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

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

2016. gada 15. decembrī Nr. 2.4.–16/10 
Grostonas ielā 6B, Rīgā,  
plkst. 16.05 – 16.40 

Sēdē piedalās: LSFP valdes locekļi – Agita Ābele, Pēteris Apinis, Agris Blaus, Raimonds Emuliņš, 
Māris Liepiņš (no 16.10), Jānis Naglis (no 16.10), Ilvis Pētersons, Jānis Upenieks, Diāna Zaļupe. 

Sēdē nepiedalās: Einars Fogelis, Atis Sausnītis. 

Pieaicinātie: LSFP revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis, LSFP sporta attīstības 
vadītāja Dace Zvaigzne, LSFP grāmatvede Dace Kārklīte, LSFP starptautisko programmu vadītāja 
Ilva Ciemite, LSFP jurists - sertifikācijas speciālists Artūrs Balodis-Rozītis. 

Sēdes vadītājs: viceprezidents Pēteris Apinis. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Egils Puriņš. 

 
Darba kārtība: 

1. Iepriekšējā LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Par 2017. gada valsts budžetu sportam. 
3. Par treneru dotācijas sadali 2017. gadam. 
4. Par izmaiņām LSFP sekretariāta amatu un pienākumu sadalē ar 2017. gada 1. janvāri. 
5. Dažādi. 
 

1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

P.Apinis lūdz apstiprināt LSFP 2016. gada 7. novembra valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-
16/9. 

Nolemj: apstiprināt LSFP 2016. gada 7. novembra valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-16/9. 
(Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 0), 
 

2. punkts. Par 2017. gada valsts budžetu sportam. 

 E.Puriņš informē par to, ka E.Severs visiem ir izsūtījis savu prezentāciju LNSP par valsts 
budžetu sportam 2017.–2019. gados. P.Apinis lūdz J.Upenieku dažos vārdos pastāstīt par to. 
J.Upenieks informē par to, kā tika apspriests un pieņemts 2017. gada valsts budžets sportam, un, 
ka ir būtisks pieaugums, salīdzinot ar 2016. gadu, kas panākts uz sporta bāžu rēķina. E.Puriņš vērš 
valdes locekļu uzmanību uz to, ka 2018. un 2019. gadā joprojām tiek plānots ievērojami mazāks 
valsts budžets sportam. J.Upenieks izsaka cerību, ka izdosies palielināt budžetu sportam 
nākamajiem arī bāzes variantā. 

Nolemj: informāciju pieņemt zināšanai. 
 

3. punkts. Par treneru dotācijas sadali 2017. gadam. 
 

 P.Apinis lūdz E.Puriņu informēt par treneru dotācijas sadales projektu 2017. gadam. Divus 
gadus atpakaļ LSFP valde apstiprināja jaunos kritērijus. Tajos noteikts, ka, salīdzinot ar 2016. gadu, 
2017. gadā 16 olimpisko vasaras sporta veidu federācijām vēsturiskais sadalījums samazinās no 
85% uz 70%, bet pārējos 3 kritērijos palielinās no 5% uz 10%, līdz ar to šīm federācijām ir 
ievērojamas izmaiņas. Mazākās izmaiņas ir tām 3 federācijām, kuras bija Kleistos (jātnieku, 
modernās pieccīņas un zēģelētāju). Ziemas sporta veidu federācijām vēsturiskais sadalījums 
samazinās no 50% uz 30%, bāzes finansējums saglabājas 10% apmērā, bet augstos sasniegumu 
sporta kritēriju daļa palielinās no 25% uz 40% un treneru skaita kritēriju daļa no 15% uz 20%. Līdz 
ar to arī ir ievērojamas izmaiņas. Pabeigti ir arī aprēķini saskaņā ar augstu sasniegumu sporta 
kritērijiem un tie ir jānosūta federācijām saskaņošanai. 
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Nolemj: uzdot E.Puriņam izsūtīt šo projektu ar skaidrojumu visām iesaistītajām sporta 
federācijām un ņemt to par pamatu galīgai apstiprināšanai nākamajā LSFP valdes sēdē. (Par: 9; 
Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
4. punkts. Par izmaiņām LSFP sekretariāta amatu un pienākumu sadalē ar  

2017. gada 1. janvāri. 
 

 P.Apinis informē, ka E.Puriņš ir piekritis atstāt LSFP ģenerālsekretāra amatu un ar 2017. 
gada 1. janvāri turpināt strādāt LSFP kā sporta speciālistu komisijas sekretārs, kā arī nodarboties 
ar studentu stipendijām un starptautiskajiem sporta pasākumiem Latvijā. Par LSFP 
ģenerālsekretāru ir piekritis un apņēmies strādāt Artūrs Balodis-Rozītis. P.Apinis lūdz viņu pastāstīt 
par saviem plāniem šajā amatā. A.Balodis-Rozītis saka, ka strādā LSFP jau vairāk nekā 4 gadus 
un ir gatavs uzņemties šos jaunos pienākumus. M.Liepiņš atbalsta A.Baloža-Rozīša pāreju jaunajā 
amatā un uzskata, ka viņš būs gatavs veikt jaunos pienākumus. J.Upenieks vēl veiksmi viņam 
jaunajā amatā. Arī P.Apinis vēl viņam panākumus. R.Emuliņš izsaka pateicību E.Puriņam par viņa 
darbu ilgus gadus LSFP ģenerālsekretāra amatā. 

 
 Nolemj:  
 4.1. apstiprināt ar 2017. gada 1. janvāri Artūru Balodi-Rozīti LSFP ģenerālsekretāra amatā. 
(Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 4.2. apstiprināt, ka ar 2017. gada 1. janvāri, Egils Puriņš LSFP veic sporta speciālistu 
sertifikāciju komisijas sekretāra pienākumus un atbild par projektiem “Sporta stipendijas” un 
“Starptautiskie sporta pasākumi Latvijā”. (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

5. punkts. Dažādi. 
 

5.1. Par sanāksmi Veselības ministrijas Slimību profilakses un kontroles centrā. 
 

 M.Liepiņš informē, ka viņš un L.Vanaga šodien piedalījās Veselības ministrijas Slimību 
profilakses un kontroles centra sanāksmē par priekšlikumu sagatavošanas procesu sabiedrības 
informēšanas kampaņai par fiziskajām aktivitātēm 2017. gadā. Tajā piedalījās arī Latvijas Tautas 
sporta asociācijas pārstāvji. Veselības ministrijai šajā projektā ir paredzēti 16 miljoni, bet 
pašvaldībām 38 miljoni eiro. P.Apinis informē, ka šie 38 miljoni, kas paredzēti pašvaldībām 

 
Nolemj: informāciju pieņemt zināšanai un LSFP turpināt piedalīties ESF projektā 

“Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”. (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 
0). 

 
 
 
 Sēdes vadītājs:       Pēteris Apinis 
 
 
 

Protokolēja:       Egils Puriņš 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

2016. gada 7. novembrī Nr. 2.4.–16/9 
Grostonas ielā 6B, Rīgā,  
plkst. 16.05 – 18.15 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Pēteris Apinis, 
Agris Blaus, Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis, Jānis 
Upenieks (līdz 17.00), Diāna Zaļupe (līdz 17.40). 

Sēdē piedalās visi LSFP valdes locekļi. 

Pieaicinātie: IZM Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs, LSFP 
revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis, LSFP sporta attīstības vadītāja Dace 
Zvaigzne, LSFP grāmatvede Dace Kārklīte, LSFP starptautisko programmu vadītāja Ilva Ciemite. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Egils Puriņš. 

 
Darba kārtība: 

1. Iepriekšējā LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Par LR Ārlietu ministrijas vēstuli par Latvijas sportistu dalību sporta pasākumos Krimā. 
3. Par sporta federāciju biedru (pašvaldību sporta skolu) juridisko statusu. 
4. Par LSFP Sporta stipendiju konkursa rezultātiem. 
5. Par Pasaules spēlēm Vroclavā (Polija) 2017. gada 20.-30. jūlijā. 
6. Par Baltijas jaunatnes spēlēm Brestā (Baltkrievija) 2017. gada 7.-9. jūlijā. 
7. Par starptautiskajiem sporta pasākumiem Latvijā 2017. gadā. 
8. Par ENGSO Forumu Sofijā (Bulgārija) 2016. gada 28.-29. oktobrī. 
9. Par pieteikumu pētījumam par sporta veterānu iekļaušanos sporta aktivitātēs un to ietekmi 

uz dzīves kvalitāti. 
10. Dažādi. 
 

1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 2016. gada 3. oktobra valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-16/8. 
Nolemj: apstiprināt LSFP 2016. gada 3. oktobra valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-16/7. (Par: 

11; Pret: 0; Nepiedalās: 0), 
 

2. punkts. Par LR Ārlietu ministrijas vēstuli par Latvijas sportistu dalību sporta pasākumos 
Krimā. 

 E.Fogelis informē par LR Ārlietu ministrijas par to, ka pretēji Latvijas Zēģelētāju savienības 
rekomendācijai 2016. gada septembrī divi Latvijas sportisti pieņēma lēmumu piedalīties Krievijas 
Federācijas rīkotajās sacensībās prettiesiski anektētajā Krimā. 

Nolemj:  
2.1. nosodīt divu Latvijas Zēģelētāju savienības sportistu dalību Krievijas Federācijas 

rīkotajās sacensībās prettiesiski anektētajā Krimā un pievienoties Izglītības un zinātnes ministrijas 
viedoklim un sankcijām pret šiem sportistiem (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0); 

2.2. informēt visus LSFP biedrus ar LR Ārlietu ministrijas vēstuli par kārtību kādā var 
iebraukt Krievijas Federācijas okupētajās Ukrainas administratīvajās teritorijās (Par: 11; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0). 
 

3. punkts. Par sporta federāciju biedru (pašvaldību sporta skolu) juridisko statusu. 
  

E.Fogelis informē par LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vēstuli par sporta federāciju 
biedru (sporta skolu) juridisko statusu un sporta federāciju interneta lapās publicējamo informāciju. 
Aicināt IZM pārskatīt savu nostāju sporta skolu jautājumā, organizēt apaļo galdu šajā jautājumā. 
E.Severs skaidro IZM nostāju šajā jautājumā. E.Fogelis skaidro LSFP nostāju šajā jautājumā. 
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P.Apinis aicina risināt šo jautājumu Saeimas Sporta apakškomisijā. D.Zaļupe pauž savu viedokli, 
ka, iespējams, būtu jāmaina Biedrību un nodibinājumu likums, kā arī informē par situāciju Latvijas 
Kanoe federācijā. J.Upenieks saka, ka šis juridiskais jautājums tiks skatīts Sporta apakškomisijā. 
A.Sausnītis informē par situāciju Latvijas Volejbola federācijā un uzskata, ka nepieciešams pārejas 
periods. E.Fogelis informē par situāciju Latvijas Kamaniņu sporta federācijā. R.Emuliņam šķiet, ka 
ir iespējams risināt šo situāciju, lai pašvaldību sporta skolas tomēr varētu būt pārstāvētas kā biedri 
federācijās. D.Zaļupe un E.Severs izsaka savu viedokli.  

Nolemj:  
3.1. pilnvarot LSFP biroju organizēt pārrunas ar visām ieinteresētajām pusēm par iespējām 

atrisināt šo juridisko jautājumu (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

4. punkts. Par LSFP Sporta stipendiju konkursa rezultātiem. 
 
 Sporta stipendiju komisijas vadītāja A.Ābele informē par komisijas rekomendāciju piešķirt 
arī sportistiem, kuri saņēmuši 11 punktus. E.Puriņš informē par to, ka ir panākts kompromiss un 
aicina piešķirt stipendijas visiem tiem, kuri ir sarakstā. Debatēs piedalās J.Naglis, E.Fogelis, 
A.Sausnītis, A.Ābele, P.Apinis, M.Liepiņš, D.Zaļupe, R.Emuliņš, A.Blaus, E.Severs. 
 Nolemj:  

4.1. apstiprināt Sporta stipendiju komisijas rekomendētos stipendiju apmērus 2016./17.m.g. 
un slēgt līgumus ar šiem studentiem un viņu federācijām par stipendiju piešķiršanu (Par: 11; Pret: 
0; Nepiedalās: 0). 

4.2. lūgt LSFP valdes locekļus un Latvijā atzītās federācijas mēneša laikā iesniegt 
priekšlikumus par nepieciešamajiem labojumiem un izmaiņām Sporta stipendiju konkursa nolikumā 
2017./18.m.g. (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

5. punkts. Par Pasaules spēlēm Vroclavā (Polija) 2017. gada 20.-30. jūlijā. 
 

 E.Puriņš informē par Polijas pilsētā Vroclavā notikušo sanāksmi par Pasaules spēlēm, kas 
tur notiks 2017. gada 20.-30. jūlijā. Tajā piedalījās vairāk nekā 50 pārstāvji no 23 valstīm. Diemžēl 
pagaidām izskatās, ka šajās spēlēs piedalīsies mazāk Latvijas sportistu kā iepriekšējās spēlēs. 
Debatēs piedalās E.Fogelis, P.Apinis, E.Puriņš. 
 Nolemj:  

5.1. informāciju pieņemt zināšanai. 
 

6. punkts. Par Baltijas jaunatnes spēlēm Brestā (Baltkrievija) 2017. gada 7.-9. jūlijā. 
 

 E.Puriņš informē par saņemto informāciju no Baltkrievijas par Baltijas jaunatnes spēlēm 
Brestā 2017. gada 7.-9. jūlijā. Diemžēl datumi sakrīt ar Latvijas jaunatnes olimpiādi. E.Fogelis 
informē, ka LSFP tāpat kā 2015. gadā varētu segt 100 EUR dalības naudu katram sportistam un 
pārstāvim, kā arī organizēt transportu braucienam uz Brestu un atpakaļ. 
 Nolemj: 
 6.1. nosūtīt saņemto informāciju federācijām, kuru sporta veidi ir Baltijas jaunatnes spēļu 
programmā, lūgt federācijas līdz 25. novembrim atsūtīt iepriekšējo pieteikumu (Par: 10; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0); 
 6.2. apkopot iepriekšējos pieteikumus un līdz 30. novembrim nosūtīt Latvijas kopējo 
iepriekšējo pieteikumu spēļu organizatoriem uz Baltkrieviju (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
7. punkts. Par starptautiskajiem sporta pasākumiem Latvijā 2017. gadā. 

 
E.Puriņš informē, ka kritēriji 2017. gadam ir saglabāti tādi paši kā 2016. gadam un ka 

federācijām pieteikumi 2017. gadam jāiesniedz līdz 1. decembrim. M.Liepiņš ierosina sākumā 
federācijām pārskaitīt 70% no kopējās summas un pēc atskaišu saņemšanas – 30%. E.Puriņš, 
E.Fogelis un valde piekrīt, ka varētu būt šāda procentuālā attiecība. Izraisās diskusija par minimālo 
valstu skaitu. Tajā piedalās E.Severs, E.Fogelis, M.Liepiņš, J.Naglis. 

Nolemj: 
7.1. apstiprināt kritērijus 2017. gadam un izsūtīt tos un pieteikuma veidlapas visām 

atzītajām federācijām (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0); 
7.2. lūgt federācijas līdz 2016. gada 1. decembrim iesniegt pieteikumus starptautiskajām 

sacensībām Latvijā 2017. gadam (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
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8. punkts. Par ENGSO Forumu Sofijā (Bulgārija) 2016. gada 28.-29. oktobrī. 
 

I.Ciemite informē par savu dalību ENGSO Forumā, kas notika Sofijā, 2016. gada 28.-
29. oktobrī. Galvenais temats, kas tika apspriests, bija “Par labu pārvaldību sportā”. Diskusijā 
piedalās J.Naglis, E.Fogelis, E.Severs, M.Liepiņš, P.Apinis, A.Sausnītis. 

Nolemj: 
8.1. informāciju pieņemt zināšanai, pilnvarot I.Ciemiti turpināt darboties ENGSO projektos 

(Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

9. punkts. Par pieteikumu pētījumam par sporta veterānu iekļaušanos sporta aktivitātēs un 
to ietekmi uz dzīves kvalitāti. 

 
P.Apinis iepazīstina ar Aināru Stepenu, kurš informēs par saviem pētījumiem par sporta 

aktivitāšu ietekmi uz dzīves kvalitāti. A.Stepens iepazīstina ar savu prezentāciju par to, kā aerobā 
slodze ietekmē sporta veterānu psihisko veselību. A.Ābele iesaistās diskusijā par šo pētījumu. 
E.Fogelis lūdz informēt, kas tiek gaidīts no LSFP puses. Diskusijā iesaistās arī P.Apinis. Viņš 
uzskata, ka šis projekts (pētījums) būtu jāfinansē Veselības ministrijai. J.Naglis, ka varētu atrast 
cilvēkus, kuri paši samaksātu par savas veselības pārbaudi. E.Severs izsaka savu viedokli, ka šis 
pētījums tomēr ir Veselības ministrijas kompetencē.  

Nolemj:  
9.1. konceptuāli atbalstīt šo pētījumu, lūgt P.Apini no LSFP valdes puses uzņemties 

atbildību par šī projekta tālāko virzību (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

10. punkts. Dažādi. 
 

10.1. Par izmaiņām Latvijas Slēpošanas savienības nosaukumā. 
M.Liepiņš informē, ka biedrība “Latvijas Slēpošanas savienība” ir mainījusi savu 

nosaukumu uz “Latvijas Slēpošanas federācija”. 
Nolemj: 
10.1.1. nomainīt biedrības “Latvijas Slēpošanas savienība” nosaukumu uz “Latvijas 

Slēpošanas federācija” sporta federāciju reģistrā (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

10.2. Par biedrības “Latvijas Speciālā olimpiāde” iesniegumu. 
M.Liepiņš informē, ka saņemts biedrības “Latvijas Speciālā olimpiāde” iesniegums par  

darbības jomas maiņu tās atzīšanas apliecībā. 
Nolemj: 
10.2.1. nodot izskatīšanai šo iesniegumu LSFP Sporta federāciju komisijā (Par: 9; Pret: 0; 

Nepiedalās: 0). 
 

10.3. Par biedrības “Latvijas Sporta jogas federācija” iesniegumu. 
M.Liepiņš informē par biedrības “Latvijas Sporta jogas federācija” iesniegumu. Diskusijā 

piedalās E.Fogelis, R.Emuliņš, M.Liepiņš, E.Severs. 
Nolemj: 
10.3.1. uzdot Sporta federāciju komisijai piesaistīt ekspertus šī iesnieguma izskatīšanai un 

sagatavot atzinumu pēc būtības šī iesnieguma izskatīšanai Latvijas Nacionālajā sporta padomē 
(Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
10.4. E.Severa informācija par valsts sporta budžetu 2017. gadam.  

E.Severs informē par priekšlikumiem, ko IZM iesniegusi un vēl gatavojas iesniegt pārdalei 
sporta budžeta ietvaros. Diskusijā piedalās J.Naglis, E.Severs, E.Fogelis, P.Apinis, A.Sausnītis. 
  Nolemj: 

10.4.1. informāciju pieņemt zināšanai. 
 
 
 Sēdes vadītājs:       Einars Fogelis 
 
 
 

Protokolēja:       Egils Puriņš 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 

(reģ. Nr. 40008022932) 
 

VALDES SĒDES PROTOKOLS 

2016. gada 03. oktobrī Nr. 2.4.–16/8 
Grostonas ielā 6B, Rīgā,  
plkst. 16:00 – 18:15 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Pēteris Apinis, 
Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Jānis Upenieks. 

Sēdē nepiedalās: Agris Blaus, Atis Sausnītis, Diāna Zaļupe. 

Pieaicinātie: IZM Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs, LSFP 
revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis, LSFP sporta attīstības vadītāja Dace 
Zvaigzne, LSFP grāmatvede Dace Kārklīte, LSFP projektu vadītāja asistente Ilva Ciemite. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Egils Puriņš. 

 
Darba kārtība: 

1. Iepriekšējā LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Par valsts mēroga sporta pasākumiem vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņiem Latvijā 2016. gadā. 
3. Par Sporta federāciju komisijas lēmumiem.  
4. Par Eiropas Sporta nedēļas 17.-23. septembrim rezultātiem. 
5. Dažādi. 

 
Pirms sēdes ar klusuma brīdi tiek godināta sporta žurnālista Artura Vaidera piemiņa. 
 

1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

E. Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 2016. gada 29. augusta valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-
16/7. 

Nolemj: apstiprināt LSFP 2016. gada 29. augusta valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-16/7. 
(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 
 

2. punkts. Par valsts mēroga sporta pasākumiem vispārējo un profesionālo izglītības 
iestāžu audzēkņiem Latvijā 2016. gadā 

 Kopā saņemti 23 pieteikumi. Atsijāti ir tie, kas notiek 2017. gadā. Izraisās diskusija par to, 
kurus šī gada pasākumus atbalstīt un kurus nē. P.Apinis iebilst pret galda hokeja atbalstīšanu. 
E.Fogelis aicina atbalstīt Balvu novadu. P.Apinis izsaka priekšlikumu noteikti atbalstīt Latgales un 
Sēlijas novadu pasākumus. Diskusijā piedalās A.Ābele, E.Severs, E.Fogelis, P.Apinis, J.Naglis, 
E.Puriņš. J.Upenieks izsaka savu priekšlikumu par summām, kas būtu piešķiramas atsevišķiem 
pasākumiem. E.Puriņš informē, ka kopējā summa sanāk tieši 20 tūkstoši. 

Nolemj:  
2.1. pieņemt J.Upenieka priekšlikumu par piešķiramajām summām atsevišķiem 

pasākumiem un apstiprināt kopējo sadali pasākumiem, kas notiek 2016. gadā. (Par: 8; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0)  

2.2. Latvijas Skolu sporta federācijai finansējumu no šī projekta nepiešķirt. (Par: 8; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0) 
 

3. punkts. Par sporta federāciju komisijas lēmumiem. 
 

M.Liepiņš informē par notikušo Sporta federāciju komisijas sēdi. Viņš paskaidro, ka praksē 
ir pildījis gan komisijas priekšsēdētāja, gan sekretāra pienākumus, (arī sēžu sasaukšanu un 
dokumentu izsūtīšanu), jo šajos jautājumos ir nepieciešamas specifiskas zināšanas, t.sk. 
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dokumentējot komisijas rekomendējošos atzinumus LSFP valdei.  M.Liepiņš apņemas atrisināt šo 
jautājumu par sēžu protokoliem un par to informēt LSFP valdi.  

M.Liepiņš informē, ka IZM noteiks termiņu 2017. gada 1. septembri, ar kuru federācijās 
sporta skolas nedrīkstēs būt biedri, jo tās nav juridiskas personas. Tālāk M.Liepiņš informē par 
situāciju, kas izveidojusies Latvijas Peldēšanas federācijā.  

Saņemts biedrības “Latvijas Sumo savienība” iesniegums par atzīšanu sporta veidā sumo. 
Konstatēts, ka biedrība “Latvijas Sumo savienība” neatbilst Sporta likuma 10.1 panta pirmās daļas 
8.punktam, jo nav pieejama informācija par federācijas rīkotajiem pasākumiem, kā arī informācija 
par sporta federāciju – izdotie sporta veida noteikumi un sporta sacensību norises noteikumi. 

Saņemts arī biedrības “Latvijas Sporta jogas federācija” iesniegums. Konstatēts, ka sporta 
veids nav atzīts Sportaccord, iesniegtajiem dokumentiem nav pievienoti tulkojumi, kā to nosaka 
MKN.1396 4.punkts. Komisijai pieņēma lēmumu atbilstoši MKN.1396,  5. un 6. punktiem nosakot 
10 darba dienu termiņu trūkumu novēršanai.  

Saņemta sūdzība par biedrību “Latvijas Regbija federācija”. Komisija nolēma uzdot 
biedrībai “Latvijas Regbija federācija” iesniegt mēneša termiņā dokumentus vai izvērtēt to atbilstību, 
kas norādīti federācijas nolikumos, rīkojot Latvijas čempionātus. Veikt izmaņas federācijas 
dokumentos MKN.1396 1.pielikums - izmaiņas starptautiskā federācijā uz World Rugby. 
 Saņemts arī biedrības “Latvija Tenisa savienība” iesniegums. Federācijai ir jāiesniedz 
MKN.1396 1.pielikums – pieteikums par izmaiņām sporta veidos – pludmales teniss. Biedrība 
“Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība” ir tagad sakārtojusi dokumentus Uzņēmumu reģistrā, un ir 
noslēgts sadarbības līgums ar LSFP par valsts budžeta finansējumu, kas tai pienākas saskaņā ar 
LSFP aktivitāšu un augstu sasniegumu kritērijiem. Paliek jautājums par līgumu par treneru algām. 
Biedrība “Latvijas Cīņas federācija” (LCF) ir palikusi parādā Valsts sporta medicīnas centram 
(VSMC) par dopinga kontrolēm, kas veiktas Eiropas čempionāta laikā. 

Izraisās diskusija par Latvijas Peldēšanas federāciju. Tajā piedalās J.Naglis, E.Fogelis, 
I.Pētersons. E.Severs informē par to, ka nepieciešams savlaicīgi noformēt Sporta federāciju 
komisijas sēžu protokolus. Viņš arī informē par to, ka sporta skolas nevar būt federāciju biedri, jo 
tās nav juridiskas personas. IZM izsūtīs vēstuli visām atzītajām federācijām ar brīdinājumu, ka ar 
2017. gada 1. septembri sporta skolas nedrīkstēs būt biedri. To vietā federācijā biedri var būt sporta 
skolu dibinātāji – attiecīgās pašvaldības. E.Severs informē, ka LCF ir parādā par dopinga kontrolēm 
VSMC vairāk par 26 tūkstošiem EUR. VSMC gatavojas sūdzēt tiesā LCF un ar nākamo gadu 
noteiks, ka federācijām būs jāveic priekšapmaksa ar dopinga kontrolēm. Par Latvijas Peldēšanas 
federāciju - tās statūti neatbilst Sporta likumā noteiktajam. Problēmas rodas ar atzīto federāciju 
biedru reģistriem. Tiem būtu jābūt publiski pieejamiem. Atzīto federāciju mājaslapām līdz 2017. 
gada janvāra sākumam ir jābūt visai informācijai, kas atrunāta IZM un LSFP sadarbības līgumā 
2016. gadam. Pretējā gadījumā tās nevarēs saņemt valsts budžeta finansējumu 2017. gadā. 
E.Fogelis atbild uz E.Severa teikto, norādot, ka LSFP līdz gada beigām nodrošinās visu atzīto 
federāciju mājaslapu izskatīšanu. E.Severs atgādina, ka MK noteikumos Nr 1396 “Sporta federāciju 
atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība” 27. pantā ir noteikts, ja atzītā sporta 
federācija ir izdarījusi grozījumus sporta federācijas statūtos, veikusi izmaiņas sporta federācijas 
izpildinstitūcijas valdes sastāvā, mainījusi biedru sastāvu, mainījusi juridisko vai faktisko adresi, 
tālruņa numuru, faksa numuru, mājaslapas adresi internetā vai elektroniskā pasta adresi, atzītā 
sporta federācija 10 darbdienu laikā no dienas, kad attiecīgās izmaiņas veiktas, par to informē 
Latvijas Sporta federāciju padomi, iesniedzot dokumentus, kas apliecina šīs izmaiņas. Diemžēl 
neviena federācija nav informējusi LSFP par izmaiņām biedru sastāvā. Diskusijā par to piedalās 
J.Naglis, E.Fogelis, M.Liepiņš, R.Emuliņš, P.Apinis, E.Puriņš. Federāciju biedru sarakstā ir 
jānorāda, kuri biedri ir balsstiesīgi un kuri nav. 
 

Nolemj:  
3.1. Atteikt atzīt biedrību “Latvijas Sumo savienība” atbilstoši MK noteikumu Nr.1396 11.2. 

punktam, jo sporta federācija neatbilst Sporta likumā noteiktajiem sporta federācijas atzīšanas 
kritērijiem. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 

3.2. Atcelt LSFP valdes 2016. gada 9. maija sēdes lēmumu, ka biedrība “Latvijas 
Svarcelšanas klubu apvienība” (LSKA) neatbilst atzītās sporta federācijas statusam, un slēgt līgumu 
ar LSKA par treneru algām uz 2016. gada pēdējiem trīs mēnešiem. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

3.3. Biedrībai “Latvijas Tenisa savienība” tās atzīšanas apliecībā pievienot sporta veidu 
“pludmales teniss”. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

3.4. Pārējo sēdē izskanējušo informāciju pieņemt zināšanai. 
 



LSFP 2016. gada valdes sēžu protokoli   8 

 

 
 

4. punkts. Par Eiropas Sporta nedēļas 17.-23. septembrim rezultātiem. 
 
 D.Zvaigzne informē par Eiropas Sporta nedēļas Latvijā rezultātiem, parādot šim nolūkam 
sagatavotu prezentāciju, kurā iekļauti foto un video no šī pasākuma. Vēl notiks sporta nedēļas 
izvērtēšanas pasākumi un noslēguma pasākums. Tai skaitā būs jāatskaitās arī Eiropas Komisijai 
Briselē. E.Fogelis informē, ka ir bijusi liela atsaucība no sportistiem un federācijām. E.Severs 
informē, ka pasākums ir bijis teicami organizēts un ka arī nākamgad IZM par galveno sadarbības 
partneri šim pasākumam izvēlēsies LSFP. E.Fogelis izsaka pateicību IZM un LSFP darbiniekiem, 
kuri tieši piedalījās šī pasākuma organizēšanā un nodrošināšanā, un informē, ka ir labas 
atsauksmes par mūsu pasākumu no Briseles. P.Apinis uzskata, ka būtu jānoorganizē tikšanās ar 
veselības ministri Andu Čakšu. 
 

Nolemj:  
4.1. pieņemt zināšanai ziņojumu un informāciju par Eiropas Sporta nedēļu Latvijā, pilnvarot 

E.Fogeli slēgt patstāvīgu darba līgumu ar Ilvu Ciemiti par turpmāko darbu LSFP. (Par: 8; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0) 
 

5.punkts. Dažādi. 
 

5.1. Latvijas Tautas sporta asociācijas iesnieguma izskatīšana. 
 

E. Fogelis informē, saņemta biedrības “Latvijas Tautas sporta asociācija” vēstule ar lūgumu 
finansiāli atbalstīt Pasaules strādājošo un amatieru sporta konfederācijas Kongresa, kas notiks š.g. 
oktobrī Rīgā, norisi. J.Naglis paskaidro, kāpēc tāda nepieciešamība radusies.  

Nolemj:  
5.1.1. Piešķirt biedrībai “Latvijas Tautas sporta asociācija” līdz 2000 (divi tūkstoši) EUR no 

rezerves sporta pasākumiem Pasaules strādājošo un amatieru sporta konfederācijas Kongresa 
norises nodrošināšanai š.g. oktobrī Rīgā. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
5.2. Latvijas Sportinga federācijas iesnieguma izskatīšanu.  

 
 E.Fogelis informē par biedrības “Latvijas Sportinga federācija” (LPF) iesniegumu par to, ka 
sakarā ar to, ka tika atceltas sacensības “Latvia Grand Prix” un kurām LSFP budžetā tika plānots 
1000 EUR līdzfinansējums, atļaut izmantot sacensībām, kas veltītas LSF 15 gadu jubilejas kausam.  
 Nolemj: 

5.2.1. atļauj LSF izmantot “Latvia Grand Prix” sacensībām paredzēto 1000 EUR 
līdzfinansējumu LSF 15 gadu jubilejas kausa sacensībām. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
5.3. Par Latvijas sportistu dalību sporta pasākumos Krimā.  

 
E.Severs informē, ka LR Ārlietu ministrija gatavo vēstuli IZM, LOK un LSFP par Latvijas 

sportistu dalību sporta pasākumos prettiesiski anektētajā Krimas Autonomajā Republikā. Diskusijā 
par šo jautājumu piedalās E.Fogelis, E.Severs, J.Naglis, P.Apinis. 

Nolemj:  
5.3.1. uzdot LSFP sekretariātam pēc vēstules saņemšanas pārsūtīt šo vēstuli visām Latvijā 

atzītajām sporta federācijām ar lūgumu stingri ievērot tajā teikto. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

 
 
 Sēdes vadītājs:       Einars Fogelis 
 
 
 
 

Protokolēja:       Egils Puriņš 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

2016. gada 29. augustā Nr. 2.4.–16/7 
Grostonas ielā 6B, Rīgā,  
plkst. 16:00 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Agris Blaus 
Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis. 

Sēdē nepiedalās: Pēteris Apinis, Jānis Upenieks, Diāna Zaļupe. 

Pieaicinātie: IZM Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs, LSFP 
ģenerālsekretārs Egils Puriņš, LSFP sporta attīstības vadītāja Dace Zvaigzne, LSFP grāmatvede 
Dace Kārklīte, LSFP projektu vadītāja asistente Ilva Ciemite. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: sabiedrisko attiecību speciālists Toms Markss. 

 
Darba kārtība: 

1. Iepriekšējā LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Par izmaiņām šaušanas instruktoru sertifikācijā. 
3. Par sporta stipendiju konkursa nolikumu 2016./2017.m.g. un Sporta stipendiju komisiju 

sastāvu.  
4. Par Pasaules spēlēm Vroclavā (Polija) 2017. gadā. 
5. Par Eiropas Sporta nedēļu. 
6. Dažādi. 

 
1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

E. Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 10.06.2016. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-16/6. 
Nolemj: apstiprināt LSFP 10.06.2016. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-16/6. (Par: 8; Pret: 

0; Nepiedalās: 0) 
 

2. punkts. Par izmaiņām šaušanas instruktoru sertifikācijā. 

 M. Liepiņš iepazīstina ar izstrādāto šaušanas instruktoru nolikuma jauno redakciju. 
M. Liepiņš iepazīstina ar šaušanas instruktoru komisijas sastāva izmaiņām. M. Liepiņš aicina balsot 
par šaušanas instruktoru komisijas vārdisko sastāvu un jauno šaušanas instruktoru nolikumu.  

Diskusija: E. Severs norāda uz veiksmīgo sadarbību šaušanas instruktoru nolikuma sagatavošanā 
starp LSFP un IZM.  

Nolemj:  
2.1. apstiprināt šaušanas instruktoru komisijas šādu vārdisko sastāvu: Māris Liepiņš 

(komisijas vadītājs, LSFP valdes loceklis), Andris Sudārs (Valsts policijas Licencēšanas un atļauju 
sistēmas biroja priekšnieks, vai viņa prombūtnē – priekšnieka vietnieks), Ilze Pauliņa (Izglītības un 
zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā referente), Ludmila Beļikova (biedrības “Latvijas 
Šaušanas federācijas” pārstāve) un Izglītības un zinātnes ministrijas deleģēts pārstāvis no 
mednieku organizācijas, kurā ir vismaz 500 biedru. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0)  

2.2. apstiprināt šaušanas instruktoru nolikuma jauno redakciju. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 
0) 
 

3. punkts. Par sporta stipendiju konkursa nolikumu 2016./17.m.g. un Sporta stipendiju 
komisiju sastāvu. 

 E. Puriņš iepazīstina ar LSFP Sporta stipendiju konkursa komisijas vārdisko sastāvu. Aicina 
to apstiprināt. Sporta stipendiju komisijas priekšsēdētāja A. Ābele iepazīstina ar 2016./17.m.g. 
konkursa nolikuma projektu. A. Ābele aicina diskutēt par nolikuma projekta punktiem 3.4. un 8.6. 
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Nolemj:  
3.1. apstiprināt Sporta stipendiju komisiju šādā sastāvā – Agita Ābele (LASS prezidente, 

komisijas priekšsēdētāja), Santa Roze (IZM Sporta departamenta vecākā eksperte), Marita Vilciņa 
(LOV sporta speciāliste), Andris Lupiks (LOK sporta direktors), Māris Liepiņš (LSFP valdes loceklis), 
Ilvis Pētersons (LSFP valdes loceklis) un Egils Puriņš (LSFP ģenerālsekretārs). (Par: 8; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0) 

3.2. palielināt stipendiātam piešķiramo maksimālo LSFP Sporta stipendijas apmēru no 
1400 EUR līdz 1500 EUR (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).  

3.3. apstiprināt ar papildinājumiem LSFP Sporta stipendiju konkursa nolikumu 
2016./17.m.g. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 
 

4. punkts. Par pasaules spēlēm Vroclavā 2017. gadā. 

E. Puriņš informē par 2017. gada pasaules spēlēm, kas notiks Polijas pilsētā Vroclavā. 
E.Puriņš informē par Latvijas sportistiem, kuri jau ir kvalificējušies, kā arī par tiem sportistiem, kuri 
cer kvalificēties pasaules spēlēm. E. Puriņš norāda, ka no 17. līdz 19. oktobrim Vroclavā 
norisināsies pasaules spēlēm veltīta organizatoriskā sanāksme, uz kuru uzaicinājums ir Latvijas 
Sporta federāciju padomei. E. Fogelis izsaka priekšlikumu deleģēt E. Puriņu, pārstāvēt Latvijas 
Sporta federāciju padomi pasaules spēļu organizatoriskajā sanāksmē.  

Nolemj: deleģēt E. Puriņu pārstāvēt Latvijas Sporta federāciju padomi pasaules spēļu 
organizatoriskajā sanāksmē Polijas pilsētā Vroclavā no 17. līdz 19. oktobrim. (Par: 8; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0) 

5. punkts. Par Eiropas Sporta nedēļu. 

I. Ciemite informē par Eiropas Sporta nedēļas ietvaros plānotajiem pasākumiem laika 
posmā no 17. līdz 23. septembrim. I. Ciemite norāda, ka trīs pretendenti no Latvijas dosies uz 
Briseli, kur notiks Eiropas Komisijas rīkotā Eiropas Sporta nedēļas apbalvošanas ceremonija. 
E. Fogelis atzinīgi vērtē Eiropas Sporta nedēļas Latvijā izvēlētos vēstniekus, kuri aktīvi piedalās 
Eiropas Sporta nedēļas kampaņas popularizēšanā. E. Fogelis atzinīgi vērtē atbildīgo LSFP biroja 
darbinieku darbu Eiropas Sporta nedēļas organizēšanā.  

Nolemj: pieņemt zināšanai I. Ciemites ziņojumu.  
 

6.punkts. Dažādi. 
 

6.1. Latvijas sporta veidu federāciju iesniegumu izskatīšana. 
E. Fogelis informē par Latvijas Paukošanas federācijas iesniegumu ar lūgumu viena gada 

laikā piešķirt finansējumu divu Pasaules kausa posmu rīkošanai Latvijā. J. Naglis ierosina piešķirt 
valsts finansējumu diviem pasaules kausa posmiem, ar noteikumu, ka nākamajā 2017.gadā 
papildus finansējums starptautisko sacensību rīkošanai Latvijā Latvijas Paukošanas federācijai 
netiks piešķirts. E. Fogelis informē, ka ir saņemti arī Latvijas Boksa federācijas, Latvijas 
Riteņbraukšanas federācijas, Latvijas Šaušanas federācijas un Latvijas Muay Thai federācijas 
vēstules un iesniegumi par papildus finansējuma piešķiršanu starptautiskajiem pasākumiem Latvijā 
2016.gadā. E. Fogelis izsaka priekšlikumu uzdot LSFP sekretariātam sagatavot priekšlikumu un 
saskaņot tos elektroniski ar LSFP valdes locekļiem par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu šīm 
piecām federācijām.  
Nolemj:  
6.1.1. Pamatojoties uz atzīto sporta federāciju vēstulēm un iesniegumiem par izmaiņām 2016. gada 
starptautisko sacensību kalendārā, piešķirt finansējumu šādiem federāciju jau 2016. gadā 
rīkotajiem starptautiskajiem sporta pasākumiem Latvijā: 

Federācija   Pasākums Kad, kur 
Vēstule no 
federācijas 
iesniegta 

Piešķirtais 
finansējums 

EUR 

Latvijas Paukošanas 
federācija 

Pasaules kausa 
posms paukošanā 
ar špagu junioriem 

14.-16.10.2016, 
Rīga 

05.05.2016 6 000 

Latvijas Boksa 
federācija 

Starptautiskais 
turnīrs “Riga 
Open” 

09.-11.12.2016, 
Rīga 

29.08.2016 4 500 
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Latvijas 
Riteņbraukšanas 
federācija  

Daudzdienu 
velobrauciens 
“Zemgales kauss 
2016” 

26.-28.08.2016, 
Dobeles novads 

29.07.2016 2 000 

Latvijas Šaušanas 
federācija 

Starptautiskās VII 
I.Freimaņa 
piemiņas 
sacensības 

16.-18.09.2016 
Dobele, Tukums 

12.07.2016 2 000 

Latvijas Muay Thai 
federācija  

Eiropas klubu 
čempionāts 

26.-28.08.2016, 
Rīga 

27.07.2016 1 500 

(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 

6.1.2. Pamatojoties uz LSFP valdes apstiprinātajiem kritērijiem, Latvijas Paukošanas federācija 
nevar pretendēt uz papildus finansējumu tās rīkotajiem starptautiskajiem sporta pasākumiem 
Latvijā 2017. gadā. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 

6.2. Informācija par 2017.gada valsts budžeta projektu sporta apakšprogrammā. 
E. Severs iepazīstina ar valsts budžeta projektu sporta apakšprogrammām – sporta federācijas un 
sporta pasākumi, dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai, augstas klases 
sasniegumu sports, dotācija biedrībai “Latvijas Paralimiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai. 
Norāda, ka četrās pamatprogrammās gaidāms finansējuma samazinājums. E. Severs informē par 
par plānoto starptautisko sacensību atbalstīšanu no valsts puses. 
 Nolemj: pieņemt zināšanai E.Severa sniegto informāciju un izsūtīt šo informāciju visiem 
LSFP valdes locekļiem. 
 

6.3. Par izmaiņām Latvijas Spīdmintona federācijas statūtos. 
M.Liepiņš iepazīstina ar biedrības “Latvijas Spīdmintona federācija” iesniegumu par tās 

sporta veida nosaukuma maiņu no “spīdmintons” uz “krosmintons” un federācijas nosaukuma 
maiņu uz biedrība “Latvijas Krosmintona federācija”.  
 Nolemj: pieņemt šo informāciju zināšanai un izdarīt attiecīgus labojumus sporta federāciju 
reģistrā. 

 
 
 
Sēdes vadītājs: Einars Fogelis 

 

 

Protokolēja: Toms Markss 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

2016. gada 10. jūnijā  Nr. 2.4.–16/6 

Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā   

plkst. 19:30 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Pēteris Apinis, Agita 
Ābele, Māris Liepiņš, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis, Jānis Upenieks, Diāna Zaļupe. 
Sēdē nepiedalās: Agris Blaus, Raimonds Emuliņš, Jānis Naglis. 

Pieaicinātie: LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents 
Aldons Vrubļevskis, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta 
apakškomisijas loceklis Inesis Boķis.  

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: sabiedrisko attiecību speciālists Toms Markss. 

 

Darba kārtība: 

1. Iepriekšējā LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.  

2. LSFP valdes elektroniskās balsošanas protokola Nr. 1 “Par līdzfinansējuma sadali 

tālākizglītības programmām un par līdzfinansējuma sadali sabiedriski nozīmīgiem 

tautas pasākumiem Latvijā 2016. gadā” apstiprināšana. 

. 

 

1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

E. Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 09.05.2016. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-16/5. 

Nolemj: apstiprināt LSFP 09.05.2016. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-16/5. (Par: 

8; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 

 

2. punkts. Elektroniskās balsošanas protokola Nr. 1 apstiprināšana. 

 M. Liepiņš lūdz apstiprināt elektroniskās balsošanas rezultātus par LSFP 

līdzfinansējuma sadali sabiedriski nozīmīgiem tautas sporta pasākumiem un LSFP 

līdzfinansējuma sadali projektu konkursam “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta 

speciālistiem”.  

 Nolemj: apstiprināt LSFP valdes 2016. gada 01. jūnija elektroniskās balsošanas 

protokolu Nr. 1 “Par līdzfinansējuma sadali tālākizglītības programmām un par 

līdzfinansējuma sadali sabiedriski nozīmīgiem tautas pasākumiem Latvijā 2016. gadā”.  

(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 

 

 

 

Sēdes vadītājs: Einars Fogelis 

 

 

Protokolēja: Toms Markss 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

2016. gada 9. maijā Nr. 2.4.–16/5 

Grostonas ielā 6b, Rīgā  

plkst. 16:00 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Pēteris Apinis (no pulksten 

16:15), Agita Ābele, Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis, 

Jānis Upenieks. 

Sēdē nepiedalās: Agris Blaus, Diāna Zaļupe. 

Pieaicinātie: LSFP sporta attīstības vadītāja Dace Zvaigzne, LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš, 

LSFP Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: sabiedrisko attiecību speciālists Toms Markss. 

 

Darba kārtība: 

1. Iepriekšējā LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

2. Par LSFP finansējuma sadali tālākizglītības programmām 2016. gadā. 

3. Par LSFP līdzfinansējumu sabiedriski nozīmīgiem tautas pasākumiem Latvijā 2016. gadā. 

4. Par Pasaules spēlēm 2017. gadā. 

5. Par atzītās sporta federācijas - biedrības “Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība” darbību. 

 

1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

E. Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 11.04.2016. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-16/4. 

Nolemj: apstiprināt LSFP 11.04.2016. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-16/4. (Par: 8; Pret: 

0; Nepiedalās: 1 (P. Apinis)). 

 

2. punkts. Par LSFP līdzfinansējuma sadali tālākizglītības programmām 2016. gadā. 

M. Liepiņš iepazīstina ar LSFP projektu konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana 

sporta speciālistiem” rezultātiem. M. Liepiņš pauž viedokli, ka būtu jāpārskata tālākizglītības 

programmām piešķiramais finansējums, vērtējot piešķiramo līdzfinansējumu uz vienu semināra 

dalībnieku. 
Diskusija: E. Fogelis, A. Sausnītis, J. Naglis, M. Liepiņš, D. Zvaigzne. D. Zvaigzne aicina 

ievērot konkursa nolikumu, pēc kura veikt līdzfinansējuma sadali. E. Fogelis aicina LSFP 

sekretariātu izvērtēt divu pieteikumu iesniedzēju – biedrības “Lāča sporta skola” un biedrības 

“Latvijas Ātrslidošanas federācija” – iesniegumus atsevišķi, ņemot vērā, ka tās nav atzītās sporta 

federācijas. E. Fogelis norāda, ka, vērtējot pieteikumus, līdzfinansējums jāpiešķir tikai vienam 

semināram, nevis semināru ciklam. E. Fogelis aicina LSFP līdzfinansējuma pozīcijām kā 

attiecināmās izmaksas saglabāt telpu īri, lektoru samaksu un drukas materiālus, nosakot izmaksu 

maksimālo summu – telpu īrei līdz 500 EUR, lektoru atalgojumam līdz 1500 EUR. E. Fogelis aicina 

pieteikumos kā neattiecināmās izmaksas uzskatīt pārējās izmaksas.  

Nolemj: 3.1. uzdot LSFP sekretariātam sagatavot un nosūtīt LSFP valdei apstiprināšanai 

LSFP piešķirtā līdzfinansējuma sadali konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta 

speciālistiem” pieteikumiem, ņemot vērā, ka LSFP līdzfinansējums tiek piešķirts tikai viena 

pieteikuma vienam semināram, kā arī no pieteikumos pieprasītā LSFP līdzfinansējuma saglabāt 

telpu īres, lektoru samaksas un izdales materiālu pozīcijas. (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 3.2. 

biedrību – “Lāča sporta skola” un “Latvijas Ātrslidošanas federācija” – pieteikumus vērtēt atsevišķi, 

ņemot vērā, ka abas organizācijas nav atzītās sporta federācijas. (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 
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3. punkts. Par LSFP līdzfinansējumu sabiedriski nozīmīgiem tautas 

pasākumiem Latvijā 2016. gadā. 

M. Liepiņš iepazīstina ar iesniegtajiem pieteikumiem LSFP piešķirtā līdzfinansējuma 

sabiedriski nozīmīgiem tautas sporta pasākumiem konkursam. M. Liepiņš aicina precizēt LSFP 

piešķiramo līdzfinansējumu sabiedriski nozīmīgajiem tautas sporta pasākumiem, kuri norisināsies 

Eiropas Sporta nedēļas laikā. E. Fogelis aicina nodalīt tos pietiekumus, kuru norises laiks plānots 

Eiropas Sporta nedēļas laikā, lai netiktu kavēta pieteikumu izvērtēšana citiem sabiedriski 

nozīmīgiem tautas sporta pasākumiem.  

Nolemj: 3.1. uzdot LSFP sekretariātam veikt un nosūtīt LSFP valdei apstiprināšanai LSFP 

piešķirtā līdzfinansējuma sadali sabiedriski nozīmīgiem tautas sporta pasākumiem. (Par: 9; Pret: 0; 

Nepiedalās: 0) 3.2. uzdot LSFP sekretariātam veikt atsevišķu vērtēšanu sabiedriski nozīmīgiem 

tautas sporta pasākumiem, kuru norise paredzēta Eiropas Sporta nedēļas Latvijā laikā. (Par: 9; 

Pret: 0; Nepiedalās: 0) 

 
4. punkts. Par pasaules spēlēm 2017. gadā. 

E. Puriņš iepazīstina ar 2017. gadā gaidāmajām pasaules spēlēm neolimpiskajos sporta 

veidos. E. Puriņš norāda, ka daļa atzīto sporta federāciju ir informējušas par savu sportistu gatavību 

piedalīties pasaules spēlēs un sniegušas informāciju par kvalifikācijas sistēmu. E. Puriņš norāda, 

ka nākamajā LSFP valdes sēdē tiek plānots sagatavot informāciju par provizorisko dalībnieku skaitu 

un finansējuma apjomu Latvijas sportistu dalībai pasaules spēlēs.  

Nolemj: pieņemt zināšanai E. Puriņa ziņojumu.  

 

5. punkts Par Latvijas Svarcelšanas klubu apvienības atzīšanas apturēšanu.  

 LSFP valdes priekšsēdētājs (prezidents) E. Fogelis informē, ka saskaņā ar 08.12.2009. 

apstiprināto Ministru kabineta noteikumu Nr.1396 “Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta 
federāciju kontroles kārtība” 17. punktu, kontrolējot atzītās sporta federācijas darbību sporta jomā, 
ir konstatēts, ka atzītā sporta federācija, biedrība “Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība”, nepilda 
savas saistības pret svarcelšanas starptautiskajām sporta organizācijām (EWF un IWF). Vienlaikus 
tās darbībā saskatāmi Sporta likuma 10.1 panta pārkāpumi – federācija nenodrošina Latvijas 
sportistu sportiskās meistarības izaugsmi svarcelšanā un svarcelšanas sporta veida attīstību valsts 
budžeta apakšprogrammas 09.09.00 – “Sporta federācijas un sporta pasākumi” ietvaros. 
Konstatējams, ka atzītā sporta federācija neatbilst Sporta likumā noteiktajiem sporta federācijas 
atzīšanas kritērijam un tās darbība ir neatbilstoša atzītās sporta federācijas statūtiem.  

Nolemj: atbilstoši 08.12.2009. apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.1396, “Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība”, veikt atzītās 

sporta federācijas, biedrības “Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība” – pārbaudi. Par pieņemto 

lēmumu informēt atzīto sporta federāciju – biedrību “Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība”, 

nosakot, ka konstatētā pārkāpuma vai neatbilstības novēršanas pārbaudes termiņā (seši mēneši) 

biedrība “Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība” neatbilst atzītās sporta federācijas statusam. (Par: 

9; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 

 

Sēdes vadītājs: Einars Fogelis 

 

 

Protokolēja: Toms Markss 

 
 
 
 

 
 

http://likumi.lv/ta/id/68294-sporta-likums
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 

VALDES SĒDES PROTOKOLS 

2016. gada 11. aprīlī  Nr. 2.4.–16/4 

Grostonas ielā 6b, Rīgā  

plkst. 16:00 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Pēteris Apinis (no pulksten 

16:15), Agita Ābele (līdz pulksten 17:21), Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis 

Pētersons, Jānis Upenieks. 

Sēdē nepiedalās: Agris Blaus, Atis Sausnītis, Diāna Zaļupe. 

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

sporta attīstības vadītāja Dace Zvaigzne, LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš, LSFP Revīzijas 

komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis 

Protokolē: sabiedrisko attiecību speciālists Toms Markss 

 

Darba kārtība: 

1. Iepriekšējās biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk LSFP) valdes sēdes 

protokola apstiprināšana. 

2. Par LSFP līdzfinansējumu sabiedriski nozīmīgiem tautas pasākumiem Latvijā 2016. gadā. 

3. Par LSFP līdzfinansējuma sadali tālākizglītības programmām 2016. gadā. 

4. Par nodibinājuma “Sporta apgāda fonds” valdes sastāvu. 

5. Dažādi.  

 

1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 10.03.2016. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-16/3. 

Nolemj: 1.1. Apstiprināt LSFP 10.03.2016. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-16/3. (Par: 7; 

Pret: 0; Nepiedalās: 1). 

 

2. punkts. Par LSFP līdzfinansējumu sabiedriski nozīmīgiem tautas pasākumiem 

Latvijā 2016. gadā. 

M. Liepiņš iepazīstina ar sporta federāciju un citu sporta jomas organizāciju pieteiktajiem 

sabiedriski nozīmīgajiem tautas pasākumiem 2016. gadā, ar mērķi iegūt LSFP līdzfinansējumu. 

M. Liepiņš iepazīstina ar LSFP piešķirto līdzfinansējuma apjomu federācijām par sabiedriski 

nozīmīgiem tautas sporta pasākumiem 2015. gadā, norādot, ka kritērijos tika vērtēts dalībnieku 

skaits, sacensību formāts un posmu skaits. E.Fogelis aicina E. Puriņu un M. Liepiņu līdz nākamajai 

LSFP valdes sēdei strādāt pie konkrētu kritēriju izstrādes LSFP līdzfinansējuma piešķiršanai. 

E. Fogelis informē, ka Izglītības un zinātnes ministrija LSFP ir piešķīrusi finansējumu 

20 000 EUR apmērā ar mērķi atbalstīt un aktivizēt skolu sporta aktivitātes. E. Fogelis norāda, ka 

finansējumu vēlams sadalīt konkursa veidā. J. Naglis pauž viedokli, ka konkurss par finansējuma 

piešķiršanu ir jārīko caur atzītajām sporta federācijām, kas tālāk uzrunās pašvaldības, skolas un 

sporta klubus, par iespēju piedalīties konkursā.  

 Diskusija: J. Naglis, M. Liepiņš, R. Emuliņš, P. Apinis, E. Severs. R. Emuliņš pauž viedokli, 

ka, vērtējot tautas sporta pasākumus, jāņem vērā masveidība un tradīcijas. E. Severs aicina 

nolikumā precīzi definēt to, kas ir tautas sports. E. Severs informē, ka tuvākajā laikā Veselības 
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ministrija plāno nākt klajā ar informāciju par iespēju organizācijām apgūt Eiropas Sociālā fonda 

līdzekļus, kur atsevišķa sadaļa būs tieši veltīta tautas sportam. 

Nolemj: 2.1. uzdot M. Liepiņam un E. Puriņam precizēt un pilnveidot kritērijus par LSFP 

līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem tautas sporta pasākumiem, lai nākamajā 

valdes sēdē varētu apstiprināt līdzfinansējuma sadali. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

2.2. uzdot LSFP biroja darbiniekiem līdz nākamajai LSFP valdes sēdei izstrādāt konkursa 

formātu un nolikumu skolu sporta aktivitāšu veicināšanai. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

3. punkts. Par LSFP līdzfinansējuma sadali tālākizglītības programmām 2016. gadā. 

M. Liepiņš informē par atzīto federāciju un citu sporta nozarē kompetento institūciju 

iesniegtajiem pietiekumiem LSFP rīkotajam līdzfinansējuma konkursam “Tālākizglītības 

programmu īstenošana sporta speciālistiem”. M. Liepiņš norāda, ka pretendentu kopējais 

norādītais LSFP līdzfinansējums pārsniedz šai programmai paredzēto finansējumu. E. Fogelis 

izsaka priekšlikumu, ka, vērtējot pretendentus un tiem piešķiramo finansējumu, kā nozīmīgākais 

kritērijs būtu jāņem vērā – konkrētās jomas vai sporta veidu lektoru dalība pasākumā, kā arī to 

kvalifikācija.  

M. Liepiņš informē par Latvijas Treneru tālākizglītības centra pieteikumu, kurā organizācija, 

lūdz LSFP turpināt atbalstīt tās rīkotos metodiskos seminārus 2016. gadā. E. Fogelis atgādina, ka 

LSFP ir vienojusies ar Latvijas Treneru tālākizglītības centru par līdzfinansējuma piešķiršanu 

metodisko semināru rīkošanai līdz 2017. gadam.  

Diskusija: D. Zvaigzne pauž viedokli, ka semināros iesaistītajiem lektoriem ir jābūt ar atbilstošu 

akadēmisko izglītību. A. Ābele ierosina vērtēt semināra lektorus pēc trijiem kritērijiem: 1. 

akadēmiskais grāds un darbs atbilstošās jomas izglītības iestādē, 2. A kategorijas sertifikāta 

esamība atzītajā sporta veidā, 3. cita veida izglītības dokumenti, kas tiek atsevišķi vērtēti. 

D. Zvaigzne norāda, ka vairāki pretendenti savā pieteikumā ir norādījuši vairāk par vienu semināru. 

E. Severs pauž viedokli, ka ir svarīgi, lai semināri savā starpā būtu saturiski saistīti.  

Nolemj: 3.1. aicināt precizēt konkursa pretendentu pieteikumus, kuri neatbilst nolikuma 

prasībām. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 3.2. uzdot D. Zvaigznei izvērtēt konkursa pretendentu 

pieteikumus. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 3.3. vērtējot pretendentu iesniegto semināru lektorus, 

ņemt vērā trīs kritērijus: pedagogiem nepieciešamā izglītība, A kategorijas sporta speciālista 

sertifikāts attiecīgajā sporta veidā, kā arī citi izglītības dokumenti, piemēram, ārvalstīs iegūt izglītība. 

(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 3.4. uzdot Latvijas Treneru tālākizglītības centram precizēt semināru 

tāmes un iesniegt lektoru izglītības dokumentus. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 

 

4. Par nodibinājuma “Sporta Apgāda fonds” valdes sastāvu. 

     R. Emuliņš atgādina, ka Nodibinājuma “Sporta Apgāda fonds” (40008097373) dibinātājs ir LSFP. 
Atbilstoši LSFP statūtiem LSFP valde ir tiesīga pieņem lēmumus par nodibinājumu “Sporta Apgāda 
fonds”. R. Emuliņš informē, ka sakarā ar nodibinājuma “Sporta Apgāda fonds” valdes pilnvaru 
termiņas beigām atbilstoši “Sporta apgāda fonds” statūtiem ir jāieceļ jauna valde uz nākamo trīs 
gadu pilnvaru termiņu. R. Emuliņš izsaka priekšlikumu balsot par šādu nodibinājuma “Sporta 
Apgāda fonds” valdes sastāvu: Raimonds Emuliņš, Dainis Caune, Aldons Vrubļevskis, Einars 
Fogelis, Andris Kalniņš, Juris Titovs un Agita Ābele.  

Nolemj: iecelt (ievēlēt) nodibinājuma “Sporta Apgāda fonds” valdi nākamajam pilnvaru 
termiņam sekojošā sastāvā: Raimonds Emuliņš – valdes priekšsēdētājs, pārstāv atsevišķi, Dainis 
Caune valdes priekšsēdētāja vietnieks, pārstāv atsevišķi, Aldons Vrubļevskis, Einars Fogelis, 
Andris Kalniņš, Juris Titovs, Agita Ābele. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 

 

5.Dažādi. 

5.1. Par grozījumiem Sporta likumā 

E. Severs informē par veiktajiem grozījumiem Sporta likumā un Publisku izklaides un svētku 

pasākumu drošības likumā. E. Severs norāda, ka veicot izmaiņas Sporta likumā, ir panākts, ka 

tehnisko sporta viedu sacensībās pirmkārt ir jāievēro sporta viedu pāraugošās atzītās federācijas 

noteikumi. E. Severs aicina LSFP mēneša laikā savā mājaslapā lsfp.lv ievietot visu atzīto sporta 

federāciju noteikumus. E. Severs norāda, ka pēc izmaiņu stāšanās spēkā, Latvijas Motosporta 
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federācijai, Latvijas Ūdens motosporta federācijai un Latvijas Automobiļu federācijai, būs likumā 

deleģētas tiesības licencēt sacensību norises vietas – trases – un noteikt konkrēto sacensību 

galveno tiesnesi, kurš ir licencēts attiecīgajā atbilstošas kategorijas sporta veidā. E. Severs informē, 

ka pēc Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma stāšanās spēkā, iepriekš minētājām 

trijām atzītajām federācijām savu sporta veidu sporta pasākumi būs jāsaskaņo ar pašvaldībām, 

kuru teritorijā plānotas konkrētās sacensības. Saskaņojumā kā obligāts noteikums būs atbildīgās 

personas par sacensību drošību norādīšana. E. Severs norāda, ka grozījumi, kas skars Latvijas 

Motosporta, Latvijas Ūdens motosporta un Latvijas Automobiļu federācijas stāsies spēkā 2016. 

gada 1. jūlijā. E. Severs norāda, ka ar šo likumu pieņemšanu spēkā palielināsies federāciju funkcijas 

un reizē atbildība.  

Nolemj: pieņemt zināšanai E. Severa ziņojumu.  

 

5.2. Par Eiropas Savienības regulu noteikšanu valsts institūciju atbalstam sporta nozarei 

E. Severs informē, ka Eiropas Savienība sportu tā attīstības dēļ sāk uzskatīt par nozari, kas 

būtiski ietekmē apvienoto Eiropas tirgu. E. Severs norāda, ka uz sporta nozari var attiecināt 

komercdarbības atbalsta likuma normas. Informē par Eiropas Savienības noteikumiem, kas paredz, 

ka, lai valsts varētu iesaistīties nozares tirgū, ir jāievēro Eiropas Savienības saistošās regulas. 

Norāda, ka Finanšu ministrija vērš uzmanību uz valsts iestādēm, tostarp Izglītības un zinātnes 

ministriju un pašvaldībām, sniedzot atbalstu sporta nozarei, būt samērīgām. Informē, ka valsts 

institūciju sniegtā atbalsta regulējums sporta nozarei līdz 200 000 EUR apmēram trīs gadu laikā ir 

atvieglotāks, bet, ja sniegtais atbalsts ir lielāks, tas var dot iespēju regulu pārkāpumam, kā rezultātā 

piešķirtais finansējums būtu jāatmaksā atpakaļ, tam pievienojot soda procentus. E. Severs informē, 

ka ir iespējami vairāki risinājumi, lai varētu sniegt valsts institūciju atbalstu sporta nozarē pilnā 

apmērā. Aicina deleģēt līdz diviem LSFP valdes locekļiem šī jautājuma tālākā risināšanā.  

Diskusija: E. Fogelis, E. Severs, J. Naglis. E. Fogelis aicina šo jautājumu virzīt izskatīšanai 

Latvijas Nacionālajai sporta padomei. E. Fogelis aicina darba grupai jautājuma risināšanai no LSFP 

valdes virzīt J. Nagli.  

Nolemj: 5.2.1. pieņemt zināšanai E. Severa ziņojumu. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 

5.2.2. deleģēt J. Nagli darba grupai par labākā risinājuma atrašanu pilna apmēra valsts atbalsta 

sniegšanai sporta nozarei. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 5.2.3. virzīt jautājuma izskatīšanu 

Nacionālajā sporta padomē. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 

 

5.3. Par Latvijas Volejbola federācijas iesniegumu. 

E. Fogelis informē par Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretāra Aināra Dakšas iesniegumu, 

kurā norādīts, ka ir veiktas izmaiņas starptautiskajā volejbola sacensību kalendārā. E. Fogelis 

norāda, ka Latvijas Volejbola federācija lūdz piešķirt valsts budžeta līdzekļu līdzfinansējumu U19 

vecuma grupas meiteņu pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra rīkošanai Latvijā, vienlaikus 

lūdzot anulēt pieteikumu valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai pasaules čempionāta 

kvalifikācijas turnīram vīriešiem, kas bija paredzēts no 2016. gada 26. – 29. maijam Latvijā.  

Nolemj: Latvijas Volejbola federācijai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus pasaules 

čempionāta kvalifikācijas turnīra vīriešiem rīkošanā novirzīt pasaules čempionāta kvalifikācijas 

turnīra U19 vecuma grupas meitenēm rīkošanai. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 

 

5.4. Par LSFP pārstāvja deleģēšanu uz Baltijas Jūras spēļu tehnisko konferenci 

Baltkrievijā. 

E. Fogelis informē par plānoto Baltijas Jūras spēļu tehnisko konferenci, kas norisināsies 

Baltkrievijas pilsētā Brestā no 6. – 8. jūlijam. E. Fogelis izsaka priekšlikumu konferencē pārstāvēt 

LSFP deleģēt M. Liepiņu.  

Nolemj: deleģēt M. Liepiņu pārstāvēt LSFP Baltijas Jūras spēļu tehniskajā konferencē. 

(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 

 
5.5. Par LSFP Sporta federāciju komisijas sēdē izskatītajiem jautājumiem. 

M. Liepiņš informē, ka 23. martā notikušajā LSFP Sporta federāciju komisijas sēdē tika izskatīts 

biedrības “Latvijas Kuģa modeļu federācija” iesniegums par tās atzīšanu. M. Liepiņš informē, ka 
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komisija lēma neatzīt biedrību “Latvijas Kuģa modeļu federācija”, jo tā neatbilst Sporta likuma 

noteiktajiem sporta federācijas atzīšanas kritērijiem.  

M. Liepiņš informē, ka LSFP Sporta federāciju komisijas sēdē tika izskatīti divi sūdzību 
jautājumi par Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas, kā arī Latvijas Taekvondo 
federācijas darbībām.  
Diskusija: J. Naglis, M. Liepiņš, E. Fogelis. J. Naglis aicina Latvijas Kuģu modeļu federāciju 
griezties Latvijas Ūdens motosporta federācijā ar lūgumu par uzņemšanu tās sastāvā. Kā piemēru, 
J. Naglis min Latvijas Autosporta federāciju, kuras sastāvā darbojās auto modeļu sports.  

Nolemj: 5.5.1. pieņemt zināšanai M. Liepiņa ziņojumu. 5.5.2. Atteikt biedrības “Latvijas 

Kuģu modeļu federācija” atzīšanu. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 

 
 

Sēdes vadītājs: Einars Fogelis 

 

Protokolēja: Toms Markss 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 

VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 

2016. gada 10. martā  Nr. 2.4.–16/3 

LVM, Vaiņodes ielā 1, Rīgā,  

plkst. 12:30 

 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele (no pulksten 

12:35), Agris Blaus, Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis (no pulksten 12:55), Ilvis 

Pētersons, Atis Sausnītis, Diāna Zaļupe (no pulksten 13:00). 

Sēdē nepiedalās: Pēteris Apinis, Jānis Upenieks.  

Pieaicinātie: LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš, LSFP Revīzijas komisijas priekšsēdētājs 

Raimonds Rublovskis, LSFP Revīzijas komisijas loceklis Raimonds Timma, LSFP Revīzijas 

komisijas loceklis Kaspars Kuļikovs.  

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis 

Protokolē: sabiedrisko attiecību speciālists Toms Markss 

 

Darba kārtība: 

1. Iepriekšējā LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

2. Par LSFP 2015. gada pārskatu. 

3. Par LSFP konkursu sporta speciālistu tālākizglītības programmu līdzfinansēšanai. 

4. Par LSFP biedru kopsapulces darba kārtību. 

 

1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

E. Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 08.02.2016. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-16/2. 

Nolemj: apstiprināt LSFP 08.02.2016. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-16/2. (Par: 6; Pret: 

0; Nebalso 3). 

 

2. punkts. Par LSFP 2015 gada pārskatu. 

M. Liepiņš iepazīstina ar LSFP 2015. gada pārskatu un zvērinātās revidentes Natālijas 

Jansones sniegto atzinumu par LSFP 2015. gada pārskatu. LSFP Revīzijas komisijas 

priekšsēdētājs R. Rublovskis informē, ka LSFP Revīzijas komisija atbalsta zvērināta revidenta 

sagatavoto atzinumu par LSFP darbību. R. Rublovskis pauž gatavību kopsapulcē biedriem sniegt 

LSFP Revīzijas komisijas ziņojumu par LSFP 2015. gada pārskatu (ar zvērināta revidenta 

atzinumu). E. Fogelis aicina balsot par zvērināta revidenta sniegto atzinumu un 

LSFP 2015. gada pārskata virzīšanu apstiprināšanai kopsapulcē.  

Diskusija: E. Fogelis izsaka pateicību LSFP grāmatvedei Dacei Kārklītei par sekmīgo darbu 

LSFP finanšu disciplīnas organizēšanā.   

Nolemj: virzīt LSFP 2015 gada pārskata un zvērināta revidenta atzinuma apstiprināšanu 

LSFP biedru kopsapulcei.  
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3. punkts. Par LSFP konkursu sporta speciālistu tālākizglītības programmu 

līdzfinansēšanai. 

M. Liepiņš iepazīstina ar 2015. gadā LSFP valdes apstiprināto projektu konkursa 

“Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” nolikumu par sporta speciālistu 

tālākizglītības programmu realizēšanu. M. Liepiņš informē par LSFP atbalstītajiem projektiem 2015. 

gadā, norādot, ka arī 2016. gadā LSFP plāno veidot projektu konkursu uz iepriekšējā gada nolikuma 

bāzes. M. Liepiņš informē, ka atšķirībā no iepriekšējā gadā, šogad nolikuma 13.2. punktā nebūtu 

jāiekļauj prasība, pievienot semināru vai konferenču pasniedzēju CV. Tāpat M. Liepiņš norāda, ka 

būtu jāpārskata konkursa nolikuma 16. punkts, kurā minēts, ka maksimālais LSFP dotācijas apmērs 

projekta realizācija ir līdz 1500 EUR. 

Diskusija: E. Fogelis aicina palielināt viena projekta maksimālo līdzfinansējuma summu. A. 

Sausnītis ierosina konkursa 16. punktā noteikt, ka pretendentiem piešķiramais līdzfinansējums, 

atkarībā no nolikumā iekļautajiem kritērijiem, ir līdz 5000 EUR. M. Liepiņš norāda, ka konkursa 

nolikums paredz konkursā pieteikties uz dotāciju sporta federācijām, kā arī citām sporta nozarē 

kompetentām institūcijām, ar noteikumu, ja projekta realizēšanā iesaistās kāda no izglītības 

iestādēm.  

Nolemj:  

3.1. svītrot no LSFP konkursa nolikuma 13.2. punkta kritēriju par semināra pasniedzēju CV 

iesniegšanu,16. punktā noteikt, ka pretendentiem piešķiramais dotācijas apmērs ir līdz 5000 EUR. 

(Par: 7; Pret: 0; Nebalso: 2). 

3.2. apstiprināt 2016. gadam LSFP projektu konkursa “Tālākizglītības programmu 

īstenošana sporta speciālistiem” nolikumu sporta speciālistu tālākizglītības projektu 

līdzfinansēšanai (pielikumā). (Par: 7; Pret: 0; Nebalso: 2). 

 

4. punkts. Par LSFP biedru kopsapulces darba kārtību. 

E. Fogelis informē par plānoto LSFP biedru kopsapulces darba kārtības projektu.  

E. Fogelis informē, ka savu ziņojumu kopsapulcē ir gatavs sniegt arī VSIA "Kultūras un sporta centrs 

Daugavas stadions" valdes loceklis Elmārs Martinsons. E. Fogelis aicina kopsapulcē 

lēmumprojektā par LSFP budžeta apstiprināšanu, lūgt biedru akceptu pilnvarot LSFP valdi 

nepieciešamības gadījumā veikt budžeta grozījumus, par tiem informējot biedrus.  

Diskusija: E. Fogelis, M. Liepiņš, A. Sausnītis. E. Fogelis iepazīstina par plānoto “Daugavas” 

stadiona attīstības plāna ieceri, kas tiks prezentēta kopsapulcē.  

Nolemj: virzīt apstiprināšanai biedriem LSFP kopsapulces darba kārtības projektu. (Par: 9; 

Pret: 0; Nebalso: 0). 

 

 

  

Sēdes vadītājs: Einars Fogelis 

 

Protokolēja: Toms Markss 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 

VALDES SĒDES PROTOKOLS 

2016. gada 8. februārī 

Grostonas ielā 6B, Rīgā,  

plkst. 16:00 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Pēteris Apinis (no pulksten 

16:12), Agita Ābele (līdz pulksten 17:21), Agris Blaus, Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis 

Naglis, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis, Diāna Zaļupe.  

Sēdē nepiedalās: Jānis Upenieks.  

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

sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare, LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš, LSFP 

grāmatvede Dace Kārklīte, LSFP Revīzijas komisijas loceklis Raimonds Rublovskis, Latvijas 

Motosporta federācijas ģenerālsekretārs Kapars Kuļikovs. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis 

Protokolē: sabiedrisko attiecību speciālists Toms Markss 

 

Darba kārtība: 

1. Iepriekšējā LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

2. Par LSFP 2016. gada budžetu. 

3. Par LSFP līdzfinansējumu starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2016. gadā.  

4. Par finansējuma sadali 2016. gadam saskaņā ar LSFP aktivitāšu un augstu sasniegumu 

sporta kritērijiem. 

5. Par LSFP 2016. gada kopsapulces sasaukšanu. 

7. Dažādi.  

 

1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 11.01.2016. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-16/1. 

Nolemj: 1.1. Apstiprināt LSFP 11.01.2016. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-16/1. (Par: 9; 

Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

2. punkts. Par LSFP 2016. gada budžeta projektu. 

M. Liepiņš iepazīstina ar 2016. gada LSFP budžeta projektu, informējot, ka kopējais 

budžeta pieaugums salīdzinājumā ar 2015. gadu ir palielinājies par 12 procentiem. M. Liepiņš 

iepazīstina ar budžeta izdevumu un ieņēmumu pozīcijām. M. Liepiņš norāda, ka LSFP budžeta 

pamatieņēmumus sastāda sporta valsts budžeta apakšprogrammas (09.09.00) finansējums un 

piešķirtie Latvijas Valsts mežu ziedojumi (VKS). M. Liepiņš informē, ka lielākā daļa no budžeta 

izdevumiem 2016. gadā tiek novirzīta tieši atzītajām sporta federācijām. 

Diskusija – E. Severs, E. Fogelis. E. Severs aicina precizēt LSFP plānoto ieņēmumu 

apmēru no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) dotācijas informatīvajam nodrošinājumam 

žurnālam “Sports” un interneta vietnei sporto.lv. E. Fogelis norāda, ka pēc LOK budžeta 

apstiprināšanas, LSFP valdei ir iespēja veikt šo pārdali LSFP budžeta ietvaros. E. Fogelis aicina 

balsot par Latvijas Sporta federāciju padomes budžeta 2016. gadam projekta virzīšanu 

apstiprināšanai LSFP biedru kopsapulcē.  
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Nolemj: Akceptēt un virzīt 2016. gada LSFP budžeta projektu apstiprināšanai LSFP 

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

 

3. punkts. Par līdzfinansējuma sadali starptautiskajiem sporta pasākumiem Latvijā. 

E. Puriņš iepazīstina ar līdzfinansējuma sadales projektu sporta pasākumu rīkošanai Latvijā 
2016. gadā. E. Puriņš norāda, ka LSFP kritērijos par federāciju aktivitāšu vērtēšanu norādīts, ka 
vienas federācijas viens sporta veids var pretendēt uz finansējumu tikai no vienas atbalsta 
programmas.  

Diskusija: E. Fogelis, J. Naglis, A. Sausnītis, P. Apinis, M. Liepiņš, R. Emuliņš, K. Kuļikovs, 

E Puriņš. K. Kuļikovs aicina precizēt nolikumu par LSFP piešķirtā līdzfinansējuma sadales kritērijiem 

starptautiskajiem pasākumiem. M. Liepiņš informē, ka saņemts iesniegums ar lūgumu piešķirt 

līdzfinansējumu ikgadējam V. Friedenfelda kausa izcīņas junioriem sacensību cīņā rīkošanā. 

Paskaidro, ka valsts finansējums Latvijas Cīņas federācijai ir piešķirts Eiropas čempionāta 

rīkošanai. E. Fogelis norāda, ka finansējums ir jāvērtē LSFP kopējā budžeta ietvaros.  

Nolemj: Apstiprināt līdzfinansējuma sadali starptautiskajiem sporta pasākumiem Latvijā 

2016. gadā. (pielikumā). (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

4. punkts. Par finansējuma sadali 2016. gadam saskaņā ar LSFP aktivitāšu un augsta 

sasniegumu sporta kritērijiem.  

 E. Puriņš iepazīstina ar finansējuma sadali starp federācijām par LSFP aktivitāšu un augsta 

sasnieguma sporta kritērijiem. E. Puriņš informē, ka ar federācijām ir saskaņoti tām piešķirtie punkti 

un plānotais piešķirtais finansējums E. Puriņš aicina valdi lemt par papildus kritēriju punktu un 

finansējuma piešķiršanu Latvijas Motosporta federācijai par tās sportista Kaspara Stupeļa augsta 

sasnieguma rezultātiem. M. Liepiņš un A. Ābele informē par finansējuma sadales principu darbības 

jomu federācijām atbilstoši 2015. gadā LSFP valdē apstiprinātajiem kritērijiem. A. Ābele norāda, ka 

divos kritērijos par darbības jomu organizāciju iesaisti starptautiskos projektos tika veiktas izmaiņas, 

par kurām tika informētas visas iesaistītās organizācijas. M. Liepiņš norāda, ka atbilstoši sadarbības 

līgumam ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), LSFP ir jānoslēdz līdz 15. martam sadarbības 

līgumi ar atzītajām sporta federācijām. 

Diskusija – E. Fogelis, A. Sausnītis, D. Zaļupe, A. Ābele, P. Apinis, R. Emuliņš, J. Naglis, 

A. Blaus, M. Liepiņš, E. Severs, K. Kuļikovs, E. Puriņš. K. Kuļikovs aicina vērtēt K. Stupeļa un citu 

sportistu panākumus, kuri sacensībās startē kopā ar citas valsts sportistu, pēc tā, kādas valsts 

licenci ir izņēmis konkrētais sportists. M. Liepiņš norāda, ka licence norāda uz piederību konkrētai 

valstij. E. Fogelis aicina atzīt K. Stupeļa panākumus, vērtējot tās sacensības, kur sportists 

pārstāvējis Latviju.  

Izvērtējot finansējuma sadali federācijām par LSFP aktivitāšu un augsta sasnieguma sporta 

kritērijiem, E. Fogelis norāda, ka atbalstu par augstiem sasniegumiem un to pasākumiem 

federācijām sniedz arī citas vadošās sporta organizācijas, to vidū Latvijas Olimpiskā komiteja. E. 

Fogelis norāda, ka šobrīd nav iespējams mainīt finansējuma piešķiršanas kritērijus par augstiem 

sasniegumiem, bet ir iespējama proporcijas maiņa sadalē. A. Sausnītis norāda, ka veicot izmaiņas 

proporcijā, tiks atbalstītas federācijas, kuras rūpējas arī par masveida sporta aktivitātēm. 

Nolemj: 

 4.1. apstiprināt valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00. „Sporta federācijas un sporta 

pasākumi" dotācijas un VKS ziedojumu sadali, kas veikta saskaņā ar LSFP sadales principiem un 

kritērijiem sporta veidu federācijām. (pielikumā) (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).  

4.2. programmas 09.09 apstiprināt proporcijas sadali 75/25 (par aktivitāšu kritērijiem 75 

procenti, par augstu sasniegumu sporta kritērijiem 25 procenti). VKS ziedojumiem piemērot 

proporciju 50/50 (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
5. punkts. Par LSFP 2016. gada kopsapulces sasaukšanu. 

E. Fogelis informē, ka LSFP 2016. gada kopsapulce plānota 10. martā Latvijas Valsts mežu 

galvenajā ēkā, kas atrodas Rīgā, Vaiņodes ielā 1. E. Fogelis atzinīgi vērtē sadarbību ar Latvijas 
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Valsts mežiem. E. Fogelis ierosina kopsapulces sākuma laiku noteikt pulksten 14:00. D. Kaspare 

norāda, ka kopsapulcē plānota videotiešraide. M. Liepiņš aicina darba kārtībā pieturēties pie 

pagājušo gadu prakses.  

  Nolemj: noteikt LSFP 2016. gada kopsapulces norisi 2016. gada 10. martā pulksten 14:00 

Latvijas Valsts mežu galvenajā ēkā.  

 

6.punkts. Dažādi. 

6.1. Par biedrības “Latvijas Amerikāņu futbola federācija” uzņemšanu LSFP 

 M. Liepiņš iepazīstina ar Latvijas Amerikāņu futbola federācijas iesniegumu par tās 

uzņemšanu par LSFP biedru. M. Liepiņš norāda, ka Latvijas Amerikāņu futbola federācija ir atzīta 

2014. gadā, iesniegusi nepieciešamos dokumentus uzņemšanai par biedru, ņemot vērā LSFP 

noteikto kārtību. Federācija ir izpildījusi prasības un var pretendēt uz valsts līdzfinansējumu. M. 

Liepiņš, aicina balstot par Latvijas Amerikāņu futbola federācijas uzņemšanu par LSFP biedru. 

Nolemj: apstiprināt biedrības “Latvijas Amerikāņu futbola federācija” uzņemšanu par LSFP 

biedr  (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

6.2. Par federāciju sadarbības līgumiem 

M. Liepiņš informē, ka katrai atzītajai federācijai tiks piešķirts papildus 1000 EUR, ar mērķi 

federāciju nepieciešamo dokumentu un noteikumu izstrādei, informācijas ievietošanai un mājaslapu 

sakārtošanai. M. Liepiņš norāda, ka sadarbības līgumi ar federācijām tiks gatavoti un noslēgti līdz 

15. martam.   

Nolemj: Pieņemt zināšanai M. Liepiņa ziņojumu.  

 

6.3.punkts. Par Eiropas sporta nedēļas Latvijā rīkošanu 

 E. Fogelis informē par Eiropas sporta nedēļas Latvijā projekta iesniegšanu. E. Fogelis 

norāda, ka Eiropas sporta nedēļas norises pasākumos tiks aicinātas iesaistīties sporta veidu un 

darbības jomu federācijas. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai E. Fogeļa ziņojumu.  

 

 

Sēdes vadītājs: Einars Fogelis 

 

Protokolēja: Toms Markss 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 

(reģ. Nr. 40008022932) 
 

VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 

2016. gada 11. janvārī  Nr. 2.4.–16/1  

Grostonas ielā 6B, Rīgā,  

plkst. 16:00 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Pēteris Apinis (no pulksten 

17:15), Agita Ābele, Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis, 

Jānis Upenieks, Diāna Zaļupe (līdz pulksten 18:05). 

Sēdē nepiedalās: Agris Blaus. 

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

sporta un komunikācijas speciāliste Dace Kaspare, LSFP ģenerālsekretārs Egils Puriņš, LSFP 

grāmatvede Dace Kārklīte, Valsts sporta medicīnas centra direktore Sabīne Vaska-Epnere, Valsts 

sporta medicīnas centra direktores vietniece Andžela Gudre. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis 

Protokolē: sabiedrisko attiecību speciālists Toms Markss 

Darba kārtība 

1. Iepriekšējā LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

2. Par Valsts sporta medicīnas centra organizētajām sporta skolu audzēkņu veselības pārbaudēm 

2016. gadā.  

3. Par LSFP 2016. gada budžetu.  

4. Par valsts budžeta dotācijas treneru algām sadali 2016. gadam.  

5. Par LSFP līdzfinansējumu starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2016. gadā.  

6. Dažādi.   

1.punkts. Iepriekšējā LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana.  

E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 21.12.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/12.   

Nolemj: 1.1. Apstiprināt LSFP 21.12.2015. valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-15/12. (Par: 9; 

Pret: 0; Nepiedalās: 1 (P.Apinis)).  

2. punkts. Par Valsts sporta medicīnas centra organizētajām sporta skolu audzēkņu 

veselības pārbaudēm 2016. gadā. 

S.Vaska-Epnere informē par 14.03.2006. apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem 

“Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības 

kārtība”, kuri būtu jāpapildina. S.Vaska-Epnere vērš uzmanību, ka jauno noteikumu projekts 

nosaka, ka pie sporta ārsta netiks apskatīti bērni vecumā līdz 10 gadiem, izņemot agrīno 

specializāciju sporta veidu pārstāvjus. Kā otru jauninājumu, S.Vaska-Epnere min, ka pie sporta 

ārstiem netiks apskatīti zemas intensitātes sporta veidu pārstāvji. S.Vaska-Epnere norāda, ka līdz 

šim likumdošana nav noteikusi vietu, kur būtu jāveic sporta medicīniskās veselības pārbaudes 

sporta skolu audzēkņiem. S.Vaska-Epnere norāda, ka izbraukumi pie skolēniem ir ierobežoti Valsts 

sporta medicīnas centra ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ, tādēļ, plānots, ka to sporta skolu audzēkņu, 

kuru sporta skolas atrodas 100 kilometru rādiusā ap Rīgu, sporta medicīniskās pārbaudes tiks 

organizētas Valsts sporta medicīnas centrā, Rīgā.   

Diskusija: S.Vaska-Epnere, A.Gudre, J.Naglis, E.Fogelis, A.Sausnītis, D.Zaļupe. 

S.Vaska-Epnere un A.Gudre norāda, ka ir novecojusi Valsts sporta medicīnas centra tehniskā 

aparatūra, kas ievērojami apgrūtina organizācijas darbību. A.Sausnītis aicina Valsts sporta 
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medicīnas centram pievērst uzmanību sportistu informēšanai par jaunākajām aktualitātēm sporta 

medicīnā un antidopingā. E.Fogelis ierosina Valsts sporta medicīnas centram rīkot seminārus 

sporta medikamentu lietošanas jautājumos sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju padomi, lai 

novērstu gadījumus, kad Latvijas izlašu sportisti nav informēti par atļautajiem un aizliegtajiem 

medikamentiem sportā. A.Sausnītis ierosina Valsts sporta medicīnas centram veikt padziļinātu 

apsekošanu Latvijas vadošajiem jaunatnes un junioru izlases sportistiem par viņu veselības 

stāvokli. S.Vaska-Epnere norāda, ka jau šobrīd notiek vadošo jauno sportistu papildus apsekošana. 

D.Zaļupe norāda, ka reģionos liela problēma ir sporta ārstu neesamība. D.Zaļupe pauž viedokli, ka 

pašvaldībām reģionos ir grūti nodrošināt Valsts sporta medicīnas centra rīkotās sporta medicīnas 

pārbaudes sporta skolu audzēkņiem. D.Zaļupe pauž viedokli, ka būtu nepieciešams domāt par 

pilnībā valsts finansētu sporta medicīnisko pārbaužu veikšanu reģionālajās sporta skolās.  

Nolemj: 2.1. Pieņemt zināšanai S.Vaskas-Epneres un A.Gudres ziņojumus. (Par: 9; Pret: 

0; Nepiedalās: 1 (P. Apinis)).  

3. punkts. Par LSFP 2016. gada budžetu. 

M.Liepiņš iepazīstina valdes locekļus un uzaicinātos ar 2016. gada budžeta projektu un tajā 

iekļautajām pozīcijām. M.Liepiņš norāda, ka plānotais LSFP budžets 2016. gadam ir 2 450 000 

EUR, no kuriem 20 000 EUR paredzēti valsts mēroga sporta pasākumu organizēšanai vispārējās 

un profesionālās ievirzes mācību iestādēs. E.Severs norāda, ka Izglītības un zinātnes ministrija 

vēlas deleģēt LSFP organizēt ar Izglītības zinātnes ministriju saskaņotu konkursu vispārējā un 

profesionālā līmeņa mācību iestādēm ar iespēju tām pretendēt uz finansējumu valsts mēroga sporta 

pasākumu organizēšanai. M.Liepiņš iepazīstina ar LSFP budžeta projektu, norāda, ka kopējais 

budžeta pieaugums ir vairāk kā 250 tūkstoši EUR lielāks nekā 2015. gadā. Lielākā daļa no tā 

novirzīta atzītajām federācijām saskaņā ar sadali pēc kritērijiem. Tāpat paredzēts katrai no 

atzītajām sporta federācijām piešķirt bāzes summu – 1000 EUR apmērā par pieprasīto kritēriju 

izpildi. 170 000 EUR novirzīti sadalei pasākumu rīkošanai, 619400 EUR – treneru algām, kā arī 

novirzīts finansējums LSFP darbības nodrošināšanai. M.Liepiņš informē par līgumu ar Izglītības un 

zinātnes ministriju,  tā pielikumiem. 

Diskusija: M.Liepiņš, E.Fogelis, A.Sausnītis, J.Naglis.  E.Severs norāda, ka dažas atzītās 

sporta federācijas neievēro pilnībā noteikumus un prasītās informācijas ievietošanu mājaslapās, kā 

piemēru minot, federāciju prasības atzinuma saņemšnai A, B un C sertifikācijas prasības treneriem. 

E.Severs aicina LSFP kontrolēt, lai visa nepieciešamā informācija tiktu publicēta federāciju 

mājaslapās. E.Fogelis aicina apstiprināt 2016. gada LSFP budžeta projektu, pievienojot to LSFP 

līgumam ar Izglītības un zinātnes ministriju. E.Severs norāda, ka līgumā tiks iekļauts punkts, kas 

aizliedz LSFP piešķirt finansējumu tām sporta federācijām, kuras nebūs izpildījušas finansiālās 

saistības pret valsti, vai vērsta piedziņa.  

Nolemj: Nolemj: 3.1. Apstiprināt LSFP 2016. gada valsts budžeta apakšprogrammas 

09.09.00. “Sporta federācijas un sporta pasākumi” LSFP dotācijas daļas sadali un pievienot to 

LSFP līgumam ar Izglītības un zinātnes ministriju. (pielikumā) (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 1 

(P.Apinis)) 

4. punkts. Par valsts budžeta dotācijas treneru algām sadali 2016. gadam. 

E.Puriņš iepazīstina ar valsts budžeta dotāciju treneru algu sadali 2016. gadā, norādot, ka 

kopējā dotācija ir 619 400 EUR. E.Puriņš norāda, ka šajā dotācijā iekļauts arī atbalsts Latvijas 

Triatlona federācijas pilotprojektam 5405 EUR apmērā. E.Puriņš norāda, ka šī gada laikā Latvijas 

Triatlona federācija ir jāiekļauj kopējos kritērijos pie olimpisko sporta veidu federācijām. E.Puriņš 

atgādina par 2015. gadā ieviestajiem kritērijiem par valsts budžeta dotāciju treneru algām sadali.  

E.Puriņš norāda, ka salīdzinājumā ar 2015. gadu, 2016. gadā proporcionāli vēsturiskajai 

sadalei ir samazinājums 1,4 reizes, savukārt bāzes finansējums saglabāts 10 procentu apmērā. 

E.Puriņš norāda, ka 2,5 reizes palielināts finansējums par augstu sasniegumu sporta kritērijiem, bet 

1,5 reizes palielināts finansējums par treneru skaita kritērijiem. E.Fogelis aicina balsot par 

sagatavoto valsts budžeta dotāciju treneru algu sadalei 2016. gadā, kas veidota pēc LSFP valdes 

apstiprinātajiem kritērijiem. E.Puriņš norāda, ka kritēriji ir bijuši nosūtīti saskaņošanai atzītajām 

sporta veidu federācijām.  
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Diskusija: J.Naglis, D.Zaļupe, M.Liepiņš, E.Severs, R.Emuliņš, E.Fogelis, A.Sausnītis. 

J.Naglis atgādina par sporta pasākumiem, kuru rezultāti tiek vērtēti valsts budžeta dotāciju sadalē 

treneru algām. A.Sausnītis norāda, ka būtu jāparedz atkāpe kritērijos iekļaujot arī citās vērā 

ņemamās sacensībās uzrādītos rezultātus. E.Fogelis informē, ka Latvijas Triatlona federācijai nav 

no valsts budžeta apmaksātu treneru. M.Liepiņš norāda, ka LSFP valdes apstiprināts valsts budžeta 

dotācijas treneru algām 2016. gada sadalījums sākotnējā versijā tiks pievienots līgumam starp 

LSFP un Izglītības un zinātnes ministriju kā pielikums.  

Nolemj: 4.1. Apstiprināt sagatavoto sākotnējo valsts budžeta dotāciju sadali trenera 

algām 2016. gadam, t.sk., dotāciju Latvijas Triatlona federācijai 5405 EUR apmērā. (pielikumā) 

(Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 1 (A.Sausnītis)).  

5. punkts. Par LSFP līdzfinansējumu starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2016. 

gadā. 

E.Fogelis informē par darba grupas izstrādāto projektu par LSFP piešķirtā finansējuma 

starptautisko sacensību rīkošanai sadali 2016. gadā. E.Puriņš iepazīstina ar kritērijiem, pēc kuriem 

tika vērtēta LSFP līdzfinansējuma piešķiršana starptautisko sacensību rīkošanai Latvijā 2016. gadā. 

E.Puriņš iepazīstina ar sporta veidu federāciju solīto kritēriju izpildi to rīkotajās sacensībās 2016. 

gadā. E.Puriņš norāda, ka līdzfinansējuma sadalē ir ieviesti trīs jauni kritēriji – sporta federāciju 

mājaslapas, sociālie tīkli un nodrošinātā publicitāte par konkrēto starptautisko sporta pasākumu. 

Diskusija: E.Fogelis, D.Zaļupe, A.Sausnītis, J.Naglis, P.Apinis, E.Puriņš. E.Fogelis aicina 

izvērtēt, vai mājaslapas un sociālos tīklus var iekļaut kritēriju vidū līdzfinansējuma sadalē. J.Naglis 

norāda, ka LSFP valde balsoja par šādiem kritērijiem. J.Naglis norāda, ka, izvērtējot šī gada 

līdzfinansējuma sadali, var lemt par izmaiņām kritērijos uz nākamo gadu. E.Severs aicina par šiem 

trijiem kritērijiem vienoties atsevišķi, lai netiktu kavēta kopējā līguma virzība starp Izglītības un 

zinātnes ministriju un LSFP. A.Sausnītis norāda, ka būtu jāparedz atkāpe, kas ļautu novērst 

neloģisku lēmumu pieņemšanu līdzfinansējuma sadalē. A.Sausnītis aicina E.Puriņu informēt LSFP 

valdi par šādiem gadījumiem. E.Puriņš lūdz valdes viedokli par jaunajiem kritērijiem. E.Severs, kā 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis informē, ka respektē LSFP valdes apstiprinātās darba 

grupas viedokli un aicina LSFP valdi precizēt līguma 1.1.7. punktu, kura esošā redakcija paredzēja, 

ka līdzfinansējums tiek sadalīts pēc apstiprinātajiem kritērijiem, kas pievienots kā līguma pielikums. 

E.Severs aicina LSFP valdi apstiprināt precizētu kritēriju noteikšanu līdzfinansējuma piešķiršanai 

starptautisko sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2016. gadā. Lai nekavētu konceptuālu līguma 

noslēgšanu starp Izglītības un zinātnes ministriju un LSFP, E.Severs rosina minētos kritērijus 

izskatīt atsevišķi, tos saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. E.Severs pauž viedokli, ka 

mājaslapas, sociālo tīklu un publicitātes kritērijus vēlams būtu apvienot vienā kritērijā ar nosaukumu 

- publicitāte,  par to kopumā piešķirot 7 kritēriju punktus.  

Nolemj: 5.1. Apstiprināt labojumus LSFP kritērijos līdzfinansējuma saņemšanai 

starptautisko sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2016. gadā, kas nosaka, ka mājaslapas, sociālo 

tīklu un publicitātes kritēriju punktu skaits tiek samazināts, kopā tiem piešķirot 7 punktus – 

publicitātei – 3 punktus, mājaslapai un sociālajiem tīkliem – 2 punktus. (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās; 

0). 5.2. Precizētos LSFP līdzfinansējuma starptautisko sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2016. 

gadā sadales kritērijus pievienot klāt līgumam starp Izglītības un zinātnes ministriju un LSFP kā 

pielikumu. (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0) 

6. punkts. Dažādi. 

6.1. punkts. Par Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes iespējām pretendēt uz 

valsts finansējumu. 

D.Zaļupe aicina izvērtēt iespējas no valsts budžeta līdzekļiem papildus atbalstīt Latvijas 

Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes darbības nodrošināšanu. E.Fogelis norāda, ka LSFP ir 

saņēmusi iesniegumu no Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes ar lūgumu piešķirt 

16 000 EUR organizācijas biroja darbības nodrošināšanai un 6300 EUR semināru, kursu un darba 

grupu rīkošanai.  E.Fogelis norāda, ka LSFP var atbalstīt semināru un kursu organizēšanu. 

Vienlaikus E.Fogelis norāda, ka Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes biroja darbības 

finansēšana nav LSFP kompetencē.  
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Diskusija: E.Fogelis, P.Apinis, E.Severs, A.Sausnītis, D.Zaļupe, M.Liepiņš, J.Naglis. 

E.Fogelis norāda, ka šis jautājums būtu jāskata pie kopējā  sporta nozares budžeta stādīšanas 

nevis veikt pārdali no LSFP piešķirtajiem līdzekļiem. P.Apinis norāda, ka LSFP būtu jāatbalsta 

Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes darbība. E.Severs norāda, ka Izglītības un 

zinātnes ministrija šobrīd nevar novirzīt finansējumu organizācijas biroja darbībai, aicinot to 

pretendēt uz līdzfinansējuma iegūšanu nevalstiskajām organizācijām pieejamajos projektos. 

A.Sausnītis aicina Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomi finansējumu biroja darbības 

nodrošināšanai iegūt, nosakot lielāku biedru maksu. E.Fogelis aicina šo jautājumu izskatīt atsevišķā 

sarunā, pieaicinot Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru 

padomes un Izglītības un zinātnes ministrijas atbildīgos pārstāvjus. 

Nolemj: 6.1.1. Pieņemt zināšanai D.Zaļupes ziņojumu. 6.1.2. Rīkot tikšanos ar Latvijas 

Olimpiskās komitejas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru 

padomes pārstāvjiem par atbalsta iespējām Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes 

biroja darbības nodrošināšanai. (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās; 0). 

6.2. punkts. Par komisiju atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbiem. 

E.Severs informē par Ministru kabineta noteikumiem, kas pieļauj gadījumu par 12. klases 

skolnieku atbrīvošanu no valsts eksāmeniem gadījumā, ja konkrētais skolēns eksāmena norises 

laikā pārstāv Latvijas pieaugušo izlasi starptautiska līmeņa sacensībās ārpus tās robežām. Informē 

par LSFP ikgadējo dalību komisijā. 

Nolemj: 6.2.1. Pieņemt zināšanai E. Severa ziņojumu.  

 

 

Sēdes vadītājs: Einars Fogelis 
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