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Biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” 
(Vienotais reģistrācijas Nr. 40008022932) 

KOPSAPULCES PROTOKOLS  
   

 

ATTA CENTRE konferenču telpa 

Rīga, Krasta iela 60  

2022. gada 17. martā     Nr. 2.1. – 22/1 

 

Kopsapulce sasaukta, pamatojoties uz biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP) statūtiem un 

LSFP valdes 2022.gada 2.februāra sēdes lēmumu 2022.gada 17.martā sasaukt LSFP biedru kopsapulci. Biedriem 

25.februārī tika rakstiski (elektroniski) izsūtīts uzaicinājums piedalīties LSFP kopsapulcē 2022.gada 17.martā. 

 

Kopsapulci vada: Artūrs Balodis-Rozītis (LSFP ģenerālsekretārs). 

Protokolē: Silvija Dzene (LSFP biroja vadītāja). 

Kopsapulce atklāta plkst. 14.00. 

 

No kopējā LSFP 94 biedru skaita kopsapulcē piedalās 75 federāciju balsstiesīgie delegāti. 

LSFP kopsapulce saskaņā ar statūtiem ir lemttiesīga. 

 

Kopsapulcē piedalās: 

Latvijas Aeroklubs Normunds Pakulis 

Latvijas Airēšanas federācija Henrijs Bukavs 

Latvijas Alpīnistu savienība Māra Vilciņa 

Latvijas Augstskolu sporta savienība Agita Ābele 

Latvijas Automobiļu federācija Jānis Naglis 

Latvijas Badmintona federācija Kristians Rozenvalds 

Latvijas Basketbola Savienība Raimonds Vējonis 

Latvijas Beisbola un Softbola federācija Ainārs Birulis 

Latvijas Biatlona Federācija Gundars Upenieks 

Latvijas Bobsleja un Skeletona federācija Janika Judeika 

Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija Kristīne Vederņikova, P.Belovs 

Latvijas Boksa federācija Māris Liepiņš 

Latvijas Boulinga federācija Ivars Vinters 

Latvijas Bridža Federācija Jeļena Alfjorova 

Latvijas Dambretes federācija Vladislavs Vesperis 

Latvijas Džiu-džitsu federācija Aleksandrs Osnačs 

Latvijas Džudo federācija Vsevilods Zeļonijs 

Latvijas Florbola savienība Ilvis Pētersons 

Latvijas Futbola federācija Olafs Pulks 

Latvijas Galda hokeja federācija Romans Blumentāls 

Latvijas Galda tenisa federācija Ina Jozepsone 

Latvijas Golfa federācija Armands Puče 

Latvijas Handbola Federācija Ivita Asare 

Latvijas Hokeja federācija Roberts Pļāvējs 

Latvijas Ielu vingrošanas federācija Rolands Kikors 

Latvijas Inline Hokeja Federācija Andulis Vitte 

Latvijas Jātnieku Federācija Agris Blaus 

Latvijas Kamaniņu sporta federācija Atis Strenga 

Latvijas Kamanu suņu sporta federācija Olafs Klūdziņš 

Latvijas Kanoe Federācija Lelde Laure 

Latvijas Karatē federācija Lāsma Avotiņa-Žaglova 

Latvijas Karsēju sporta federācija Dmitrijs Soboļevskis 

Latvijas Kendo federācija Vladimirs Kindzulis 

Latvijas Kērlinga asociācija Artis Zentelis 

Latvijas Kikboksinga federācija Nikolajs Pušņakovs 

Latvijas Krosmintona federācija Mārtiņš Žogots 

Latvijas Lakrosa federācija Edgars Vasiļevskis 

Latvijas Loka Šaušanas Federācija Jānis Jakubanecs 

Latvijas Modernās pieccīņas federācija Andris Kalniņš 

Latvijas Motosporta Federācija Mārtiņš Lazdovskis 
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Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija Iveta Kraze 

Latvijas Novusa federācija Valdis Čunka 

Latvijas Orientēšanās federācija Ildze Straume 

Latvijas Pauerliftinga federācija Andrejs Rožlapa 

Latvijas Paukošanas federācija Ērika Āze 

Latvijas Peldēšanas federācija Aivars Platonovs 

Latvijas Petanka sporta federācija Kristaps Stepiņš 

Latvijas Raketlona Federācija Uldis Dzirkalis 

Latvijas Regbija federācija Aivars Pilenieks 

Latvijas Republikas Biljarda federācija Sergejs Koļcovs 

Latvijas Riteņbraukšanas federācija Toms Markss 

Latvijas Sambo federācija Viktots Reško 

Latvijas Savatē federācija Pārsla Krūmiņa 

Latvijas Sērfošanas un SUP federācija Normunds Barinovs 

Latvijas Skeitborda federācija Jānis Kuzmins 

Latvijas Skrituļslidošanas federācija Lelde Vancoviča 

Latvijas Skvoša federācija Māris Macijevskis 

Latvijas Slidošanas asociācija Agita Ābele 

Latvijas Speciālā Olimpiāde Aigars Lasis 

Latvijas Sporta deju federācija Vito Feldmanis 

Latvijas Sporta U-šu federācija Jānis Geduševs 

Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība Iraida Zālīte 

Latvijas Svarbumbu celšanas asociācija Māris Rubulis 

Latvijas Svarcelšanas federācija Jevgenijs Skrastiņš 

Latvijas Šaha federācija Toms Kalniņš 

Latvijas Šaušanas federācija Ieva Simsone 

Latvijas Tautas sporta asociācija Andris Katkēvičs 

Latvijas Tekvon-do federācija Vjačeslavs Semenkovs 

Latvijas Tenisa savienība Žanna Piebalga 

Latvijas Treneru tālākizglītības centrs Renārs Līcis 

Latvijas Triatlona federācija Aigars Strauss 

Latvijas Ugunsdzēsības sporta federācija Vladimirs Vetuhs 

Latvijas Vieglatlētikas savienība Ieva Zunda 

Latvijas Vingrošanas federācija Nātālija Prokofjeva 

Latvijas Volejbola federācija Arnis Tunte 

 

kā arī Edgars Severs, Anda Mičule (IZM Sporta departaments), Žoržs Tikmers (LOK), Sergejs Saulīte (LSPA), Diāna 

Zaļupe (LSIIDP), Ivans Šapošņikovs (LAB), Gints Kaminskis, Raivis Ragainis, Guntis Apīnis (LPS), Valters Bergs 

(Rīgas dome), Dace Pīterniece (surdotulks), Einars Fogelis, Kaspars Gorkšs (LSFP valde), Aigars Svars (LSFP 

Revīzijas komisija), Artūrs Balodis-Rozītis, Silvija Dzene, Dace Kārklīte, Dace Zeltiņa, Ronalds Režais, Aleksandra 

Švalkovska, Iveta Bojāre (LSFP sekretariāts). 

 

Darba kārtība: 

1. Kopsapulces atklāšana. 

2. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.  

3. Ziņojums par kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu. 

4. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana.  

5. Kopsapulces vadītāja un protokolista apstiprināšana.  

6. Darba reglamenta apstiprināšana. 

7. Sadarbības partneru uzrunas.  

8. LSFP prezidenta ziņojums un LSFP 2022.gada budžeta projekts. 

9. LSFP 2021. gada pārskats ar zvērināta revidenta un LSFP Revīzijas komisijas ziņojumiem. 

10. Debates par ziņojumiem, LSFP 2021. gada pārskatu un LSFP 2022.gada budžeta projektu.   

11. Ziņojumu, LSFP 2021.gada pārskata un LSFP 2022.gada budžeta projekta apstiprināšana. 

12. Dažādi. 

 

1. punkts. Kopsapulces atklāšana. 

LSFP prezidents Einars Fogelis plkst. 14.00 atklāj LSFP biedru kopsapulci. 

 

2. punkts. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana. 

E. Fogelis ierosina balsu skaitīšanas komisijā apstiprināt LSFP Revīzijas komisijas locekļus Jāni Nagli, Aigaru 

Svaru un Jāni Geduševu. 
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Nolemj: Balsu skaitīšanas komisijā apstiprināt Jāni Nagli, Aigaru Svaru, Jāni Geduševu. (Balsojums: Par-75; Pret-

0; Atturas-0). 

3. punkts. Ziņojums par kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu. 

E. Fogelis informē, ka līdz plkst. 14.00 dalībai kopsapulcē ir reģistrējušies 75 balsstiesīgie LSFP biedri, līdz ar to 

kopsapulce ir lemttiesīga. 

 

4. punkts. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana.  

E. Fogelis iepazīstina ar kopsapulces darba kārtības projektu. 

Nolemj: apstiprināt LSFP kopsapulces darba kārtību. (Balsojums: Par-75; Pret-0; Atturas-0). 

 

5. punkts. Kopsapulces vadītāja un protokolista apstiprināšana. 

E.Fogelis rosina par kopsapulces vadītāju apstiprināt LSFP ģenerālsekretāru Artūru Balodi-Rozīti un par protokolistu 

LSFP biroja vadītāju Silviju Dzeni. 

Nolemj: par kopsapulces vadītāju apstiprināt LSFP ģenerālsekretāru A.Balodi-Rozīti, par protokolistu LSFP biroja 

vadītāju Silviju Dzeni (Balsojums: Par-75; Pret-0; Atturas-0). 

 

6. punkts. Darba reglamenta apstiprināšana. 

A.Balodis-Rozītis iepazīstina ar kopsapulces darba reglamentu un aicina to apstiprināt. 

Nolemj: apstiprināt kopsapulces darba reglamentu. (Balsojums: Par-75; Pret-0; Atturas-0). 

Prezidenta ziņojumam - līdz 30 minūtēm. 

Revīzijas komisijas ziņojumam - līdz 15 minūtēm. 

Uzstāšanās debatēs - līdz 5 minūtēm pirmo reizi; līdz 3 minūtēm otro reizi. 

 

7. punkts. Sadarbības partneru uzrunas. 

E.Fogelis izsaka pateicību federāciju vadītājiem par paveikto darbu un iepazīstina ar izmaiņām vairāku sporta 

federāciju administrācijas sastāvā. Apsveic jaunievēļētos federāciju vadītājus – Henrijs Bukavs Airēšanas federācijas 

prezidents, Ivita Asare un Līga Bīriņa Handbola federācijas prezidente un ģenerālsekretāre, Jānis Jakubanecs un Andis 

Šveicis Loka šaušanas federācijas prezidents un ģenerālsekretārs, Kristaps Stepiņš Petanka sporta federācijas 

prezidents, Jānis Kuzmins Skeitborda federācijas prezidents, Raimonds Bergmanis un Ieva Simsone Šaušanas 

federācijas prezidents un ģenerālsekretāre, Andris Katkēvičs Tautas sporta asociācijas prezidents, Arnis Tunte 

Volejbola federācijas ģenerālsekretārs. 

Edgars Severs, IZM Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors informē par IZM ministres Anitas 

Muižnieces aizņemtību un nolasa ministres atsūtīto uzrunu LSFP kopsapulces delegātiem. Uzrunā izteikta pateicība 

par veiksmīgo sadarbību sporta nozares attīstībā, īpaši, strādājot pie Sporta politikas pamatnostādnēm. Norādīta 

nepieciešamība sakārtot nevalstisko sporta organizāciju administrēšanas un finansēšanas pārvaldības modeli, 

reformējot līdzšinējo sistēmu. Reforma sporta organizāciju pārvaldības konsolidācijā jāīsteno līdz š.g. 1.jūlijam, 

pretējā gadījumā, ja vadošās nevalstiskās sporta organizācijas līdz šim datumam nebūs vienojušās par vienotu 

pārvaldības modeli, tad IZM pārņems pārvaldības funkcijas. 

A.Muižnieces uzrunā teikts, ka IZM sporta politikas pamatnostādnēs par prioritāti noteikts bērnu un jauniešu sports 

un 30% no federācijām piešķirtā finansējuma ir jānovirza šim mērķim. Nākamajā gadā bērnu un jauniešu sportam 

plānots novirzīt jau 50%, kā arī iegūtais 2milj papildfinansējums sporta budžetā ļauj šogad un nākamajos gados 

turpināt iesāktās programmas un atbalstīt federāciju pamatdarbību. Uzrunā izteikta pateicība LSFP par  finansējuma 

sadales kritēriju pilnveides modeļa izstrādi sporta federācijām un sportistu reģistra izveidi katrā sporta federācijā. 

A.Muižnieces uzrunā pausta solidaritāte ar Ukrainas tautu un aicinājums visām sporta federācijas pievienoties šai IZM 

nostājai. Pateicas tām sporta organizācijām, kuras ar rīcību jau ir paudušas savu attieksmi un atbalstu Ukrainai. 

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis izsaka gandarījumu par iespēju tikties klātienē, jo vairāk 

nekā gadu šāda iespēja sakarā ar Covid19 pandēmiju visiem bija liegta. Uzsver pašvaldību un sporta veidu federāciju 

sadarbības lielo nozīmi sporta nozares attīstībā, kā pamatu minot LSFP un LPS pirms astoņiem gadiem noslēgto 

sadarbības Memorandu. G.Kaminskis uzskata, ka jāpārskata iepriekšējā sadarbība un jānoslēdz jauns sadarbības 

Memorands, kas iekļautu patlaban aktuālos sporta attīstības virzienus. Kā vienu no aktuālajiem jautājumiem min 

sporta skolas un treneru atalgojumu. Šī jautājuma sekmīgai risināšanai ir nepieciešama IZM, pašvaldību un sporta 

federāciju kopīga sadarbība. Kā nozīmīgu palīdzību pašvaldībām atzīmē LSFP izdoto metodisko literatūru – grāmatas 

Vieglatlētika, Peldēšana, Māksla uzvarēt, Futbols. Norāda, ka lietderīgi būtu sporta veidu federāciju mājaslapās 

ievietot attiecīgā sporta veida treneriem paredzētu metodisko literatūru. Uzskata, ka pašvaldībām ir jāatjauno Latvijas 

olimpiāžu atbalstīšana un rīkošana, piebilst, ka sarunas šajā jautājumā jau tiek risinātas. Nobeigumā vēl veiksmīgu un 

produktīvu sadarbību starp sporta organizācijām un pašvaldībām. 
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8. punkts. LSFP prezidenta Einara Fogeļa ziņojums un LSFP 2020. gada budžeta projekts. 

(Ziņojums pielikumā) 

E.Fogelis izsaka pateicību IZM ministrei A.Muižniecei un sporta departamenta direktoram E.Severam, kā arī LPS 

priekšsēdim G.Kaminskim par sadarbību un LSFP darba novērtējumu. 

E.Fogelis dalās savās pārdomās par karu Ukrainā un tā turpmāko ietekmi uz sportistiem un sporta notikumiem visā 

pasaulē, izsaka pateicību tām federācijām, kuras jau nodrošina palīdzību Ukrainas cilvēkiem un sportistiem. 

E.Fogelis informē, ka LSFP kopējais biedru skaits ir 95 sporta organizācijas, no tām 87 sporta veidu federācijas, 5 

darbības jomu federācijas un 3 pielāgotā sporta federācijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Atgādina 2021.gadā attālināti noorganizēto LSFP kopsapulci un uzsver, ka LSFP bija viena no pirmajām, kas augstā 

līmenī novadīja šāda līmeņa sanāksmi. Iepazīstina ar 2021.gada 12.martā ievēlēto LSFP Valdi un tās apstiprinātajām 

LSFP darba komisijām un to vadītājiem.  

Izklāsta LSFP darbību Covid 19 pandēmijas apstākļos 2020./2021.gadā, uzsver lielo IZM un īpaši Sporta 

departamenta direktora E.Severa konstruktīvismu, atbalstu un papildu finansējuma piešķiršanu sporta federācijām 

Covid19 seku mazināšanai. Pateicas tām federācijām, kuras ļoti īsā laikā pārorientējās un rīkoja sacensības e-vidē.  

Informē par sporta nozares kopīgo darbu pie Sporta politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam un izsaka pateicību 

visiem, kas piedalījās šajā darbā. Pamatnostādnes ir izskatītas un konceptuāli atbalstītas Latvijas Nacionālajā sporta 

padomē un tiek virzītas izskatīšanai Ministru kabinetā. 

Izskaidro izmaiņas finansējuma piešķiršanas kritērijos sporta federācijām. LSFP finansējuma piešķiršanas kritēriju 

pilnveides darba grupa Mārtiņa Lazdovska vadībā veica kvalitatīvu darbu kritēriju optimizēšanā un pilnveidē. Šīs 

darba grupas vadībā arī tika izstrādāta sportista definīcija federāciju sportistu reģistra izveidei pēc vienotiem 

kritērijiem. Informē, ka federācijām ir jāizveido sportistu reģistrs un jānodrošina tā publiska pieejamība mājaslapā. 

Norāda, ka ir pilnveidota un tehniski uzlabota sporta speciālistu sertifikācijas eksāmenu programma, piebilsts, ka 

2021.gadā ir izsniegti 1007 sporta speciālistu sertifikāti. 

LSFP darbībā svarīga ir Sporta stipendiju piešķiršana sportistiem, kuri paralēli aktīvai sportošanai iegūst augstāko 

izglītību. Ar IZM atbalstu Sporta stipendija tiek piešķirta gandrīz 10 gadus. Katru gadu apmēram 40 sportu saņem šo 

stipendiju. 

Iepazīstina ar LSFP 2021.gadā atbalstītajiem sporta federāciju rīkotajiem pasākumiem.  

• Starptautiskās sporta sacensības Latvijā. 

• Sabiedriski nozīmīgi tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumi. 

• Tālākizglītības programmas (semināri) sporta speciālistiem. 

Atgādina par LSFP sporta metodiskās literatūras izdošanas regularitāti un prezentē jauno izdevumu – D.Kazakēviča, 

A.Biezā, K.Buravceva, A.Jeļisejeva un A.Strazdiņa kopdarbu “Futbols”, piebilst, ka katram kopsapulces dalībniekam 

būs iespēja saņemt šo grāmatu. 

Informē par LSFP iesaistīšanos tautas sporta aktivitātēs, īpaši uzsver, jau vairākus gadus pēc kārtas rīkoto Eiropas 

Sporta nedēļu, kas tiek rīkota Eiropas sadarbības projekta ietvaros ciešā sadarbībā ar pašvaldībām un sporta veidu 

federācijām. Iepazīstina ar Eiropas Sporta nedēļas 2021.gada vēstnešiem un #BeActive izaicinājumiem, kā arī 

tiešsaistē sarīkoto sporta forumu par izaicinājumiem un nākotni e-sportā “SportsComm’21”. Atzinīgi vērtē Latvijas 

Skolu Ziemas festivālu, kas šogad notika virtuāli, dalībniekiem sacenšoties katram individuāli un rezultātus fiksējot 

viedtālruņos vai GPS lietotnēs, taču izsaka cerību, ka turpmāk festivāls norisināsies klātienē, jo satikšanos klātienē ir 

neaizstājama. 

E.Fogelis lūdz kopsapulces dalībniekus iepazīties ar LSFP bilanci uz 2021.gada 31.decembri, ieņēmumu un izdevumu 

struktūru un pārskatu. Ar visiem šiem dokumentiem iespējams iepazīties kopsapulces delegātiem izdalītajos darba 

materiālos. 

 

9. punkts. LSFP 2021. gada pārskats ar zvērināta revidenta un LSFP Revīzijas komisijas ziņojumiem. 

A.Balodis-Rozītis aicina LSFP Revīzijas komisijas priekšsēdētāju Jāni Nagli iepazīstināt delegātus ar 2021.gada 

pārskatu un revidentu ziņojumiem. 

Sava ziņojuma sākumā J.Naglis lūdz ar klusuma brīdi godināt vakar mirušo, bijušo Motosporta federācija prezidentu 

Dzintaru Jaundžeikeru. 

J. Naglis iepazīstina ar Neatkarīgu revidentu 2022.gada 29.aprīļa ziņojumu par LSFP 2021.gada pārskatu, kas ietver: 

1) bilanci 2021.gada 31.decembrī; 2) ieņēmumu un izdevumu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. 

decembrī; 3) ziedojumu un dāvinājumu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī; 4) pārskatu par 

administratīvajiem izdevumiem no vispārējiem ziedojumiem par gadu, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī, kā arī 

5) finanšu pārskata pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu 

paskaidrojošu informāciju. Ziņojumā teikts, ka pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 

Biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” finansiālo stāvokli 2021.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu 
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rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 808 no 2006.g. 03.oktobra „Par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”. 

J.Naglis informē, ka 2021.gada ietvaros Revīzijas komisija ir piedalījusies LSFP darbā, tās valdes sēdēs, pieņēmusi 

lēmumus un sniegusi atzinumus, kas nepieciešami pienākumu izpildei. Konstatēts, ka pārskata gadā uzsākts darbs pie 

sporta nozares pārvaldības un finansēšanas modeļa pilnveides, kas tiks turpināts 2022.gadā.  

LSFP Revīzijas komisija atzīst, ka LSFP finanšu pārskats par 2021.gadu sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 

LSFP finansiālo stāvokli uz 2021.gada 31.decembri, un to pārbaudījusi saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas 

institūcija SIA „Revidentu firma NM” Licence Nr. 12, LR zvērināta revidente Natālija Millere, Sertifikāts Nr. 65. 

A.Balodis-Rozītis aicina E.Fogeli iepazīstināt delegātus ar LSFP 2022.gada budžeta plānu. E.Fogelis norāda, ka ar 

budžeta projektu visi var iepazīties kopsapulces darba materiālos, sīkāk paskaidro tabulā iekļautās ieņēmumu un 

izdevumu sadaļas. 

 

10. punkts. Debates par ziņojumiem, LSFP 2021. gada pārskatu un LSFP 2022.gada budžeta projektu. 

(debatēs piedalās: Ž. Tikmers, I.Zunda, A.Staurss, E.Severs) 

Žoržs Tikmers, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents, izsaka gandarījumu un pateicību visām sporta 

organizācijām par spēju nekavējoties reaģēt uz notiekošo karu Ukrainā un rīkoties atbilstoši situācijai. Norāda, ka 

iepriekšējais gads LOK bija ļoti sarežģīts, jo Covid19 pandēmijas apstākļos notika gatavošanās divām olimpiskajām 

spēlēm, izsaka pateicību visiem, kas bija iesaistīti šajā procesā, īpaši IZM Sporta departamentam. Ž.Tikmers 

iepazīstina ar veiktajām un plānotajām reformām LOK darbībā. 

Ž.Tikmers informē, ka sakarā ar plānoto nevalstiskā sporta sektora apvienošanos, LOK valde uzdevusi auditoru firmai 

"ERNST & YOUNG BALTIC" veikt analīzi, izvērtējot LOK ieguvumus un riskus apvienošanās procesā. Ž.Tikmers 

pauž savu viedokli par turpmāko sporta nozares attīstību un atzinīgi vērtē izstrādātās jaunās Sporta politikas 

pamatnostādnes 2022.–2027.gadam.   

E.Fogelis piebilst, ka pateicoties Saeimas Sporta apakškomisijas vadītājam Sandim Riekstiņam, deputātam Jurim 

Pūcem un Latvijas Sporta spēļu asociācijas ģenerālsekretāram Kasparam Gorkšam, ir sagatavoti priekšlikumi 

ziedojumu sistēmas un sabiedriskā labuma statusa piešķiršanas jautājuma pārskatīšanai. 

Ieva Zunde, Latvijas Vieglatlētikas savienības valdes locekle informē par vieglatlētikas savienības finansiālo 

situāciju. Finansējuma trūkuma dēļ ir apdraudēta savienības pamatfunkciju veikšana, tai skaitā Latvijas čempionāta 

rīkošana un labāko sportistu sagatavošana un starti starptautiskajās sacensībās. Uzskata, ka finansēšanas sistēma nav 

sakārtota, jo netiek noteiktas prioritātes. Aicina sporta funkcionārus noteikt prioritāros sporta veidus un vieglatlētiku 

iekļaut prioritāro skaitā.  

Aigars Strauss, Latvijas Triatlona federācijas prezidents dalās savās pārdomās par ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, 

īpaši uzsverot kontaktēšanos un sadarbības iespējamību ar sportistiem. Rosina pašvaldības plašāk sadarboties ar 

sadraudzības pilsētām sporta nozares veicināšanā. Aicina sporta sabiedrību aktīvāk uzrunāt ārzemēs dzīvojošos 

tautiešus, īpaši sportot gribošos. 

E.Fogelis komentē I.Zundas teikto par vieglatlētiku un prioritātēm, norāda, ka katrai no sporta federācijām ir savas 

problēmas. 

Edgars Severs, IZM Sporta departamenta direktors informē, ka valdības sēdē plānots atcelt noteiktos Covid19 

ierobežojumus, kas paredzēja dažādos pulcēšanās, treniņu un sacensību ierobežojumus, tai skaitā prasību par  

vakcinēšanās sertifikāta obligātumu. Paskaidro kādas prasības saistībā ar Covid19 tiks saglabātas. 

Informē, ka grozījumi Sporta likumā ir nodoti Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes apakškomisijai izskatīšanai. 

Kā viens no likuma grozījumiem ir par aizliegumu sadarboties ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku. 

Tāpat E. Severs izsaka visiem pateicību par darbu pie Sporta politikas pamatnostādņu sagatavošanas un saskaņošanas, 

piebilst, ka nākamajā nedēļa dokuments tiks iesniegt valdībā. Atbild A.Strausam, ka pamatnostādnēs ir atrunāta 

sadarbība ar latviešu diasporu ārzemēs. Informē, ka aprīļa sākumā tiks iesniegts reformu projekts par visu sporta 

kapitālsabiedrību apvienošanu vienā kapitālsabiedrībā. 2021.gada decembrī tika apstiprināta jauna finansēšanas 

sistēma sporta skolām, kas paredz divu gadu pārejas periodu. Atgādina federāciju pārstāvjiem par prasību publiskot 

mājaslapās visu Sadarbības līgumā prasīto informāciju. Attiecībā uz Vieglatlētikas savienības problēmām norāda, ka 

2022.gadā daudzām federācijām ir finanšu problēmas. Aicina apturēt valsts budžeta līdzekļu pārskaitīšanu 

federācijām, kuras nav sakārtojušas informācijas pieejamību savās interneta mājaslapās. 

E.Fogelis komentē E.Severa sacīto un apstiprina, ka LSFP prasīs no federācijām pilnīgu Sadarbības līgumā iekļauto 

punktu izpildi. 

 

11. punkts. Ziņojumu, LSFP 2021.gada pārskata un LSFP 2022.gada budžeta projekta apstiprināšana. 

A. Balodis-Rozītis aicina biedrus balsot par LSFP Revīzijas komisijas un zvērināta revidenta ziņojumiem, kā arī par 

LSFP 2021. gada pārskatu un LSFP 2022. gada budžeta projektu. Lūdz Balsu skaitīšanas komisiju pirms balsojuma 

veikšanas saskaitīt klātesošos delegātus. J.Naglis informē, ka zālē atrodas 71 balsstiesīgais delegāts. 

 

 



6 

 

Nolemj: 

11.1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu. Apstiprināt Latvijas Sporta federāciju padomes Revīzijas 

komisijas ziņojumu. (Balsojums: Par-71; Pret-0; Atturas-0). 

11.2. Apstiprināt Latvijas Sporta federāciju padomes 2021. gada pārskatu. (Balsojums: Par-71; Pret-0; Atturas-0). 

11.3. Apstiprināt Latvijas Sporta federāciju padomes 2022. gada budžetu. (Balsojums: Par-71; Pret-0; Atturas-0). 

 

12. punkts. Dažādi. 

Latvijas Antidopinga biroja pārstāvja Ivana Šapošņikova prezentācija par aktualitātēm antidopinga jomā. 

 

E.Fogelis pateicas visiem kopsapulces dalībniekiem. 

 

 

Kopsapulce tiek slēgta plkst. 16.00. 

 

 

 

 

 

Kopsapulces vadītājs:     Artūrs Balodis Rozītis 

 

 

 

 

Protokolēja:      Silvija Dzene 

 

 


