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

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

2017. gada 09. janvārī Nr. 2.4.–17/01 
Grostonas ielā 6B, Rīgā,  
plkst. 16.03 – 17.25 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Pēteris Apinis (no 
16.12), Agris Blaus, Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis, 
Jānis Upenieks, Diāna Zaļupe. 

Sēdē nepiedalās: Diāna Zaļupe. 

Pieaicinātie: IZM Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs, LSFP 
revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis (no 16.15), LSFP sporta attīstības vadītāja 
Dace Zvaigzne, LSFP grāmatvede Dace Kārklīte, LSFP starptautisko programmu vadītāja Ilva 
Ciemite. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Egils Puriņš. 
Darba kārtība: 

1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Par LSFP 2017. gada budžetu. 
3. Par treneru dotācijas sadali 2017. gadam. 
4. Par starptautiskajām sporta sacensībām Latvijā 2017. gadā. 
5. Par Veselības ministrijas Slimību profilakses un kontroles centra koncepta projektu – 

“Sabiedrības informēšanas kampaņu par piemērotākajiem fizisko aktivitāšu veidiem dažādām 
vecuma grupām, ar uzsvaru motivēt fizisko aktivitāšu uzsākšanu”. 

6. Dažādi. 
6.1. Par Latvijas Krosmintona federācijas iesniegumu. 
6.2. Par sporta jogu. 
6.3. Par LNSP darba plānu 2017. gadam. 
6.4. Par slēpojumu apkārt Alauksta ezeram. 
6.5. Par likumdošanu nevalstiskajām sporta organizācijām. 

 
1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 2016. gada 15. decembra valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-
16/10. 

Nolemj: apstiprināt LSFP 2016. gada 15. decembra valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-16/10. 
(Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0), 
 

2. punkts. Par LSFP 2017. gada budžetu. 

 E.Fogelis informē par Nacionālās sporta padomes sēdi un par LSFP 2017. gada budžetu, kas 
ir nedaudz lielāks nekā 2016. gadā. E.Liepiņš komentē atsevišķas budžeta pozīcijas. E.Fogelis 
norāda, ka vislielākais pieaugums procentos ir antidopingam, žurnālam “Sports”, kā arī citās 
programmās. E.Severs informē, ka 2017. gada budžets ir lielāks nekā 2016. gadā, bet 2018. gada 
bāze ir mazāka. Būs jāstrādā, lai tas paliktu 2017. gada līmenī. E.Fogelis informē, kurās 2016. gadā 
programmās ir pārpalikums un kādu iemeslu dēļ. Problēmas ar metodisko literatūru. E.Severs ierosina 
LSFP valdei gada vidū izvērtēt budžeta izpildi un veikt nepieciešamās izmaiņas. 

 Nolemj: apstiprināt LSFP 2017. gada budžetu un valdei atgriezties pie budžeta izskatīšanas 
un precizēšanas gada vidū. (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

3. Par treneru dotācijas sadali 2017. gadam. 

 E.Puriņš informē, kādas ir izmaiņas, salīdzinot, ar iepriekšējo sēdi, un aicina valdi apstiprināt 
šo sadali. E.Severs lūdz, lai LSFP sniedz pārskatu par šīs dotācijas izlietojumu un atdevi 2016. gadā. 
Iebilst pret vārdu “pilotprojekts” attiecībā uz Triatlona federāciju, kā arī vēsturisko mantojuma 
saglabāšanu. A.Sausnītis piekrīt viņam. E.Severs atgādina, ka Cīņas federācija nevar dotajā brīdī 
nevar saņemt valsts finansējumu. E.Fogelis saka, ka Cīņas federācija ir ļoti tuvu maksātnespējai. 
E.Severs informē, ka Cīņas federācija nekādu papildus finansējumu parādu segšanai 2017. gadā no 
valsts budžetu nesaņems. 
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 Nolemj: apstiprināt treneru dotācijas sadali 2017. gadā ar ieteikto labojumu par Triatlona 
federācijas pilotprojektu. (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

4. punkts. Par starptautiskajām sporta sacensībām Latvijā 2017. gadā. 

 E.Puriņš informē par sadales projektu. Valdei būtu nepieciešams noteikt punktu robežu, no 
kuras sāk piešķirt finansējumu saskaņā ar šiem kritērijiem un cik lielu finansējumu sadala kopā. 
Atsevišķi jānosaka, cik liels atbalsts tiek paredzēts Valsts prezidenta balvai vieglatlētikā. E.Fogelis 
saka, ka Valsts prezidenta balvai vajadzētu rezervēt 25 tūkstošus, 10 tūkstošus atstāt rezervē, tad 
sadalei saskaņā ar kritērijiem paliktu 210 tūkstoši. 

 Nolemj: pilnvarot E.Puriņam veikt galīgo aprēķinu un nosūtīt šo projektu valdes locekļiem, lai 
to apstiprinātu nākamajā valdes sēdē. (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

5. punkts. Par Veselības ministrijas Slimību profilakses un kontroles centra koncepta projektu 
– “Sabiedrības informēšanas kampaņu par piemērotākajiem fizisko aktivitāšu veidiem dažādām 

vecuma grupām, ar uzsvaru motivēt fizisko aktivitāšu uzsākšanu”. 
 

 E.Fogelis informē par projektu un lūdz E.Severu organizēt kopēju tikšanos ar Veselības 
ministrijas valsts sekretāru, lai varētu nokoordinēt šo projektu tā, lai tas nepārklātos ar Eiropas sporta 
nedēļu, kuras datumi jau ir stingri noteikti. Būtu nepieciešams, lai mēs strādātu kopā ar Veselības 
ministriju. P.Apinis informē, ka ir iepazinies ar šo projektu, bet nav to izpratis. 

Nolemj: lūgt Izglītības un zinātnes ministriju organizēt sanāksmi ar Veselības ministriju valsts 
sekretāru līmenī, lai nodrošinātu šī projekta koordināciju visos līmeņos (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 
0). 

6. punkts. Dažādi. 
 

6.1. Par Latvijas Krosmintona federācijas iesniegumu. 
 E.Fogelis informē, ka ir saņemts Latvijas Krosmintona federācijas iesniegums par uzņemšanu 
LSFP. Gadu viņiem bija pārbaudes laiks, un tagad tas ir sekmīgi noslēdzies. 
 Nolemj: uzņemt Latvijas Krosmintona federāciju par LSFP biedru un ieslēgt viņus pretendentu 
sarakstā uz valsts budžeta līdzekļu saņemšanu 2017. gadā. (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

6.2. Par sporta jogu. 
M.Liepiņš informē, ka ir saņemts eksperta atzinums no LSPA, un secināts, ka joga skar 

medicīnas jomu un tikai pēc Latvijas Nacionālās sporta padomes atzinuma saņemšanas var pieņemt 
lēmumu par sporta federācijas atzīšanu vai par atteikumu atzīt Latvijas Sporta jogas federāciju.  
 Nolemj: nerekomendēt Latvijas Sporta jogas federācijai atzīšanu par ko informējot Latvijas 
likumdošanā noteiktajā kārtībā. (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

6.3. Par LNSP darba plānu 2017. gadam. 
 E.Severs informē, ka LNSP iepriekšējā sēdē tika apstiprināts tās darba plāns 2017. gadam. 
Darba plānā ir iekļauti jautājumi par izmaiņām MK noteikumos par naudas balvām, par grozījumiem 
Sporta likumā, par valsts budžetu sportam 2018.–2020. gadiem, par Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu 
ministrijas, Veselības ministrijas un Tieslietu ministrijas sniegto atbalstu sporta programmām, kā arī citi 
svarīgi jautājumi. Kad darba plāns tiks parakstīts, tas tiks izsūtīts visiem valdes locekļiem. 
 Nolemj: informāciju pieņemt zināšanai.  
 

6.4. Par slēpojumu apkārt Alauksta ezeram. 
 E.Fogelis informē, ka ir saņemta vēstule no Latvijas slēpošanas federācijas par to, ka no VAS 
“Latvijas Valsts meži” ir ziedojums 3000 EUR apmērā slēpošanas maratonam “Apkārt Alaukstam 
2017”.  
 Nolemj: piešķirt Latvijas Slēpošanas federācijai līdzfinansējumu 3000 EUR apmērā no VKS 
LVM ziedojumiem sabiedriski nozīmīgam tautas sporta pasākumam Latvijā – slēpošanas maratonam 
“Apkārt Alaukstam”, kas notiks 2017. gada 5. februārī. (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

6.5. Par nevalstisko sporta organizāciju darbību. 
 Diskusija par iespējamām izmaiņām likumdošanā saistībā ar nevalstisko sporta organizāciju 
saimnieciskās darbības problēmjautājumiem. Piedalās E.Fogelis, E.Severs, M.Liepiņš, J.Naglis u.c. 
 Nolemj: informāciju pieņemt zināšanai. 
 
  
 Sēdes vadītājs:       Einars Fogelis 

 
 
Protokolēja:       Egils Puriņš 


