēl tiek spriests IZM vadības 

līmenī un lēmums sekos. Pēc aizvadīto sarunu rezultātiem viņš prognozē, ka finansējums, ko varētu 

ļaut  federācijām novirzīt administratīvajiem izdevumiem, varētu tikt aprēķināts nevis no gada griezumā 

piešķirtajiem līdzekļiem, bet īsākā laika periodā, jo IZM jau tagad ir noteikusi, ka ārkārtējas situācijas 

laikā un vēl mēnesi pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas 40% finansējuma var novirzīt sacensību 

rīkošanai. M. Lazdovskis iebilst – ņemot vērā, ka tikai 40% valsts piešķirto finanšu līdzekļu var novirzīt 

administrācijas izdevumu segšanai, veidojas situācija, ka veidojas finanšu atlikums, kas nevar tikt 

izmantots, jo sacensības nenotiek, bet vienlaikus starptautisko federāciju prasību dēļ, kas nemitīgi 

mainās COVID-19 seku ietekmē, administrācija ir noslogota ar papildus darbu. Atcelto sacensību dēļ 

M. Lazdovska pārstāvētā Latvijas Motosporta Federācija ir bijusi spiesta atlaist darbiniekus un ar 

esošajiem valdības nosacījumiem tai rudenī varētu draudēt bankrots. 

Diskusija – M. Lazdovskis, M. Bičevskis, E. Fogelis, E. Severs. 

5. E. Fogelis informē, ka no 21. līdz 23. maijam Latvijā notiks tiešsaistes hakatons sporta industrijas 

izaicinājumu risināšanai “SportHack20”, ko organizē “Windhackers”, un tā atbalstīšanā iesaistījusies 

LSFP. Hakatons notiks četrās ideju kategorijās: (1) uzveicam krīzi! (2) sports un inovācijas, (3) sporta 

infrastruktūra un aprīkojums un (4) sporta dati. Hakatona mērķis ir radīt inovācijas, kas palīdzēs pārvarēt 

esošo krīzes situāciju un uzlabot sporta pieredzi sportistiem, treneriem un sporta līdzjutējiem. Pieteikties 

hakatonam var ar gatavām idejām vai vienkārši kā ieinteresētais dalībnieks ar vai bez komandas. 

Hakatonā ir aicināti piedalīties tie, kam interesē sports un izaicinājumi, sporta federāciju, 

uzņēmējdarbības pārstāvji, inovatori, dizaineri un programmētāji. 

6. E. Fogelis informē V. Voins nolēmis pārtraukt darbu LSFP valdē. 

 

Nolemj: Apstiprināt un pieņemt zināšanai informāciju par aktualitātēm un turpmākajiem rīcības 

virzieniem sporta nozarē Covid-19 infekcijas izplatības dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā. (Par: 

9; 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 

 
2020. gada 11. martā                  Nr. 2.4.–20/03  

Vaiņodes ielā 1, Rīgā,  

plkst. 13.00  

 

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

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

Pieaicinātie: LSFP revīzijas komisijas loceklis Aigars Svars, LSFP sekretariāta darbinieki - 

ģenerālsekretārs Artūrs Balodis Rozītis, sporta attīstības vadītāja Dace Zvaigzne, komunikācijas 

speciālists Kristaps Zaļkalns.  

Sēdē nepiedalās: valdes loceklis Andris Smočs. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.  

Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.  

 

Darba kārtība: 

1. Par LSFP 2019. gada pārskatu, neatkarīgu revidentu ziņojums, LSFP Revīzijas komisijas 
atzinums. 

2. Par konkursa sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai 
Latvijā 2020.gadā izvērtējumu. 

3. Par konkursa "Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem" 2020.gadā 
izvērtējumu. 

4. Dažādi. 

 

1. Par LSFP 2019. gada pārskatu, neatkarīgu revidentu ziņojums, LSFP Revīzijas komisijas 

atzinums. 

 

A. Balodis Rozītis iepazīstina ar LSFP ar zvērinātās revidentes Natālijas Milleres sniegto atzinumu 

(pielikumā). A. Svars apstiprina, ka LSFP Revīzijas komisija atbalsta zvērināta revidenta sagatavoto 

atzinumu par LSFP darbību un pauž gatavību kopsapulcē sniegt LSFP Revīzijas komisijas ziņojumu 

par LSFP 2019. gada pārskatu (ar zvērināta revidenta atzinumu). Ņemot vērā, ka N. Millere attaisnojošu 

iemeslu dēļ nevarēs apmeklēt LSFP Kopsapulci, ar revidenta ziņojumu biedrus iepazīstinās A. Balodis-

Rozītis. E. Fogelis aicina balsot par zvērināta revidenta sniegto atzinumu un LSFP 2019. gada pārskata 

virzīšanu apstiprināšanai kopsapulcē.  

Nolemj: Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta atzinumu un virzīt LSFP 2019. gada pārskatu un 

zvērināta revidenta atzinumu apstiprināšanai LSFP biedru kopsapulcei. (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

2. Par konkursa sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu 

organizēšanai Latvijā 2020. gadā izvērtējumu. 

 

M. Liepiņš iepazīstina ar LSFP iesniegtajiem pieteikumiem konkursā par finansējumu sabiedriski 

nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā ietvaros. Konkursa mērķis 

ir finansiāli atbalstīt sporta pasākumus, ko konkursa kārtībā atzīst par sabiedriski nozīmīgiem tautas un 

skolu jaunatnes sporta pasākumiem Latvijā. LSFP finansējumu piešķir organizācijām konkursa kārtībā 

pasākumu organizēšanai Latvijā, izvērtējot pasākumā kopējo plānoto dalībnieku skaitu kalendārā gada 

ietvaros un sabiedrībai sasniedzamo labumu no LSFP piešķirtā finansējuma. Konkursa ietvaros 

pasākums var sastāvēt no vairākiem posmiem un/vai vairāku pasākumu organizēšanas, paredzot: 

pasākuma norises mērogu un sabiedrības iesaisti tautas sporta pasākumā – vismaz 1000 dalībnieku, 

ko var atzīt par Latvijas mēroga sabiedriski nozīmīgu pasākumu un/vai pasākuma norises mērogu un 

sabiedrības iesaisti skolu jaunatnes pasākumā – vismaz 1000 izglītojamo, ietverot skolas vecuma 
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bērnus un jauniešus, un aptvertā teritorija ir vairāk nekā 10 Latvijas pašvaldības. 

Prioritāte ir sporta pasākumiem ar ilgtspēju un finansējuma saņēmējs un tās sadarbības partneri sporta 

pasākuma īstenošanā veic dažādu resursu (t.sk. finansējuma) piesaisti. Konkursā atbalstītie pasākumi 

tiek finansēti no LSFP budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem – valsts budžeta programmas 09.00.00 

“Sports” apakšprogrammas 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” piešķirtā kopējā 

pasākumu finansējuma (dotācijas) summas.  

Konkursa finansējums ir dotācija, ko piešķir atzītai sporta federācijai 2020. gada organizācijas 

pasākumu kalendārā iekļautam pasākumam. 

M. Liepiņš iepazīstina ar LSFP iesniegtajiem pieteikumu izvērtējumiem, rezultātiem un līdzfinansējuma 

sadales projektu, kas veikts atbilstoši LSFP valdes apstiprinātajam konkursa par finansējumu 

sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšanai Latvijā, nolikumam.  

Diskusija – M. Bičevskis, E. Fogelis, D. Vīksna, M. Liepiņš, A. Svars. LSFP valde lemj par nelielām 

izmaiņām sākotnējā finansējuma sadales projektā. 

Nolemj: Apstiprināt LSFP konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes 

sporta pasākumu organizēšanai Latvijā rezultātus un rekomendēto līdzfinansējuma sadali 2020. gadam 

(pielikumā). (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

3. Par konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” 2020. gadā 

izvērtējumu. 

 

E. Fogelis informē, ka jau sesto gadu pēc kārtas LSFP rīko projektu konkursu “Tālākizglītības 

programmu īstenošana sporta speciālistiem” ar mērķi finansiāli atbalstīt sporta speciālistu – treneru 

tālākizglītības programmu īstenošanu un kvalifikācijas celšanu, nodrošinot 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.  

E. Fogelis lūdz D. Zvaigzni iepazīstināt ar LSFP projektu konkursa “Tālākizglītības programmu 

īstenošana sporta speciālistiem” pieteikumu izvērtējumu, rezultātiem un līdzfinansējuma sadales 

projektu, kas veikts atbilstoši LSFP valdes apstiprinātajam projektu konkursa nolikumam. Projektu 

konkursa pieteikumu izvērtējums un rezultātu projekts iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski.  

D. Zvaigzne informē, ka LSFP saņemti 24 konkursa pieteikumi līdzfinansējuma saņemšanai 

tālākizglītības programmu īstenošanai  2020.gadā. Atbilstoši konkursa nolikumam, Pretendents var 

iesniegt vienu tālākizglītības programmas projekta pieteikumu par viena semināra rīkošanu. Latvijas 

Basketbola savienība (LBS) ir iesniegusi divus projektu pieteikumus, tādēļ priekšlikums ir atbalstīt vienu, 

nolikumam atbilstošāko tālākizglītības programmu – “Sportistu individuālās attīstības tendences Eiropā 

un pasaulē”. Savukārt Latvijas Hokeja federācijas (LHF) iesniegtais pieteikums neatbilst nolikuma 

kritērijiem, bet Latvijas Sporta cīņas federācijas (LSCF) pieteikums ir saturiski vāji sagatavots, iekļaujot 

aprakstā pārāk maz informācijas tā izvērtēšanai. D. Zvaigzne rezumē, ka, salīdzinoši ar citiem gadiem, 

pieteikumu kvalitāte ir augusi un tālāk LSFP jāseko pieteikumu realizācijai. 

Nolemj: Apstiprināt LSFP konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” 

rezultātus un rekomendēto līdzfinansējuma sadali tālākizglītības programmu īstenošanai sporta 

speciālistiem 2020. gadā (pielikumā). (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

4. Dažādi. 

 

E. Fogelis norāda, ka LSFP D. Zvaigznes un A. Baloža-Rozīša vadībā sadarbībā ar Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmiju (LSPA) plāno tuvākajā laikā uzsākt darbu pie jaunu sporta speciālistu (treneru) 

sertifikācijas eksāmena jautājumu programmas izstrādes. Svarīgi turpināt eksāmena programmu attīstīt, 

nemitīgi to pielāgojot visjaunākajām tendencēm.  

E. Fogelis informē, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) norādījusi, ka žurnāls Sports sporta nozarei 

ir nepieciešams. Izdevuma darbība jāturpina, pārveidojot žurnāla formātu un vienlaikus jāturpina attīstīta 

raidījums Sporta mikrofons, kas palīdz sasniegt aizvien plašāku sporta auditoriju, paplašinot Sporta 

apgāda fonda digitālo platformu, kas ir svarīgs sporta nozares rupors. 
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E. Fogelis informē par citiem LSFP biedru kopsapulcē izskatāmajiem jaunumiem. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai E. Fogeļa sniegto informāciju. (Par: 9; 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 

 
2020. gada 19. februārī                  Nr. 2.4.–20/02  

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, Andris Smočs, 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. 

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

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.  

Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.  

 

Darba kārtība: 

1. Par LSFP 2020. gada biedru kopsapulces sasaukšanu. 
2. Par LSFP 2020. gada budžetu. 
3. Par finansējuma (VB dotācija un VKS ziedojumi) sadali sporta federācijām 2020. gadam 

saskaņā ar LSFP federāciju aktivitāšu un augstu sasniegumu sporta kritērijiem. 
4. Par līdzfinansējumu sadali sporta federācijām starptautisko sporta sacensību rīkošanai Latvijā 

2020. gadā. 
5. Dažādi. 

 
1. Par LSFP 2020. gada biedru kopsapulces sasaukšanu. 

 

E. Fogelis informē, ka LSFP ikgadējo biedru kopsapulci plānots sasaukt 2020. gada 11. 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 2020. gada biedru kopsapulces norisi 2020. gada 11. 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). 

 

2. Par LSFP 2020. gada budžetu. 
 

E. Fogelis lūdz LSFP galveno grāmatvedi Daci Kārklīti iepazīstināt ar sagatavoto LSFP 2020. gada 
budžeta projektu, kas iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski. D. Kārklīte prezentācijas veidā 
informē par sagatavoto LSFP 2020. gada budžeta projektu un komentē plānotā budžeta sadaļas un 
pozīcijas, salīdzinot to ar iepriekšējā gadu budžetu. 

E. Fogelis norāda, ka jebkurā gadījumā šobrīd runa ir par LSFP 2020. gada budžeta projektu, taču 
atbilstoši LSFP statūtiem LSFP gada budžets tiek apstiprināts LSFP biedru kopsapulcē, kas paredzēta 
martā. 

Nolemj: Apstiprināt LSFP 2020. 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: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
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3. Par finansējuma (VB dotācija un VKS ziedojumi) sadali sporta federācijām  
2020. 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 2019. 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 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 2020. gadam.  

M. Liepiņš iepazīstina ar punktu aprēķinu, kā arī valsts budžeta līdzekļu un VKS ziedojumu līdzekļu 
sadales projektu darbības jomu federācijām 2020. gadam atbilstoši LSFP valdes apstiprinātiem 
kritērijiem un izklāsta attiecīgo finansējuma sadalījumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, finansējums 
darbības jomu federācijām tiek saglabāts iepriekšējā gada līmenī. 

Diskusija – M. Lazdovskis, E. Fogelis, A.Smočs, M. Liepiņš, D. Vīksna, A. Balodis-Rozītis. 

Nolemj:  

3.1. Apstiprināt valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00. “Sporta federācijas un sporta pasākumi” 
dotācijas un VKS ziedojumu līdzekļu sadali sporta veidu federācijām 2020. gadam saskaņā ar LSFP 
apstiprinātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem finansējuma sadales kritērijiem un 
principiem (pielikumā). (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

3.1. Apstiprināt valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00. “Sporta federācijas un sporta pasākumi” 
dotācijas un VKS ziedojumu līdzekļu sadali darbības jomu sporta federācijām 2020. gadam saskaņā 
ar LSFP apstiprinātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem finansējuma sadales 
kritērijiem un principiem (pielikumā). (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 1). 

 
4. Par līdzfinansējumu sadali sporta federācijām starptautisko sporta sacensību rīkošanai  

Latvijā 2020. gadā. 
 

E. Fogelis iepazīstina ar LSFP sekretariāta veikto punktu aprēķinu un līdzfinansējuma sadales projektu 
sporta federācijām starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2020. 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. 

Diskusija – M. Lazdovskis, E. Fogelis, D. Vīksna, M. Liepiņš, A. Balodis-Rozītis. Pēc diskusijas valdes 
locekļi veic nelielus precizējumus līdzfinansējuma sadalē. 

Nolemj: Apstiprināt LSFP līdzfinansējuma sadali starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2020. 
gadā (pielikumā). (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
5. Dažādi.  

5.1. Par Prezidenta balvu vieglatlētikā. 
 

E. Fogelis informē, ka LSFP ir saņemts Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS) iesniegums par 
finansiālu atbalstu sacensību “Valsts prezidenta balva vieglatlētikā 2020” rīkošanai Ogrē, jo LSFP 
pēdējos gadus no tai piešķirtiem valsts budžeta līdzekļiem ir līdzfinansējusi šo sacensību norisi. Tomēr 
E. Fogelis vērš valdes uzmanību, ka iesniegumam pievienotajā tāmē ir norādītas vairākas finanšu 
pozīcijas, kuras iespējams nav atbilstošas to finansēšanai no valsts no budžeta līdzekļiem. Līdz ar to, 
E. Fogelis ierosina vērsties IZM Sporta departamentā, lai saskaņotu atbalstāmās izdevumu pozīcijas un 
līdzfinansējuma kopējo apmēru. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai informāciju par saņemto LVS iesniegumu par finansiālu atbalstu sacensību 
“Valsts prezidenta balva vieglatlētikā 2020” rīkošanai. Pirms LSFP lēmuma pieņemšanas, lūgt IZM 
Sporta departamentam attiecīgu saskaņojumu (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
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5.2. Par situāciju sporta skolās. 
 

E. Fogelis informē, ka ticies ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietnieku, Sporta 
departamenta direktoru E. Severu un biedrības Latvijas Sporta izglītības iestāžu "Direktoru padome" 
valdes priekšsēdētāju Diānu Zaļupi, lai diskutētu par situāciju Latvijas sporta skolās. Būtiski veikt 
sistēmiskas pārmaiņas un reformēt sporta speciālistu atalgojuma sistēmu, lai atbalstītu sporta 
speciālistus un celtu mācību satura kvalitāti gan profesionālās ievirzes, gan interešu izglītības 
programmās. Šim nolūkam nepieciešams pārskatīt finansējuma sadales modeli sportistu atbalstam un 
treneru algu finansēšanai, būtiskāku lomu piešķirot sporta federācijām un veidojot efektīvāku sadarbību 
ar pašvaldībām. 

Diskusija – E. Fogelis, E. Severs, M. Lazdovskis, D. Vīksna, M. Bičevskis, A. Smočs.  

Nolemj: Pieņemt zināšanai informāciju par nepieciešamajām sistēmiskajām pārmaiņām Latvijas sporta 
skolu sistēmā, virzīt šos jautājumus tālākai 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 

 

2020. gada 15. janvārī                  Nr. 2.4.–20/01  

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, Andris Smočs, 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.  

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

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.  

Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.  

 

Darba kārtība: 

1. Par LSFP 2020. gada budžetu. 
2. Par sporta speciālistu (treneru) darba samaksas dotācijas sadali 2020. gadam. 
3. Par līdzfinansējumu sporta federācijām starptautisko sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2020. 

gadā. 
4. Par projektu konkursu “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem 2020. gadā”. 
5. Par konkursu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai 

Latvijā 2020.gadā. 
6. Par LSFP sporta federāciju komisijas lēmumiem. 
7. Dažādi. 
 

1. Par LSFP 2020. gada budžetu. 
 

E. Fogelis iepazīstina ar LSFP 2020. gada plānoto budžetu, kā arī sniedz izklāstu par IZM budžeta 
komisijā izvērtēto informāciju par sporta nozares budžeta pozīcijām un skaidro finanšu pieprasījumu 
Latvijas galveno sporta bāžu attīstībai. E. Fogelis paskaidro, ka plašākā sporta nozares kontekstā 
aktualitātes ir Siguldas kamaniņu un bobsleja trases rekonstrukcijas projekts, Murjāņu sporta skolas un 
stadiona sakārtošana atbilstoši akreditācijas noteikumiem, tostarp – arī sporta skolas Jūrmalas 
specializētās airēšanas filiāles pilnveidošanu, kā arī Mežaparka sporta bāzes siltināšanas projekts. 
Tāpat aktuāls ir jautājums par žurnāla Sports un raidījuma Sporta mikrofons attīstīšanu, kuri ir sporta 
nozares rupori, kuri aptver tos sporta veidus, par kuriem citi mediji nevēsta – kā šo informatīvo platformu 
saglabāt un racionāli pielietot.  

Nolemj: Pieņemt zināšanai informāciju par LSFP 2020. gada budžetu. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
2. Par sporta speciālistu (treneru) darba samaksas dotācijas sadali 2020. gadam. 

 
E. Fogelis informē, ka saskaņā ar LSFP 2020.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. 

Diskusija – M. Bičevskis, M. Lazdovskis, A. Smočs, D. Vīksna, E. Fogelis. 

Nolemj: Apstiprināt sporta speciālistu (treneru) darba samaksas dotācijas sadali sporta federācijām 
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2020. gadam (pielikumā), par dotācijas piešķiršanu slēdzot atsevišķus sadarbības līgumus ar katru 
attiecīgo sporta federāciju. (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 1). 

 
3. Par līdzfinansējumu sporta federācijām starptautisko sporta sacensību rīkošanai  

Latvijā 2020. gadā. 
 

A. Balodis-Rozītis informē par pieteikumiem, kas saņemti no sporta federācijām līdzfinansējuma 
saņemšanai starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2020. gadā un to sākotnējo izvērtējumu 
atbilstoši LSFP valdes apstiprinātiem līdzfinansējuma sadales kritērijiem. Minētais izvērtējums iepriekš 
nosūtīts valdes locekļiem elektroniski.  

Valdes locekļi diskusijās vienojas uzdot LSFP sekretariāta darbiniekiem veikt padziļinātu federāciju 
pieteikumu izvērtēšanu, pārbaudot arī, cik korekti federācijas ir iesniegušas pieteikumos norādīto 
informāciju. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai informāciju par LSFP saņemtajiem sporta federāciju pieteikumiem 
starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2020. gadā. LSFP sekretariātam – veikt galējo punktu 
aprēķinu saskaņā ar LSFP valdes apstiprinātiem kritērijiem, izskatīšanai un apstiprināšanai nākamajā 
LSFP valdes sēdē. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
4. Par projektu konkursu “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem  

2020. gadā”. 
 

A. Balodis-Rozītis informē, ka LSFP jau sesto 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 LSFP valdi ar iepriekšējos gados apstiprināto konkursa 
nolikumu un paskaidro par izmaiņām, kuras plānots veikt 2020. gada konkursa nolikumā.  

Nolikumā veicamās izmaiņas paredz: redakcionālas korekcijas, izmaiņas informēšanas kārtībā par 
konkursa izsludināšanu un iekļaut nolikumā punktu, kas paredz, ka pasākuma minimālais dalībnieku 
skaits vienā projektā ir desmit cilvēki (Nolikuma 4. punkts).  

Valde aicina svītrot no 2020. gada konkursa nolikuma projekta 10. punktu, kas paredz noteikt izmaksu 
griestus uz vienu dalībnieku, argumentējot, ka tas būtiski ierobežotu vai padarītu neiespējamu 
visaugstākā līmeņa mācību spēku piesaisti. Līdz ar to tiktu ierobežota kopējā sporta nozares izaugsme.  

Lai konkursam pieteikties varētu arī federācijas, kas tālākizglītības programmas plāno 2020. gada 
sākumā, A. Balodis-Rozītis rekomendē kā pieteikumu iesniegšanas termiņu dalībai konkursā noteikt 
2020. gada 17. februāri.  

Nolemj: Apstiprināt LSFP konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” 
nolikumu 2020. gadam (pielikumā), par konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu nosakot 2020. gada 
17. februāri. LSFP sekretariātam – izsludināt pieteikšanos konkursam, informāciju par konkursu 
publicējot LSFP tīmekļa vietnēs (www.lsfp.lv) un LSFP sociālo tīklu kontos, kā arī nosūtot to elektroniski 
atzītajām sporta federācijām. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
5. Par konkursu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu 

organizēšanai Latvijā 2020.gadā. 
 

M. Liepiņš informē par konkursu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu 
organizēšanai Latvijā 2020.gadā. Konkursa būtība ir palikusi nemainīga, taču Nolikumā paredzētas 
vairākas izmaiņas, ko sagatavojis LSFP sekretariāts.  Nolikums ir izvērsts plašāk, pārejot no septiņiem 
uz desmit Nolikuma punktiem, lai būtu iespējams detalizētāk izvērtēt pasākuma kvalitāti,  papildus vēršot 
uzmanību uz pasākumu aktivitāti, pieejamību, ilgtspēju un finansējuma saņēmēju.  

M. Liepiņš uzsver, ka turpmāk tiks izvērtēts atbalstāmā pasākuma kopējais plānotais dalībnieku skaits 
gada griezumā, summējot pasākuma dalībnieku skaitu sacensību seriālu posmos vai vairākos viena 
organizatora pasākumos kopā, palielinot pasākumiem pieejamo Konkursa finansējumu. Diskusija – E. 
Fogelis, D. Vīksna, M. Bičevskis, M. Lazdovskis, A. Smočs.  

Valdes locekļi pēc diskusijas rezumē, ka pasākuma organizatoriem dalībniekiem būtu jānosaka dalības 
maksa. E. Fogelis uzsver, ka svarīgi strādāt gan pie dalībnieku atbildības veidošanas pret pasākumu, 
kuram cilvēks pieteicies, gan iekļaut atlaides dažādām sociālām grupām, piemēram, bērniem, ģimenēm 
ar bērniem, lai pasākumi būtu visiem pieejami un veicinātu sporta nozares izaugsmi. 

http://www.lsfp.lv/
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E. Severs skaidro, ka, ņemot vērā, ka Konkursa finansējums ir valsts budžeta līdzekļi, svarīgs aspekts 
būtu arī attiecīgā pasākuma devums sabiedrībai. M. Lazdovskis, vadoties pēc E. Sevara komentāra, 
ierosina, ka Nolikumā nepieciešams iekļaut punktu — atsevišķu aili dokumentā: sasniedzamais labums 
jeb/vai mērķis no publiskā finansējuma. 

Nolemj: 

5.1. Apstiprināt LSFP sekretariāta sagatavotās izmaiņas nolikumā, kas nosaka: 

5.1.1. Paplašināt vērtējamo kritēriju punktu skaitu, no septiņiem punktiem pārejot uz desmit 
punktiem, lai būtu iespējams detalizētāk izvērtēt pasākuma kvalitāti, papildus vēršot uzmanību 
uz pasākumu aktivitāti, pieejamību, ilgtspēju un finansējuma saņēmēju. (Par: 8; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0); 

5.1.2. Izvērtēt atbalstāmā pasākuma kopējo plānoto dalībnieku skaitu gada griezumā, summējot 
pasākuma dalībnieku skaitu sacensību seriālu posmos vai vairākos viena organizatora 
pasākumos kopā. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

5.2. Papildināt nolikumu ar punktu, kas nosaka, ka sabiedriski nozīmīgiem tautas un skolu jaunatnes 
sporta pasākumiem Latvijā konkursa kārtībā ir iespējams pretendēt uz finansējumu līdz 20 000 eiro. 
(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

5.3. Papildināt nolikumu ar punktu, kas paredz līgumā ar pasākuma organizatoriem noteikt dalības 
maksu, pieļaujot atlaides sociālām grupām (piemēram, ģimenēm ar bērniem, vienkārši bērniem u.c.). 
(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

5.4. Nolikumā iekļaut punktu — atsevišķu aili dokumentā: sasniedzamais labums jeb/vai mērķis no 
piešķirtā publiskā finansējuma. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

5.5. Apstiprināt LSFP konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta 
pasākumu organizēšanai Latvijā 2020. gadā nolikumu (pielikumā), par konkursa pieteikumu 
iesniegšanas termiņu nosakot 2020 gada 17. 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: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
6. Par LSFP sporta federāciju komisijas lēmumiem. 

 
M. Liepiņš informē par LSFP sporta federāciju komisijas lēmumiem. Atbilstoši sporta federāciju 

atzīšanas kārtībai, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.1396 “Sporta federāciju atzīšanas un atzīto 

sporta federāciju kontroles kārtība” (turpmāk – MKN.1396), biedrība “Latvijas Sporta cīņas federācija” ir 

izpildījusi visus nosacījumus, lai to atzītu, informējot par LSFP Sporta federāciju komisijas atzinumu.    

M. Liepiņš informē, ka LSFP 2019. gada 12. novembrī saņēmusi biedrības “Latvijas Masreslinga 

federācija” (turpmāk – LMF) iesniegumu par sporta federācijas atzīšanu (MKN. 1396 1. pielikums). 

Iesniegumā LMF norāda, ka sporta veids, kurā LMF vēlas tikt atzīta, ir  ”masreslings” – tuvcīņas sporta 

veids. Izskatot LMF iesniegumu, citus ar lietu saistītos dokumentus, konstatēts, ka no LMF puses nav 

iesniegti visi atbilstoši noteikumiem nepieciešamie dokumenti vai tie ir nepilnīgi. LSFP nosūtīja LMF 

rakstisku pieprasījumu sniegt precizētu informāciju. LSFP Sporta federāciju komisija 2020. gada 10. 

janvārī atkārtoti konstatēja, ka LMF noteiktajā kārtībā pieprasītos dokumentus nav iesniegusi. Lēmumu 

par atteikumu atzīt sporta federāciju LSFP valde pieņem, ja sporta federācija pēc pieprasījuma 

saņemšanas nav iesniegusi precizēto informāciju. LMF pieprasītos dokumentus nav iesniegusi arī uz 

LSFP valdes lēmuma pieņemšanas dienu 2020. gada 15. janvārī.  

E. Fogelis informē, ka 2019. gada 27. decembrī saņemts iesniegums no biedrības “Latvijas Kanoe 

asociācija” (turpmāk – LKA). LKA informē par atzītas federācijas - biedrības “Latvijas Kanoe federācija” 

darbību saistībā ar airēšanas slalomu, un LKA mērķiem un darbību airēšanas slaloma attīstībai.  

Nolemj: 

6.1. Atzīt sporta federāciju – biedrību “Latvijas Sporta cīņas federācija”. Noformēt LSFP valdes lēmumu 

administratīvā akta veidā. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

6.2. Atteikt atzīt sporta federāciju – biedrību „Latvijas Masreslinga federācija”  Noformēt LSFP valdes 
lēmumu administratīvā akta veidā. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

6.3. LSFP sagatavot un nosūtīt atbildi LKA. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
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7. Dažādi. 

7.1. Par e-sporta nozares pārraudzību. 
 

E. Fogelis informē, ka 135. Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) sesijā Lozannā, kas notika 2020. 
janvārī Lozannā, izskatīts jautājums par e-sportu. Sesijā akcentēts, ka e-sports tiks attīstīts katra sporta 
veida konkrētās federācijas ietvaros. Piemēram, e-sporta motosporta simulācijas pārraudzīs motosporta 
federācija, e-sporta hokeja simulācijas pārraudzīs hokeja federācija u.tml. E-sports kā atsevišķa 
federācija atsevišķi netiks atzīta, jo e-sports attīstās katras federācijas ietvaros nevis kā spēle, bet – kā 
sporta veida simulācija. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai E. Fogeļa ziņojumu ar informāciju no SOK sesijas par e-sporta nozares 
turpmāku pārraudzību. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs:    (paraksts)     Einars Fogelis 

 

 

 

Protokolēja:    (paraksts)   Kristaps Zaļkalns 

 

 

 

 

 

 

 


