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

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2018. gada 4. septembrī Nr. 2.4.–18/08 
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 15.00 

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

Sēdē nepiedalās: valdes loceklis – Gundars Upenieks. 

Pieaicinātie: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 
 
Darba kārtība: 

1. Par atzīto sporta federāciju – Latvijas Volejbola federācija. 

2. Par LSFP sporta stipendiju konkursu 2018./2019. mācību gadam. 

3. Dažādi. 

 
1. punkts. Par atzīto sporta federāciju – Latvijas Volejbola federācija. 

E.Fogelis atgādina, ka iepriekšējā LSFP valdes sēdē 21.08.2018., uzklausot klātienē arī Latvijas 
Volejbola federācijas (LVF) pārstāvjus, tika nolemts pieņemt zināšanai biedrības “Es par volejbolu” 
(EPV) 14.08.2018. LSFP valdei adresētajā iesniegumā norādīto informāciju, kā arī, nosūtot rakstisku 
pieprasījumu, lūgt LVF sniegt LSFP valdei rakstisku atbildi par EPV iesniegumā norādīto informāciju 
saistībā ar LVF darbību. 

03.09.2018. LSFP saņemta rakstveida atbilde no LVF saistībā ar EPV iesniegumā norādīto informāciju 
par EPV darbību. Minētā LVF atbilde iepriekš nosūtīta valdes locekļiem elektroniski. 

E.Fogelis norāda, ka kā ziņots jau iepriekšējā LSFP valdes sēdē, attiecība uz valsts budžeta līdzekļiem, 
ko atbilstoši savai kompetencei LSFP piešķīrusi LVF, konstatēts, ka LVF iesniedz visas attiecīgās 
atskaites un piešķirto finansējumu izlieto atbilstoši normatīvajiem aktiem, savstarpējam sadarbības 
līgumam un citiem pastāvošajiem noteikumiem. Tāpat uz 04.09.2018. konstatējams ka LVF ir iesniegusi 
gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kas pievienots gan LVF atbildes vēstulei, gan arī to 
apliecina publiski pieejamā informācija. LVF iesniegusi arī VID izziņu, kas apliecina, ka uz doto brīdi 
LVF nav VID administrēto nodokļu parādu. Pārskatot LVF interneta mājaslapu, konstatējams, ka tajā ir 
publicēti gan LVF valdes sēžu, gan biedru kopsapulču protokoli. Tāpat LVF ir izpildījusi ar MK 
noteikumiem Nr.1396 noteikto pienākumu informēt LSFP par izmaiņām federācijas biedru sastāvā, 
iesniedzot LSFP aktuālo LVF biedru sarakstu, no kura izriet, ka LVF iepriekšējā (30.08.2018.) valdes 
sēdē uzņemti četri jauni biedri.  

R.Emuliņš pauž viedokli, ka izvērtējot visus iepriekš saņemtos dokumentus un viedokļus, uz doto brīdi 
konstatējams, ka LVF ir novērsusi EPV iesniegumā norādītās nepilnības. Savukārt jautājumi saistībā ar 
biedru uzņemšanu, dalību un izslēgšanu no LVF atrodas LVF biedru kompetencē un risināmi atbilstoši 
Biedrību un nodibinājumu likumā un LVF statūtos noteiktajai kārtībai. Tomēr jāņem vērā, ka ir konkrēta 
organizācija kā EPV, kas izsaka neapmierinātību ar LVF darbības vairākiem aspektiem. Tāpēc LSFP, 
iespējams, tam būtu jāpievērš lielāka uzmanība nākotnē, bet šobrīd noteiktajā termiņā jāsniedz attiecīga 
atbilde iesniedzējam (EPV), norādot LSFP konstatēto par LVF.  

V.Voins un A.Smočs šajā sakarā ierosina vērst ne tikai LVF, bet visu atzīto sporta federāciju uzmanību 
un aicināt precīzi ievērot un pildīt visus tām noteiktos pienākumus, gan attiecībā uz gada pārskatu 
iesniegšanu VID, gan citiem jautājumiem, nodrošinot labas pārvaldības principu ievērošanu sportā arī 
turpmāk.  

E.Fogelis ierosina pēc iespējas drīzākā laikā organizēt un aicināt EPV pārstāvjus uz tikšanos ar LSFP 
valdes pārstāvjiem, lai klātienē pārrunātu aktuālos jautājumus, to skaitā saistībā ar EPV iesniegumā 
norādīto informāciju.        
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M.Bičevskis pauž viedokli, ka LSFP būtu jāapsver gatavība iesaistīties diskusijā starp LVF un EPV, 
mēģinot sekmēt radušos jautājumu un domstarpību atrisināšanu un nonākšanu pie kopīga viedokļa un 
redzējuma par ar LVF darbību saistītiem jautājumiem un volejbola kā sporta veida attīstību kopumā. 
Protams, tas īstenojams tikai tad, ja abas puses tam piekristu. 

Notiek diskusija. Piedalās – E.Fogelis, M.Bičevskis, A.Smočs, M.Lazdovskis, A.Ābele, R.Emuliņš, 
V.Voins. 

Nolemj:  

1.1. Normatīvajos aktos noteiktajā termiņā sagatavot un nosūtīt atbildi iesniedzējam (EPV) uz EPV 
14.08.2018. iesniegumu LSFP valdei (saņemts LSFP 16.08.2018.), pamatojoties uz LSFP valdes 
21.08.2018. sēdē un 04.09.2018. sēdē konstatēto informāciju (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0); 

1.2. Aicināt EPV pārstāvjus uz tikšanos klātienē ar LSFP valdes pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos 
jautājumus, to skaitā EPV darbības mērķus, līdzšinējo darbību sporta veida attīstībā, kā arī lai 
diskutētu par jautājumiem saistībā ar EPV iesniegumā norādīto informāciju. Pilnvarot LSFP 
prezidentu Einaru Fogeli un LSFP viceprezidentus Raimondu Emuliņu un Valdi Voinu pārstāvēt 
LSFP valdi plānotās tikšanās laikā (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
2.punkts. Par LSFP sporta stipendiju konkursu 2018./2019. mācību gadam. 

E.Fogelis informē, ka lai varētu izsludināt ikgadējo LSFP organizēto sporta stipendiju konkursu, 
nepieciešams apstiprināt konkursa nolikumu un sporta stipendiju komisijas sastāvu 2018./2019. mācību 
gada konkursa ietvaros.  

Konkursa nolikuma projekts, kas pēc būtības ir identisks iepriekšējā gadā LSFP valdes apstiprinātajam 
nolikumam, izdarot izmaiņas tikai attiecīgajos gada skaitļos, iepriekš nosūtīts valdes locekļiem 
elektroniski. 

A.Ābele informē, ka atbilstoši tam, kā to paredz konkursa nolikuma 7.punkts, Sporta stipendiju komisija 
iepriekšējos gados darbojusies šādā sastāvā: IZM - Santa Roze, LOV - Marita Vilciņa, LOK - Andris 
Lupiks, LASS - Agita Ābele (komisijas priekšsēdētāja), LSFP – Ilvis Pētersons, Māris Liepiņš, Egils 
Puriņš. Visi iepriekš minētie komisijas locekļi izteikuši gatavību darboties komisijā arī 2018./2019. 
mācību gada konkursa ietvaros, līdz ar to ir priekšlikums LSFP valdei apstiprināt komisiju šādā sastāvā 
darbam 2018./2019. mācību gada konkursa ietvaros. 

M.Liepiņš informē, ka atbilstoši starp LSFP un Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) noslēgtajam 
sadarbības līgumam, sporta stipendiju konkursa nolikums pēc tā apstiprināšanas LSFP valdē, 
saskaņojams ar IZM.  

Nolemj:  

2.1. Apstiprināt LSFP sporta stipendiju konkursa nolikumu (pielikumā), uzdodot LSFP sekretariātam 
iesniegt nolikumu saskaņošanai IZM. Pēc nolikuma saskaņošanas ar IZM, izsludināt pieteikšanos 
konkursam nolikumā noteiktajā kārtībā (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0); 

2.2. Atbilstoši LSFP sporta stipendiju konkursa nolikuma 7.punktam, apstiprināt LSFP sporta stipendiju 
komisiju darbam 2018./2019. mācību gada konkursa ietvaros šādā sastāvā: LASS - Agita Ābele 
(komisijas priekšsēdētāja), IZM - Santa Roze, LOV - Marita Vilciņa, LOK - Andris Lupiks, LSFP – 
Ilvis Pētersons, Māris Liepiņš, Egils Puriņš (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

3.punkts. Dažādi. 

3.1. Par IZM sagatavoto sadarbības memoranda projektu saistībā ar cīņu pret manipulācijām ar 
sporta sacensībām. 

E.Fogelis informē, ka LSFP saņemta IZM vēstule ar IZM sagatavoto sadarbības memoranda projektu 
par IZM, Izložu un azartspēļu inspekcijas, Valsts policijas, sporta organizāciju un sporta derību operatoru 
sadarbību ar mērķi stiprināt cīņā pret manipulācijām ar sporta sacensībām iesaistīto pušu izpratni un 
sadarbību, lai veicinātu manipulāciju prevenciju un novēršanu nacionālā un starptautiskā līmenī. IZM 
lūdz LSFP sniegt viedokli par memoranda parakstīšanu, kā arī aicina sniegt ierosinājumus memoranda 
projekta teksta labojumiem un papildinājumiem līdz š.ģ. 7.septembrim.   

Notiek diskusija. Piedalās – M.Bičevskis, A.Smočs, E.Fogelis, M.Liepiņš, V.Voins, A.Ābele. 

Nolemj: Atbalstīt minētā sadarbības memoranda saistībā ar cīņu pret manipulācijām ar sporta 
sacensībām iespējamo parakstīšanu no LSFP puses, izsakot gatavību diskutēt par iespējamiem 
memoranda teksta labojumiem un papildinājumiem darba procesa gaitā turpmākās sadarbības ietvaros, 
kā arī pilnvarot LSFP viceprezidentu R.Emuliņu koordinēt šo jautājumu no LSFP puses, ziņojot LSFP 
valdei par tā turpmāko attīstības gaitu (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
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3.2. Par iniciatīvas “Es atbalstu sportu” atbalstu. 

E.Fogelis informē par LSFP, kā vienas no sabiedriskās iniciatīvas “Es atbalstu sportu” autor- 
organizācijām, plānoto atbalstu iniciatīvas nodrošināšanai un koordinēšanai, t.sk. informatīvās 
kampaņas nodrošināšanai, ar mērķi vērst sabiedrības un atbildīgo valsts iestāžu un amatpersonu 
uzmanību uz aktuālajām problēmām gan saistībā ar nepietiekamo finansējumu un tā samazinājumu 
sportam nodokļu sistēmas izmaiņu dēļ, gan neefektīvu sporta pārvaldi valstiskā līmenī. No LSFP 
budžeta plānotais atbalsta apmērs nepārsniedz 5000 EUR un tam netiks izmantoti valsts budžeta 
līdzekļi.  

Nolemj: Apstiprināt LSFP atbalstu sabiedriskās iniciatīvas “Es atbalstu sportu” nodrošināšanai un 
koordinēšanai, tam paredzot līdz 5000 EUR no LSFP budžeta, neizmantojot valsts budžeta līdzekļus 
(Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs:    (paraksts)   Einars Fogelis 

 
 
 
 
Protokolēja:    (paraksts)   Artūrs Balodis-Rozītis 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2018. gada 21. augustā Nr. 2.4.–18/07 
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 14.00 

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

Pieaicinātie: Biedrības “Latvijas Volejbola federācija” (LVF) ģenerālsekretārs Edgars Zaiženiejs, LVF 
grāmatvede Dace Zeltiņa, LSFP ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 
 
Darba kārtība: 

1. Par biedrības “Es par volejbolu” iesniegumu par biedrību “Latvijas Volejbola federācija”. 
2. Dažādi. 

 
1. punkts. Par biedrības “Es par volejbolu” iesniegumu par biedrību “Latvijas Volejbola 

federācija”. 

E.Fogelis informē, ka LSFP 16.08.2018. saņemts biedrības “Es par volejbolu” (EPV) iesniegums par 
biedrības “Latvijas volejbola federācija” (LVF) atzīšanas atcelšanas izskatīšanu, kurā EPV norāda uz 
iespējamiem LVF valdes pārkāpumiem saistībā ar Sporta likumā noteikto pamatprincipu un LVF statūtu 
ievērošanu (pielikumā). Minēto iesniegumu EPV 14.08.2018. atsevišķi nosūtījusi arī katram LSFP 
valdes loceklim - elektroniski uz katra valdes locekļa e-pasta adresi.   

Saistībā ar minēto EPV iesniegumu, uz LSFP valdes sēdi sniegt skaidrojumu uzaicināts LVF 
ģenerālsekretārs E.Zaiženijs, kā arī piedalās LVF grāmatvede D.Zeltiņa.  

E.Fogelis arī informē, ka šobrīd LSFP sekretariāts ir apkopojis informāciju un dokumentus par 2017. un 
2018. gada finansējumu, ko LVF saņem no LSFP un secināts, ka LVF piešķirtais finansējums izlietots 
un attaisnojuma dokumenti iesniegti atbilstoši pieprasītajam un atbilstoši starp LSFP un LVF 
noslēgtajiem sadarbības līgumiem.  

E.Zaiženijs informē par pašreizējām tiesiskajām attiecībām starp LVF un EPV un skaidro, viņaprāt, 
radušās situācijas un šāda EPV iesnieguma un tajā norādītās informācijas iemeslus.  

M.Liepiņš papildina, ka šobrīd paralēli starp LVF un EPV norisinās arī tiesvedība, bet līdztekus tai EPV 
vēršas ar dažādiem iesniegumiem un vēstulēm LSFP un IZM.  

Notiek diskusija – M.Bičevskis, V.Voins, M.Lazdovskis, E.Fogelis, E.Zaiženijs. V.Voins norāda, ka lai 
LSFP varētu izskatīt šo jautājumu un noteiktā termiņā sagatavot un sniegt atbildi iesniedzējam – EPV, 
LSFP būtu jāpieprasa rakstisks skaidrojums arī no LVF par EPV iesniegumā norādīto informāciju 
saistībā ar LVF darbību. E.Fogelis ierosina lūgt R.Emuliņam, uzņemties šī jautājuma koordinēšanu no 
LSFP valdes puses, sadarbībā ar LSFP sekretariātu. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai EPV iesniegumā norādīto informāciju un, nosūtot rakstisku pieprasījumu, 
lūgt LVF ne vēlāk kā līdz šī gada 1.septembrim sniegt LSFP valdei rakstisku atbildi par EPV iesniegumā 
norādīto informāciju saistībā ar LVF darbību, atbildei pievienojot arī attiecīgos atbildi pamatojošos 
dokumentus vai to apliecinātas kopijas (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

2.punkts. Dažādi. 

2.1. Par biedrības “Latvijas Sporta jogas federācija” LSFP lēmuma apstrīdēšanu  

E.Fogelis informē, ka biedrība “Latvijas Sporta jogas federācija” ir informatīvi nosūtījusi LSFP 
iesniegumu par biedrības LSFP valdes 03.07.2018. pieņemtā lēmuma Nr. 2.4.-18/05.p.2. apstrīdēšanu, 
kas adresēts IZM Sporta departamenta direktoram Edgaram Severam, kā arī informācijai ir nosūtīts 
Izglītības un zinātnes ministram un Ministru prezidentam Mārim Kučinskim kā Latvijas Nacionālās sporta 
padomes priekšsēdētājam. Minētais iesniegums iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski.  

Nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai un LSFP sekretariātam nodrošināt valdes locekļu informēšanu 
par turpmāko šī jautājuma attīstības gaitu (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
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2.2. Par biedrību “Latvijas Skrituļslidošanas federācija” 

M.Liepiņš informē, ka LSFP saņemts biedrības “Latvijas Skrituļslidošanas federācija” (LSSF) 
iesniegums par federācijas atzīšanu sporta veidā – skrituļslidošana. Šobrīd tiesības vadīt un koordinēt 
darbu gan skrituļslidošanā, gan skeitbordā ir piešķirtas biedrībai “Latvijas Skeitborda federācija” (LSF). 
Taču saņemts arī LSF iesniegums (pielikumā), kurā, pamatojoties uz iesniegumā minētajiem iemesliem, 
LSF izsaka atbalstu LSSF atzīšanai par patstāvīgu atzīto sporta federāciju.  

M.Liepiņš skaidro, ka tā ir jauna prakse, kad esošā atzītā sporta federācija atsakās no kāda no saviem 
sporta veidiem, tomēr jautājums jebkurā gadījumā būtu nododams izskatīšanai un atzinuma sniegšanai 
LSFP Sporta federāciju komisijai. E.Fogelis papildina, ka attiecīgā starptautiskā federācija, kuras biedrs 
šobrīd ir LSF, pieļauj vairākus biedrus no vienas valsts. Tāpat E.Fogelis skaidro, ka LSF nesen kļuvusi 
par olimpiskā sporta veida federāciju, kamēr skrituļslidošana ir neolimpiskais sporta veids.  

Nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai un nodot attiecīgos LSSF un LSF iesniegumus izskatīšanai un 
sava atzinuma sniegšanai LSFP Sporta federāciju komisijai. Pēc LSFP Sporta federāciju komisijas 
atzinuma saņemšanas skatīt šo jautājumu kārtējā LSFP valdes sēdē (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

2.3. Par iniciatīvu “Es atbalstu sportu” 

E.Fogelis informē, ka iepriekšējā gadā veiktās izmaiņas normatīvajos aktos attiecībā uz kopējo nodokļu 
politiku Latvijā, kā rezultātā ir būtiski samazinājies sporta federāciju un citu sportu organizāciju 
ziedojumu veidā saņemtā finansējuma apmērs, ir rosinājis vairākas sporta organizācijas nākt klajā ar 
iniciatīvu “Es atbalstu sportu”. Tās galvenie mērķi būtu vērst attiecīgo valsts iestāžu un amatpersonu 
uzmanību uz nepieciešamību izveidot kompensācijas mehānismu šajā sakarā, kā arī diskutēt par 
iespējamiem uzlabojumiem sporta nozares pārvaldībā valstī kopumā.   

M.Bičevskis sīkāk informē par plānoto iniciatīvu un aicina LSFP valdi paust atbalstu šai iniciatīvai.  

Nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai un paust LSFP atbalstu plānotajai iniciatīvai (Par: 11; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0). 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs:    (paraksts)   Einars Fogelis 

 
 
 
 
Protokolēja:    (paraksts)   Artūrs Balodis-Rozītis 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES RAKSTVEIDA (ELEKTRONISKĀ) BALSOJUMA PROTOKOLS 

 
2018. gada 1. augustā Nr. 2.4.–18/06 
Grostonas ielā 6 B, Rīgā 
Rakstveida (elektronisks) balsojums 

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

Protokolu sagatavo: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 
 
Darba kārtība: 

1. Par projektu konkursa “BEACTIVE Sporta un Fitnesa nakts” rezultātiem. 
 
Atbilstoši LSFP valdes 2018.gada 3.jūlija sēdē (protokols Nr. 2.4.–18/05, 3.2.punkts) nolemtajam un 
saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 46.panta trešo daļu, LSFP valdes locekļiem izsakot savu 
viedokli rakstveida balsojuma veidā (uz LSFP e-pasta adresi lsfp@lsfp.lv), LSFP valde 

nolema: 

Apstiprināt LSFP rīkotā projektu konkursa “BEACTIVE Sporta un Fitnesa nakts” rezultātus (pielikumā) 
un atbilstoši konkursa nolikumam par konkursa uzvarētāju apstiprināt pieteicēju - biedrība “Baltic 
Events”, kura pieteiktais Projekts saskaņā ar veikto pieteikumu izvērtējumam saņēmis liekāko punktu 
summu - 46 punktus (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

Pielikumā: 

1) LSFP valdes locekļu balsojuma informācija; 
2) Projektu konkursa “BEACTIVE Sporta un Fitnesa nakts” izvērtējums. 

 
 
 
 
 

Sēdes vadītājs:    (paraksts)   Einars Fogelis 

 
 
 
 
Protokolēja:    (paraksts)   Artūrs Balodis-Rozītis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2018. gada 3. jūlijā Nr. 2.4.–18/05 
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 09.30 

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

Sēdē nepiedalās: valdes locekle – Agita Ābele. 

Pieaicinātie: IZM Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs, LSFP 
revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis, biedrības “Latvijas Sporta jogas federācija” 
pārstāvji - prezidents Aleksejs Pavlovs, ģenerālsekretāre Iveta Kalniņa, LSFP sekretariāta darbinieki - 
Artūrs Balodis-Rozītis, Ilva Ciemite. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 
 
Darba kārtība: 

1. Par biedrības “Latvijas Basketbola savienība” pieteiktajiem projektiem. 
2. Par biedrību “Latvijas Sporta jogas federācija” un sporta veidu sporta joga.   
3. Dažādi. 

 
1. punkts. Par biedrības “Latvijas Basketbola savienība” pieteiktajiem projektiem. 

E.Fogelis informē, ka Latvijas Sporta federāciju padomē (LSFP) saņemts biedrības “Latvijas Basketbola 
savienība” (LBS) iesniegums (pielikumā) ar lūgumu LSFP valdes ar 19.02.2018. lēmumu piešķirto 
līdzfinansējumu 7 527 EUR apmērā FIBA Eiropas U-18 čempionāta 3x3 kvalifikācijas posma rīkošanai 
paredzēt sabiedriski nozīmīgu sacensību jauniešiem – Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas Mini kauss 
rīkošanai, kas norisināsies 2018.gada oktobrī vismaz 10 dažādās Latvijas pilsētās, ar plānotiem vismaz 
1300 dalībniekiem. Finansējuma pārdales nepieciešamība pamatojama arī ar Nacionālās sporta 
padomes lēmumu par finansējuma piešķiršanu 3x3 basketbolā kvalifikācijas turnīra rīkošanai, līdz ar ko 
mainīta arī sākotnēji plānotā turnīra norises vieta un turnīrs norisināsies Ventspilī.   

Nolemj: Atbalstīt LBS iesniegumā minēto lūgumu, paredzot ar LSFP valdes 19.02.2018. lēmumu 
piešķirto līdzfinansējumu 7 527 EUR apmērā sabiedriski nozīmīgu sacensību jauniešiem – Latvijas 
Jaunatnes Basketbola līgas Mini kauss rīkošanai Latvijā 2018.gada oktobrī, noslēdzot attiecīgu līgumu 
ar LBS (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 1 (V.Voins)).  
 

2.punkts. Par biedrību “Latvijas Sporta jogas federācija” un sporta veidu sporta joga. 

Par biedrību “Latvijas Sporta jogas federācija” (LSJF) un sporta veidu sporta joga. E.Fogelis precizē, ka 
uz LSFP valdes sēdi ir ieradušies LSJF pārstāvji - prezidents Aleksejs Pavlovs un valdes locekle Iveta 
Kalniņa. E.Fogelis informē, ka iepriekšējā Latvijas Nacionālā sporta padome (LNSP) skatīja jautājumu 
par sporta jogas kā sporta veida atzīšanu un LSJF atzīšanas procesa atjaunošanu. E.Fogelis norāda, 
ka šo jautājumu skatot iepriekšējā LSFP valdes sēdē, tika secināts, ka nepieciešama papildus 
informācija. E.Fogelis precizē, ka pirmais ziņos LSFP pārstāvis M.Liepiņš (lūdz īsu ziņojumu) un tad 
LSJF pārstāvji. 

M.Liepiņš informē, ka sagatavotajā pārskata ziņojumā (pielikumā) ir aprakstījis procedūru, kā ir noticis 
LSJF atzīšanas izskatīšanas process, norāda, ka LSFP darbojas sporta jomā un LSFP sagatavotajā 
pārskata ziņojumā ir izanalizēti starptautiskās federācijas statūti (International Yoga Sports Federation), 
sporta noteikumi, sacensību rīkošana un LSJF pārvaldības jautājumi. Sniedz skaidrojumu par Sporta 
likumu, Sporta likuma 10.1 pantu (Sporta federācijas atzīšanas kritēriji un kārtība) un Ministru kabineta 
08.12.2009 noteikumiem Nr.1396 “Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles 
kārtība” (turpmāk – MKNot.1396). 

Diskusija par sporta jogas jautājumu un lūgums IZM Valsts sekretāra vietniekam, Sporta departamenta 
direktoram Edgara Severam sniegt viedokli par LNSP lēmumu. E.Severs norāda uz Sporta likumu. 
Precizē, ka sporta federāciju atzīšana ir administratīvs lēmums, ar Sporta likumu valsts to ir deleģējusi 
LSFP (Sporta likuma 10.1 panta otrā daļa) un MKNot.1396 noteiktajā kārtībā. Norāda, ka LSJF nav SOK 
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vai GAISF biedrs, tad saskaņā ar MKNot.1396 7.punktu LNSP sniedz atzinumu. Norāda, ka LNSP 
jautājumu skatīja ārpus kārtas, jo juridiski process nav beidzies (arī sniedz savu viedokli par LSFP 
29.05.2017. lēmumu Nr.10-17/69). Par LNSP lēmumu norāda, ka 7.1., 7.2., 7.3. punkti skatāmi kopīgi. 
LNSP lēma atzīt sporta jogu nevis jogu. Skaidro LNSP lēmuma pieņemšanas pamatojumu.  

LSJF pārstāve I.Kalniņa informē un sniedz savu redzējumu par jogu un sporta jogu (fizisko jogu, hatha 
joga. Diskusija (M.Bičevskis, A.Smocš, D.Vīksna, M.Liepiņš) par LSJF veiktajiem pasākumiem un 
dokumentāriem pamatojumiem. LSFP valdes locekļu lūgums LSJF sniegt arī plašāku informāciju (t.sk. 
rakstiski) par starptautisko federāciju, tās biedriem, LSJF pārstāvju izteikto par sporta joga un olimpisko 
kustību. LSJF pārstāve I.Kalniņa LSFP valdes sēdē izsaka viedokli un argumentus, ka atbilstoši 
tiesiskās paļāvības principam, LSJF dokumentus ir iesniegusi atbilstoši tiem noteikumiem, kuri bija 
spēkā uz dokumentu iesniegšanas brīdi, par atbilstību vai neatbilstību LSFP var izvirzīt prasības pēc 
LSJF atzīšanas. Norāda, ka LSJF ir saistošs ārējais normatīvais akts - Sporta likums, kas nosaka 
precīzus sporta federācijas atzīšanas kritērijus un LSJF iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst Sporta 
likuma 10.1 pantam, kā arī ir pieņemts LNSP lēmums par LSJF atzīšanu. LSJF pārstāvis A.Pavlovs 
sniedz savu viedokli par sporta jogas nozīmīgumu.  

E.Fogelis pateicas LSJF pārstāvjiem par dalību LSFP valdes sēdē. LSFP valde turpina valdes sēdi, un, 
pamatojoties uz LSFP sagatavoto pārskata ziņojumu, E.Severa un LSJF izteikto viedokli un 
argumentiem, izvērtējot iesniegtos dokumentus, pamatojoties uz Sporta likuma 10.pantu, 10.1pantu,  
ievērojot MKNot.1396 11.3.apakšpunktu nolemj apstiprināt lēmumu, ka atteikts atzīt LSJF, lēmumu 
noformējot administratīvā akta veidā kā atsevišķu dokumentu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 
prasībām. 

Nolemj: Saskaņā ar MKNot.1396 11.3.apakšpunktu atteikt atzīt federāciju (LSJF) – biedrību „Latvijas 
Sporta jogas federācija” (Reģ.Nr. 40008247482, Rīgas iela 39, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121), 
apstiprināto lēmumu noformējot administratīvā akta veidā kā atsevišķu dokumentu (pielikumā) atbilstoši 
Administratīvā procesa likuma prasībām (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

3.punkts. Dažādi. 

3.1. Par projektu konkursa “Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura popularizēšana - aicinājums 
veselīgam dzīvesveidam” (Tartu Call for Healthy lifestyle) rezultātiem. 

A.Balodis-Rozītis informē, ka projektu konkursa mērķis ir Eiropas Sporta nedēļas (23.09.-30.09.2018.) 
ietvaros, kuras nacionālais koordinators Latvijā ir LSFP, finansiāli atbalstīt projektus kā tautas sportu 
veicinošas, jaunas iniciatīvas, kas tiek īstenotas, organizējot veselīga dzīvesveida izglītojošus 
pasākumus ar sporta aktivitātēm un kuri realizē Tartu aicinājumu veselīgam dzīvesveidam (Tartu call 
for a healthy lifestyle, Igaunija, 2017) vadlīnijas. Līdzfinansējuma avots ir Eiropas Savienības Erasmus+ 
projekta “Eiropas Sporta nedēļa” ietvaros piešķirtais finansējums. 

M.Liepiņš un I.Ciemite iepazīstina ar projektu konkursa “Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura 
popularizēšana – aicinājums veselīgam dzīvesveidam (Tartu call for a healthy lifestyle)” ietvaros 
saņemto pieteikumu izvērtējumu, rezultātiem un līdzfinansējuma sadales projektu (pielikumā), kas 
veikts atbilstoši LSFP valdes 21.05.2018. apstiprinātam projektu konkursa nolikumam.  

M.Liepiņš norāda, ka par atbilstošiem konkursa nolikumam atzīstami un līdzfinansējuma saņemšanai 
izvirzāmi 11 no pavisam kopā 12 LSFP iesniegtajiem projektu pieteikumiem. Savukārt organizācija 
“Dabas sporta zāle” ar iesniegto pieteikumu projektam “Eiropas Sporta nedēļa aizrauj Mežaparkā” 
neatbilst konkursa nolikuma 5.punktam, jo nav iespējams konstatēt organizācijas veidu (nav atzīta 
sporta federācija, tās biedrs vai sadarbības partneris, pašvaldība vai tās iestāde, izglītības iestāde), kā 
arī daļai no pieteikumā norādīto treneru netika konstatēta atbilstoša kvalifikācija un pieredze. Līdz ar to 
organizācija “Dabas sporta zāle” neatbilst nolikuma prasībām un tās pieteikums netiek izvirzīts 
līdzfinansējuma saņemšanai.  

Atbalstāmie projekti un aprēķinātais līdzfinansējuma apmērs katram no tiem atspoguļots projektu 
konkursa pieteikumu izvērtējumā, kas iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski.  

Nolemj: Apstiprināt projektu konkursa “Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura popularizēšana – 
aicinājums veselīgam dzīvesveidam (Tartu call for a healthy lifestyle)” rezultātus un līdzfinansējuma 
sadali 11 (vienpadsmit) pieteikto projektu īstenošanai (pielikumā). (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

3.2. Par projektu konkursa “BEACTIVE Sporta un Fitnesa nakts” rezultātiem. 

A.Balodis-Rozītis informē, ka ar LSFP valdes 21.05.2018. lēmumu apstiprināts projektu konkursa 
“BEACTIVE Sporta un Fitnesa nakts” nolikums, kura mērķis ir Eiropas Sporta nedēļas ietvaros organizēt 
“BeActive Sporta un Fitnesa nakti”, plānojot un koordinējot vienotu aktivitāšu norisi fitnesa un sporta 
klubos visā Latvijā 2018.gada 29.septembrī ar vienu centrālu pasākuma norises vietu.   
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I.Ciemite norāda, ka noteiktajā konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņā LSFP saņemts viens 
pieteikums, kura iesniedzējs ir SIA “Prospero” (pielikumā). Saņemtais pieteikums iepriekš nosūtīts 
valdes locekļiem elektroniski. 

M.Bičevskis un M.Lazdovskis vērš uzmanību uz konkursa nolikuma 3.punktu, kas paredz, ka konkursā 
var piedalīties pretendents ar ne mazāk kā 10 (desmit) gadu pieredzi dažādu sporta pasākumu un 
sacensību organizēšanā un minētais iesniedzējs neatbilst šim noteikumam.  

Lai nodrošinātu izsludinātā konkursa mērķu sasniegšanu un ņemot vērā, ka šobrīd LSFP vienīgais 
saņemtais projekta pieteikums neatbilst 21.05.2018. apstiprinātajam konkursa nolikumam, E.Fogelis 
ierosina apstiprināt izmaiņas konkursa nolikumā, mainot prasības attiecībā uz pretendentiem noteikto 
pieredzi sporta pasākumu organizēšanā un, apstiprinot šīs izmaiņas, izsludināt konkursu atkārtoti. Tāpat 
E.Fogelis ierosina pēc potenciālo konkursa pieteikumu saņemšanas noteiktajā termiņā un to 
izvērtēšanas LSFP sekretariātā, paredzēt iespēju apstiprināt konkursa rezultātus elektroniska 
balsojuma veidā. Pārējie valdes locekļi atbalsta šādu ierosinājumu. 

Nolemj: 
3.2.1. Apstiprināt izmaiņas Projektu konkursa “BEACTIVE Sporta un Fitnesa nakts” nolikumā, izsakot 

konkursa nolikuma 3.punktu šādā redakcijā: “3. Projektu Konkursā Pasākuma organizēšanai vai 
piedalīties sporta pasākumu organizatori (turpmāk – Pretendents) ar ne mazāk kā 3 (trīs) gadu 
pieredzi dažādu ar sportu saistītu pasākumu organizēšanā.”, un 22.punktu šādā redakcijā: 
“Konkursā var piedalīties Pretendents, kas organizē dažādus sporta pasākumus, sacensības ne 
mazāk kā 3 (trīs) gadus.” (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0); 

3.2.2. Atkārtoti izsludināt Projektu konkursu “BEACTIVE Sporta un Fitnesa nakts”, publicējot informāciju 
par konkursu un konkursa nolikumu LSFP tīmekļa vietnē www.lsfp.lv, izsakot konkursa nolikuma 
24.punktu šādā redakcijā: “24. LSFP izskata tikai Konkursa norādītajā termiņā (2018.gada 6.jūlijs 
– 16.jūlijs) iesniegtos Projektu pieteikumus. Konkursa ietvaros Pretendentam ir tiesības iesniegt 
vienu Projekta pieteikumu.” (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

   

 
 
Sēdes vadītājs:    (paraksts)   Einars Fogelis 

 
 
 
 
Protokolēja:    (paraksts)   Artūrs Balodis-Rozītis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lsfp.lv/
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2018. gada 21. maijā Nr. 2.4.–18/04 
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 16.00 

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

Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Mārtiņš Lazdovskis, Jānis Upenieks, Valdis Voins. 

Pieaicinātie: LSFP sekretariāta darbinieki - Artūrs Balodis-Rozītis, Laura Borislava, Dace Kārklīte, Dace 
Zvaigzne. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 
 
Darba kārtība: 

1. Par sporta federāciju pieteiktajām izmaiņām starptautisko sporta sacensību rīkošanai Latvijā 
2018. gadā.  

2. Par Eiropas Sporta nedēļas 2018 ietvaros rīkotā projektu konkursa “Fizisko aktivitāšu un veselīga 
uztura popularizēšana – aicinājums veselīgam dzīvesveidam (Tartu call for a healthy lifestyle)” 
nolikumu.   

3. Par sporta federāciju atzīšanas lēmumiem. 
4. Dažādi. 

 
1. punkts. Par sporta federāciju pieteiktajām izmaiņām starptautisko sporta sacensību 

rīkošanai Latvijā 2018. gadā. 

E.Fogelis informē, ka šobrīd Latvijas Sporta federāciju padomē (turpmāk – LSFP) saņemti iesniegumi 
no divām sporta federācijām (pielikumā) saistībā ar izmaiņām federāciju rīkoto starptautisko sporta 
sacensību organizēšanā, kurām LSFP valde 19.02.2018. apstiprinājusi valsts budžeta līdzekļu 
piešķiršanu.  

A.Balodis-Rozītis informē, ka Latvijas Sporta deju federācija (turpmāk – LSDF) lūdz tai piešķirto valsts 
budžeta līdzekļu līdzfinansējumu 8 725 EUR apmērā Pasaules čempionāta jauniešiem latīņamerikas 
dejās rīkošanai, ļaut izlietot divu starptautisku sacensību rīkošanai Latvijā 2018.gadā, attiecīgi – 3 450 
EUR Eiropas kausa standartdejās rīkošanai un 5 275 EUR Pasaules čempionāta jauniešiem 
latīņamerikas dejās rīkošanai. Tādā gadījumā būtu sagatavojama papildus vienošanās pie jau noslēgtā 
sadarbības līguma starp LSFP un LSDF. Savukārt Latvijas Sportinga federācija (turpmāk – LSF) lūdz 
atļaut mainīt tās rīkoto starptautisko sporta sacensību “Baltijas kauss” norises laiku no iepriekš plānotā 
2018.gada 12.-13.maija uz 2018.gada 17.novembri. 

Nolemj:  
1.3. Atbalstīt LSDF lūgumu, atļaujot tai, ar LSFP valdes 19.02.2018. lēmumu piešķirto līdzfinansējumu 

8 725 EUR apmērā starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā, izlietot divu starptautisku 
sacensību rīkošanai Latvijā 2018.gadā, attiecīgi – 3 450 EUR Eiropas kausa standartdejās 
rīkošanai un 5 275 EUR Pasaules čempionāta jauniešiem latīņamerikas dejās rīkošanai, noslēdzot 
attiecīgu papildus vienošanās pie sadarbības līguma ar LSDF par starptautisko sacensību rīkošanu 
2018.gadā (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).  

1.4. Atbalstīt LSF lūgumu, atļaujot mainīt tās rīkoto starptautisko sporta sacensību “Baltijas kauss” 
norises laiku no iepriekš plānotā 2018.gada 12.-13.maija uz 2018.gada 17.novembri. 

 
2.punkts. Par Eiropas Sporta nedēļas 2018 ietvaros rīkotā projektu konkursa “Fizisko aktivitāšu 

un veselīga uztura popularizēšana – aicinājums veselīgam dzīvesveidam (Tartu call for a 
healthy lifestyle)” nolikumu. 

D.Zvaigzne informē, ka šogad Eiropas Sporta nedēļas norisē, kuras nacionālais koordinators Latvijā ir 
LSFP, ir paredzēts ieviest vairākus jauninājumus. Viens no tiem ir papildus finansējums projekta 
ietvaros, ar mērķi atbalstīt dažādu sporta organizāciju, piemēram federāciju, sporta klubu un citu 
organziāciju rīkotos sporta pasākumus Eiropas Sporta nedēļas ietvaros. Šim nolūkam LSFP ir 
izstrādājusi divus konkursu nolikumus, saskaņā ar kuriem organizācijas var pieteikties un pretendēt uz 
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līdzfinansējuma saņemšanu pasākumu un aktivitāšu organizēšanai tieši Eiropas Sporta nedēļas 
ietvaros, kas šogad notiks no 2018.gada 23.-30.septembrim. 

D.Zvaigze un M.Liepiņš iepazīstina ar izstrādāto projektu konkursa “Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura 
popularizēšana – aicinājums veselīgam dzīvesveidam (Tartu call for a healthy lifestyle)” nolikuma 
projektu, kā arī projektu konkursa “BEACTIVE Sporta un Fitnesa nakts” nolikuma projektu. Nolikumu 
projekti iepriekš nosūtīti valdes locekļiem elektroniski. Diskusija par atsevišķiem konkursu nolikumu 
punktiem – M.Bičevskis, D.Vīksna, A.Smočs, A.Ābele, E.Fogelis.  

Nolemj:  
2.1. Apstiprināt LSFP projektu konkursa “Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura popularizēšana – 

aicinājums veselīgam dzīvesveidam (Tartu call for a healthy lifestyle)” nolikumu (pielikumā), 
publicējot to LSFP tīmekļa vietnē www.lsfp.lv (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0);  

2.2. Apstiprināt LSFP projektu konkursa “BEACTIVE Sporta un Fitnesa nakts” nolikumu (pielikumā), 
publicējot to LSFP tīmekļa vietnē www.lsfp.lv (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
3.punkts. Par sporta federāciju atzīšanas lēmumiem. 

M.Liepiņš informē, ka 09.02.2018. LSFP tika saņemts biedrības "Latvijas Karsēju sporta federācija” 
(turpmāk – LKSF) iesniegums par sporta federācijas atzīšanu atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2009. 
noteikumu Nr.1396 “Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība” (turpmāk 
– Noteikumi) 1.pielikumam. Atbilstoši LKSF iesniegumam, sporta veids, kurā LKSF vēlas tikt atzīta, ir 
karsēju sports. LKSF iesniegums un ar to saistītie dokumenti skatīti LSFP Sporta federāciju komisijas 
(turpmāk – komisija) sēdē 06.04.2018., kā arī tie elektroniski nosūtīti LSFP valdes locekļiem iepriekš.  

M.Liepiņš iepazīstina ar LKSF iesniegumu un informē par komisijas konstatētajiem apstākļiem saistībā 
ar LKSF atzīšanu. LKSF atbilst Sporta likuma 10.panta 3.daļai un LKSF piemērojamas Noteikumu 
3.punkta prasības, jo LKSF ir biedrs starptautiskajā sporta organizācijā “International Cheer Union”, kas 
ir atzīta GAISF (apstiprinājums LSFP saņemts 22.03.2018.). 

M.Liepiņš norāda, ka pamatojoties šiem, kā arī uz citiem apstākļiem, kas aprakstīti iepriekš valdes 
locekļiem elektroniski nosūtītajā dokumentā (pielikumā), komisija rekomendēja LSFP valdei atzīt LKSF, 
piešķirot tai tiesības vadīt un koordinēt darbu karsēju sportā Latvijā, kā arī pārstāvēt to attiecīgajās 
starptautiskajās sporta organizācijās - Starptautiskajā Karsējsporta savienībā (International Cheer 
Union - ICU) un Eiropas Karsējsporta savienībā (European Cheer Union - ECU). Atbilstoši Noteikumiem, 
LSFP valdei pieņemot lēmumu par LKSF atzīšanu, LKSF tiek izsniegta sporta federācijas atzīšanas 
apliecība (Noteikumu 2.pielikums) un LKSF tiek iekļauta Atzīto sporta federāciju reģistrā (Noteikumu 
24., 25.punkts). 

Nolemj:  
3.1. Atzīt biedrību “Latvijas Karsēju sporta federācija” (LKSF), piešķirot tai tiesības vadīt un koordinēt 

darbu karsēju sportā Latvijā, kā arī pārstāvēt to attiecīgajās starptautiskajās sporta organizācijās - 
Starptautiskajā Karsējsporta savienībā (International Cheer Union - ICU) un Eiropas Karsējsporta 
savienībā (European Cheer Union - ECU). Lēmumu noformēt administratīvā akta veidā, izsniedzot 
LKSF sporta federācijas atzīšanas apliecību (Noteikumu 2.pielikums) un iekļaujot LKSF Atzīto 
sporta federāciju reģistrā (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0); 

M.Liepiņš informē par Latvijas Nacionālās sporta padomes (LNSP) 13.04.2018. sēdes lēmumiem 
(protokola Nr.2, 7.punkts). LNSP, pieņemot zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), LSFP un 
biedrības „Latvijas Sporta jogas federācija” (LSJF) sniegto informāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 
2009.gada 8.decembra noteikumu Nr.1396 „Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju 
kontroles kārtība” 7.punktu sniedza LSFP šādu atzinumu: “Atzīt sporta jogu Latvijā par sporta veidu” 
(LNSP protokola Nr.2, 7.2.punkts). LNSP aicināja LSFP atjaunot ar LSFP  29.05.2017. lēmumu Nr.10-
17/69 izbeigto lietu par sporta jogas kā sporta veida atzīšanu Latvijas Republikā un, ņemot vērā LNSP 
protokollēmuma 7.2.apakšpunktā sniegto atzinumu, pieņemt lēmumu par atzītās sporta federācijas 
statusa piešķiršanu LSJF. 

Diskusija par LNSP lēmumiem attiecībā uz sporta veida atzīšanu.   

E.Fogelis ierosina, atbilstoši LNSP 13.04.2018. sēdes protokola 7.3.punktam, LSFP atjaunot izbeigto 
lietu par sporta jogas kā sporta veida atzīšanu un LSJF, un, sagatavojot visus nepieciešamos 
dokumentus, virzīt šo jautājumu izskatīšanai un LSFP lēmuma pieņemšanai nākamajā LSFP valdes 
sēdē. R.Emuliņš norāda, ka šī lēmuma pieņemšanai būtu ļoti vēlama arī IZM pārstāvja klātbūtne un 
attiecīgs skaidrojums par šo jautājumu, tāpēc ierosina par plānoto LSFP valdes sēdi īpaši informēt un 
lūgt piedalīties IZM pārstāvim.  

 
 

http://www.lsfp.lv/
http://www.lsfp.lv/


12 

 

Nolemj:  
3.2. LSFP atjaunot izbeigto lietu par sporta jogas kā sporta veida atzīšanu un biedrību „Latvijas Sporta 

jogas federācija”, un, sagatavojot visus nepieciešamos dokumentus, virzīt šo jautājumu 
izskatīšanai un LSFP lēmuma pieņemšanai nākamajā LSFP valdes sēdē. LSFP valdes sēdē lūgt 
piedalīties arī IZM pārstāvim. (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
4.punkts. Dažādi. 

4.1. Par pārstāvju izvirzīšanu dalībai Antidopinga jomas pārsūdzības komisijā. 

E.Fogelis informē, ka šobrīd LSFP ir saņemta vēstule no Veselības ministrijas, kurā, pamatojoties uz 
plānotajām izmaiņām antidopinga jomu regulējošos normatīvajos aktos, lūgts LSFP izvirzīt divus 
pārstāvjus dalībai Antidopinga jomas pārsūdzības komisijā, ņemot vērā, ka komisijā jābūt pārstāvētam 
gan juristam, gan ārstam, gan sporta darbiniekam, kā arī sportistam. E.Fogelis ierosina par LSFP 
pārstāvjiem minētajā komisijā izvirzīt LSFP valdes locekli Agitu Ābeli un LSFP ģenerālsekretāru Artūru 
Balodi-Rozīti, kuru izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām. 

Nolemj: Dalībai Antidopinga jomas pārsūdzības komisijā izvirzīt LSFP valdes locekli Agitu Ābeli un 
LSFP ģenerālsekretāru Artūru Balodi-Rozīti, par katru izvirzīto pārstāvi iesniedzot izglītību apliecinošu 
dokumentu kopijas un dzīves gājuma aprakstu atbilstoši Veselības ministrijas vēstulē norādītajām (Par: 
8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
4.2. Par projektu konkursu „Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana". 

M.Liepiņš informē, ka LSFP valde 21.07.2017. apstiprināja projektu konkursa „Sporta literatūras 
izstrāde, tulkošana un izdošana" nolikumu, savukārt LSFP 06.11.2017. valdes sēdē tika pagarināts 
projektu konkursa pieteikšanās termiņš līdz 15.12.2017. Apkopotā informācija par projektu konkursu ar 
tā nolikumu tika iepriekš nosūtīta valdes locekļiem elektroniski (pielikumā). 

D.Zvaigzne informē, ka projektu konkursam pieteikumus iesniedza 7 pretendenti. Atbilstoši nolikumam 
iesniegtos projektu pieteikumus vērtēja Ekspertu komisija (pārstāvji no LSFP, IZM, LOK, LSPA). 
Ekspertu komisija 10.01.2018. sēdē konkursa otrajai kārtai izvirzīja Latvijas Šaha federācijas pieteikumu 
un federācijai tika lūgts līdz aprīļa beigām iesniegt rediģēšanai gatavu grāmatas sākotnējo manuskriptu, 
kas LSFP tika saņemts 19.04.2018. Ekspertu komisijas 24.04.2018. sēdē tika izvērtēts grāmatas 
manuskripts un pieņemts lēmums (saskaņā ar konkursa nolikuma 19. punktu) lūgt LSFP valdi par 
konkursa uzvarētāju apstiprināt Latvijas Šaha federāciju ar iesniegto literatūras projektu “Šahs. Māksla 
uzvarēt”, ko virzīt tālāk izdošanai. Sporta literatūra paredzēta izdošanai kā trešā grāmata sērijas “LSFP 
sporta metodiskā literatūra” ietvaros un plānotais LSFP līdzfinansējums tās izdošanai kopā sastāda 
15 600 euro.  

M.Bičevskis ierosina, ka būtu jāparedz, ka šī plānotā sporta literatūra jeb grāmata, pēc tās izdošanas, 
būtu pieejama arī elektroniskā veidā, tādējādi padarot to pēc iespējas plašāk pieejamu interesentiem.  
R.Emuliņš un E.Fogelis izsaka atbalstu šim priekšlikumam. E.Fogelis norāda, ka tādā gadījumā šis 
jautājums vispirms jāapspriež ar grāmatas autoru, jo iepriekš tas netika apsvērts.  

Nolemj: Par projektu konkursa „Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana” uzvarētāju 
apstiprināt biedrību “Latvijas Šaha federācija” ar tās iesniegto sporta literatūras projektu “Šahs. Māksla 
uzvarēt”, ko virzīt tālāk izdošanai kā trešo grāmatu sērijas “LSFP sporta metodiskā literatūra” ietvaros 
(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

 
 
 
 
Sēdes vadītājs:    (paraksts)   Einars Fogelis 

 
 
 
 
Protokolēja:    (paraksts)   Artūrs Balodis-Rozītis 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2018. gada 8. martā Nr. 2.4.–18/03 
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,   
plkst. 16.00 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi –  Dina Vīksna, Mārtiņš Bičevskis 
(no 16.10), Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Andris Smočs, Gundars Upenieks. 

Sēdē nepiedalās: valdes loceklis – Mārtiņš Lazdovskis, Valdis Voins, Agita Ābele, Jānis Upenieks. 

Pieaicinātie: LSFP revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis, LSFP sekretariāta 
darbinieki - Dace Kārklīte, Dace Zvaigzne. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: LSFP Projektu komunikācijas speciāliste Laura Borislava  
 
Darba kārtība: 

1. Par projektu konkursu “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” izvērtējuma 
rezultātiem. 

2. Par skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanu Latvijā izvērtējuma rezultātiem. 
3. Par sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšanu Latvijā izvērtējuma rezultātiem. 
4. Par LSFP 2017. gada pārskatu. 
5. Dažādi 

 
1.punkts. Par projektu konkursu “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” 

izvērtējuma rezultātiem. 

M.Liepiņš informē, ka jau ceturto gadu pēc kārtas Latvijas Sporta federāciju padome (turpmāk – LSFP) 
rīko projektu konkursu “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” ar mērķi finansiāli 
atbalstīt sporta speciālistu (treneru) tālākizglītības programmu īstenošanu un kvalifikācijas celšanu, 
nodrošinot sporta speciālistiem (treneriem) kvalitatīvas profesionālās pilnveides iespējas.  Latvijā atzītās 
sporta federācijas un citas sporta nozarē kompetentās institūcijas var pretendēt uz finansiālu atbalstu 
tālākizglītības programmu (kvalifikāciju paaugstinošu kursu, semināru) īstenošanai sporta speciālistiem. 
Izvirzīti finansiālam atbalstam  16 pieteikumi par kopējo summu 2018.gadā  EUR 28137. 

E.Fogelis lūdz D.Zvaigzni iepazīstināt ar LSFP projektu konkursa “Tālākizglītības programmu 
īstenošana sporta speciālistiem” pieteikumu izvērtējumu, rezultātiem un līdzfinansējuma sadales 
projektu, kas veikts atbilstoši LSFP valdes apstiprinātajam projektu konkursa nolikumam, izstrādājot 
optimālu risinājumu, lai atbalstītu atzītās sporta federācijas. Projektu konkursa pieteikumu izvērtējums 
un rezultātu projekts iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski.  

D.Vīksna vērš uzmanību, ka biedrības “Latvijas Skolu sporta federācija” (turpmāk – LSSF)  un biedrības 
“Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome" (turpmāk – LSIIDP) pārstāvētās organizācijas / 
izglītības iestādes to tiek atbalstītas no pašvaldību puses, līdz ar ko uzkata, ka LSSF un LSIIDP 
pietekumi nav atbalstāmi.  

D.Zvaigzne norāda, ka LSSF ir atzītā sporta federācija, turklāt LSSF 2017. gadā organizētās apmācības 
atzinīgi novērtējuši sporta speciālisti. E.Fogelis rosina apstiprināt finansējuma piešķiršanu LSSF. 

Diskusija: E.Fogelis, M.Liepiņš, D. Vīksna. M.Liepiņš norāda, ka saskaņā ar nolikumu uz līdzinansējumu 
var pretendēt primāri atzītās federācijas, bet valdei ir tiesības atsevišķi lemt par līdzfinasējuma 
piešķiršanu citām organizācijām un ir saņemti pieteikumi no LSIIDP un Latvijas Ārstu biedrības (turpmāk 
– LĀB). M.Liepnš rosina valdi atbalstīt finansējumu LĀB, kura kā kompetenta institūcija ikgadēji rīko ļoti 
apmeklētus tālākizglītības seminārus.  

Nolemj: Apstiprināt LSFP projektu konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta 
speciālistiem” rezultātus un kopējā līdzfinansējuma 28 137 EUR sadali tālākizglītības programmu 
īstenošanai sporta speciālistiem (pielikumā). (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 
2.punkts. Par skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanu Latvijā izvērtējuma rezultātiem. 

M.Liepiņš iepazīstina ar LSFP iesniegtajiem pieteikumiem konkursa par finansējumu skolu jaunatnes 
sporta pasākumu organizēšanu Latvijā. Tā mērķis ir finansiāli atbalstīt skolu jaunatnes sporta 
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pasākumus ar dažāda vecuma izglītojamo (ietverot skolas vecuma bērnus un jauniešus) iesaisti sporta 
pasākumos, to norisi dažādās teritorijās, sporta aktivitātēs un sporta veidos. Finansējumu piešķir sporta 
pasākumu organizēšanai Latvijā, novērtējot sporta pasākuma norises mērogu un sabiedrības iesaisti – 
vismaz 1000 izglītojamo (ietverot skolas vecuma bērnus un jauniešus) un aptvertā teritorija – vairāk 
nekā 10 Latvijas pašvaldības. Prioritāte sporta pasākumiem ar ilgtspēju  un finansējuma saņēmējs un 
tās sadarbības partneri sporta pasākuma īstenošanā veic dažādu resursu (t.sk. finansējuma) piesaisti.  

Konkursā atbalstītie pasākumi tiek finansēti no LSFP budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem – valsts 
budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta 
pasākumi” 2018. gadā piešķirtās kopējās pasākumu finansējuma (dotācijas) summas EUR 45000.  

M.Liepiņš iepazīstina ar LSFP iesniegtajiem pieteikumu izvērtējumiem, rezultātiem un līdzfinansējuma 
sadales projektu, kas veikts atbilstoši LSFP valdes apstiprinātajam konkursa par finansējumu skolu 
jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā, nolikumam.  

M.Liepiņš norāda, ka, izvērtējot saņemtos pieteikumus finansējumu piešķir nolikumā minēto izmaksu 
segšanai, un  netiek apstiprināts finansējums, kas tiešā veidā neattiecas uz sportisko aktivitāšu 
nodrošinājumu (sabiedrisko attiecību speciālists, administratīvās izmaksas u.tml.)  Tāpat kā līdz šim, 
atbilstoši nolikumam, lemjot par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apmēru skolu jaunatnes sporta 
pasākumu organizēšanai, tiek vērtēts pasākumā iesaistīto jauniešu skaits, kā arī tas, vai pasākums ir 
ilggadējs un tāds, kas arī nākotnē aizvien vairāk jauniešu varētu piesaistīt sportiskām aktivitātēm.  

E.Fogelis precizē, ka atzītā sporta federācija var pasākumu organizēt sadarbībā ar citām sporta nozarē 
kompetentām institūcijām, bet pieteicējam jābūt atzītai sporta federācijai. Šādu pieeju konceptuāli 
akceptēja arī Izglītības un zinātnes ministrija. E.Fogelis aicina apstiprināt konkursa rezutātus.  

Nolemj: Apstiprināt projektu konkursa “Par finansējumu skolu jaunatnes sporta pasākumu 
organizēšanai Latvijā 2018.gadā” rezultātus (pielikumā) (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
3.punkts. Par sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšanu Latvijā izvērtējuma 

rezultātiem. 

M.Liepiņš iepazīstina ar LSFP iesniegtajiem pieteikumiem konkursa par finansējumu sabiedriski 
nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšanai Latvijā ietvaros.  Finansējumu piešķir sporta 
pasākumu organizēšanai Latvijā, novērtējot sporta pasākuma norises mērogu (Latvijas mēroga 
sabiedriski nozīmīgu) un sabiedrības iesaisti – vismaz 1000 dalībnieku. Prioritāte sporta pasākumiem 
ar ilgtspēju  un finansējuma saņēmējs un tās sadarbības partneri sporta pasākuma īstenošanā veic 
dažādu resursu (t.sk. finansējuma) piesaisti.  

Konkursā atbalstītie pasākumi tiek finansēti no LSFP budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem – valsts 
budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta 
pasākumi” 2018. gadā piešķirtās kopējās pasākumu finansējuma (dotācijas) summas EUR 70000.  

M.Liepiņš iepazīstina ar LSFP iesniegtajiem pieteikumu izvērtējumiem, rezultātiem un līdzfinansējuma 
sadales projektu, kas veikts atbilstoši LSFP valdes apstiprinātajam konkursa par finansējumu 
sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšanai Latvijā, nolikumam.  

M.Liepiņš norāda, ka, izvērtējot saņemtos pieteikumus finansējumu piešķir nolikumā minēto izmaksu 
segšanai, un  netiek apstiprināts finansējums, kas tiešā veidā neattiecas uz sportisko aktivitāšu 
nodrošinājumu (sabiedrisko attiecību speciālists, administratīvās izmaksas u.tml.)   
Diskusija: E.Fogelis, M.Liepiņš, D. Vīksna, M. Bičevskis, A.Smočs. 
D.Vīksna precizē, vai pieteikumiem, kuriem finansējumu apstiprina daļēji netiek apdraudēta pasākuma 
norise. M.Liepiņš uzsver, ka līdzekļi tiek piešķirti tieši sportiskajām aktivitātēm. A.Smočs norāda, ka 
pilsētās tautas sporta pasākumi tiek labi apmeklēti un prakse liecina, ka finansējuma piešķiršana 
līdzšinējā apjomā pasākuma norisi neapdraud, jo organizatori pielāgojas apstākļiem, piemēram, gūst 
finansējumu no pašvaldības. M.Bičevskis jautā kā tiek vērtēts LSFP piešķirto līdzekļu 
izlietojums.E.Fogelis norāda, ka saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem tiek saņemtas atskaites, kā arī - 
apsekoti pasākumi dažādās norises vietās. Slēdzot līgumus, tiek iekļautas tāmē norādītās norises vietas 
un rezultatīvie rādītāji. M. Bičevskis jautā par iespēju pārliecināties, ka pasākums tiks veiksmīgi realizēts 
arī gadījumā, ja finansējums tiek piešķirts daļēji. M.Liepiņš apstiprina un norāda, ka 70% finansējuma 
tiek samaksāti līdz pasākumam, bet 30% pēc sekmīgas pasākuma norises un iesniegto atskaišu 
apstiprināšanas. 

Nolemj: Apstiprināt projektu konkursa “Par sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšanu 
Latvijā” rezultātus  (pielikumā) (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
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4.punkts. Par LSFP 2017. gada pārskatu. 

LSFP Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis iepazīstina ar zvērinātās revidentes 
Natālijas Milleres sniegto atzinumu (pielikumā) un apstiprina, 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 2017. gada pārskatu (ar zvērināta 
revidenta atzinumu). E. Fogelis aicina balsot par zvērināta revidenta sniegto atzinumu un LSFP 2017. 
gada pārskata virzīšanu apstiprināšanai kopsapulcē.  M.Bičevskis precizē cik grāmatojumu apjomu.   

Nolemj: Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta atzinumu un virzīt LSFP 2017. gada pārskata un 
zvērināta revidenta atzinuma apstiprināšanu LSFP biedru kopsapulcei. (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

5. Dažādi. 

5.1. M.Bičevskis jautā par izmaiņām likumdošanā - par nepieciešamību saskaņot ievēlēšanu LSFP 
valdē ar tās biedriem, un M.Liepiņš apņemas sazināties ar kompetento institūciju par nepieciešamo 
procedūru šajā jautājumā. 

5.2. E.Fogelis iepazīstina ar 2018. gada 15. marta LSFP biedru kopsapulces darba kārtību un 
rezolūcijas projektu par aktualitātēm sporta nozarē. 

LSFP biedru kopsapulces darba kārtības projekts: 
1. Kopsapulces atklāšana un kopsapulces vadītāja apstiprināšana. 
2. Ziņojums par kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu. 
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana. 
4. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana. 
5. Apsveikumi un viesu uzrunas. 
6. LSFP prezidenta Einara Fogeļa ziņojums un LSFP 2018.gada budžeta projekts. 
7.LSFP 2017.gada pārskats. Zvērināta revidenta ziņojums, LSFP revīzijas komisijas ziņojums. 
8. Debates par ziņojumiem, LSFP 2017.gada pārskatu un LSFP 2018.gada budžeta projektu.  
9. Ziņojumu, LSFP 2017.gada pārskata un LSFP 2018.gada budžeta projekta apstiprināšana. 
10. Dažādi. 

D.Vīksna norāda, ka aicinās kopsapulci diskutēt par izglītības standarta projekta sadaļu “Veselības un 
fiziskās aktivitātes mācību joma”, kuru nepieciešams virzīt sabiedriskajai apspriešanai, jo tā izstrāde ir 
vērtējama kā standartu pazemināšana sporta stundu saturā. 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs:    (paraksts)    Einars Fogelis 
          
 
 
 
Protokolēja:    (paraksts)    Laura Borislava 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2018. gada 19. februārī Nr. 2.4.–18/02 
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 16.00 

Sēdē piedalās: valdes locekļi – Mārtiņš Bičevskis (no plkst. 16.10), Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, 
Andris Smočs, Gundars Upenieks, Jānis Upenieks, Dina Vīksna. 

Sēdē nepiedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Mārtiņš 
Lazdovskis, Valdis Voins. 

Pieaicinātie: LSFP revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis, LSFP sekretariāta 
darbinieki - Artūrs Balodis-Rozītis, Laura Borislava, Dace Zvaigzne. 

Sēdes vadītājs: valdes loceklis, LSFP viceprezidents Raimonds Emuliņš. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 
 
Darba kārtība: 

1. Par LSFP 2018. gada kopsapulces sasaukšanu.  
2. Par finansējuma sadali sporta federācijām 2018. gadam saskaņā ar LSFP federāciju aktivitāšu 

un augstu sasniegumu sporta kritērijiem.  
3. Par precizēto LSFP līdzfinansējuma sadali starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2018. 

gadā. 
4. Par līdzfinansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu un skolu jaunatnes sporta 

pasākumu organizēšanai Latvijā 2018. gadā. 
5. Dažādi. 

 
1. punkts. Par LSFP 2018. gada kopsapulces sasaukšanu. 

R.Emuliņš informē, ka LSFP ikgadējo biedru kopsapulci plānots sasaukt 2018.gada 15.martā, 
plkst.14.00 A/S “Latvijas Valsts meži” konferenču zālē, Rīgā, Vaiņodes ielā 1, kā arī iepazīstina ar 
kopsapulces darba kārtības projektu.     

Nolemj: Apstiprināt LSFP 2018.gada biedru kopsapulces norisi 2018.gada 15.martā plkst. 14.00 A/S 
“Latvijas Valsts meži” konferenču zālē, Rīgā, Vaiņodes ielā 1, kā arī apstiprināt kopsapulces darba 
kārtības projektu (pielikumā) (Par: 6; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

2.punkts. Par finansējuma sadali sporta federācijām 2018. gadam saskaņā ar LSFP federāciju 
aktivitāšu un augstu sasniegumu sporta kritērijiem. 

R.Emuliņš lūdz A.Balodi-Rozīti iepazīstināt ar finansējuma sadales projektu atzītajām sporta veidu 
federācijām 2018.gadam saskaņā ar LSFP federāciju aktivitāšu un augstu sasniegumu sporta 
kritērijiem. A.Balodis-Rozītis informē, ka, pamatojoties uz sporta federāciju iesniegtajiem pārskatiem par 
federāciju aktivitātēm, kā arī sportistu augsta līmeņa sasniegumiem 2017.gadā, ir veikts attiecīgs punktu 
aprēķins atbilstoši LSFP kritērijiem. Atbilstoši punktu aprēķinam ir sagatavots valsts budžeta līdzekļu un 
valsts kapitālsabiedrību (VKS) ziedojumu līdzekļu sadales projekts atzītajām sporta veidu federācijām. 
Saskaņā ar kritērijiem federācijām piešķirto punktu aprēķins, kā arī valsts budžeta līdzekļu un VKS 
ziedojumu līdzekļu sadales projekts iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski. Valsts budžeta 
līdzekļu sadalei piemērota LSFP valdes 2016.gadā apstiprinātā proporcija 75%:25% (pēc federāciju 
aktivitāšu kritērijiem 75%; pēc augstu sasniegumu sporta kritērijiem 25%). VKS ziedojumu finansējuma 
sadalei piemērota proporcija 50%:50%.  

A.Balodis-Rozītis norāda, ka sporta federācijas ir iepazīstinātas ar tām piešķirto punktu aprēķinu, kā arī 
valsts budžeta līdzekļu un VKS ziedojumu līdzekļu sadales projektu, nosūtot to federācijām elektroniski. 
A.Balodis-Rozītis iepazīstina valdes locekļus ar dažiem konkrētu federāciju iesniegtajiem 
papildinājumiem vai iebildumiem, kā arī skaidro, kāpēc atbilstoši kritērijiem tie ir vai nav ņemti vērā katrā 
konkrētajā gadījumā. 

M.Liepiņš iepazīstina ar punktu aprēķinu, kā arī valsts budžeta līdzekļu un VKS ziedojumu līdzekļu 
sadales projektu darbības jomu federācijām 2018.gadam atbilstoši LSFP valdes 2015.gadā 
apstiprinātajiem kritērijiem. M.Liepiņš informē, ka, izvērtējot darbības jomu federāciju darbību un 
uzrādītās aktivitātes par 2017.gadu, secināms, ka tās kopumā ir līdzvērtīgas iepriekšējos gados 
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veiktajām aktivitātēm, tāpat arī M.Liepiņš skaidro veikto punktu aprēķinu un attiecīgo finansējuma 
sadalījumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, finansējums darbības jomu federācijām tiek saglabāts 
iepriekšējā gada līmenī.   

Nolemj: Apstiprināt valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00. “Sporta federācijas un sporta 
pasākumi” dotācijas un VKS ziedojumu līdzekļu sadali sporta veidu federācijām un darbības jomu 
federācijām 2018.gadam (pielikumā), saskaņā ar LSFP apstiprinātiem un ar Izglītības un zinātnes 
ministriju saskaņotiem finansējuma sadales kritērijiem un principiem (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 
3.punkts. Par precizēto LSFP līdzfinansējuma sadali starptautisku sporta sacensību rīkošanai 

Latvijā 2018. gadā. 

A.Balodis-Rozītis atgādina, ka iepriekšējā LSFP valdes sēdē 15.01.2018. tika konceptuāli apstiprināta 
LSFP līdzfinansējuma sadale starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2018.gadā. Taču ņemot 
vērā E.Severa ziņojumu par to, ka Latvijas Nacionālajā sporta padomē (LNSP) vēl nebija skatīti un 
pieņemti galējie lēmumi par līdzfinansējuma piešķiršanu starptautisko sacensību rīkošanai, tika nolemts 
nepieciešamības gadījumā precizēt LSFP piešķirtā līdzfinansējuma sadali atbilstoši kritērijiem. Tā kā 
šobrīd ir skaidri zināms, kuru starptautisko sacensību rīkošanu plānots atbalstīt ar LNSP lēmumu, ir 
iespējams apstiprināt arī galīgo LSFP līdzfinansējuma sadali starptautisku sporta sacensību rīkošanai 
Latvijā 2018.gadā, kas iepriekš nosūtīta valdes locekļiem elektroniski. A.Balodis-Rozītis vēlreiz 
iepazīstina ar līdzfinansējuma sadales projektu un informē par izmaiņām salīdzinājumā ar 15.01.2018. 
izskatīto līdzfinansējuma sadales projektu.  

Nolemj: Apstiprināt LSFP līdzfinansējuma sadali starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 
2018.gadā (pielikumā) (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

4.punkts. Par līdzfinansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu un skolu 
jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā 2018. gadā. 

M.Liepiņš informē, ka ir noslēdzies pieteikumu iesniegšanas termiņš konkursiem par līdzfinansējumu 
sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai 
Latvijā 2018. gadā. M.Liepiņš iepazīstina ar saņemtajiem pieteikumiem un to sākotnējo izvērtējumu, kas 
veikts saskaņā ar LSFP valdes 11.12.2017. apstiprinātiem un ar Izglītības un zinātnes ministru (IZM) 
saskaņotiem konkursu nolikumiem.    

Konkursu ietvaros sporta pasākumiem novirzāmie valsts budžeta līdzekļi noteikti starp LSFP un IZM 
noslēgtajā sadarbības līgumā 2018.gadam, savukārt papildus 34 000 euro sabiedriski nozīmīgu tautas 
sporta pasākumu organizēšanai paredzēts novirzīt no AS “Latvijas valsts meži” ziedojumu līdzekļiem, 
ko paredz ar AS “Latvijas valsts meži” noslēgtais līgums.  

M.Liepiņš iepazīstina ar pieteiktajiem pasākumiem, kuri notiek jau vairākus gadus un kurus LSFP 
atbalstījusi jau iepriekšējos gados, kā arī informē par pasākumiem, kuru rīkošanai pieteikumi šogad 
saņemti pirmo reizi. Notiek diskusija. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai M.Liepiņa ziņojumu. LSFP sekretariātam veikt konkursu par līdzfinansējumu 
sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai 
pieteikumu galējo izvērtējumu un sagatavot konkursa rezultātu projektu, ko iepriekš nosūtīt valdes 
locekļiem elektroniski, tā izskatīšanai nākamajā LSFP valdes sēdē un lēmuma pieņemšanai (Par: 7; 
Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

5.punkts. Dažādi. 

5.1. Par līdzfinansējumu tālākizglītības programmu īstenošanai sporta speciālistiem. 

D.Zvaigzne informē, ka ir noslēdzies pieteikumu iesniegšanas termiņš arī projektu konkursam 
“Tālākizglītības programmu īstenošanai sporta speciālistiem”. Kopā ir saņemti kopā 18 pieteikumi no 
sporta federācijām, kā arī Latvijas Ārstu biedrības un Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes. 
D.Zvaigzne iepazīstina ar pieteikumu sākotnējo izvērtējumu, atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem 
kritērijiem.  

Nolemj: Pieņemt zināšanai D.Zvaigznes ziņojumu. LSFP sekretariātam veikt projektu konkursa  
“Tālākizglītības programmu īstenošanai sporta speciālistiem” pieteikumu galējo izvērtējumu un 
sagatavot konkursa rezultātu projektu, ko iepriekš nosūtīt valdes locekļiem elektroniski, tā izskatīšanai 
nākamajā LSFP valdes sēdē un lēmuma pieņemšanai (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
5.2. Par nākamo LSFP valdes sēdi. 

R.Emuliņš informē, ka ņemot vērā, ka LSFP biedru kopsapulce plānota 2018.gadā 15.martā, šobrīd 
vajadzētu noteikt nākamās LSFP valdes sēdes datumu, kurā valdei pirms virzīšanas apstiprināšanai 
kopsapulcē un attiecīgo materiālu izsūtīšanas LSFP biedriem, būtu jāskata LSFP 2017.gada finanšu 
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gada pārskats, neatkarīgu revidentu ziņojums, 2018.gada budžeta projekts, kā arī iespējamie citi 
jautājumi saistībā ar kopsapulces norisi. Notiek diskusija. 

Nolemj: Noteikt nākamās LSFP valdes sēdes norisi 2018.gada 8.martā, pēc saskaņošanas ar LSFP 
prezidentu, valdes priekšsēdētāju Einaru Fogeli, nosūtot uzaicinājumu uz valdes sēdi katram valdes 
loceklim atsevišķi (Par: 7; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

 
 
 
Sēdes vadītājs:    (paraksts)   Einars Fogelis 

 
 
 
 
Protokolēja:    (paraksts)   Artūrs Balodis-Rozītis 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2018. gada 15. janvārī Nr. 2.4.–18/01 
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 16.00 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele (no plkst. 16.15), 
Mārtiņš Bičevskis, Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Andris Smočs, Gundars Upenieks (no plkst. 
16.10), Jānis Upenieks, Dina Vīksna, Valdis Voins (no plkst. 16.10). 

Sēdē nepiedalās: valdes loceklis – Mārtiņš Lazdovskis. 

Pieaicinātie: IZM Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs, LSFP 
sekretariāta darbinieki - Artūrs Balodis-Rozītis, Laura Borislava, Dace Kārklīte, Egils Puriņš, Dace 
Zvaigzne. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 
 
Darba kārtība: 

1. Par LSFP 2018. gada budžetu. 
2. Par sporta speciālistu (treneru) darba samaksas dotācijas sadali 2018. gadam.  
3. Par LSFP līdzfinansējuma sadali starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2018. gadā. 
4. Dažādi: 

4.1. Par Latvijas sporta medicīnas asociācijas vēstuli. 
4.2. Par Valsts prezidenta balvas izcīņas sacensībām vieglatlētikā 2018. 

 
1. punkts. Par LSFP 2018. gada budžetu. 

E.Fogelis lūdz LSFP galveno grāmatvedi Daci Kārklīti iepazīstināt ar sagatavoto LSFP 2018.gada 
budžeta projektu, kas iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski. D.Kārklīte prezentācijas veidā 
informē par sagatavoto LSFP 2018.gada budžeta projektu un komentē atsevišķas plānotā budžeta 
sadaļas un pozīcijas, salīdzinot to arī ar LSFP 2017.gada un iepriekšējo gadu budžetu.     

E.Fogelis informē, ka 2018.gada 9.janvārī Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) norisinājās Finanšu 
piešķiršanas sportam komisijas sēde, kā arī informē, ka Latvijas Nacionālās sporta padomes (LNSP) 
sēde, kurā plānots apstiprināt IZM Finanšu piešķiršanas sportam komisijas priekšlikumus par valsts 
budžeta līdzekļu sadali sportam, plānota 23.janvārī. Attiecīgi pēc LNSP lēmuma plānots noslēgt 
ikgadējo sadarbības līgumu starp LSFP un IZM, lai tālāk jau atbilstoši līgumā noteiktajam un LSFP 
kritērijiem veiktu finanšu līdzekļu sadali sporta federācijām.  

E.Severs izsaka pateicību LSFP vadībai par konstruktīvu sadarbību IZM Finanšu piešķiršanas sportam 
komisijas sēde, kā arī informē par pozīcijām un iemesliem, kur veidojies finanšu līdzekļu ietaupījums un 
iekšēja pārdale salīdzinājumā ar iepriekšējā gada budžeta sportam sadali. Tāpat E.Severs informē, ka 
IZM Finanšu piešķiršanas sportam komisija nav pieņēmusi galējos lēmumus attiecībā uz finanšu 
līdzekļu sadali starptautisko sporta pasākumu rīkošanai Latvijā 2018.gadā. Šobrīd vairākām sporta 
federācijām lūgts precizēt to iesniegtos pieteikumus. E.Severs informē, ka par finanšu sadali šiem 
pasākumiem diskusiju plānots turpināt komisijas sēdē 24.janvārī. Līdz ar to attiecībā uz atsevišķām 
sadaļām lēmums par budžeta sadali vēl nav pieņemts un nebūs pieņemts arī uz LNSP sēdes norisi 
23.janvārī.  

Diskusija par LSFP 2018.gada budžetu – M.Bičevskis, E.Fogelis, E.Severs. M.Liepiņš vērš uzmanību, 
ka LSFP budžeta projekts ir sagatavots ievērojot ikgadējās finanšu sadales pozīcijas un uzskatāms par 
provizorisku sadarbības līgumam ar IZM, ko plānots noslēgts pēc LNSP sēdēs. E.Fogelis atgādina, ka 
jebkurā gadījumā šobrīd runa ir par LSFP 2018.gada budžeta projektu, taču atbilstoši LSFP statūtiem 
LSFP gada budžets tiek apstiprināts LSFP biedru kopsapulcē, kas paredzēta martā.  

Nolemj: Apstiprināt LSFP 2018.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 
09.09.00. “Sporta federācijas un sporta pasākumi” LSFP piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadales 
projektu (pielikumā) (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
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2.punkts. Par sporta speciālistu (treneru) darba samaksas dotācijas sadali 2018. gadam. 

M.Liepiņš informē, ka saskaņā ar LSFP 2018.gada budžeta sadales projektu, 619 400 euro, līdzīgi kā 
iepriekšējos gados, paredzēts sadalei sporta federācijās nodarbināto sporta speciālistu darba samaksai 
atbilstoši LSFP apstiprinātiem un ar IZM saskaņotiem kritērijiem reorganizēto valsts aģentūru treneru 
algu dotācijas sadalei olimpisko sporta veidu federācijām. 

A.Balodis-Rozītis iepazīstina ar LSFP sekretariāta veikto punktu aprēķinu un finansējuma sadales 
projektu attiecīgo federāciju nodarbināto sporta speciālistu darba samaksai, kas iepriekš nosūtīts valdes 
locekļiem elektroniski.  

A.Balodis-Rozītis atgādina, ka kritēriji treneru algu dotācijas sadalei iepriekš izsūtīti elektroniski un 
izskatīti iepriekšējā LSFP valdes sēdē 2017.gada 11.decembrī. E.Fogelis un E.Severs informē par šo 
kritēriju izstrādi 2015.gadā un skaidro, kāpēc uz attiecīgo finansējumu pretendē konkrētās sporta 
federācijas. E.Puriņš skaidro kritērijus un to, kādā veidā tie ir diferencēti pa gadiem, kā arī katrai 
federācijai aprēķināmo kopējo dotācijas apmēru atkarībā no sertificēto treneru skaita un federācijas 
sportistu augstajiem sasniegumiem sportā.  

E.Fogelis atgādina, ka treneru darba samaksas dotācija noteiktajā apmērā tiek piešķita attiecīgajai 
federācijai, par ko tiek slēgts atsevišķs līgums ar federāciju, kā arī, ka šis finansējums izmantojams tieši 
izlašu treneru darba samaksas nodrošināšanai. 

E.Severs informē, ka šī gada ietvaros, izvērtējot valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāti, plānots 
diskutēt kopīgi ar sporta nozari pārstāvošajām sporta organizācijām, to skaitā LSFP un Latvijas 
Olimpisko komiteju, par iespējamajām izmaiņām attiecībā uz līdzšinējo treneru darba samaksas 
dotācijas sadales kārtību un principiem. 

E.Fogelis aicina apstiprināt LSFP sekretariāta sagatavoto sporta speciālistu (treneru) darba samaksas 
dotācijas sadali 2018. gadam. 

Nolemj: Apstiprināt sporta speciālistu (treneru) darba samaksas dotācijas sadali sporta federācijām 
2018.gadam (pielikumā), par dotācijas piešķiršanu slēdzot atsevišķus sadarbības līgumus ar katru 
attiecīgo sporta federāciju (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

3.punkts. Par LSFP līdzfinansējuma sadali starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 
2018. gadā. 

A.Balodis-Rozītis iepazīstina ar LSFP sekretariāta veikto punktu aprēķinu un līdzfinansējuma sadales 
projektu sporta federācijām starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2018.gadā, kas veikts 
atbilstoši LSFP valdes apstiprinātiem līdzfinansējuma sadales kritērijiem. Līdzfinansējuma sadales 
projekts ar attiecīgo punktu aprēķinu iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski. 

A.Balodis-Rozītis, M.Liepiņš un E.Puriņš informē un skaidro veikto punktu aprēķinu un piešķiramā 
līdzfinansējuma aprēķinu, kas izriet no kritērijiem. Diskusijā piedalās E.Fogelis, E.Severs, M.Bičevskis, 
D.Vīksna, M.Liepiņš, A.Smočs.  

E.Severs informē par IZM saņemtajiem pieteikumiem starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 
2018.gadā un vērš uzmanību, ka LNSP vēl nav skatīti un pieņemti galējie lēmumi par līdzfinansējuma 
piešķiršanu šīm sacensībām. Līdz ar to, gadījumā, ja līdzfinansējums attiecīgo sacensību rīkošanai tiks 
piešķirts ar LNSP lēmumu, tad saskaņā ar LSFP līdzfinansējuma sadales kritērijiem attiecīgā federācija 
nevarēs pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu šīm sacensībām no LSFP. Tādā gadījumā LSFP būtu 
jāpārskata un jāprecizē kopējā līdzfinansējuma sadale atbilstoši tā sadales kritērijiem.    

Nolemj:  
3.1. Apstiprināt LSFP līdzfinansējuma sadali starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 

2018.gadā (pielikumā). (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

3.2. Pieņemt zināšanai E.Severa ziņojumu par IZM saņemtajiem pieteikumiem starptautisku sporta 
sacensību rīkošanai Latvijā 2018.gadā un pilnvarot LSFP sekretariāta darbiniekus 
nepieciešamības gadījumā (pēc LNSP pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz līdzfinansējuma 
piešķiršanu starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā) precizēt LSFP piešķirtā 
līdzfinansējuma sadali atbilstoši kritērijiem, par to informējot LSFP valdi (Par: 10; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0). 

 
4.punkts. Dažādi. 

4.1. Par Latvijas sporta medicīnas asociācijas vēstuli. 

E.Fogelis informē, ka LSFP saņemta Latvijas sporta medicīnas asociācijas vēstule ar lūgumu atbalstīt 
tās rīkoto 10. Starptautisko Baltijas Sporta medicīnas kongresu 2018.gada 20.-21.aprīlī, Latvijas 
Nacionālā bibliotēkā. Vēstulē un tai pievienotajā pielikumā tiek lūgts izvērtēt iespēju LSFP sponsorēt jeb 
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finansiāli atbalstīt dažādas ar šī kongresa norisi saistītas sadaļas, kā piemēram pusdienas dalībniekiem, 
kafijas pauzes u.tml. Diskusija – E.Fogelis, E.Severs, V.Voins, A.Smočs. E.Fogelis norāda, ka ņemot 
vērā arī izskanējušos viedokļus, LSFP var izteikt savu atbalstu un gatavību sadarboties ar Latvijas 
sporta medicīnas centru kongresa norisē, tomēr LSFP 2018.gada budžeta ievaros nav paredzēts 
finansējums norādīto kongresa izmaksu pozīciju apmaksai. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai E.Fogeļa ziņojumu un paust gatavību LSFP kompetences ietvaros sniegt 
atbalstu un sadarboties ar Latvijas sporta medicīnas centru kongresa norisē, informējot, ka LSFP 
2018.gada budžeta ievaros nav paredzēts finansējums norādīto kongresa izmaksu pozīciju apmaksai 
(Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

4.2. Par Valsts prezidenta balvas izcīņas sacensībām vieglatlētikā 2018. 

E.Fogelis informē, ka atbilstoši līdzšinējai praksei, arī šogad plānots atbalstīt ikgadējo Valsts prezidenta 
balvas izcīņas vieglatlētikā sacensību rīkošanu, piešķirot finansiālu atbalstu 20 000 euro apmērā 
sacensību tehnisko, mārketinga un sportisko aktivitāšu nodrošināšanai, par ko LSFP saņemts arī 
attiecīgs sacensību organizatoru iesniegums ar pievienotu plānoto sacensību izdevumu tāmi. E.Fogelis 
aicina konceptuāli atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu šīm ikgadējām starptautiskajām sporta 
sacensībām. 

Nolemj: Konceptuāli atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu Valsts prezidenta balvas izcīņas vieglatlētikā  
sacensību finansiālam atbalstam 20 000 euro apmērā no LSFP budžetā starptautisko sporta sacensību 
rīkošanai Latvijā 2018.gadā paredzētā finansējuma (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs:    (paraksts)   Einars Fogelis 

 
 
 
 
Protokolēja:    (paraksts)   Artūrs Balodis-Rozītis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


