Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES RAKSTVEIDA (ELEKTRONISKĀ) BALSOJUMA PROTOKOLS
2021. gada 14. maijā
Grostonas ielā 6 B, Rīgā
Rakstveida (elektronisks) balsojums

Nr. 2.4.–21/07

Piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis (nepiedalās 1.1.punkta un 2.punkta balsojumā), valdes
locekļi – Agita Ābele, Dagnis Dubrovskis, Kaspars Gorkšs, Mārtiņš Lazdovskis, Māris Liepiņš
(nepiedalās 1.2.punkta balsojumā), Aivars Platonovs, Olafs Pulks, Andris Smočs, Raimonds Vējonis un
Dina Vīksna.
Protokolu sagatavo: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis.
Balsojums par LSFP personālsastāvu un tā atalgojumu.
Pamatojoties uz biedrībā “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk - LSFP) saņemto un LSFP
valdes locekļiem sagatavoto un nosūtīto informāciju, atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma
46.panta trešajai daļai, LSFP valdes locekļiem izsakot viedokli rakstveida balsojuma veidā (uz LSFP epasta adresi lsfp@lsfp.lv), LSFP valde
nolēma:
Saskaņā ar biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk - LSFP) valdes nolemto
(05.05.2021. protokols Nr. 2.4.-21/06 5.p.), ar šo LSFP valdes rakstveida balsojumu: valdes
priekšsēdētājs Einars Fogelis (nepiedalās 1.1.punkta un 2.punkta balsojumā), valdes locekļi – Agita
Ābele, Dagnis Dubrovskis, Kaspars Gorkšs, Mārtiņš Lazdovskis, Māris Liepiņš (nepiedalās 1.2.punkta
balsojumā), Aivars Platonovs, Olafs Pulks, Andris Smočs, Raimonds Vējonis un Dina Vīksna, noteikt
LSFP personālsastāvu un tā atalgojumu:
1. LSFP personālsastāvs darbojas darba tiesisko attiecību ietvaros (darba līgumi). Ievērojot LSFP
statūtu 8.4.3.punktu, valde ir noteikusi sekojošu LSFP personālsastāvu un tā atalgojumu (pirms nodokļu
nomaksas) saskaņā ar apstiprināto LSFP budžetu:
LSFP personālsastāvs:
amats, darbinieks
(pilna slodzes darbs, izņemot 1.8.punktu)

1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Darba
samaksa
(euro
mēnesī)

Piemaksa par
Starptautisko
programmu
vadītāja
funkciju
pildīšanu uz
laiku *

Atalgojums
saskaņā ar
apstiprināto
budžetu darba
samaksa
(euro mēnesī)
2100
1800
1800
1750

Prezidents Einars Fogelis
2100
Valdes izpilddirektors Māris Liepiņš
1800
Ģenerālsekretārs Artūrs Balodis Rozītis
1800
Galvenā grāmatvede Dace Kārklīte
1750
Sporta attīstības vadītājs Ronalds Rets
1.5.
1600
200
1800
Režais
Sertifikācijas un sporta projektu speciāliste
1.6.
1100
600
1700
Aleksandra Švalkovska
1.7. Biroja vadītāja Silvija Dzene
1400
1400
Komunikācijas speciālists Kristaps
1.8
700
700
Zaļkalns
Programmu vadītāja - grāmatvede Dace
1.9
1500
1500
Zeltiņa
1.10. Jurists (vakance)
1600
1600
* Piemaksa noteikta sakarā ar Starptautisko programmu vadītājas (Ilva Biedre) atrašanos bērna
kopšanas atvaļinājumā.
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2. Saskaņā ar Darba likuma 97.pantu, Darbinieks un darba devējs var grozīt darba līgumu, savstarpēji
vienojoties. Atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma 43.pantam, LSFP statūtu 8.4.5.punktam un
9.13.punktam, ievērojot Darba likuma 97.pantu, LSFP valde ir vienojusies ar LSFP prezidentu Einaru
Fogeli kā LSFP darbinieku par pamatdarba (darba) pienākumiem un darba samaksu normāla darba
laika ietvaros (pilna slodzes darbs). Pilnvarot LSFP valdes priekšsēdētāja vietnieku Raimondu Vējoni
parakstīt LSFP valdes lēmumu un darba devēja vārdā parakstīt grozījumus esošajā LSFP prezidenta
Einara Fogeļa darba līgumā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas LSFP.
3. Atbilstoši LSFP valdes rakstveida (elektroniskā) balsojuma protokolam, LSFP valdes lēmumu par
LSFP personālsastāvu un tā atalgojumu noformēt atsevišķa dokumenta veidā, ko nosūtīt Izglītības un
zinātnes ministrijai saskaņošanai. Protokolam pievienot LSFP valdes locekļu balsojuma informāciju.
LSFP valdes locekļu balsojuma informācija
Valdes locekļa vārds, uzvārds

E-pasta adrese

Balsojums/apstiprinājums
saņemts (uz lsfp@lsfp.lv)

Einars Fogelis
Agita Ābele
Dagnis Dubrovskis
Kaspars Gorkšs
Mārtiņš Lazdovskis
Māris Liepiņš
Aivars Platonovs
Olafs Pulks
Andris Smočs
Raimonds Vējonis
Dina Vīksna

einars.fogelis@lsfp.lv
agita.abele@lspa.lv
dagnis.dubrovskis@lof.lv
gorkss13@gmail.com
martins.lazdovskis@lamsf.lv
maris.liepins@lsfp.lv
aivars@platonovs.lv
olafs.pulks@lff.lv
andris201@inbox.lv
raimonds.vejonis@lbs.lv
Dina.Viksna@riga.lv

13.05.2021.
06.05.2021.
13.05.2021.
13.05.2021.
13.05.2021.
07.05.2021.
11.05.2021.
06.05.2021.
07.05.2021.
07.05.2021.
13.05.2021.

Protokolu apstiprinu:

(paraksts)

Raimonds Vējonis

Protokolu sagatavoja:

(paraksts)

Artūrs Balodis-Rozītis
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2021. gada 5. maijā
plkst. 15.00
(sēde attālināti – tiešsaistes platformā Zoom)

Nr. 2.4.–21/06

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Dagnis Dubrovskis,
Kaspars Gorkšs, Mārtiņš Lazdovskis, Māris Liepiņš, Aivars Platonovs, Olafs Pulks, Andris Smočs,
Raimonds Vējonis, Dina Vīksna.
Pieaicinātie: LSFP revīzijas komisijas locekļi – Jānis Naglis, Aigars Svars; LSFP sekretariāta darbinieki
– ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis, galvenā grāmatvede Dace Kārklīte, projektu speciālists
Ronalds Režais, komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.
Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.
Darba kārtība:
1. Par LSFP darba komisiju sastāviem un nolikumiem.
2. Aktuālā informācija par darbu LSFP sportistu uzskaites un finansējuma sadales kritēriju
pilnveides darba grupā.
3. Informācija par aktualizētiem sporta federāciju pieteikumiem starptautisko sacensību rīkošanai
Latvijā 2021.gadā.
4. Informācija par konkursu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu
organizēšanai 2021.gadā.
5. Par LSFP prezidenta darba organizāciju.
6. Dažādi.
1. Par LSFP darba komisiju sastāviem un nolikumiem.
A. Balodis-Rozītis ziņo par plānotajām izmaiņām LSFP darba komisiju sastāvos, kas sagatavotas
balstoties uz iepriekšējās LSFP valdes sēdēs diskutēto un nolemto. Tāpat aktualizēti esošie komisiju
darbības nolikumi. Komisiju nolikumi ar plānotajiem komisiju personālsastāviem iepriekš nosūti valdes
locekļiem elektroniski.
Plašākās izmaiņas attiecas uz Sporta speciālistu sertifikācijas komisiju, kurā plānots apstiprināt
jaunu komisijas vadītāju un trīs jaunus komisijas locekļus. Atbilstoši 26.01.2010. MK noteikumiem Nr.77
“Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”,
Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas nolikumu un sastāvu 7 personu sastāvā apstiprina LSFP valde.
Lai nodrošinātu komisijas darba nepārtrauktību un ar to saistīto darbu nodošanu, A. Balodis-Rozītis
ierosina paredzēt, ka komisija plānotajā jaunajā sastāvā darbu uzsāk ar 2021. gada 1. jūniju, līdz tam
komisijas pienākumus pildot līdzšinējam komisijas sastāvam.
Atbilstoši 08.12.2009. MK noteikumiem Nr.1396 “Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju
kontroles kārtība”, Sporta federāciju komisiju 5 komisijas locekļu sastāvā izveido un tās nolikumu
apstiprina LSFP valde, komisijā iekļaujot divus pārstāvjus no LSFP valdes un pa vienam pārstāvim no
Izglītības un zinātnes ministrijas, biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" un biedrības "Latvijas
Paralimpiskā komiteja". Komisijas priekšsēdētājs ir LSFP valdes pārstāvis.
Atbilstoši 08.04.2021. MK noteikumiem Nr.215 „Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi”,
Šaušanas instruktoru sertificēšanas komisiju 5 komisijas locekļu sastāvā izveido un tās nolikumu
apstiprina LSFP valde, komisijā iekļaujot pa vienam pārstāvim no Valsts policijas, Izglītības un zinātnes
ministrijas, LSFP valdes un biedrības "Latvijas Šaušanas federācija", kā arī Izglītības un zinātnes
ministrijas deleģētu pārstāvi no mednieku organizācijas, kurā ir vismaz 500 biedru.
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Nolemj:
1.1. Apstiprināt Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas nolikumu (pielikumā) un komisiju šādā
sastāvā: Agita Ābele (komisijas vadītāja) – LSFP valde un LSPA; Anda Mičule – IZM; Māris Liepiņš –
LSFP; Voldemārs Arnis – RSU; Antra Aizstrauta – LSIIDP; Andris Kalniņš – sporta nozares eksperts;
Aleksandra Švalkovska – LSFP sertifikācijas speciāliste. Noteikt, ka, nodrošinot komisijas darba
nepārtrauktību un ar to saistīto darbu nodošanu, komisija apstiprinātajā sastāvā darbu uzsāk ar 2021.
gada 1. jūniju, līdz tam komisijas pienākumus pildot līdzšinējam komisijas sastāvam (Par: 11; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).
1.2. Apstiprināt Sporta federāciju komisijas nolikumu (pielikumā) un komisiju šādā sastāvā: Einars
Fogelis (komisijas vadītājs) – LSFP prezidents; Māris Liepiņš (komisijas lietvedis) – LSFP; komisijas
locekļi: Edgars Severs – IZM; Kaspars Iesaliņš – LPK; Ivars Pausks – LOK; komisijas protokolists –
LSFP ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
1.3. Apstiprināt Šaušanas instruktoru sertificēšanas komisijas nolikumu (pielikumā) un komisiju šādā
sastāvā: Māris Liepiņš (komisijas vadītājs) – LSFP valdes loceklis; Andris Melkers – Valsts policija; Ilze
Pauliņa – IZM; Ludmila Beļikova – LŠF; Vilnis Jaunzems – IZM delegāts no mednieku organizācijas.
(Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
2. Aktuālā informācija par darbu LSFP sportistu uzskaites un finansējuma sadales
kritēriju pilnveides darba grupā.
M. Lazdovskis informē par darbu LSFP sportistu uzskaites un finansējuma sadales kritēriju pilnveides
darba grupā, kā arī par aizvadīto IZM sporta nozares attīstības darba grupas sēdi 21.04.2021. un par
jau 07.05.2021. plānoto nākamo IZM darba grupas sēdi.
Darba grupā norit aktīvs darbs pie trim lielajiem tēmu blokiem – tautas sports, jaunatnes un bērnu sports
un augstu sasniegumu sports, pilnveidojot kritēriju sistēmu. M. Lazdovskis uzsver, ka IZM darbinieki
pauduši gatavību pakāpeniskai un konstruktīvai turpmākai sadarbībai, lai lemtu par šiem jautājumiem
visaugstākajā līmenī.
Notiek diskusija par IZM pasūtīto pētījumu par prioritāro sporta veidu noteikšanas procesu. K. Gorkšs
norāda, ka dokumentam nav sagatavota pietiekama izskaidrojošā un pamatojošā daļa un paskaidro,
kādēļ nepiekrīt dokumenta definējumam pētījuma statusā. Valdes locekļi skeptiski vērtē priekšlikumu,
ka sporta veida statuss – “olimpiskais sporta veids” – būtu izceļams kā viens no pamatkritērijiem līdzekļu
sadalei.
E. Fogelis rezumē, ka svarīgi saglabāt virzību uz tādas kritēriju sistēmas pilnveidi, kas balstās uz
skaidriem, izmērāmiem un pārbaudāmiem datiem.
Nolemj: Pieņemt zināšanai aktuālo informāciju par darbu LSFP sportistu uzskaites un finansējuma
sadales kritēriju pilnveides darba grupā. (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3. Informācija par aktualizētiem sporta federāciju pieteikumiem starptautisko sacensību
rīkošanai Latvijā 2021. gadā.
A. Balodis-Rozītis informē, ka skatot jautājumu par līdzfinansējumu sporta federāciju pieteikto
starptautisko sacensību rīkošanai Latvijā 2021.gadā, šī gada 10.februāra LSFP valdes sēdē tika
pieņemts lēmums atlikt jautājuma izskatīšanu uz vēlāku laiku, kad varētu būt zināma precīzāka
informācija par sacensību organizēšanas iespējām Latvijā, kā arī ņemot vērā, ka gandrīz visas no
pieteiktajām sacensībām plānotas 2021. gada vasarā vai gada otrajā pusē.
Šobrīd, pēc LSFP pieprasījuma, federācijas uz 28.04.2021. ir iesniegušas aktualizēto informāciju par
gada sākumā pieteiktajām plānotajām sacensībām, vairākās no kurām ir konstatējamas izmaiņas.
Apkopotā informācija par federāciju aktualizētiem pieteikumiem iepriekš nosūtīta valdes locekļiem
elektroniski (pielikumā). M. Lazdovskis lūdz LSFP sekretariātam pārliecināties, vai visas apkopojumā
iekļautās sacensības ir iekļautas starptautisko federāciju sporta sacensību kalendārā.
Atbilstoši līdzšinējai praksei, A. Balodis-Rozītis rosina līdz pilnvērtīgam pieteikumu izvērtējumam, šobrīd
lemt par līdzfinansējuma apstiprināšanu Latvijas Volejbola federācijas pieteiktajām starptautiskajām
sacensībām – CEV 2021.gada Eiropas čempionāta kvalifikācija sievietēm, kas norisināsies jau no 6.4

8.maijam, līdzfinansējuma aprēķinam piemērojot 2020.gada izvērtējuma viena kritērijpunkta finansiālo
vērtību. Attiecībā uz pārējiem federāciju pieteikumiem, LSFP valdes locekļi rosina, ņemot vērā no
federācijām šobrīd saņemto aktualizēto informāciju par plānotajām starptautiskajām sacensībām Latvijā
2021.gadā, uzdot LSFP sekretariātam veikt pilnvērtīgu saņemto pieteikumu izvērtējumu un piešķiramā
līdzfinansējuma aprēķinu atbilstoši LSFP kritērijiem izskatīšanai nākamajā plānotajā LSFP valde sēdē
jūnijā.
E. Fogelis papildus informē, ka LSFP saņemts arī Latvijas Vieglatlētikas savienības iesniegums par
finansiālu atbalstu sacensībām “Valsts prezidenta balva vieglatlētikā 2021”, kas paredzētas šī gada 13.14.augustā. Ņemot vērā sacensību īpašo statusu, vēsturiski ar atsevišķu valdības lēmumu šīm
sacensībām tika piešķirti līdzekļi no valsts budžeta, iepriekšējos gados atbalstot šīs sacensības ar
ievērojami lielāku finansiālo atbalstu nekā citas starptautiskās sacensības, kas saņem līdzfinansējumu
pēc LSFP kritērijiem. Valdes locekļi rosina Valsts Prezidenta balvu vieglatlētikā, ja tai līdzekļi tiek
piešķirti no LSFP šim mērķim paredzētiem līdzekļiem, vērtēt pēc vienotiem LSFP kritērijiem. Notiek
diskusija. E. Fogelis un R. Vējonis apņemas tuvākajā laikā par šo jautājumu tikties un izrunāt ar Valsts
prezidenta kanceleju un, nepieciešamības gadījumā, arī ar Izglītības un zinātnes ministriju, lai apzinātu
iespējamu turpmāko šī jautājuma virzību un risinājumu, par ko attiecīgi informēt LSFP valdi.
Nolemj:
3.1. Apstiprināt līdzfinansējuma piešķiršanu jau tuvākajā laikā plānoto starptautisko sporta sacensību
rīkošanai Latvijā 2021. gadā – Latvijas Volejbola federācijas sacensību “CEV 2021.gada Eiropas
čempionāta kvalifikācija sievietēm” 2021.gada 6.-8.maijā rīkošanai, līdzfinansējuma aprēķinam
piemērojot 2020.gada izvērtējuma viena kritērijpunkta finansiālo vērtību (pielikumā). (Par: 11; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).
3.2. Pieņemt zināšanai informāciju par aktualizētiem sporta federāciju pieteikumiem starptautisko
sacensību rīkošanai Latvijā 2021. gadā (pielikumā) un uzdot LSFP sekretariātam veikt pilnvērtīgu
saņemto pieteikumu izvērtējumu un piešķiramā līdzfinansējuma aprēķinu atbilstoši LSFP kritērijiem
izskatīšanai nākamajā plānotajā LSFP valde sēdē jūnijā. (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3.3. Pieņemt zināšanai informāciju par Latvijas Vieglatlētikas savienības iesniegumu par finansiālu
atbalstu sacensībām “Valsts prezidenta balva vieglatlētikā 2021” šī gada 13.-14.augustā un izskatīt šo
jautājumu kādā no nākamajām LSFP valdes sēdēm pēc pilnīgas informācijas saņemšanas. (Par: 11;
Pret: 0; Nepiedalās: 0).
4. Informācija par konkursu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu
organizēšanai 2021.gadā.
E. Fogelis informē, ka LSFP 2021. gada budžetā ieplānots mazāks finansējuma kopējais apjoms
sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai 2021. gadā,
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Ņemot vērā pastāvošo situāciju ar Covid-19 vīrusa izplatību un
Latvijas valdības noteiktos ierobežojumus, tuvākajā laikā masveidīgi tautas un jaunatnes sporta
pasākumi klātienē visticamāk nevarēs notikt, kā arī pastāvošā negatīvā epidemioloģiskā tendence
neļauj prognozēt, kad tuvākajā laikā varētu tikt mazināti ierobežojumi un notikt šāda tipa sporta
pasākumi. Šādos apstākļos visticamāk varētu notikt vien atsevišķi sporta pasākumi, piemēram, virtuālā
jeb attālinātā veidā.
A. Platonovs vērš uzmanību, ka pastāvošā situācija neļauj arī federācijām prognozēt, cik daudz līdzekļu
no esošajiem piešķirtajiem valsts budžeta resursiem varētu tikt izmantoti līdz gada beigām – vai
nenotiekošu sacensību dēļ līdzekļi būs jāatgriež valsts budžetā. Tādējādi arī no federāciju viedokļa
šobrīd būtu pāragri piešķirt federācijām budžeta līdzekļus sporta pasākumu rīkošanai.
Valdes locekļi vienojas, ka šobrīd grūti prognozēt situācijas attīstību, tādēļ rosina atkārtoti skatīt šo
jautājumu nākamajā LSFP valdes sēdē jūnijā, kad varēt būt plašāka informācija par turpmāko valdības
nostāju un plāniem attiecībā pret noteiktajiem ierobežojumiem, kas šobrīd ļoti būtiski ietekmē sporta
aktivitāšu iespējamo norisi 2021. gada vasarā.
Nolemj: Pieņemt zināšanai informāciju par plānoto finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu
jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai 2021. gadā un atkārtoti skatīt šo jautājumu nākamajā LSFP
valdes sēdē. (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
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5. Par LSFP prezidenta darba organizāciju.
E. Fogelis informē, ka 2021. gada 30. aprīlī pārtraucis darba attiecības ar Latvijas Olimpisko vienību un
turpmāk LSFP plāno darboties pilna darba laika ietvaros. M. Liepiņš norāda, ka iepriekš LSFP
prezidents LSFP sekretariātā bija nodarbināts uz nepilnu slodzi, un informē valdi, kā ir palielinājies
prezidenta veicamo pienākumu un darba apjoms un atbilstoši tam ir mainījusies slodze, līdz ar ko
paredzētas arī attiecīgas izmaiņas atalgojumā.
M. Lazdovskis ziņo par LSFP biroja darba organizāciju. M. Lazdovskis aicina valdei veikt balsojumu par
LSFP sekretariāta personālsastāvu un tā atalgojumu kopumā, lemjot par LSFP prezidenta atalgojumu
esošā budžeta ietvaros, kas jau ir iepriekš apstiprināts.
Valdes locekļi aicina LSFP sekretariātu elektroniski izsūtīt visiem valdes locekļiem kopīgu LSFP
darbinieku (LSFP personālsastāva un tā atalgojuma) sarakstu, par ko valdes locekļi varētu balsot
rakstveida (elektroniska) balsojuma veidā. Pēc LSFP valdes lēmuma visas izmaiņas sākotnēji
saskaņojamas ar IZM.
Nolemj: Uzdot LSFP sekretariātam sagatavot dokumentāciju par LSFP personālsastāvu un tam
noteikto atalgojumu, ko iesniegt LSFP valdei izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai. (Par: 11; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).
6. Dažādi.
6.1. Par Eiropas Komisijas Zaļā sporta darba grupas izveidi.
D. Dubrovskis ziņo Eiropas Komisijas (EK) Zaļā sporta darba grupas izveidi. EK aktīvi strādā pie dažādu
dokumentu izstrādes, kas drīzumā uzliks par nepieciešamību visām nozarēm ražošanas procesus un
produktus vērtēt pēc to radītās ietekmes uz vidi un attiecīgi šo ietekmi kompensēt. Tādēļ izveidota Zaļā
sporta darba grupa ar mērķi novērtēt sporta veidu radīto ietekmi uz vidi – sporta infrastruktūras
būvniecībai un sacensību rīkošanai būs jābūt klimata neitrālai. Izveidotā darba grupa strādās pie
attiecīgajiem normatīviem un regulējumiem, lai varētu nodrošināt klimata neitrālu sporta norisi. Jau
paziņots, ka 2024. gadā Olimpiskās spēles Parīzē būs klimata neitrālas, kas var ietekmēt to, kā Latvijas
Olimpiskajai komitejai un Latvijas sportistiem un sporta federācijām būs tām jāgatavojas.
D. Dubrovskis informē, ka IZM ir deleģējusi viņu šajā darba grupā pārstāvēt Latviju, līdz ar ko D.
Dubrovskis apņemas regulāri informēt LSFP valdi par aktuālajiem jaunumiem darba grupā.
Nolemj: Pieņemt zināšanai informāciju par EK Zaļā sporta darba grupas izveidi un par D. Dubrovska
dalību tajā, pārstāvot Latviju. (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0).

Sēdes vadītājs:

(paraksts)

Einars Fogelis

Protokolēja:

(paraksts)

Kristaps Zaļkalns

6

Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2021. gada 7. aprīlī
plkst. 15.00
(videokonferences formāts – platforma Zoom)

Nr. 2.4.–21/05

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Dagnis Dubrovskis,
Kaspars Gorkšs, Mārtiņš Lazdovskis, Māris Liepiņš, Aivars Platonovs, Olafs Pulks, Andris Smočs,
Raimonds Vējonis, Dina Vīksna.
Pieaicinātie: LSFP revīzijas komisijas locekļi – Jānis Geduševs, Jānis Naglis, Aigars Svars; LSFP
sekretariāta darbinieki – ģenerālsekretārs Artūrs Balodis Rozītis, galvenā grāmatvede Dace Kārklīte,
projektu speciāliste Aleksandra Švalkovska, projektu speciālists Ronalds Režais, komunikācijas
speciālists Kristaps Zaļkalns; Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietnieks – Sporta
departamenta direktors Edgars Severs.
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.
Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis Rozītis.
Darba kārtība:
1. Par LSFP konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” 2021. gadā
pieteikumu izvērtējumu.
2. Par LSFP darba komisijām/darba grupām.
3. Informācija par Sporta apgāda fondu un žurnālu “Sports”.
4. Dažādi.
1. Par LSFP konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem”
2021. gadā pieteikumu izvērtējumu.
A. Švalkovska informē un iepazīstina ar LSFP projektu konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana
sporta speciālistiem” pieteikumu izvērtējumu, rezultātiem un līdzfinansējuma sadales projektu, kas
veikts atbilstoši LSFP valdes apstiprinātajam konkursa nolikumam. Konkursa pieteikumu izvērtējums un
rezultātu projekts iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski.
Notiek diskusija par atsevišķiem konkursa pieteikumiem. Valdes locekļi vienojas aicināt precizēt Latvijas
Petanka sporta federācijas pieteiktā projekta nosaukumu, savukārt Latvijas Slidošanas asociācijai,
ņemot vērā, ka iesniegti divi pieteikumu, bet atbilstoši konkursa nolikumam, pretendents var iesniegt
vienu projekta pieteikumu par viena semināra rīkošanu, precizēt izvēlēto projektu.
Ņemot vērā, ka konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt tieši sporta speciālistu (treneru) tālākizglītības
programmu īstenošanu un kvalifikācijas celšanu, un ņemot vērā ierobežoto finansējuma apmēru, valdes
locekļi vienojas strikti pieturēties pie konkursa nolikuma un neatbalstīt pieteiktos projektus, kuru
mērķauditorija neatbilst minētajam konkursa mērķim.
K. Gorkšs pauž nostāju, ka nepiedalīsies balsojumā, jo nav bijis pietiekoši laika un iespējas iepriekš
iepazīties ar konkursa izvērtējumu, kā arī iepriekš ar konkursa nolikumu, tādēļ uzskata, ka korekti būtu
balsojumā nepiedalīties.
Nolēma: Apstiprināt LSFP konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem”
rezultātus un rekomendēto līdzfinansējuma sadali tālākizglītības programmu īstenošanai sporta
speciālistiem 2021. gadā (pielikumā). (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 1 (K. Gorkšs)).
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2. Par LSFP darba komisijām/darba grupām.
E. Fogelis norāda, ka jau iepriekšējā LSFP valdes sēdē tika ziņots par LSFP darba komisijām. Uz
normatīvo aktu pamata, LSFP deleģēto funkciju un uzdevumu izpildei, ir izveidotas un pastāvīgi
darbojas 3 darba komisijas – Sporta speciālistu sertifikācijas komisija, Šaušanas instruktoru
sertificēšanas komisija, Sporta federāciju komisija, kurām līdz ar jaunas LSFP valdes ievēlēšanu būtu
nepieciešams precizēt atsevišķu komisiju sastāvus un to nolikumus.
A. Balodis-Rozītis iepazīstina ar pašreizējiem minēto komisiju sastāviem. E. Fogelis informē, ka šobrīd
vēl norit darbs pie komisiju sastāvu atjaunošanas un notiek pārrunas ar atsevišķiem kandidātiem
darbam šajās komisijās. Plānots, ka jau nākamajā LSFP valdes sēdē varētu lemt par konkrētu komisiju
sastāvu apstiprināšanu. E. Fogelis informē par potenciālajiem šobrīd apzinātajiem kandidātiem darbam
šajās komisijās, kā arī aicina valdes locekļus izteikt savus priekšlikumus (ja tādi ir) par iespējamiem
kandidātiem, informējot par to 10 darba dienu laikā.
Tāpat E. Fogelis atgādina, ka iepriekšējā LSFP valdes sēdē tika konceptuāli atbalstīta LSFP darba
grupas izveidei darbam pie priekšlikumu izstrādes esošo LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales kritēriju
pilnveidei, sasaistē arī ar IZM plānotajām izmaiņām sporta nozares finansēšanas modelī kopumā valstī.
Viens no pirmajiem šīs darba grupas uzdevumiem, būtu darbs pie federāciju sportistu reģistrā
iekļaujamo reģistrēto (licencēto) sportistu definīcijas izstrādes un noteikšanas, saskaņojot to ar IZM, kā
to paredz starp LSFP un IZM noslēgtais sadarbības līgums 2021.gadam. Iepriekšējā LSFP valdes sēdē
tika atbalstīts priekšlikums darba grupas vadību uzticēt LSFP viceprezidentam M. Lazdovskim. Šobrīd
ir sagatavots iespējamais darba grupas sastāvs 10 ekspertu sastāvā, ar kuru iepazīstina M. Lazdovskis.
E. Fogelis informē arī par ieceri izveidot LSFP finanšu komisiju, kuru varētu vadīt LSFP viceprezidents
R. Vējonis, kā arī LSFP izglītības komisiju, kuru varētu vadīt LSFP valdes locekle D. Vīksna. Par šo
komisiju sastāviem un konkrētiem uzdevumiem vēl būtu jālemj tuvākajās LSFP valdes sēdēs.
Nolēma:
2.1. Pieņemt zināšanai informāciju par LSFP darba komisijām un plānotajām izmaiņām tajās, ko turpināt
skatīt nākamajā LSFP valdes sēdē, līdz tam LSFP sekretariātam sagatavojot konkrētus priekšlikumus.
(Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
2.2. Apstiprināt LSFP sportistu uzskaites un finansējuma sadales kritēriju pilnveides darba grupu šādā
sastāvā: darba grupas vadītājs – Mārtiņš Lazdovskis (LSFP viceprezidents, LMSF), Dagnis Dubrovskis
(LSFP valdes loceklis, LOF), Kaspars Gorkšs (LSFP valdes loceklis, LKSSA), Viesturs Koziols (LHF),
Jānis Liepiņš (LMPF), Aivars Platonovs (LSFP valdes loceklis, LPF), Toms Markss (LRF), Dmitrijs
Miļkevičs (LVS), Edgars Šneps (LBS), Artūrs Balodis-Rozītis (LSFP ģenerālsekretārs). (Par: 11; Pret:
0; Nepiedalās: 0).
2.3. Apstiprinātajai LSFP sportistu uzskaites un finansējuma sadales kritēriju pilnveides darba grupai
primāri uzsākt darbu pie federāciju sportistu reģistrā iekļaujamo reģistrēto (licencēto) sportistu
definīcijas izstrādes (atbilstoši starp LSFP un IZM noslēgtā sadarbības līguma 2021.gadam prasībām),
sadarbībā ar IZM un citām iesaistītajām pusēm, par darba gaitu ziņojot LSFP valdei (Par: 11; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).
3. Informācija par Sporta apgāda fondu un žurnālu “Sports”.
Ziņo žurnāla “Sports” galvenā redaktora vietnieks Kristaps Zaļkalns par žurnāla “Sports” attīstību un
vietu/lomu par sportu rakstošo mediju vidē un nākotnes attīstības redzējumu. E. Severs skaidro
līdzšinējos un nākotnē iespējamos finansējuma jeb dotācijas piešķiršanas nosacījumus LSFP sporta
nozares aktualitāšu un norišu atspoguļošanai, kā arī sporta aktivitāšu popularizēšanai sabiedrībā.
Notiek diskusija. E. Severs informē, ka atsaucoties uz Latvijas Nacionālās sporta padomes lēmumu par
valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” sadalījumu 2021. gadā, IZM Sporta departaments līdz
š.g. 9.aprīlim sagatavos un nosūtīs vēstuli vadošajām sporta organizācijām Latvijā ar lūgumu sniegt
vērtējumu par līdzšinējo īstenoto informatīvo programmu (t. sk. žurnālu “Sports”), kā arī iespējamo
redzējumu un piedāvājumus par programmas īstenošanas pilnveidojumiem. E. Severs pauž viedokli, ka
2021. gads šajā ziņā varētu tikt uzskatīts par zināmu pārejas periodu plašākām pārmaiņām, par kuru
ieviešanu varētu diskutēt sākot no 2022. gada, par ko būtu jābūt sporta nozares kopīgam lēmumam.
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Nolēma: Pieņemt zināšanai K. Zaļkalna un E. Severa sniegto informāciju par žurnālu “Sports” un valsts
budžeta finansējumu sporta nozares aktualitāšu un norišu atspoguļošanai, kā arī sporta aktivitāšu
popularizēšanai sabiedrībā (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
4. Dažādi.
4.1. Par aktuālajiem Covid-19 ierobežojumiem sportā.
Pēc LSFP valdes locekļu aicinājuma, E. Severs skaidro aktuālos Covid-19 ierobežojumus sportā pēc
ārkārtējās situācijas atcelšanas un šobrīd spēkā esošo normatīvo regulējumu attiecībā uz sporta treniņu
un sacensību norisi no 2021.gada 7.aprīļa. Informē par iespējamiem un plānotajiem turpmākajiem
soļiem ierobežojumu pakāpeniskai mīkstināšanai. Notiek diskusija.
Nolēma: Lai turpinātu diskusiju, šī gada 12. aprīlī organizēt atsevišķu attālinātu sanāksmi par Covid-19
ierobežojumiem sportā, pieaicinot LSFP valdes un IZM Sporta departamenta pārstāvjus, lai kopīgi
diskutētu un vienotos par iespējamiem turpmākajiem soļiem ierobežojumu pakāpeniskai mīkstināšanai.

Sēdes vadītājs:

(paraksts)

Einars Fogelis

Protokolēja:

(paraksts)

Artūrs Balodis-Rozītis
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2021. gada 18. martā
plkst. 14.00
(videokonferences formāts – platforma Zoom)

Nr. 2.4.–21/04

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Dagnis Dubrovskis,
Kaspars Gorkšs, Mārtiņš Lazdovskis, Māris Liepiņš, Aivars Platonovs, Olafs Pulks, Andris Smočs,
Raimonds Vējonis un Dina Vīksna.
Pieaicinātie: 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. Par LSFP valdes priekšsēdētāja vietnieku (viceprezidentu) apstiprināšanu.
2. Informācija par LSFP darba komisijām.
3. Informācija par LSFP valdes sēžu norises organizatoriskiem jautājumiem.
1. Par LSFP valdes priekšsēdētāja vietnieku (viceprezidentu) apstiprināšanu.
E. Fogelis atklāj valdes sēdi un sveic jaunievēlētos LSFP valdes locekļus. Atbilstoši LSFP statūtiem,
LSFP valde pēc LSFP prezidenta priekšlikuma apstiprina divus LSFP valdes priekšsēdētāja vietniekus
(viceprezidentus) no valdes locekļu vidus. Saskaņā ar LSFP statūtiem valdes priekšsēdētājs un viņa
vietnieki ir tiesīgi pārstāvēt LSFP katrs atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi – kopā ar diviem citiem valdes
locekļiem. LSFP prezidents E. Fogelis apstiprināšanai par LSFP viceprezidentiem izvirza Latvijas
Basketbola savienības prezidentu Raimondu Vējoni un Latvijas Motosporta federācijas prezidentu
Mārtiņu Lazdovski.
Nolemj:
1.1. Atbilstoši LSFP statūtiem par LSFP valdes priekšsēdētāja vietnieku (viceprezidentu) ar atsevišķām
pārstāvniecības tiesībām apstiprināt Raimondu Vējoni (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 1).
1.2. Atbilstoši LSFP statūtiem par LSFP valdes priekšsēdētāja vietnieku (viceprezidentu) ar atsevišķām
pārstāvniecības tiesībām apstiprināt Mārtiņu Lazdovski (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 1).
2. Informācija par LSFP darba komisijām.
E. Fogelis informē par LSFP darba komisijām, kas izveidotas un darbojas atbilstoši normatīvajos aktos
LSFP deleģēto funkciju un uzdevumu izpildei – Sporta speciālistu sertifikācijas komisija, Šaušanas
instruktoru sertificēšanas komisija, Sporta federāciju komisija. Ņemot vērā faktu, ka dažās no šīm
komisijām ir noteikta prasība, ka to personālsastāvā tiek iekļauts noteikts skaits pārstāvju no LSFP
valdes, E. Fogelis norāda, ka jau nākamajā valdes sēdē būtu jāskata jautājums par atsevišķu komisiju
personālsastāva precizēšanu.
Papildus minētajam, E. Fogelis ierosina, ka pēc LSFP valdes pašas iniciatīvas būtu izveidojama komisija
jeb darba grupa darbam pie priekšlikumu izstrādes esošo LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales kritēriju
pilnveidei, sasaistē arī ar IZM plānotajām izmaiņām sporta nozares finansēšanas modelī kopumā valstī.
Viens no pirmajiem šīs komisijas jeb darba grupas uzdevumiem, būtu darbs tieši pie federāciju sportistu
reģistrā iekļaujamo reģistrēto (licencēto) sportistu definīcijas izstrādes un noteikšanas, saskaņojot to ar
IZM, kā to paredz starp LSFP un IZM noslēgtais sadarbības līgums 2021.gadam. Līgums arī paredz
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sporta federācijām pienākumu līdz 2021.gada 30.septembrim izveidot šādu sportistu reģistru, kam jābūt
publiski pieejamam, balstoties uz LSFP, sadarbībā ar IZM, noteikto definīciju. E. Fogelis šīs darba
grupas vadību aicina uzņemties LSFP viceprezidentam M. Lazdovskim, kurš jau iepriekš aktīvi
iesaistījies un izteicis priekšlikumus LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales kritēriju pilnveidei. Par
konkrētu darba grupas sastāvu E. Fogelis aicina lemt nākamajā LSFP valdes sēdē.
Nolemj: Informāciju pieņemt zināšanai. Aicināt LSFP viceprezidentu M. Lazdovski vadīt plānoto darba
grupu darbam pie priekšlikumu izstrādes esošo LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales kritēriju pilnveidei
(Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 1).
3. Informācija par LSFP valdes sēžu norises organizatoriskiem jautājumiem.
E. Fogelis un A. Balodis-Rozītis informē LSFP jaunievēlēto valdi par LSFP valdes sēžu sasaukšanas
un norises kārtību, kā arī citiem ar valdes darbu saistītiem organizatoriskiem jautājumiem. Tiek izteikts
priekšlikums LSFP valdes sēžu norisi plānot katra mēneša pirmajā trešdienā pulksten 15.00. Jebkurā
gadījumā plānotās kārtējās valdes sēdes laiku, saskaņojot to ar LSFP valdes priekšsēdētāju, precizē
LSFP sekretariāts, nosūtot attiecīgu uzaicinājumu un informāciju valdes locekļiem.
Nolemj: Informāciju pieņemt zināšanai. Par vēlamo LSFP valdes sēžu norises laiku noteikt katra
mēneša pirmo trešdienu pulksten 15.00. (Par: 11; 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
2021. gada 24. februārī
plkst. 15.00
(videokonferences formāts – platforma Zoom)

Nr. 2.4.–21/03

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: LSFP sekretariāta darbinieki – ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis, galvenā
grāmatvede Dace Kārklīte, komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.
Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis.
Darba kārtība:
1. Par LSFP 2021. gada biedru kopsapulci un LSFP prezidenta, valdes locekļu un revīzijas
komisijas vēlēšanām.
2. Dažādi.
1. Par LSFP 2021. gada biedru kopsapulci un LSFP prezidenta, valdes locekļu un revīzijas
komisijas vēlēšanām.
E. Fogelis informē, ka iepriekšējā LSFP valdes sēdē, šī gada 10.februārī jau tika skatīts jautājums par
LSFP ikgadējās biedru kopsapulces sasaukšanu, kurā šogad, saskaņā ar LSFP statūtiem, paredzētas
arī LSFP prezidenta, valdes locekļu un revīzijas komisijas vēlēšanas. E. Fogelis norāda, ka izvērtējot
iespējamos risinājumi kopsapulces rīkošanai, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un pastāvošos
pulcēšanās ierobežojumus, kā arī to, ka esošās valdes locekļu pilnvaras atbilstoši LSFP statūtiem
beidzas 2021. gada 14. martā, ir priekšlikums kopsapulci, t.sk. LSFP prezidenta, valdes locekļu un
revīzijas komisijas vēlēšanas šogad rīkot attālināti jeb tiešsaistē 2021. gada 12. martā tiešsaistes
platformā “Zoom”. Savukārt balsojumu nodrošināšanai plānots izmantot papildus tehnisku risinājumu
(platformu), kas ļauj identificēt un uzskaitīt balsošanas rezultātus.
M. Liepiņš skaidro, ka kopsapulce var tikt organizēta attālināti, ievērojot un pamatojoties uz Covid-19
infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37. pantu. Savukārt atbilstoši LSFP statūtu 7.5. punktam,
kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces nosūtot katram biedram
rakstisku uzaicinājumu. M. Liepiņš prezentē kopsapulces uzaicinājumu ar kopsapulces darba kārtības
un darba reglamenta projektu, kā arī LSFP prezidenta, valdes locekļu un revīzijas komisijas vēlēšanu
nolikuma projektu.
Notiek diskusija. M. Bičevskis pauž viedokli, ka lai arī juridiski visi termiņi un nosacījumi tiek ievēroti,
tomēr viņaprāt kopsapulce tiek izsludināta pārāk vēlu, nedodot biedriem pietiekamu laiku, kas neatbilst
labai pārvaldībai un rosina rīkot kopsapulci vēlāk. Pārējie LSFP valdes locekļi atbalsta kopsapulces
rīkošanu attālināti jeb tiešsaistē 2021. gada 12. martā.
Nolemj:
1.1. Sasaukt LSFP 2021. gada kārtējo biedru kopsapulci 2021. gada 12. martā plkst. 14.00 un atbilstoši
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumam rīkot to attālināti, izmantojot elektroniskos
saziņas līdzekļus – nodrošinot kopsapulces norisi tiešsaistes platformā “Zoom”, kā arī tehnisko
nodrošinājumu, kas ļauj fiksēt kopsapulces norisi (ieraksts), identificēt un uzskaitīt balsošanas
rezultātus. (Par: 8; Pret: 1 (M. Bičevskis); Nepiedalās: 0).
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2.2. Apstiprināt LSFP 2021. gada 12. marta kopsapulces darba kārtības un darba reglamenta projektu,
kā arī LSFP vēlēšanu nolikumu (valdes priekšsēdētāja (prezidents), valdes locekļu un revīzijas komisijas
locekļu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtība) (pielikumā). (Par: 8; Pret: 1 (M. Bičevskis); Nepiedalās: 0).

Sēdes vadītājs:

(paraksts)

Einars Fogelis

Protokolēja:

(paraksts)

Artūrs Balodis-Rozītis
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME”
(reģ. Nr. 40008022932)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2021. gada 10. februārī
plkst. 15.00
(videokonferences formāts – platforma Zoom)

Nr. 2.4.–21/02

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Mārtiņš Bičevskis,
Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Andris Smočs, Dina Vīksna, Gundars Upenieks.
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, komunikācijas speciālists
Kristaps Zaļkalns. Plkst. 16:00 pievienojas sporta federāciju pārstāvji Jānis Liepiņš, Andris Feldmanis,
Agris Blaus.
Sēdē nepiedalās: valdes loceklis Mārtiņš Lazdovskis.
Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.
Protokolē: komunikācijas speciālists Kristaps Zaļkalns.
Darba kārtība:
1. Par LSFP 2021. gada budžeta projektu.
2. Par valsts budžeta līdzekļu un VKS (LVM) ziedojumu līdzekļu sadali atzīto sporta federāciju
darbībai un plānotajām aktivitātēm 2021. gadā, saskaņā ar LSFP valsts budžeta līdzekļu
sadales kritērijiem un principiem.
3. Par līdzfinansējumu atsevišķu sporta federāciju starptautisko sacensību rīkošanai Latvijā 2021.
gadā.
4. Par konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” nolikumu 2021.
gadam.
5. Par Disciplinārās antidopinga komisijas locekļa izvirzīšanu.
6. Par LSFP 2021. gada biedru kopsapulces organizēšanu un LSFP valdes vēlēšanām.
7. Dažādi.
1. Par LSFP 2021. gada budžetu.
D. Kārklīte prezentē plānotā LSFP 2021. gada budžeta projektu, kas izstrādāts pēc vairākām LSFP
diskusiju kārtām, un komentē atsevišķas plānotā budžeta sadaļas un salīdzinot to ar iepriekšējo gadu.
E. Fogelis piebilst, ka, sākot ar 2022. gadu, valsts budžeta dotācijas līdzekļi 26 olimpisko sporta veidu
federācijās nodarbināto sporta speciālistu (treneru) algu sadalei tiks pārnesti sadalei pie budžeta
līdzekļiem saskaņā ar LSFP kritērijiem, kurus attiecīgi plānots mainīt, un šo līdzekļu sadale būs pašu
federāciju pārziņā. 2021. gads treneru algu dotācijas sistēmas maiņai noteikts par pārejas periodu.
E. Severs ziņo par žurnālu “Sports”, kam joprojām ir atcelts IZM sākotnēji piešķirtais budžets 90 000
eiro apmērā. Viņš informē, ka 2021. gada valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports”
apakšprogrammā 09.09.00 „Sporta federācijas un sporta pasākumi” sporta nozares aktualitāšu un
norišu atspoguļošanai, kā arī sporta aktivitāšu popularizēšanai sabiedrībā paredzēto valsts budžeta
līdzekļu 90 000 eiro saņēmēju (projekta īstenotāju) IZM noteiks pēc LSFP atskaites par pēdējos trīs
gados informatīvās programmas ietvaros paveikto, žurnāla „Sports” sasniegto žurnāla drukātās versijas
un digitālo platformu auditoriju izvērtēšanas un diskusijām ar sporta nozares organizācijām. Tāpat E.
Severs uzsver, ka tuvākajā laikā vadošo sporta organizāciju pārstāvji tiks aicināti uz diskusiju, lai lemtu
par žurnāla “Sports” tālāko darbību.
Nolemj: Apstiprināt LSFP 2021.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas
09.09.00. “Sporta federācijas un sporta pasākumi” LSFP piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadales
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projektu (pielikumā) un pieņemt zināšanai informāciju par situāciju ar žurnālu “Sports”. (Par: 8; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).
2. Par valsts budžeta līdzekļu un VKS (LVM) ziedojumu līdzekļu sadali atzīto sporta federāciju
darbībai un plānotajām aktivitātēm 2021. gadā, saskaņā ar LSFP valsts budžeta līdzekļu
sadales kritērijiem un principiem.
A. Balodis-Rozītis skaidro valsts budžeta līdzekļu un VKS (LVM) ziedojumu līdzekļu sadali atzīto sporta
federāciju darbībai un plānotajām aktivitātēm 2021. gadā, saskaņā ar LSFP valsts budžeta līdzekļu
sadales kritērijiem un principiem.
A. Balodis-Rozītis vērš uzmanību uz sporta speciālistu darba samaksas sadalījumu, kas paredzēta 26
olimpisko sporta veidu federācijām. Finansējuma sadales kritēriji sporta speciālistu darba samaksai
ieviesti 2014. gadā, taču, sākot ar 2022. gadu, paredzēts šos līdzekļus pārnest pie budžeta līdzekļiem
sadalei saskaņā ar LSFP kritērijiem, tādēļ 2021. gadā ieviests pārejas periods, lai federācijas varētu
pakāpeniski pielāgoties izmaiņām, kas tika apspriestas iepriekšējā LSFP valdes sēdē. A. Balodi- Rozītis
norāda, ka šim nolūkam LSFP valdē notika atsevišķa diskusija, kuras rezultātā tika izstrādāta kārtība
pārejas periodam.
Ņemot vērā, ka daļa sporta federāciju katru gadu neiesniedz savlaicīgu finanšu atskaišu dokumentus,
kavējot LSFP un līdz ar to kopējo sporta nozares darbu, D. Kārklīte rosina ieviest finanšu disciplīnas
koeficientus, lai mudinātu atsevišķas federācijas izpildīt saistības noteiktajos termiņos. Izstrādāto
finanšu disciplīnas mehānismu – “Noteikumi par LSFP piešķiramās ikgadējās dotācijas aprēķinam
piemērojamajiem Finanšu disciplīnas koeficientiem” detalizēti skaidro D. Kārklīte.
Finanšu disciplīnas koeficients paredz – veicot konkrētajā gadā atzītajām sporta federācijām
piešķiramās dotācijas līdzekļu apmēra aprēķinu saskaņā ar LSFP valdes apstiprinātiem un ar IZM
saskaņotiem valsts budžeta līdzekļu sadales kritērijiem, tiek ņemta vērā arī federācijas finanšu
disciplīnas ievērošana. Tā ir atbilstoša starp LSFP un sporta federāciju noslēgtajam sadarbības
līgumam – iepriekšējā kalendārā gada ietvaros, piemērojot noteikumos konkrēti atrunātus Finanšu
disciplīnas koeficientus (FDK).
D. Vīksna rosina precizēt redakcijas 4. punktu, paredzot papildu rīcību situācijām, ja finansēšanas plāns
tiek iesniegts novēloti un tiek kavēta finansējuma apguve.
Nolemj:
2.1. Apstiprināt valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00. “Sporta federācijas un sporta pasākumi”
dotācijas un VKS ziedojumu līdzekļu sadali sporta veidu federācijām un darbības jomu sporta
federācijām 2021. gadam saskaņā ar LSFP apstiprinātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju
saskaņotiem finansējuma sadales kritērijiem un principiem (pielikumā). (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
2.2. Apstiprināt noteikumus par LSFP piešķiramās ikgadējās dotācijas aprēķinam piemērojamajiem
Finanšu disciplīnas koeficientiem. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3. Par līdzfinansējumu atsevišķu sporta federāciju starptautisko sacensību rīkošanai Latvijā
2021. gadā.
E. Fogelis informē par februārī, martā un aprīlī jeb tuvākajā laikā gaidāmajām starptautiskajām
sacensībām Latvijā 2021. gadā. Ņemot vērā neskaidro situāciju pandēmijas dēļ, kā arī to, ka lielākā
daļa pieteikto sacensību plānotas 2021. gada vasarā un gada otrajā pusē, finansējuma aprēķini vēl nav
veikti.
Tuvākajā laikā gaidāmās starptautiskās sacensības Latvijā ir Latvijas Peldēšanas federācijas rīkotās
meistarsacīkstes Ķīpsalas peldbaseinā no 26.-28. februāra “Latvian Open”, kas ir iekļautas
starptautiskās federācijas (FINA) kalendārā, jo to ietvaros notiks kvalifikācijas sacensības Tokijas
olimpiskajām spēlēm. E. Fogelis norāda, ka atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un pastāvošajiem
noteikumiem valstī sacensībās drīkstēs piedalīties tikai dalībnieki, kuri ir vecāki par 18 gadiem jeb
pieaugušie sportisti.
E. Severs uzsver, ka Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.16.
punkts nosaka aizliegt un atcelt visus sporta pasākumus, izņemot punkta apakšpunktos minētos
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izņēmumus – starptautisko olimpisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta
sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētos oficiālos treniņus) pieaugušo izlašu sportistiem, ja
tās norisinās bez skatītājiem. Savukārt jauniešu un junioru dalība sacensības nav atļautas. Vienlaikus,
pastāvot apgrūtinājumiem ieceļot Latvijā no ārzemēm, augstas klases sportistiem ir atļauts ieceļots
valstī, traktējot to kā sportista darbu, jo Latvijā ir atļauts ieceļot darba nolūkā – atlētu dalība sacensībās
tiek interpretēts kā darbs. Pēc sarunām ar Latvijas Komandu sporta spēļu asociāciju (LKSSA) tuvākajā
laikā valdībā varētu tikt lemts minētā 5.16. punkta apakšpunktu izņēmumus papildināt ar jēdzieniem
“jauniešu” un “junioru”, tādējādi atļaujot sacensībās piedalīties dalībniekiem, kuri ir jaunāki par 18
gadiem.
E. Severs uzsver, ka kopumā sporta nozarei jābūt gatavai ilgstoši sadzīvot ar ierobežojumiem, jo
prognozējams, ka cīņa ar COVID-19 ilgstoši turpināsies.
E. Fogelis rosina kopējo finansējuma sadali sporta federāciju starptautisko sacensību rīkošanai Latvijā
2021. gadā atlikt uz vēlāku laiku, kad būs zināma precīzāka informācija sacensību organizēšanas
iespējām un par pieļaujamo dalībnieku vecumu, un šobrīd lemt par finansējuma piešķiršanu tikai
tuvākajā laikā gaidāmajām starptautiskajām sacensībām Latvijā – Latvijas Peldēšanas federācijas,
Latvijas Futbola federācijas un Latvijas Handbola federācijas rīkotajām starptautiskajām sacensībām.
Ņemot vērā, ka starptautisku sacensību rīkošanai Latvijā 2021. gadā ir iesniegts līdzīgs pieteikumu
apjoms kā 2020. gadā un arī kopējais mērķim paredzētais budžeta apjoms ir līdzīgs, A. Balodis-Rozītis
rosina minētajām trijām starptautiskajām sacensībām pavasarī finansējuma apjomu aprēķināt, nosakot
viena kritērijpunkta finansiālo vērtību, vadoties pēc pagājušā gada finansējuma sadalījuma (viena
punkta vērtības), lai veiktu iespējami objektīvu līdzekļus sadali, piemērojot sadales kritērijus.
Notiek diskusija par piešķiramo finansējuma apjomu starptautisko sacensību rīkošanai, kas Latvijā
notiks tuvākajā laikā.
Nolemj:
3.1. Apstiprināt LSFP līdzfinansējuma piešķiršanu to starptautisko sporta sacensību rīkošanai Latvijā
2021. gadā, kas plānotas tuvākajā laikā un kuru norise šobrīd ir iespējama – Latvijas Peldēšanas
federācijas, Latvijas Futbola federācijas un Latvijas Handbola federācijas rīkotajām sacensībām,
līdzfinansējuma aprēķinam piemērojot 2020.gada izvērtējuma viena kritērijpunkta finansiālo vērtību
(pielikumā). (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3.2. Atlikt jautājuma izskatīšanu par līdzfinansējuma piešķiršanu pārējo sporta federāciju pieteikto
starptautisko sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2021. gadā uz vēlāku laiku, kad varētu būt zināma
precīzāka informācija par sacensību organizēšanas iespējām Latvijā, ņemot vērā, ka gandrīz visas no
pieteiktajām sacensībām plānotas 2021. gada vasarā vai gada otrajā pusē. Pie jautājuma izskatīšanas
atgriezties ne vēlāk kā 2021. gada aprīlī. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
4. Par konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” nolikumu
2021. gadam.
A. Balodis-Rozītis informē, ka LSFP jau septīto 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 un citus konkursa nosacījumus. A. Balodis-Rozītis iepazīstina ar LSFP valdes iepriekšējos
gados apstiprināto konkursa nolikumu un paskaidro, ka 2021. gada konkursa nolikumā tiek iekļauts
punkts, kas pieļauj mācību seminārus organizēt attālināti.
A. Balodis-Rozītis rekomendē kā pieteikumu iesniegšanas termiņu dalībai konkursā noteikt 2021. gada
19. martu.
Nolemj: Apstiprināt LSFP konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem”
nolikumu 2021. gadam (pielikumā), par konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu nosakot 2021. gada
19. martu. LSFP sekretariātam – 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).
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5. Par Disciplinārās antidopinga komisijas locekļa izvirzīšanu.
E. Fogelis ziņo, ka līdzšinējais LSFP izvirzītais Disciplinārās antidopinga komisijas loceklis, bijušais
Latvijas Motosporta federācijas ģenerālsekretārs Kaspars Kuļikovs, lielās noslodzes dēļ nolēmis
neturpināt darbu komisijā. Līdz ar to, šobrīd Latvijas Antidopinga birojs (LAB) ir lūdzis LSFP izvirzīt jaunu
kandidātu Disciplinārās antidopinga komisijas locekļu sastāvam, kas apņemtos veikt arī sekretāra
funkcijas.
LAB ir uzrunājis juristi Lieni Leldi Riebu Disciplinārās antidopinga komisijas locekļu sastāvam un
sekretāra funkciju pildīšanai. L. L. Rieba ir specializējusies sporta tiesībās un pēc LAB piedāvājuma ir
izteikusi vēlmi darboties Disciplinārās antidopinga komisijas locekļu sastāvā, pildot sekretāra funkcijas.
Nolemj: Pilnvarot LSFP prezidentu E. Fogeli un ģenerālsekretāru A. Balodi-Rozīti veikt pārrunas ar
kandidāti L. L. Riebu un pozitīva vērtējuma gadījumā izvirzīt L. L. Riebu darbam Disciplinārajā
antidopinga komisijā (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
6. Par LSFP 2021. gada biedru kopsapulces organizēšanu un LSFP valdes vēlēšanām.
E. Fogelis informē, ka ir izskatīti vairāki iespējamie risinājumi LSFP ikgadējās kopsapulces sasaukšanai
un rīkošanai, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un pastāvošos noteikumus valstī. Viens no
variantiem, ka kopsapulces process varētu notikt divās daļās – lai ievērotu normatīvajos aktos noteiktos
termiņus, attālināti apstiprināt LSFP gada pārskatu un 2021. gada budžetu, bet šogad paredzētās LSFP
prezidenta, valdes locekļu un revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas varētu atlikt uz nedaudz vēlāku laiku,
lai tās varētu rīkot klātienē, ja to atļaus Covid-19 ierobežojumi un ja ir iespējams juridiski pagarināt
esošās LSFP valdes locekļu pilnvaras.
M. Liepiņš skaidro lēmuma juridisko pusi. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu
praktiski iespējams balsojumu noturēt, piemēram, Zoom video platformā vai ar e-pastu starpniecību.
Nolemj: Uzdot LSFP sekretariātam izvērtēt LSFP biedru kopsapulces rīkošanas iespējas un galējo
lēmumu par 2021.gada LSFP kopsapulces sasaukšanu un rīkošanu pieņemt nākamajā valdes sēde.
(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
7. Dažādi.
7.1. Diskusija ar federāciju pārstāvjiem par valsts budžeta līdzekļu finansējumu un treneru
atalgojumu.
Pulksten 16:00 LSFP valdes sēdei pievienojas Latvijas Modernās pieccīņas federācijas prezidents Jānis
Liepiņš un federācijas pārstāvis Andris Feldmanis, kā arī Latvijas Jātnieku federācijas prezidents Agris
Blaus.
E. Fogelis informē par situāciju saistībā dotāciju sporta federācijās nodarbināto sporta speciālistu
(treneru) darba samaksai un kā tā attīstījusies, kopš 2012. gada, kad tika aktualizēts jautājums par
treneru algu dotācijas sistēmas modernizēšanu. Ir paredzēts pāriet uz citu kritēriju finansēšanas modeli
– turpmāk federācijas saņems no valsts nevis iezīmētu finansējumu ar norādēm, kam tieši tas
izlietojams, bet katra federācijas vadība iekšēji nolems, kā sadalīt tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu
resursu, tādējādi LSFP līdzīgi kā Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) realizēs vienas pieturas aģentūras
principu. Katrai federācijai tiks piešķirts vienots līdzekļu kopums, kas aptvers arī šo treneru atalgojuma
finansējumu, kurš iepriekš tika novirzīts atsevišķi 26 olimpisko sporta veidu federācijām. Līdz ar to tā
būs katras federācijas izšķiršanās, kā sabalansēt valsts budžeta līdzekļu finansējumu un kādu līdzekļu
apjomu novirzīt treneru atalgojumam.
E. Severs skaidro, ka sistēmu nolemts mainīt, jo tā nav bijusi vienlīdzīga pret visiem sporta veidiem.
Atsevišķas sporta federācijas, kuru pārraudzībā iepriekš bijušas valsts dibinātas iestādes un kas jau ir
likvidētas kopš 2008. gada, lai funkciju pildītu efektīvāk, valsts budžeta līdzekļu ieguvē bijušas
privileģētā stāvoklī. E. Severs uzsver, ka ar minētajām federācijām no IZM puses treneru algu jautājums
tiek risināts vairāk nekā piecus gadus, taču federācijas nav izrādījušas pietiekamu iniciatīvu, lai
jautājumu varētu sakārtot.
Diskusija – J. Liepiņš, A. Feldmanis, A. Blaus, E. Severs, E. Fogelis, M. Lazdovskis.
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Nolemj: Pieņemt zināšanai E. Fogeļa, E. Severa, kā arī Latvijas Modernās pieccīņas federācijas un
Latvijas Jātnieku federācijas pārstāvju 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)
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2021. gada 19. janvārī
plkst. 15.00
(videokonferences formāts – platforma Zoom)

Nr. 2.4.–21/01

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Mārtiņš Bičevskis,
Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Andris Smočs, Dina Vīksna, Gundars Upenieks.
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, 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 LSFP 2021. gada budžetu.
2. Par
dotāciju
sporta
federācijās
nodarbināto
sporta
speciālistu
(treneru)
darba samaksai 2021. gadā.
3. Par sporta federāciju plānotajām starptautiskajām sporta sacensībām Latvijā 2021. gadā.
4. Par Latvijas Skijoringa federāciju.
5. Informācija par ikgadējiem LSFP projektu konkursiem 2021. gadā:
5.1. Konkurss tālākizglītības programmu īstenošanai sporta speciālistiem.
5.2. Konkurss sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai.
6. Dažādi.
1. Par LSFP 2021. gada budžetu.
E. Severs komentē LSFP 2021. gada budžeta projektu, skaidrojot plānoto no IZM piešķirto līdzekļu
apjomu un sadalījumu. Viņš paskaidro, ka atšķirībā no līdzšinējās kārtības, sadarbības līgumā starp
IZM un LSFP nav plānots tik smalki atrunāt konkrētas summas un to sadalījumu pa atsevišķām LSFP
realizētajām programmām, taču vairāk šo lēmumu atstājot LSFP valdes ziņā. Līdzīgi kā iepriekšējos
gadus, slēdzot līgumu, LSFP būs apstiprināšanai IZM jāiesniedz LSFP finansējuma sadalījuma tāme.
Viņš norāda, ka šīs sadales veikšana tiks uzticēta LSFP kā nozares ekspertam. E. Severs kā būtisku
jauninājumu norāda, ka 2021. gada sadarbības līgumos ar sporta federācijām tiks aicināts iekļaut
punktu, kas paredz – visām federācijām būs jāizveido sistēma licencēto sportistu uzskaitīšanai, lai IZM
var operatīvi iegūt datus, jo turpmāk plānots uzskaitīt tieši katras sporta federācijas licencētos sportistus.
D. Kārklīte papildina E. Severa sniegto informāciju, detalizēti skaidrojot sagatavotā LSFP budžeta
projekta plānu par katru no punktiem. M. Bičevskis ierosina par LSFP budžeta projektu rīkot atsevišķu
diskusiju, pēc kuras būtu sagatavojams galējais budžeta projekta variants tā iesniegšanai saskaņošanai
IZM. Valdes locekļi vienojas par atsevišķas tiešsaistes diskusijas laiku - 2021. gada 21. janvārī janvārī
plkst. 11:00.
Nolemj:
1.1. Pieņemt zināšanai E. Severa un D. Kārklītes ziņojumu par LSFP budžeta projektu. (Par: 8; Pret: 0;
Nepiedalās: 0).
1.2. 2021. gada 21. janvārī plkst. 11:00 organizēt atsevišķu LSFP valdes tiešsaistes diskusiju par LSFP
2021. gada budžeta projektu. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
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2. Par dotāciju sporta federācijās nodarbināto sporta speciālistu (treneru)
darba samaksai 2021. gadā.
A. Balodis-Rozītis skaidro dotācijas sporta federācijās nodarbināto sporta speciālistu (treneru)
darba samaksai sadalījumu iepriekšējos gados, kas tika paredzēta 26 olimpisko sporta veidu
federācijām atbilstoši LSFP apstiprinātiem kritērijiem “Kritēriji 2009.gadā reorganizēto valsts aģentūru
treneru algu dotācijas sadalei olimpisko sporta veidu federācijām 2015.gadā un turpmākajos gados”,
kas tiek paredzēta attiecīgo sporta veidu federāciju Latvijas izlašu dalībnieku vai komandu treneru darba
algu un sociālās apdrošināšanas iemaksu nodrošināšanai.
E. Fogelis pauž viedokli, ka 2021. gadā šis jautājums būtu jāatrisina, veicot kopēju reformu kopīgi ar
IZM – ar vienotu nozares skatījumu uz treneru darba samaksu un ar skaidru koncepciju, kā Latvijā šo
treneru darba samaksas kārtību turpināt attīstīt. Ja šāds atsevišķs finansējums tiek saglabāts, kas lielā
mērā atkarīgs no kopējās sporta nozares politikas un IZM nostājas šajā jautājumā, tad būtiski būtu
izstrādāt visām atzītajām sporta federācijām skaidri saprotamu kritēriju sistēmu, pēc kuras federācijas
varētu pretendēt uz šādu treneru darba samaksas fonda finansējumu Latvijas izlašu un augstas klases
sportistu treneru finansēšanai.
Nolemj: Jautājumu par dotāciju sporta federācijās nodarbināto sporta speciālistu (treneru)
darba samaksai 2021. gadā izskatīt kopsakarā ar kopējo LSFP 2021. gada budžeta projektu atsevišķā
LSFP valdes tiešsaistes diskusijā, galējo lēmumu attiecīgi pieņemot nākamajā LSFP valdes sēdē. (Par:
8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
3. Par sporta federāciju plānotajām starptautiskajām sporta sacensībām Latvijā 2021. gadā.
A. Balodis-Rozītis informē par pieteikumiem, kas saņemti no atzītajām sporta federācijām
līdzfinansējuma saņemšanai starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2021. gadā. Federācijas
pieteikumus varēja iesniegt līdz 2021. gada 15. janvārim. LSFP saņemti 65 pieteikumus, kas ir pat vairāk
nekā iepriekšējā gadā. E. Severs piebilst, ka pāragri spriest, vai Latvijā šie sporta pasākumi varēs notikt,
ņemot vērā situāciju ar Covid-19 vīrusa izplatību. A. Balodis-Rozītis norāda, ka federāciju pieteiktie
starptautiskie pasākumi lielākoties ir plānoti 2021. gada otrajā pusē, izņemot atsevišķas ziemas sporta
veidu federācijas, kas liecina – federācijas objektīvi rēķinās ar pastāvošo situāciju. Iepriekšējos gados
līdzfinansējuma sadale visu pieteikto starptautisko sacensību rīkošanai Latvijā ierasti tika apstiprināta
februāra mēneša beigās, tomēr šogad, iespējams, būs jādomā par alternatīviem risinājumiem.
E. Severs norāda, ka visticamāk sporta pasākumiem 2021. gadā būs jānotiek bez skatītāju klātbūtnes
vai ar ļoti mazu skatītāju skaitu. Prognozējams, ka pēc visoptimistiskākā Covid-19 situācijas attīstības
scenārija pārskatāmā nākotnē ārtelpu pasākumos varētu pulcēties ne vairāk kā līdz 500 personām. E.
Fogelis norāda, ka pasākumi ir jāvērtē kontekstā ar pastāvošajiem Ministru kabineta noteikumiem
Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” – vai
pasākumi nav pretrunā šiem noteikumiem, reālais dalībnieku skaits, kas varētu tikt iesaistīti šajos
pasākumos. Tāpat ir papildus jāvērtē federāciju kapacitāte nodrošināt Covid-19 ierobežošanas
noteikumu ievērošanu sacensību laikā – pieredze liecina, ka tas prasa lielus cilvēku un finanšu resursus.
Rosina vērtēt arī esošos pašu federāciju izstrādātos noteikumus.
Nolemj: Pieņemt zināšanai informāciju par sporta federāciju pieteiktajām plānotajām starptautiskajām
sporta sacensībām Latvijā 2021. gadā. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
4. Par Latvijas Skijoringa federāciju.
M. Liepiņš informē, ka ir administratīvā akta veidā sagatavots LSFP valdes lēmuma projekts, kurā
izvērtēts skijoringa sporta veids ar lēmumu atzīt Latvijas Skijoringa federāciju (LSF), piešķirot sporta
federācijai tiesības vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā Latvijā.
Diskusija – A. Ābele, E. Severs, M. Bičevskis, A. Smočs, E. Fogelis.
E. Severs norāda – ja LSFP ir šaubas, vai LSFP drīkst atzīt sporta veida federāciju, kas darbojas sporta
veidā, kurā nav starptautiskā federācija, tad jāņem vērā, ka viņa personīgais un IZM viedoklis ir – to var
darīt. E. Severs uzsver, ka šādā situācijā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1396 “Sporta
federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība” attiecīgajā sporta veidā vai darbības
jomā LSFP sniedz atzinumu arī Latvijas Nacionālā sporta padome, kas 2020. gada 3. decembrī lēma
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atzīt skijoringa sporta veidu un LSF vienlaikus iesniegt nepieciešamos dokumentus LSFP. Ja LSFP ir
šaubas, vai Skijoringa federācija spēs ievērot drošības prasības nodrošinot treniņus vai organizējot
sacensības, LSFP ir jāpārliecinās, vai LSF ir radīta iekšēja normatīvo aktu sistēma. Vienlaikus LSFP ir
jāattiecina šāda rīcība uz pārējām atzītajām sporta federācijām, vai tās ir izpildījušas savus noteikumus
un kā tiem seko, pieņemot lēmumu. Tā kā likums paredz LSFP tiesības un pienākumu atzīt sporta
federācijas, E. Severs aicina LSFP rīkoties saskaņā ar likumu un saskaņā ar Administratīvā procesa
likumu un tuvākajā laikā pieņemt gala lēmumu, jo, nepieņemot gala lēmumu, rīcība var tikt traktēta kā
prettiesiska.
LSFP valdes locekļi norāda, ka atkārtoti būtu jāpieprasa viedoklis Latvijas Motosporta federācijai (LMF).
E. Fogelis nolasa LMF vēstules formā iesūtīto lēmumu, kas paredz – LMF ir gatava atbalstīt LSF darbību
ar nosacīju, ka LSF nedrīkst rīkot motokrosa sacensības un treniņus.
Nolemj: Uzdot M. Liepiņam papildināt lēmumu ar LMF viedokli un sagatavot LSFP valdes lēmuma
projektu (administratīvo aktu) LSFP valdei elektroniskam balsojumam par Latvijas Skijoringa federācijas
atzīšanu. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5. Informācija par ikgadējiem LSFP projektu konkursiem 2021. gadā:
5.1. Konkurss tālākizglītības programmu īstenošanai sporta speciālistiem.
A. Balodis-Rozītis ziņo par konkursu tālākizglītības programmu īstenošanai un kvalifikācijas celšanai
sporta speciālistiem 2021. gadā, nodrošinot kvalitatīvas profesionālās pilnveides iespējas, ko jau septīto
gadu organizē LSFP. Latvijā atzītās sporta federācijas un citas sporta nozarē kompetentās institūcijas
(ar atsevišķu valdes lēmumu) var pretendēt uz finansiālu atbalstu tālākizglītības programmu
(kvalifikāciju paaugstinošu kursu, semināru) īstenošanai sporta speciālistiem. Ņemot vērā situāciju ar
Covid-19, līdzīgi kā pagājušajā gadā, plānots, ka semināri varēs norisināties arī attālināti. M. Bičevskis
ierosina vērtēt iespēju konkursa kārtībā atbalstīt arī individuālus treneru pieteikumus tālākizglītības
programmu apgūšanai. E. Fogelis aicina visus priekšlikumus konkursa īstenošanai iesūtīt A. BalodimRozītim līdz 25. janvārim.
Nolemj: Pieņemt zināšanai informāciju par 2021. gadā plānoto Konkursu tālākizglītības programmu
īstenošanu sporta speciālistiem. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).
5.2. Konkurss sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai.
A. Balodis-Rozītis informē par esošo situāciju Konkursa sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes
sporta pasākumu organizēšanai. Ņemot vērā, ka valstī ir ārkārtējā situācija, kuras ilgums nav
prognozējams un kuras laikā tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumi praktiski vispār nevar
norisināties, LSFP valdes locekļi rosina šobrīd atlikt šo jautājumu un atgriezties pie tā izskatīšanas, kad
vismaz aptuveni varētu būt skaidrs, kad šādi masveidīgi tautas un skolu un jaunatnes sporta pasākumi
varētu atkal notikt.
Nolemj: Pieņemt zināšanai informāciju par Konkursa sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes
sporta pasākumu organizēšanai. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).

Sēdes vadītājs:

(paraksts)

Einars Fogelis

Protokolēja:

(paraksts)

Kristaps Zaļkalns
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