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

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2017. gada 11. decembrī Nr. 2.4.–17/13 
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 16.00 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Raimonds Emuliņš, 
Mārtiņš Lazdovskis, Māris Liepiņš, Andris Smočs, Gundars Upenieks, Dina Vīksna. No plkst.17.00 Jānis 
Upenieks. 

Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Mārtiņš Bičevskis, Valdis Voins. 

Pieaicinātie: LSFP ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 
 
Darba kārtība: 

1. Par LSFP programmu (pasākumu) izvērtēšanas komisiju. 

2. Par sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu un skolu jaunatnes sporta pasākumu 
organizēšanu Latvijā 2018.gadā.  

3. Informācija par LSFP ikgadējiem kritērijiem valsts budžeta līdzekļu un valsts kapitālsabiedrību 
ziedojumu līdzekļu sadalei sporta federācijām 2018.gadam. 

4. Par LSFP viedokli (ierosinājumiem) attiecībā uz IZM priekšlikumiem izmaiņām naudas balvu par 
izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanā. 

5. Dažādi. 

 
1. punkts. Par LSFP programmu (pasākumu) izvērtēšanas komisiju. 

E.Fogelis atgādina, ka iepriekšējā LSFP valdes sēdē aizsākta diskusija par iespējamo atsevišķas LSFP 
komisijas izveidi, kas būtu atbildīga par LSFP finansēto pasākumu, kā arī citu projektu izvērtēšanu un 
attiecīgu priekšlikumu sagatavošanu izskatīšanai LSFP valdē. E.Fogelis informē, ka LSFP sekretariāts 
ir strādājis pie priekšlikumiem šādas komisijas izveidei, taču norāda arī, ka šodienas valdes sēdē 
nepiedalās vairāki valdes locekļi, lai varētu pilnvērtīgi diskutēt par niansēm attiecībā uz komisijas izveidi. 
Arī R.Emuliņš vērš uzmanību uz to, ka pirms tālāku lēmumu pieņemšanas šajā jautājumā, viņaprāt, būtu 
nepieciešams saņemt arī sporta spēļu sporta veidus pārstāvošo valdes locekļu viedokli, taču tieši šo 
jomu pārstāvošie valdes locekļi šodien diemžēl valdes sēdē nepiedalās. E.Fogelis norāda, ka šādas 
komisijas izveidei nav noteikti nekādi termiņi, jo tās izveide pēc būtības ir atkarīga tikai no LSFP valdes 
skatījuma šajā jautājumā. Diskusijā piedalās M.Lazdovskis, R.Emuliņš, E.Fogelis, A.Ābele. Ņemot vērā 
izskanējušos viedokļus, E.Fogelis ierosina šo jautājumu turpināt izskatīt nākamajā LSFP valdes sēdē, 
klātesot arī pārējiem valdes locekļiem. M.Liepiņš precizē, ka šobrīd attiecīgo LSFP finansēto pasākumu, 
kā arī citu projektu izvērtēšanu turpina veikt LSFP sekretariāts.  

Nolemj: Turpināt izskatīt jautājumu par attiecīgas LSFP komisijas izveidi nākamajā LSFP valdes sēdē   
(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

2.punkts. Par sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu un skolu jaunatnes sporta 
pasākumu organizēšanu Latvijā 2018.gadā. 

M.Liepiņš iepazīstina ar LSFP izstrādātajiem konkursu nolikumiem sabiedriski nozīmīgu tautas sporta 
pasākumu un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai, kas izstrādāti 2017.gadā rīkotajiem 
konkursiem. M.Liepiņš iepazīstina ar izmaiņām, kuras plānots veikt 2018.gada konkursa nolikumos. 
Plānots, ka 2018.gadā uz līdzfinansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu un skolu 
jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā varēs pretendēt tikai atzītās sporta federācijas, kā arī 
attiecīgajam sporta pasākumam būs jābūt iekļautam federācijas 2018.gada pasākumu kalendārā. Tāpat 
M.Liepiņš un A.Balodis-Rozītis iepazīstina ar sporta pasākumiem, kuru rīkošanai tika saņemti pieteikumi 
un kuriem tika piešķirts līdzfinansējums 2017.gadā. 

E.Fogelis norāda, ka atšķirībā no iepriekšējā gada, būtu vēlams, apstiprinot konkursu nolikumus,  
pieteikšanos šiem konkursiem izsludināt pēc iespējas tuvākā laikā, lai federācijas varētu iesniegt 
pieteikumus arī ziemas sporta veidu pasākumu organizēšanai. M.Liepiņš iepazīstina ar sabiedriski 
nozīmīgu tautas sporta pasākumu un skolu jaunatnes sporta pasākumu vērtēšanas kritērijiem. Notiek 
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diskusija par nolikumos noteikto minimālo un optimālo dalībnieku skaitu sporta pasākumos, kā arī citiem 
jautājumiem. Diskusijā piedalās M.Lazdovskis, G.Upenieks, M.Liepiņš, A.Smočs, A.Ābele, D.Vīksna, 
secinot, ka optimālais dalībnieku skaits šādos pasākumos būtu vismaz 1000 dalībnieki. E.Fogelis pauž 
viedokli, ka būtisks kritērijs ir arī pasākuma ilgtspēja - priekšroka būtu dodama ilggadējiem sporta 
pasākumiem, kas jau vairāku gadu garumā spēj pulcēt un piesaistīt iedzīvotājus sportiskām aktivitātēm, 
kā arī tādiem sporta pasākumiem, kuriem ir skaidri saredzams potenciāls nākotnē kļūt par ilgtspējīgu 
sporta pasākumu.  

M.Liepiņš informē, ka atbilstoši starp LSFP un Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) noslēgtajam 
sadarbības līgumam, minēto konkursu nolikumi jāsaskaņo ar IZM.  

Nolemj:  
2.1. Apstiprināt LSFP konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu 

organizēšanai Latvijā 2018.gadā nolikumu (pielikumā), uzdodot LSFP sekretariātam iesniegt 
nolikumu saskaņošanai IZM. Pēc nolikuma saskaņošanas ar IZM, izsludināt pieteikšanos 
konkursam, informāciju par konkursu publicējot LSFP tīmekļa vietnē (www.lsfp.lv), kā arī nosūtot 
to elektroniski atzītajām sporta federācijām (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0); 

2.2. Apstiprināt LSFP konkursa par finansējumu skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai 
Latvijā 2018.gadā nolikumu (pielikumā), uzdodot LSFP sekretariātam iesniegt nolikumu 
saskaņošanai IZM. Pēc nolikuma saskaņošanas ar IZM, izsludināt pieteikšanos konkursam, 
informāciju par konkursu publicējot LSFP tīmekļa vietnē (www.lsfp.lv), kā arī nosūtot to elektroniski 
atzītajām sporta federācijām (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
3.punkts. Informācija par LSFP ikgadējiem kritērijiem valsts budžeta līdzekļu un valsts 

kapitālsabiedrību ziedojumu līdzekļu sadalei sporta federācijām 2018.gadam. 

A.Balodis-Rozītis informē par LSFP ikgadējiem kritērijiem, saskaņā ar kuriem tiek veikta valsts budžeta 
līdzekļu un valsts kapitālsabiedrību ziedojumu līdzekļu sadale sporta federācijām. Kritēriji izsūtīti valdes 

locekļiem iepriekš. LSFP kritērijus 2018.gadam – valsts budžeta līdzekļu sadales augstu sasniegumu 

sporta kritērijus; valsts budžeta līdzekļu sadales federāciju aktivitāšu kritērijus; valsts budžeta līdzekļu 
sadales kritērijus darbības jomu federācijām; kritērijus reorganizēto valsts aģentūru treneru algu 

dotācijas sadalei olimpisko sporta veidu federācijām – plānots saglabāt nemainīgus, jeb identiskus 
kritērijiem, kas piemēroti līdzekļu sadalei 2017. un iepriekšējos gados. Līdzšinējos kritērijus ir 
apstiprinājusi LSFP valde, kā arī kritēriji ir saskaņoti ar IZM. Kritērijus paredzēts kā līguma pielikumu 
pievienot arī 2018.gadā starp IZM un LSFP slēdzamajam sadarbības līgumam. Šie kritēriji tiek piemēroti 
arī AS “Latvijas valsts meži” ziedojumu līdzekļu sadalei. Sporta federācijām noteiktās formas federācijas 
aktivitāšu pārskats un Valsts budžeta finansējuma ikgadējais pieprasījums finanšu līdzekļu saņemšanai 
2018.gadam jāiesniedz LSFP līdz 2018.gada 15.janvārim.  

Nolemj: Pieņemt zināšanai informāciju par LSFP ikgadējiem kritērijiem valsts budžeta līdzekļu un valsts 
kapitālsabiedrību ziedojumu līdzekļu sadalei sporta federācijām un atbalstīt šo kritēriju piemērošanu 
2018.gada finansējuma sadalei sporta federācijām (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

4.punkts. Par LSFP viedokli (ierosinājumiem) attiecībā uz IZM priekšlikumiem izmaiņām 
naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanā.  

E.Fogelis informē, ka sadarbībā arī ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), ir sagatavots sporta 
organizāciju priekšlikumu projekts par attiecīgiem papildinājumiem un labojumiem attiecībā uz IZM 
priekšlikumiem izmaiņām naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanā. M.Liepiņš 
iepazīstina ar sporta organizāciju izstrādāto priekšlikumu projektu. A.Ābele norāda, ka sagatavotajā 
sporta organizāciju priekšlikumu projektā nav iekļauti papildinājumi, kas paredzētu naudas balvu 
piešķiršanu par attiecīgiem sportistu sasniegumiem Pasaules universiādes sacensībās, par ko 
priekšlikumus iepriekš iesniegusi Latvijas Augstskolu sporta savienība. Diskusijā piedalās A.Ābele, 
A.Smočs, M.Liepiņš, E.Fogelis, R.Emuliņš, M.Lazdovskis. 

A.Smočs norāda, ka būtu diskutējams par iespēju paredzēt finansiālu atbalstu tieši sporta federācijai 
sporta veida un jaunatnes sporta attīstībai par sportistu sasniegumiem Pasaules vai Eiropas 
čempionātos jauniešiem un junioriem. A.Smočs ierosina šādu priekšlikumu iekļaut sporta organizāciju 
sagatavotajā priekšlikumu projektā. Diskusijā piedalās E.Fogelis, M.Liepiņš, D.Vīksna. 

Nolemj: Konceptuāli atbalstīt sagatavoto sporta organizāciju priekšlikumu projektu par attiecīgiem 
papildinājumiem un labojumiem attiecībā uz IZM priekšlikumiem izmaiņām naudas balvu par izciliem 
sasniegumiem sportā piešķiršanā. LSFP sekretariātam, sadarbībā ar LOK, precizēt priekšlikumu 
projektu, to attiecīgi papildinot ar valdes sēdē izteiktajiem viedokļiem un ierosinājumiem un virzīt to 
diskusijai ar IZM Sporta departamenta pārstāvjiem (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

http://www.lsfp.lv/
http://www.lsfp.lv/
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5.punkts. Dažādi. 

5.1. Par projektu konkursu “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” 
2018.gadā. 

M.Liepiņš informē, ka LSFP ikgadēji organizē projektu konkursu “Tālākizglītības programmu īstenošana 
sporta speciālistiem”. Līdzīgi kā konkursiem sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu un skolu 
jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai, arī šim konkursam ir iepriekš izstrādāts un LSFP valdes 
apstiprināts konkursa nolikums, kas nosaka pieteikšanās kārtību, iesniedzamos dokumentus, 
pieteikumu iesniegšanas termiņu u.c. M.Liepiņš iepazīstina ar 2017.gadā LSFP valdes apstiprināto 
konkursa nolikumu un informē, ka 2018.gada konkursa nolikumā izmaiņas veikt nav plānots, kā arī šī 
konkursa nolikums nav jāsaskaņo ar IZM. Pieteikšanos šim konkursam šogad plānots izsludināt pēc 
iespējas tuvākā laikā, lai konkursam pieteikties varētu arī federācijas, kas tālākizglītības programmas 
plāno 2018.gada sākumā. E.Fogelis ierosina noteikt pieteikumu iesniegšanas termiņu dalībai konkursā 
līdz 2018.gada 1.februārim. 

Papildus E.Fogelis informē, ka, izvērtējot federāciju iesniegtās atskaites, LSFP sekretariāts konstatējis, 
ka dažas federācijas, kas saņēmušas LSFP līdzfinansējumu šī konkursa ietvaros 2017.gadā, nav 
īstenojušas tālākizglītības programmas atbilstoši konkursa nolikumam vai nav ievēroti starp LSFP un 
attiecīgo federāciju noslēgtā sadarbības līguma noteikumi. Saskaņā ar noslēgto līgumu, šādā gadījumā 
LSFP samazina vai vispār neizmaksā federācijai atlikušo līdzfinansējuma daļu – 30% no kopējā 
līdzfinansējuma apmēra. 

Nolemj:  
5.1.1. Apstiprināt LSFP projektu konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” 

nolikumu 2018.gadam (pielikumā), uzdodot LSFP sekretariātam izsludināt pieteikšanos 
konkursam, informāciju par konkursu publicējot LSFP tīmekļa vietnē (www.lsfp.lv), kā arī nosūtot 
to elektroniski atzītajām sporta federācijām. Pieteikumu iesniegšanas termiņu dalībai konkursā 
noteikt līdz 2018.gada 1.februārim (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0); 

5.1.2. Pieņemt zināšanai informāciju par federācijām, kas nav izpildījušas projektu konkursa 
“Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” nolikuma 2017.gadam vai starp 
LSFP un attiecīgo federāciju noslēgtā sadarbības līguma noteikumus un atbalstīt, ka atlikusī 
līdzfinansējuma daļa – 30% no kopējā līdzfinansējuma apmēra tālākizglītības programmu 
īstenošanai, tiek ieturēta un netiek izmaksāta attiecīgajām federācijām, atbilstoši sadarbības 
līguma noteikumiem (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

 

 
 
Sēdes vadītājs:        Einars Fogelis 
 
 
 
 
Protokolēja:        Artūrs Balodis-Rozītis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2017. gada 6. novembrī Nr. 2.4.–17/12 
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 16.00 

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

Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Gundars Upenieks, Jānis Upenieks. 

Pieaicinātie: LSFP ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis, LSFP starptautisko programmu vadītāja Ilva 
Ciemite, LSFP galvenā grāmatvede Dace Kārklīte, LSFP programmu vadītājs Egils Puriņš, LSFP sporta 
attīstības vadītāja Dace Zvaigzne. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 
 
Darba kārtība: 

1. Par LSFP valdes sēžu protokoliem. 
2. Par LSFP 3 mēnešu darbības plānu un LSFP 2017.gada un 2018.gada budžetu.  
3. Par LSFP sporta stipendiju konkursu. 
4. Par ikgadējiem federāciju rīkotajiem starptautiskajiem sporta pasākumiem Latvijā (saskaņā ar 

LSFP kritērijiem). 
5. Par LSFP Sporta federāciju komisijas lēmumiem. 
6. Dažādi. 

 
1. punkts. Par LSFP valdes sēžu protokoliem. 

E.Fogelis atklāj LSFP valdes sēdi un informē, ka turpmāk paredzēts nedaudz mainīt valdes sēžu 
protokolu apstiprināšanas kārtību. Turpmāk valdes sēžu protokolus paredzēts, ne vēlāk kā vienas 
nedēļas laikā pēc valdes sēdes, sagatavot un izsūtīt valdes locekļiem apstiprināšanai elektroniski. Ja 
noteiktajā termiņā netiks izteikti iebildumi vai papildinājumi protokola tekstā, tad tas tiks uzskatīts par 
apstiprinātu un atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) prasībām tiks publicēts LSFP mājaslapā.  

E.Fogelis jautā vai valdes locekļiem nav iebildumu un vai tie atbalsta šādu turpmāko protokolu 
apstiprināšanas kārtību, kā arī lūdz vēl šoreiz apstiprināt iepriekšējās, 2017.gada 25.septembra valdes 
sēdes protokolu Nr. 2.4.-17/11, ja valdes locekļiem nav iebildumu vai papildinājumu protokola tekstā. 

Nolemj:  
1.1. Apstiprināt LSFP 2017.gada 25.septembra valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-17/11 (Par: 9; Pret: 0; 

Nepiedalās: 0); 
1.2. Atstiprināt turpmāku LSFP valdes sēžu protokolu apstiprināšanas kārtību, kas paredz, ne vēlāk kā 

vienas nedēļas laikā pēc valdes sēdes, protokola sagatavošanu un izsūtīšanu LSFP valdes 
locekļiem tā apstiprināšanai elektroniski (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

2.punkts. Par LSFP 3 mēnešu darbības plānu un LSFP 2017.gada un 2018.gada budžetu. 

M.Liepiņš informē, ka pēc iepriekšējā LSFP valdes sēdē izteiktā ierosinājuma, LSFP sekretariāts ir 
sagatavojis turpmāko 3 mēnešu LSFP darbības plānu, jeb galvenos darbības virzienus laika periodā no 
2017.gada 1.novembra līdz 2018.gada 31.janvārim. Minētais plāns iepriekš nosūtīts visiem valdes 
locekļiem un M.Liepiņš iepazīstina ar to valdes locekļus arī klātienē. E.Fogelis norāda, ka šis plāns ir 
provizorisks un nav izslēgts, ka tajā var tikt ieviestas kādas korekcijas laika gaitā. 

D.Kārklīte ziņo par LSFP 2017.gada budžeta izpildi 9 mēnešu periodā (no 2017.gada janvāra līdz 
septembrim), kā arī par plānoto LSFP budžeta līdzekļu izlietojumu atlikušajos 3 mēnešos 2017.gadā 
(no 2017.gada oktobra līdz decembrim). Tāpat D.Kārklīte informē par LSFP sagatavoto pieprasījumu 
finanšu līdzekļu saņemšanai no IZM pamatbudžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 
09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” 2018.gadam. D.Kārklīte vērš uzmanību uz dotācijas 
pieprasījuma pieaugumu par 2%, salīdzinot ar 2017.gada pieprasījumu. Gan 2017.gada LSFP budžeta 
izpildes, gan 2018.gada budžeta pieprasījuma dokumenti nosūtīti valdes locekļiem iepriekš. 
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E.Fogelis papildus informē, ka 2017.gada LSFP budžetā tika paredzēti 20 000 EUR dopinga kontroļu 
nodrošināšanai, par ko tika noslēgts līgums ar Valsts sport medicīnas centru (VSMC). No šī 
finansējuma, pašlaik VSMC ir izlietojis 5 000 EUR un vēl 5 000 EUR plāno izlietot līdz šī kalendārā gada 
beigām, taču par atlikušajiem 10 000 EUR LSFP ir saņemta vēstule no VSMC, ka šo finansējuma daļu 
VSMC 2017.gada ietvaros nevarēs apgūt. Diskusijā piedalās M.Bičevskis, M.Liepiņš, E.Fogelis, 
D.Vīksna, V.Voins, A.Smočs. E.Fogelis ierosina pie šī jautājuma atgriezties decembra sākumā, 
diskutējot arī ar IZM par šo līdzekļu izlietojumu. 

Nolemj:  
2.3. Pieņemt zināšanai M.Liepiņa ziņojumu par LSFP 3 mēnešu darbības plānu jeb galvenajiem 

darbības virzieniem laika periodā no 2017.gada 1.novembra līdz 2018.gada 31.janvārim (Par: 9; 
Pret: 0; Nepiedalās: 0); 

2.4. Pieņemt zināšanai D.Kārklītes ziņojumu par LSFP 2017.gada budžeta izpildi, kā arī par LSFP 
pieprasījumu finanšu līdzekļu saņemšanai no IZM pamatbudžeta programmas 09.00.00 “Sports” 
apakšprogrammas 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” 2018.gadam (Par: 9; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0); 

2.5. Pieņemt zināšanai E.Fogeļa ziņojumu par LSFP budžetā paredzēto finansējumu dopinga kontroļu 
nodrošināšanai (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
3.punkts. Par LSFP sporta stipendiju konkursu. 

LSFP Sporta stipendiju komisijas vadītāja A.Ābele iepazīstina ar komisijas izstrādāto un apstiprināto 
LSFP sporta stipendiju konkursa rezultātu projektu, kas attiecīgi un atbilstoši Sporta stipendiju konkursa 
nolikumam ir arī komisijas rekomendācija LSFP valdei par sporta stipendiju piešķiršanu attiecīgajiem 
sportistiem. Konkursa rezultātu projekts ar atbilstoši konkursa nolikumam veikto pretendentu iegūto 
punktu aprēķinu un piešķiramās stipendijas apmēru, iepriekš nosūtīts valdes locekļiem elektroniski. 
A.Ābele informē un skaidro izstrādāto konkursa rezultātu projektu.  

Sporta stipendiju komisijas loceklis E.Puriņš sniedz detalizētāku skaidrojumu par saņemtajiem 
pieteikumiem, to izvērtējumu, kā arī skaidro rekomendējamo piešķiramās stipendijas apmēru 
atsevišķiem pretendentiem.  

Dace Zvaigzne informē, ka šobrīd plānotais ikgadējā sporta stipendiju pasniegšanas pasākuma laiks ir 
šī gada 14.novembrī, plkst.15.00 Elektrum Olimpiskā centra telpās, Rīgā, Grostonas ielā 6B. 

Nolemj: Apstiprināt Sporta stipendiju konkursa rezultātus un piešķirt sporta stipendijas atbilstoši LSFP 
Sporta stipendiju komisijas rekomendācijai un rekomendētajiem stipendiju apmēriem 2017./2018. 
mācību gadā (pielikumā), slēdzot trīspusējus līgumus starp LSFP, attiecīgo sportistu un attiecīgo sporta 
federāciju par sporta stipendijas piešķiršanu (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

4.punkts. Par ikgadējiem federāciju rīkotajiem starptautiskajiem sporta pasākumiem 
Latvijā (saskaņā ar LSFP kritērijiem).  

M.Liepiņš informē, ka līdzīgi kā iepriekšējos gados, no valsts budžeta līdzekļiem vai valsts 
kapitālsabiedrību ziedojumu līdzekļiem paredzēts piešķirt līdzfinansējumu atzīto sporta federāciju 
plānotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālo sacensību pieaugušajiem, junioriem 
un jauniešiem rīkošanai Latvijā 2018.gadā. LSFP ir izstrādāti kritēriji, saskaņā ar kuriem sporta 
federācijas var pieteikties un pretendēt uz šī līdzfinansējuma saņemšanu. Kritēriji līdzfinansējuma 
saņemšanai 2018.gada sacensībām ir izstrādāti pēc būtības identiski iepriekšējā gada kritērijiem, veicot 
tajos tikai redakcionālas izmaiņas to vieglākai pārskatāmībai un uztveramībai. Pieteikumu iesniegšanas 
termiņš federācijām saskaņā ar kritērijiem, tiek noteikts 2017.gada 1.decembris. 

E.Fogelis, līdzīgi iepriekšējo gadu praksei, lūdz valdes locekļus apstiprināt minētos kritērijus, saskaņā 
ar kuriem sporta federācijas var pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu starptautisko sacensību 
rīkošanai 2018.gadā, ja valdes locekļiem nav iebildumu vai papildinājumu.  

Nolemj: Apstiprināt kritērijus valsts budžeta līdzekļu vai valsts kapitālsabiedrību ziedojumu (turpmāk – 
līdzfinansējums) saņemšanai atzīto sporta federāciju plānotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas 
federācijas oficiālo sacensību pieaugušajiem, junioriem un jauniešiem rīkošanai Latvijā 2018.gadā 
(pielikumā), nosūtot tos atzītajām sporta federācijām un publicējot LSFP interneta mājaslapā (Par: 9; 
Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
5.punkts. Par LSFP Sporta federāciju komisijas lēmumiem. 

M.Liepiņš (LSFP Sporta federāciju komisijas priekšsēdētājs) ziņo par LSFP Sporta federāciju komisijas 
(turpmāk – komisija) izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem.  

M.Liepiņš informē, ka LSFP 23.10.2017. ir saņemts biedrības "Latvijas Sērfošanas un SUP federācija” 
(turpmāk – LSSF) iesniegums par sporta federācijas atzīšanu (Ministru kabineta 08.12.2009. noteikumu 
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Nr.1396 “Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 
1.pielikums). M.Liepiņš iepazīstina ar LSSF iesniegumu un informē par komisijas konstatētajiem 
apstākļiem saistībā ar LSSF atzīšanu. M.Liepiņš norāda, ka pamatojoties un minētajiem apstākļiem, kas 
iepriekš arī rakstiski nosūtīti valdes locekļiem, komisija rekomendē atzīt LSSF, piešķirot tai tiesības vadīt 
un koordinēt darbu sērfošanā un SUP (stāvdēlis) Latvijā, kā arī pārstāvēt to attiecīgajā starptautiskajā 
organizācijā - Starptautiskajā Sērfošanas asociācijā (International Surfing Association - ISA). Atbilstoši 
Noteikumiem, LSFP valdei pieņemot lēmumu par LSSF atzīšanu, LSSF tiek izsniegta sporta federācijas 
atzīšanas apliecība (Noteikumu 2.pielikums) un LSSF tiek iekļauta Atzīto sporta federāciju reģistrā 
(Noteikumu 24., 25.punkts). 

Tāpat M.Liepiņš informē, ka komisija skatījusi jautājumu par biedrības “Latvijas Frisbija federācija” 
(turpmāk – LFF) starptautiskās sporta organizācijas (World Flying Disc Federation - WFDF) pārraudzībā 
esošo sporta veidu “disku golfs” un tā attīstību Latvijā. Šobrīd Latvijā disku golfa sporta veidu aktīvi 
attīsta biedrība “Latvijas Disku golfa federācija” (turpmāk – LDGF), kas vēlas, lai disku golfa sporta veids 
būtu atzīts arī Latvijā. Komisijas 30.10.2017. sēdē, uzklausot arī LFF un LDGF pārstāvjus, tika 
konstatēts, ka LFF un LDGF sadarbosies (līdz 31.03.2018), veicot nepieciešamos pasākumus, lai LSFP 
būtu tiesisks pamats atzīt sporta veidu “disku golfs” Latvijā. 

M.Liepiņš arī informē, ka komisija skatījusi jautājumu saistībā ar atzītās sporta federācijas – biedrības 
“Latvijas Taekvondo federācija” (turpmāk – LTKF) un Mārupes novada domes (turpmāk – MND) 
Mārupes Sporta centra dalību LTKF. M.Liepiņš izskaidro radušās konflikta būtību starp LTKF un MND 
Sporta centru. Komisija ir konstatējusi, ka MND sporta bāzes vērtējamas ka atbilstošas Sporta likuma 
3.panta (Sporta jomā ievērojamie pamatprincipi) 3.punktā noteiktajam drošības principam, kas paredz, 
ka sporta pasākumi noris drošā vidē un tos organizē un vada kvalificēti sporta darbinieki. Komisijas 
30.10.2017. sēdē tika apstiprināts, ka komisijas loceklis E.Severs (IZM valsts sekretāra vietnieks, Sporta 
departamenta direktors) izvērtēs LTKF apstiprinātā sadarbības līgumu sporta jomā atbilstību. Komisijas 
loceklis R.Emuliņš vērš uzmanību uz to, ka komisijas būtība, atbilstoši arī Ministru kabineta 
noteikumiem, ir vērtēt federāciju darbību sporta jomā un sniegt attiecīgus atzinumus vai rekomendācijas 
gan sporta federācijām, gan LSFP valdei. Taču komisijas uzdevums nav vērtēt un izšķirt civiltiesiskus 
strīdus, ar ko diemžēl komisija saskaras pēdējā laikā. Diskusijā piedalās E.Fogelis, M.Liepiņs, 
M.Lazdovskis. 

Nolemj:  
5.1. Atzīt biedrību “Latvijas Sērfošanas un SUP federācija”, piešķirot tai tiesības vadīt un koordinēt 

darbu sērfošanā un SUP (stāvdēlis) Latvijā, kā arī pārstāvēt to attiecīgajā starptautiskajā 
organizācijā - Starptautiskajā Sērfošanas asociācijā (International Surfing Association – ISA). 
Lēmumu noformēt administratīvā akta veidā, izsniedzot sporta federācijas atzīšanas apliecību 
(Noteikumu 2.pielikums), iekļaujot Atzīto sporta federāciju reģistrā (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0); 

5.2. Pieņemt zināšanai M.Liepiņa ziņojumu par sporta veida “disku golfs” attīstību Latvijā (Par: 9; Pret: 
0; Nepiedalās: 0); 

5.3. Pieņemt zināšanai M.Liepiņa ziņojumu par atzītās sporta federācijas – biedrības “Latvijas 
Taekvondo federācija” darbības kontroli sporta jomā (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
6.punkts. Dažādi. 

6.1. Par IZM priekšlikumiem izmaiņām naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā 
piešķiršanā. 

E.Fogelis informē, ka iepriekšējā piektdienā, 3.novembrī LSFP saņemti IZM Sporta departamenta 
priekšlikumi izmaiņām naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanā, kurus plānots virzīt 
apspriešanai uz Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdi. Priekšlikumi nekavējoties nosūtīti arī LSFP 
valdes locekļiem elektroniski. 

V.Voins informē, ka par šo jautājumu paredzēts diskutēt arī tuvākajā Latvijas Komandu sporta spēļu 
asociācijas sēdē. M.Lazdovskis norāda, ka tehniskie sporta veidi nav paredzēti projektā, kā arī, ka no 
IZM puses pietrūkst pamatojuma un sīkākas analīzes, kāpēc IZM piedāvā tieši šādās izmaiņas naudas 
balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanā. Diskusijā piedalās E.Fogelis, V.Voins, 
M.Lazdovskis. E.Fogelis norāda, ka olimpiskie un neolimpiskie sporta veidi ir dažādi un arī sasniegumi 
tajos vērtējami atšķirīgi. Nav arī noteikta kārtība, kādā vērtēs sasniegumus, kuriem ir būtiska ietekme – 
vai paredzēts izveidot kādu komisiju vai citādi. A.Ābele pauž viedokli, ka būtu jādiskutē arī par to, ka 
naudas balvas būtu jāparedz piešķirt arī par attiecīgiem sportistu sasniegumiem Pasaules universiādes 
sacensībās.  

Ņemot vērā, ka minētie IZM priekšlikumi paredz būtiskas izmaiņas attiecībā pret līdzšinējo naudas balvu 
piešķiršanas kārtību, E.Fogelis ierosina sportā iesaistītās organizācijas - attiecīgo sporta veidu un jomu 
federāciju pārstāvjus tuvākajā laikā izteikt un apkopot savus priekšlikumus, lai pirms šo izmaiņu 
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virzīšanas uz Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdi, tos vēlreiz varētu konstruktīvi apspriest 
atsevišķā sanāksmē ar IZM Sporta departamenta pārstāvjiem.  

Nolemj: Lūgt sportā iesaistītās organizācijas, attiecīgo sporta veidu un jomu federāciju pārstāvjus 
tuvākajā laikā izteikt savus priekšlikumus vai ierosinājumus attiecībā uz IZM Sporta departamenta 
priekšlikumiem izmaiņām naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanā, lai par tiem 
varētu diskutēt ar IZM Sporta departamenta pārstāvjiem vēl pirms izmaiņu virzīšanas uz Latvijas 
Nacionālās sporta padomes sēdi (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

6.2. Par projektu konkursa „Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana 2018.gadā" 
pieteikumu iesniegšanas termiņu. 

E.Fogelis informē, ka ar LSFP valdes 2017.gada 21.jūlija lēmumu tika apstiprināts projektu konkursa 
“Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana 2018.gadā” nolikums un Ekspertu komisija sešu 
locekļu sastāvā, pēc kā LSFP izsludināja pieteikšanos šim konkursam.  

Ekspertu komisijas vadītāja D.Zvaigzne informē, ka projektu konkursa "Sporta literatūras izstrāde, 
tulkošana un izdošana 2018. gadā" otrajā kārtā tika izvirzīts pieteikuma iesniedzējs Latvijas Futbola 
federācija, kas informēja LSFP, ka sagatavot un nolikumā noteiktajā termiņā iesniegt atbilstošu 
manuskriptu nevar. Pārējo konkursam pieteikto darbu apjoms vai saturs neatbilst sērijas "LSFP sporta 
metodiskā literatūra" grāmatas sagatavošanas un izdošanas prasībām.  

Ekspertu komisijas priekšlikums LSFP valdei, ir pagarināt projekta pieteikumu iesniegšanas termiņu. 
Attiecīgi Ekspertu komisijas priekšlikums ir veikt izmaiņas nolikuma 9.punktā, nosakot projekta 
pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 15.decembrim, kā arī veikt izmaiņas nolikuma 
19.punktā, nosakot konkursa otrajā kārtā iekļuvušo pretendentu literatūras manuskripta iesniegšanas 
termiņu līdz 2018.gada 5.martam. 

Nolemj: Pagarināt projektu konkursa „Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana 2018.gadā" 
projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 15.decembrim, kā arī attiecīgi noteikt 
konkursa otrajā kārtā iekļuvušo pretendentu literatūras manuskripta iesniegšanas termiņu līdz 
2018.gada 5.martam, veicot attiecīgas izmaiņas projektu konkursa nolikumā (Par: 9; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0). 
 

6.3. Par priekšlikumu LSFP komisijas izveidei. 

E.Fogelis norāda, ka LSFP tiek vērtēti LSFP finansētie pasākumi, kā arī citi projekti un federāciju vadītāji 
LSFP ir izteikuši vēlmi piedalīties to vērtēšanā. Tāpēc šim nolūkam būtu lietderīgi izveidot atsevišķu 
komisiju, kas nodarbotos ar šiem jautājumiem un varētu sagatavot dažādus priekšlikumus jau 
izskatīšanai LSFP valdē. V.Voins atbalsta šādas komisijas izveidi, norādot ka šāda struktūra sniegtu 
atbalstu LSFP valdei un ierosina šo jautājumu atkārtoti skatīt nākamajā LSFP valdes sēdē, līdz kurai 
varētu tikt sagatavoti konkrēti priekšlikumi par komisiju un tās iespējamo sastāvu.  

Nolemj: Pieņemt zināšanai LSFP komisijas izveides ziņojumu (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

6.4. Par Eiropas Sporta nedēļu 2017 Latvijā. 

D.Zvaigzne un I.Ciemite informē par Latvijā jau trešo gadu aizvadīto Eiropas Sporta nedēļu, kas 
2017.gadā norisinājās no 23.septembra līdz 30.septembrim un tās ietvaros ir notikuši 553 pasākumi ar 
kopējo dalībnieku skaitu - 317 268 dalībnieki. Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciēts 
projekts, kas norisinās visā Eiropā un tiek finansēts ERASMUS+ programmas ietvaros. Eiropas Sporta 
nedēļas nacionālais koordinators Latvijā jau otro gadu pēc kārtas bija LSFP. Tāpat D.Zvaigzne un 
I.Ciemite informē par Eiropas Sporta nedēļas galvenajiem mērķiem un idejām, kā arī norāda, ka LSFP 
plāno arī turpmākajos gados rīkot un koordinēt Eiropas Sporta nedēļas norisi Latvijā. Informācija par 
aizvadīto Eiropas Sporta nedēļu pieejama Eiropas Sporta nedēļas mājas lapā www.beactivelatvia.lv. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai D.Zvaigznes un I.Ciemites ziņojumu par Eiropas Sporta nedēļu 2017 Latvijā 
(Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 
 
 
Sēdes vadītājs:        Einars Fogelis 
 
 
 
 
Protokolēja:        Artūrs Balodis-Rozītis 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2017. gada 25. septembrī Nr. 2.4.–17/11 
Grostonas iela 6B, Rīgā,  
plkst. 16.00 

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: LSFP revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis,  

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: Līga Vanaga (LSFP Sabiedrisko attiecību speciāliste) 
 
Pirms LSFP valdes sēdes darba kārtības apstiprināšanas, jaunais LSFP valdes loceklis Mārtiņš 
Bičevskis lūdz informēt par stratēģiski svarīgajiem jautājumiem, kas izskatāmi LSFP valdē tuvāko trīs 
mēnešu laikā. 
 
E. Fogelis informē, ka LSFP birojs (sekretariāts) sagatavo valdes sēdē apspriežamos jautājumus 
nedēļās laikā pirms valdes sēdes un izsūta visiem valdes locekļiem. Ja nedēļas laikā rodas jautājumi 
par saņemtajiem materiāliem vai nepieciešama papildus informācija, to var saņemt LSFP birojā. Šobrīd 
viens no stratēģiski svarīgajiem jautājumiem, kas tiek plānoti skatīt LSFP valdē, ir 2018. gada budžets. 
 
Darba kārtība: 

1. Par LSFP valdes priekšsēdētāja vietnieku (viceprezidentu) apstiprināšanu. 
2. Par LSFP sporta stipendiju konkursu 2017./2018.m.g. 
 

1. punkts. Par LSFP valdes priekšsēdētāja vietnieku (viceprezidentu) apstiprināšanu. 

M.Liepiņš informē, ka informē, ka saskaņā ar LSFP statūtu 8.4.2.punktu, LSFP valde pēc LSFP 
prezidenta priekšlikuma apstiprina divus LSFP valdes priekšsēdētāja vietniekus (viceprezidentus) no 
valdes locekļu vidus. Atbilstoši LSFP statūtiem valdes priekšsēdētājs un viņa vietnieki ir tiesīgi pārstāvēt 
LSFP katrs atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi kopā ar diviem citiem valdes locekļiem. E.Fogelis norāda, 
ka LSFP viceprezidenti līdz šim ir pārstāvējusi komandu sporta spēļu bloku un individuālo olimpisko un 
neolimpisko sporta veidu bloku. LSFP prezidents E.Fogelis apstiprināšanai par LSFP viceprezidentiem 
izvirza Valdi Voinu un Raimondu Emuliņu. Norāda arī ka R.Emuliņš agrāk ir pildījis LSFP viceprezidentu 
pienākumus, un jautā vai izvirzītie kandidāti piekrīt arī turpmāk pildīt LSFP viceprezidenta pienākumus. 
V.Voins un R.Emuliņš izsaka piekrišanu pildīt LSFP viceprezidentu pienākumus. 

Nolemj: Apstiprināt par LSFP valdes priekšsēdētāja vietniekiem (viceprezidentiem) Valdi Voinu un 
Raimondu Emuliņu (Par: 11; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
2. punkts. Par LSFP sporta stipendiju konkursu 2017./2018.m.g. 

E. Fogelis iepazīstina ar LSFP Sporta stipendiju konkursu, kas tiek realizēts jau 10 gadus. Sporta 
stipendiju konkursa komisijas vadītāja ir A.Ābele. A.Ābele informē, ka konkursa nolikums nosaka, ka uz 
stipendijām pieteikties var tikai studējošie sportisti. Pieteikumi tiek iesniegti sadarbībā ar sporta 
federācijām. LSFP ir izstrādāti kritēriji, pēc kuriem pieteikumi tiek izskatīti. Pēc komisijas sēdes gala 
rezultātu apstiprina LSFP valde. Agita Ābele aicina konkursa nolikumu atstāt esošajā redakcijā. 

M.Bičevskis informē, ka sporta spēļu asociāciju ietvaros ir diskutēts, atšķirīgiem kvalitatīviem 
kritērijiem, ko varētu nākotnē paredzēt sporta stipendiju kontekstā. Viņš uzskata, ka šīs sezonas mācību 
gada ietvaros nebūtu pārdomāti šobrīd mainīt nolikumu, kamēr nav noformulēts gala viedoklis. Par to 
rosina atkārtoti diskutēt nākamā gada sākumā. R. Emuliņš atbalsta izmaiņu veikšanu konkursa nolikumā 
nākamā gada ietvaros.  

M.Liepiņš informē par esošo komisijas sastāvu, kas iepriekšējos gados vērtējuši kandidātu 
iesniegumus LSFP Sporta stipendijas konkursam. Tās sastāvā darbojas Agita Ābele, Māris Liepiņš, 
Egils Puriņš, Ilvis Pētersons, Marita Vilciņa un Santa Roze. Informē, ka sporta stipendijas ir 
pielīdzināmas valsts budžeta stipendijām un netiek apliktas ar nodokli. Līdz šim lielākās stipendijas ar 
augstāko punktu skaitu saņēma 1500 EUR, bet mazāko punktu skaitu saņēmušie – 400 EUR. Norāda, 
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ka sportistiem, kas pārtraukuši studijas, netiek izmaksātas stipendijas, kas arī veido uzkrājumus nākamā 
gada stipendiju budžetā. 

Diskusijās par LSFP Sporta stipendiju konkursu iesaistās V.Voins, D.Vīksna, A.Smočs, E.Fogelis, 
R.Emuliņš. M.Liepiņš ierosina izsludināt LSFP Sporta stipendiju konkursu, nosakot kandidātiem 
pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz oktobra beigām. D.Vīksna iesaka vērtēt iespēju par stipendiju 
piešķiršanu sportistiem, kas studē ārpus Latvijas. M.Bičevskis rosina šādā gadījumā sākotnēji domāt 
par atbalstu tieši Eiropas universitātēs studējošajiem. E.Fogelis atbalsta šāda jautājuma izskatīšanu un 
iekļaušanu konkursa nolikumā, uzverot, ka pieredze rāda, ka sportisti, kas studē ASV, šādas stipendijas 
saņemšanas gadījumā riskētu ar ASV iegūto stipendiju zaudēšanu. 

E. Fogelis lūdz M. Liepiņam papildināt nolikumu ar punktu, kurā LSFP Sportu stipendiju konkursam 
var pieteikties sportisti, kas studē kādā no Eiropas Savienības valstu augstskolām. LSFP valde 
apstiprina studējošo sportistu pieteikumu rezultātus. 

Nolemj: Izsludināt LSFP Sporta stipendiju konkursu, papildinot konkursa nolikumu ar punktu, ka 
konkursam var pieteikties arī Eiropas Savienības valstu augstskolās studējošie sportisti (Par: 11; Pret: 
0; Nepiedalās: 0). 

 
 
 
 
Sēdes vadītājs:        Einars Fogelis 
 
 
 
 
Protokolēja:        Līga Vanaga 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2017. gada 30. augustā Nr. 2.4.–17/10 
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 09.15 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi –  Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, 
Andris Smočs, Jānis Upenieks, Agita Ābele (attālināti). 

Pieaicinātie: LSFP ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis, LSFP starptautisko programmu vadītāja Ilva 
Ciemite. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 
 
Darba kārtība: 

1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Par LSFP biedru ārkārtas kopsapulces sasaukšanu.  
3. LSFP valdes locekļu vēlēšanu nolikuma apstiprināšana. 
4. Dažādi. 

4.1. I.Ciemites ziņojums par Baltijas Jūras Jaunatnes spēlēm un Pasaules spēlēm. 
 

1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 2017.gada 21.jūlija valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-17/09. 

Nolemj: Apstiprināt LSFP 2017.gada 21.jūlija valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-17/09 (Nolemts 
vienbalsīgi). 

 
2. punkts. Par LSFP biedru ārkārtas kopsapulces sasaukšanu. 

E.Fogelis informē par priekšlikumu sasaukt LSFP biedru ārkārtas kopsapulci 2017.gada 
14.septembrī, pulksten 14.00 Elektrum Olimpiskā centra konferenču zālē, Rīgā, Grostonas ielā 6B. 
Ārkārtas kopsapulce sasaucama, jo 5 (pieci) valdes locekļi pirms termiņa atstājuši LSFP valdes locekļu 
amatus. Lai nodrošinātu ar LSFP statūtiem noteikto LSFP valdes darbību vienpadsmit valdes locekļu 
sastāvā, sasaucama LSFP ārkārtas kopsapulce 5 (piecu) valdes locekļu ievēlēšanai uz 2017.gada 
14.martā ievēlētās valdes pilnvaru termiņu - līdz 2021.gada 14.martam.  

M.Liepiņš iepazīstina ar ārkārtas kopsapulces darba kārtības projektu, kurā paredzēts iekļaut:  
1) Kopsapulces atklāšana un ziņojums par kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu; 
2) Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana; 
3) Viesu uzrunas; 
4) LSFP valdes priekšsēdētāja, prezidenta Einara Fogeļa ziņojums; 
5) LSFP valdes locekļu vēlēšanas (saskaņā ar vēlēšanu nolikumu). 

Nolemj: Sasaukt LSFP biedru ārkārtas kopsapulci 2017.gada 14.septembrī pulksten 14.00 
Elektrum Olimpiskā centra konferenču zālē, Rīgā, Grostonas ielā 6B, nosūtot katram LSFP biedram 
rakstisku uzaicinājumu uz katra biedra oficiālo e-pasta adresi (Nolemts vienbalsīgi). 

 
3.punkts. LSFP valdes locekļu vēlēšanu nolikuma apstiprināšana. 

M.Liepiņš informē, ka atbilstoši iepriekšējā LSFP valdes sēdē 21.07.2017. nolemtajam, ir 
sagatavots LSFP valdes vēlēšanu nolikuma projekts 5 (piecu) valdes locekļu ievēlēšanai, kas paredz 
valdes locekļu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību uz 2017.gada 14.martā ievēlētās valdes pilnvaru 
termiņu. Vēlēšanu nolikuma projekts izstrādāts uz 2017.gada 14.marta kopsapulces vēlēšanu nolikuma 
pamata. M.Liepiņš iepazīstina ar izstrādāto vēlēšanu nolikuma projektu un tā pielikumiem – valdes 
locekļa kandidātu pieteikuma veidlapu un kandidāta piekrišanas veidlapu, kas papildinātas ar 
skaidrojumu par to, ka LSFP valdes locekļiem piemērojams valsts amatpersonas statuss. 

Nolemj: Apstiprināt LSFP valdes vēlēšanu nolikumu ar tā pielikumiem, kas paredz 5 (piecu) valdes 
locekļu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību uz 2017.gada 14.martā ievēlētās valdes pilnvaru termiņu 
(pielikumā). (Nolemts vienbalsīgi). 
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4. punkts. Dažādi.  

4.1. I.Ciemites ziņojums par Baltijas Jūras Jaunatnes spēlēm un Pasaules spēlēm. 

I.Ciemite ziņo par LSFP vadīto un koordinēto Latvijas sportistu delegāciju dalību Baltijas Jūras 
jaunatnes spēlēs, kas no 2017.gada 7.-9. jūlijam norisinājās Baltkrievijā, Brestā un Pasaules spēlēs, 
kas no 2017.gada 20.-30.jūlijam norisinājās Polijā, Vroclavā. LSFP no šim mērķim paredzētiem finanšu 
līdzekļiem atbalstīja sportistu delegāciju dalību minētajās sacensībās, nodrošinot arī transportu un 
vienotus delegācijas formas tērpus, kā arī sacensību norises vietā koordinēja Latvijas sportistu 
delegācijas dalību sacensībās.  

Baltijas Jūras jaunatnes spēlēs Latviju pārstāvēja 82 sportisti astoņos sporta veidos, savukārt 
Pasaules spēlēs – 7 Latvijas sportisti 5 dažādos sporta veidos. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai I.Ciemites ziņojumu (Nolemts vienbalsīgi). 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs:        Einars Fogelis 
 
 
 
 
 
Protokolēja:        Artūrs Balodis-Rozītis 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2017. gada 21. jūlijā Nr. 2.4.–17/09 

Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  

plkst. 14.00 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, 
Andris Smočs, Agita Ābele, Jānis Upenieks. 

Pieaicinātie: LSFP revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis (no 14:18), LSFP 
ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis, LSFP sporta attīstības vadītāja Dace Zvaigzne. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Vanaga. 
 
Darba kārtība: 

1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Par LSFP valdes turpmāko darbību un LSFP biedru kopsapulces sasaukšanu. 
3. Par projektu konkursu „Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana 2018. gadā”. 
4. Par biedrības “Latvijas Tenisa savienība” pieteikumu. 
5. Par biedrības “Latvijas Triatlona federācija” pieteikumu. 
6. Par biedrības “Latvijas Šaušanas federācija” pieteikumu. 
7. Par biedrības “Latvijas Ušu asociācija” pieteikumu. 
8. Par izmaiņām LSFP Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas un LSFP Sertifikācijas atzinumu 

komisijas sastāvā. 
 

1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

E.Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 2017. gada 8.maija valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-17/06, kā arī 
LSFP 2017.gada 29.maija ārkārtas valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-17/07. 

Nolemj: Apstiprināt LSFP 2017. gada 8.maija valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-17/06 un LSFP 
2017.gada 29.maija ārkārtas valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-17/07 (Par: 6; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

2.punkts. Par LSFP valdes turpmāko darbību un LSFP biedru kopsapulces sasaukšanu. 

E.Fogelis informē valdes locekļus, ka sakarā ar valsts amatpersonu statusa noteikšanu LSFP 
valdes locekļiem, no LSFP valdes izstājušies 5 (pieci) valdes pārstāvji. Viņš uzsver, ka ir būtiski līdz šī 
gada 1. oktobrim sasaukt LSFP biedru kopsapulci, pirms tam izziņojot LSFP biedriem par iespēju izvirzīt 
savu kandidātu ievēlēšanai LSFP valdē. Vienlaicīgi būtu nepieciešams arī informēt potenciālos 
kandidātus, ka ievēlēšanas gadījumā valdes loceklis automātiski iegūst amatpersonas statusu. 

E.Fogelis uzsver, ka neseno izmaiņu dēļ, šobrīd LSFP valdē nav pārstāvniecības tehnisko, 
neolimpisko sporta veidu blokam, kā arī veselības jomai un piedāvā uzrunāt Latvijas Motosporta 
federācijas un Latvijas Ūdens motosporta federācijas prezidentus, lai noskaidrotu situāciju par 
potenciālajiem kandidātiem tehnisko sporta veidu blokā. 

E.Fogelis aicina sēdes dalībniekus diskusijai par LSFP valdes turpmāko darbību, jaunu valdes 
locekļu ievēlēšanu un LSFP biedru kopsapulces sasaukšanu.  

R.Rublovskis aicina rūpīgi izvērtēt katra kandidāta motivāciju strādāt sporta nozares attīstībai 
kopumā, nevis kādam vienam konkrētam sporta veidam. Viņš aicina pārdomāt metodoloģiju, pēc kuras 
tiktu izvērtēti LSFP valdes kandidāti. 

E.Fogelis uzsver, ka, izstrādājot kritērijus, ir būtiski tos pārdomāt, lai neradītu nepamatotus šķēršļus 
labiem potenciālajiem kandidātiem, ar zināšanām un pieredzi sporta jomā, pretendēt uz ievēlēšanu 
LSFP valdē. Viņš aicina valdes  locekļus apsvērt un izteikt savus priekšlikumus par kritērijiem valdes 
locekļu kandidātiem. 

R.Emuliņš aicina  apsvērt iespēju, ka darbam LSFP valdē varētu tikt izvirzīti kandidāti no jaunās 
paaudzes, piemēram bijušie sportisti, kuriem ir pieredze sportā kā aktīviem sportistiem konkrētā sporta 
veidā. Viņš uzskata, ka  priekšroka ievēlēšanai LSFP valdē būtu tādiem kandidātiem, kuru pievienotā 
vērtība ir atpazīstamība, kā arī izpratne par sportu. 

Diskusijas (par kritērijiem): E. Fogelis, A. Ābele, R.Emuliņš, M. Liepiņš. 
M.Liepiņš informē par nepieciešamību izstrādāt LSFP valdes locekļu vēlēšanu nolikumu, kas 

jāapstiprina LSFP valdei. M.Liepiņš ierosina vēlēšanu nolikumu izstrādāt uz iepriekšējā LSFP 
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prezidenta un valdes locekļu vēlēšanu nolikuma pamata, veicot tajā attiecīgas izmaiņas attiecībā uz 
valdes locekļu ievēlēšanas kārtību, kā arī papildinot esošo kandidātu piekrišanas veidlapu ar sadaļu, 
kurā kandidāts piekrīt amatpersonas statusa piemērošanai ievēlēšanas gadījumā. 

E.Fogelis atgādina, ka saskaņā ar LSFP statūtiem kopsapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas 
nedēļas pirms kopsapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu. Par precīzu kopsapulces 
rīkošanas laiku un vietu E.Fogelis ierisina lemt atsevišķi.  

Nolemj: Pieņemt zināšanai E.Fogeļa ziņojumu. Izstrādāt LSFP valdes locekļu vēlēšanu nolikumu 
uz iepriekšējā LSFP prezidenta un valdes locekļu vēlēšanu nolikuma pamata, uzdodot M. Liepiņam un 
A. Balodim - Rozītim veikt tajā nepieciešamās izmaiņas (Par: 6; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
3. punkts. Par projektu konkursu „Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana 2018. 

gadā". 

A.Balodis-Rozītis iepazīstina  valdes locekļus ar izstrādāto nolikuma projektu konkursam „Sporta 
literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana 2018. gadā". Šim konkursam varēs pieteikties Latvijā Sporta 
likumā minētās sporta organizācijas un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā atzītās sporta 
federācijas. 

E.Fogelis uzsver, ka priekšroku būtu nepieciešams dot oriģinālizdevumiem, taču tiks izvērtēti arī 
tulkojumi un darbu pārizdošana. D.Zvaigzne norāda, ka  LSFP īpaši cer saņemt pieteikumus sporta 
veidu sporta metodiskās literatūras izdošanai. 

D.Zvaigzne informē, ka pretendentiem, kas vēlēsies piedalīties konkursā, līdz 2017. gada 15. 
septembrim LSFP sekretariātā būs jāiesniedz savs projekta pieteikums. Tad konkursa otrajā kārtā 
iekļuvušie pretendenti tiks lūgti LSFP sekretariātā līdz 2017. gada 5. oktobrim iesniegt rediģēšanai 
gatavu literatūras manuskriptu. Ekspertu komisija iesniegtos manuskriptus izvērtēs un iesniegs LSFP 
Valdei apstiprināšanai. 

M.Liepiņš informē, ka projektu pieteikumus apkopo LSFP sekretariāts, bet izvērtēs –LSFP Valdes 
apstiprināta Ekspertu komisija. M. Liepiņš aicina izveidot ekspertu komisiju, kurā tiktu pārstāvēta Latvijas 
Sporta federāciju padome, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) un 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA).  

M.Liepiņš aicina apstiprināt ekspertu komisiju 6 (sešu) komisijas locekļu sastāvā, no kuriem trīs 
pārstāvji komisijā būtu no LSFP kā konkursa organizētājas, bet pa vienam pārstāvim no IZM, LOK un 
LSPA. Valde tiek aicināta par ekspertu komisijas vadītāju apstiprināt LSFP sporta attīstības vadītāju 
Daci Zvaigzni, bet par ekspertu komisijas sekretāru - LSFP valdes izpilddirektoru Māri Liepiņu. 

Diskusija (par ekspertu komisijas sastāvu): E.Fogelis, M.Liepiņš, A.Ābele, A.Smočs, D.Zvaigzne. 

Nolemj:  
3.1. Apstiprināt projektu konkursa “Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana 2018.gadā” 

nolikumu un ekspertu komisijas izveidi 6 (sešu) komisijas locekļu sastāvā, no kuriem: LSFP – 3 pārstāvji, 
IZM – 1 pārstāvis, LOK – 1 pārstāvis, LSPA – 1 pārstāvis (Par: 6; Pret: 0; Nepiedalās: 0); 

3.2. Par ekspertu komisijas vadītāju apstiprināt LSFP sporta attīstības vadītāju Daci Zvaigzni, bet 
par ekspertu komisijas sekretāru apstiprināt LSFP valdes izpilddirektoru Māri Liepiņu (Par: 6; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0). 

 
4. Par biedrības “Latvijas Tenisa savienība” (LTS) pieteikumu. 

M.Liepiņš informē, ka ar LSFP 13.02.2017. LSFP valdes lēmumu nolemts piešķirt līdzfinansējumu 
(EUR 5 870) LTS rīkotajām starptautiskajām sacensībām Latvijā - “Devisa kauss” 4. - 6. martā.  

LTS iesniegusi LSFP jaunu pieteikumu, tādējādi lūdzot atļaut izlietot minēto līdzfinansējumu citu 
starptautisku sacensību rīkošanai Latvijā – “Starptautiskais vīriešu turnīrs Future Mens 2017” 29.jūlijā – 
5.augustā.  

LSFP sekretariātā (M.Liepiņš, A.Balodis-Rozītis) atbilstoši 08.05.2017. valdes lēmumam, izvērtēta 
minēto sacensību atbilstība līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijiem. 

Nolemj: Apstiprināt līdzfinansējuma piešķiršanu 5 870 EUR apmērā Latvijas Tenisa savienības 
starptautisku sporta sacensību – “Starptautiskais vīriešu turnīrs “Future Mens” 2017” 29.jūlijā – 
5.augustā rīkošanai Latvijā (Par: 6; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

5. Par biedrības “Latvijas Triatlona federācija” (LTF) pieteikumu. 

M.Liepiņš informē, ka ar LSFP 13.02.2017. valdes lēmumu nolemts piešķirt līdzfinansējumu (EUR 
4 971) LTF rīkotajām starptautiskajām sacensībām Latvijā - “Rīgas triatlons 2017 (Eiropas junioru kausa 
posms)” 13.augustā. 

Aprēķinot līdzfinansējuma apmēru, piemērots koeficients 0,8 kā sacensībām, kas norisinās 
neolimpiskajā distancē un nedod iespēju kvalificēties Olimpiskajām spēlēm. 
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Ņemot vērā LTF iesniegto iesniegumu, tajā minētos faktus un lūgumu līdzfinansējuma apmēra 
noteikšanai piemērot koeficientu 1, LSFP sekretariātā (M.Liepiņš, A.Balodis-Rozītis) atbilstoši 
08.05.2017. valdes lēmumam, izvērtēta minēto sacensību atbilstība līdzfinansējuma piešķiršanas 
kritērijiem. 

Nolemj: Apstiprināt līdzfinansējuma piešķiršanu 6213 EUR apmērā Latvijas Triatlona federācijas 
starptautisku sporta sacensību – “Rīgas triatlons 2017 (Eiropas junioru kausa posms)” 13.augustā 
rīkošanai Latvijā, līdzfinansējuma apmēra noteikšanai piemērojot koeficientu 1. (Par: 6; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0). 
 

6. Par biedrības “Latvijas Šaušanas federācija” (LŠF) pieteikumu. 

M.Liepiņš informē, ka ar LSFP 13.02.2017. valdes lēmumu nolemts piešķirt līdzfinansējumu (EUR 
2 000) LŠF rīkotajām starptautiskajām sacensībām Latvijā - “Eiropas jaunatnes līga” 28.-30.aprīlī.  

Minētās sacensības nav notikušas, bet LŠF vērsusies LSFP ar lūgumu atļaut izlietot minēto 
līdzfinansējumu citu starptautisku sacensību rīkošanai Latvijā – “I.Freimaņa piemiņas 3. sacensības” 
15.-17.septembrī, kurām saskaņā ar līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijiem un LSFP valdes 
13.02.2017. lēmumu līdzfinansējums nav piešķirts. 

LSFP sekretariātā (M.Liepiņš, A.Balodis-Rozītis) atbilstoši 08.05.2017. valdes lēmumam, atkārtoti 
izvērtēta minēto sacensību atbilstība līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijiem. 

Nolemj: Ņemot vērā Latvijas Šaušanas federācijas pieteikto sacensību - “I.Freimaņa piemiņas 3. 
sacensības” 15.-17.septembrī izvērtējumu atbilstoši līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijiem un LSFP 
valdes 13.02.2017. lēmumu, neapstiprināt līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas Šaušanas federācijai 
minēto sacensību rīkošanai. (Par: 6; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

7. Par biedrības “Latvijas Ušu asociācija” (Ušu asociācija) pieteikumu. 

M.Liepiņš informē, ka ar LSFP 13.02.2017. valdes lēmumu nolemts piešķirt līdzfinansējumu (EUR 
1500) Ušu asociācijas rīkotajām starptautiskajām sacensībām Latvijā - “4. Atklātais Baltijas čempionāts” 
2017.gada oktobrī. 

Ušu asociācija vērsusies LSFP, norādot, ka Eiropas Ušu federācija pieņēmusi lēmumu pārcelt 
minēto sacensību norisi uz 2018.gada pavasari. 

Nolemj: Informēt Latvijas Ušu asociāciju, ka saskaņā ar līdzfinansējuma piešķišanas kritērijiem 
federācijai piešķirtais līdzfinansējums paredzēts federācijas starptautisku sacensību rīkošanai 
2017.gadā. Lai pretendētu uz līdzfinansējumu 2018.gadā notiekošo sacensību rīkošanai, Latvijas Ušu 
asociācijai jāiesniedz pieteikums šī gada beigās līdzfinansējuma saņemšanai starptautisko sporta 
sacensību rīkošanai 2018.gadā. (Par: 6; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

8. Par izmaiņām LSFP Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas un LSFP Sertifikācijas 
atzinumu komisijas sastāvā. 

M.Liepiņš informē par izmaiņām, kas būtu veicamas LSFP sporta speciālistu sertifikācijas komisijas 
(turpmāk – Sertifikācijas komisija) un LSFP Sertifikācijas atzinumu komisijas (turpmāk – Atzinumu 
komisija) sastāvos saistībā arī ar amatpersonas statusa noteikšanu Sertifikācijas komisijas locekļiem. 
M.Liepiņš norāda, ka ir gatavs turpmāk uzņemties Sertifikācijas komisijas locekļa pienākumus, savukārt 
E.Puriņš, kurš pilda Sertifikācijas komisijas sekretāra pienākumus, būtu iekļaujams Atzinumu komisijas 
sastāvā M.Liepiņa vietā. 

Nolemj:  
8.1. Apstiprināt LSFP valdes izpilddirektora Mārā Liepiņa iekļaušanu LSFP Sporta speciālistu 

sertifikācijas komisijas sastāvā par komisijas locekli (Par: 6; Pret: 0; Nepiedalās: 0); 
8.2. Apstiprināt LSFP programmu vadītāja Egila Puriņa iekļaušanu LSFP Sertifikācijas atzinumu 

komisijas sastāvā par komisijas locekli (Par: 6; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs:        Einars Fogelis 
 
 
 
 
Protokolēja:        Līga Vanaga 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2017. gada 10. jūnijā Nr. 2.4.–17/08 
Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā  
plkst. 19:30 - 21.00  

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Pēteris Apinis, Māris 
Liepiņš, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis, Andris Smočs, Jānis Upenieks.  

Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Agris Blaus, Raimonds Emuliņš, Jānis Naglis. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: valdes loceklis Māris Liepiņš. 
 
Darba kārtība: 

1. Konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšanai Latvijā 
pieteikumu apstiprināšana. 

2. Konkursa par finansējumu skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā pieteikumu 
apstiprināšana. 

3. Par valsts amatpersonas statusa noteikšanu LSFP valdes locekļiem. 
4. Par izmaiņām LSFP Sporta federāciju komisijas sastāvā. 

 
1. punkts. Konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu 

organizēšanai Latvijā pieteikumu apstiprināšana. 

M.Liepiņš iepazīstina ar LSFP iesniegtajiem pieteikumiem konkursa par finansējumu sabiedriski 
nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšanai Latvijā ietvaros izvērtēšanu. M.Liepiņš informē, ka 
valdes locekļiem elektroniskā balsojuma veidā 07.06.2017. tika nosūtīts saskaņā ar apstiprināto 
konkursa nolikumu sagatavotais galējais konkursa pieteikumu izvērtējums un konkursa rezultātu 
projekts (ar aprēķinātiem punktiem atbilstoši nolikuma kritērijiem). E.Fogelis informē, ka visi valdes 
locekļi ir rakstiski piekrituši konkursa rezultātu izvērtējumam un lūdz valdi apstiprināt rezultātus. 

Nolemj: Apstiprināt konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu 
organizēšanai pieteikumu izvērtējumu un konkursa rezultātus (pielikumā). (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 
0). 

 
2. punkts. Konkursa par finansējumu skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai 

Latvijā pieteikumu apstiprināšana. 

M.Liepiņš iepazīstina ar LSFP iesniegtajiem pieteikumiem konkursa par finansējumu skolu 
jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā ietvaros izvērtēšanu. M.Liepiņš informē, ka valdes 
locekļiem elektroniskā balsojuma veidā 07.06.2017. tika nosūtīts saskaņā ar apstiprināto konkursa 
nolikumu sagatavotais galējais konkursa pieteikumu izvērtējums un konkursa rezultātu projekts (ar 
aprēķinātiem punktiem atbilstoši nolikuma kritērijiem). E.Fogelis informē, ka visi valdes locekļi ir rakstiski 
piekrituši konkursa rezultātu izvērtējumam un lūdz valdi apstiprināt rezultātus. 

Nolemj: Apstiprināt konkursa par finansējumu skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai 
pieteikumu izvērtējumu un konkursa rezultātus (pielikumā). (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
3. Punkts. Par valsts amatpersonu statusa noteikšanu LSFP valdes locekļiem. 

E. Fogelis informē, ka pēc 29.05.2017. LSFP ārkārtas valdes sēdes ir nosūtīta vēstule Izglītības un 
zinātnes ministrijai (IZM), Finanšu ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam (VID) saistībā ar jautājumu 
par valsts amatpersonu statusa noteikšanu LSFP valdes locekļiem. Ir notikušas tikšanās par šo 
jautājumu ar atbildīgajām amatpersonām. Jautājums ir jālemj IZM. E. Fogelis informē, ka LSFP valdes 
locekļiem ir tiesības patstāvīgi izlemt vai gadījumā, ja mainās to tiesiskais stāvoklis, piemērojot valsts 
amatpersonas statusu, tās vēlas turpmāk darboties LSFP valdē. Par to LSFP valdes locekļi var rakstiski 
paziņot LSFP, uz kā pamata tiks veiktas attiecīgas izmaiņas LSFP valdes sastāvā.    

Nolemj: Pieņemt zināšanai E.Fogeļa ziņojumu saistībā ar jautājumu par valsts amatpersonas 
statusa noteikšanu LSFP valdes locekļiem (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
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4.punkts. Par izmaiņām LSFP Sporta federāciju komisijas sastāvā. 

M.Liepiņš informē, ka 07.06.2017. LSFP ir saņemta biedrības “Latvijas Paralimpiskā komiteja” 
(LPK) vēstule par izmaiņām Sporta federāciju komisijā (08.12.2009. Ministru kabineta noteikumu 
Nr.1396 "Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība" 13.punkts).Turpmāk 
Sporta federāciju komisijā LPK kā komisijas loceklis pārstāvēs LPK izpilddirektors Kaspars Iesaliņš.  

Nolemj: Apstiprināt LPK izpilddirektoru Kasparu Iesaliņu par LSFP Sporta federāciju komisijas 
locekli (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs:        Einars Fogelis 
 
 
 
 
 
Protokolēja:        Māris Liepiņš 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
ĀRKĀRTAS  

VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2017. gada 29. maijā Nr. 2.4.–17/07 
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 16.00 

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

Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Agita Ābele, Pēteris Apinis. 

Pieaicinātie: LSFP ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 
 
Darba kārtība: 

Par VID vēstuli par amatpersonu statusa noteikšanu LSFP valdes un komisiju locekļiem. 

 
Par VID vēstuli par amatpersonu statusa noteikšanu LSFP valdes un komisiju locekļiem. 

E. Fogelis informē valdes locekļus, ka ārkārtas LSFP valdes sēde sasaukta, ņemot vērā no Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) 22.05.2017. saņemto vēstuli Par valsts amatpersonu statusa noteikšanu 
LSFP valdes, LSFP Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas un LSFP Šaušanas instruktoru 
sertificēšanas komisijas locekļiem, kā arī no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 25.05.2017. saņemto 
vēstuli par informācijas sniegšanu, saskaņā ar kuru LSFP līdz 31.05.2017. jāiesniedz IZM LSFP valdes 
un attiecīgo komisiju locekļu saraksts. Minētās VID un IZM vēstules (pielikumā) iepriekš izsūtītas valdes 
locekļiem elektroniski. E.Fogelis īsumā iepazīstina ar VID un IZM vēstulēm un izsaka neizpratni par 
šādu pēkšņu un steidzamu prasību noteikt amatpersonu statusu valdes un komisiju locekļiem, ņemot 
vērā, ka līdz šim šāda prasība nav pastāvējusi un šobrīd nav notikušas nekādas izmaiņas normatīvajos 
aktos attiecībā uz šo jautājumu. E.Fogelis norāda, ka līdz šim amatpersonu statuss atbilstoši prasībām 
piemērots LSFP iepirkumu komisijas locekļiem.  

E.Fogelis arī norāda, ka LSFP uz šodienas valdes sēdi ir uzaicinājusi IZM pārstāvi, lai kopīgi 
diskutētu par radušos situāciju, taču atbilde par ierašanos nav saņemta un IZM pārstāvis nav ieradies.  

M.Liepiņš apstiprina, ka normatīvajos aktos šajā sakarā nav tikušas veiktas nekādas izmaiņas, 
tāpēc arī uzskata, ka būtu jāsaņem kāds papildus skaidrojums no IZM vai VID, kāpēc pēkšņi tiek izvirzīta 
šāda prasība, jo LSFP attiecīgās deleģētās funkcijas pilda jau aptuveni 8 gadus.  

A.Sausnītis, E.Fogelis, R.Emuliņš un J.Upenieks uzsver, ka būtu nepieciešams saņemt VID un IZM 
skaidrojumu par radušos situāciju, jo šobrīd LSFP nav skaidrs, kādēļ, nemainoties tiesiskajiem 
apstākļiem, LSFP valdes locekļiem tik steidzami nosakāms amatpersonu statuss, kā arī būtu jālūdz 
informēt par attiecīgajiem ierobežojumiem valdes locekļiem, nosakot šādu statusu, jo jāņem vērā, ka 
LSFP valdē darbojas nozares speciālisti, kas pārstāv arī citas organizācijas, kā piemēram, sporta 
federācijas u.c.  

Diskusija: E.Fogelis, A.Sausnītis, J.Naglis, M.Liepiņš, A.Smočs.  
M.Liepiņš norāda, ka attiecībā uz Sporta speciālistu sertifikācijas komisiju un Šaušanas instruktoru 

sertificēšanas komisiju, informācija par attiecīgo komisiju sastāvu būtu iesniedzama IZM to tālākai 
iekļaušanai valsts amatpersonu sarakstā, jo šo komisiju locekļi atbilst VID vēstulē norādītajām valsts 
amatpersonas statusa pazīmēm. Tāpat M.Liepiņš norāda, ka IZM vēstulei pievienotā veidlapa “LSFP 
valdes un komisijas locekļu saraksts” neatbilst attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajai 
valsts amatpersonu saraksta formai. M.Liepiņš aicina, iesniedzot IZM informāciju par Sporta speciālistu 
sertifikācijas komisijas un Šaušanas instruktoru sertificēšanas komisijas locekļiem, noformēt to atbilstoši 
Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumu Nr.478 2.pielikumam.  

E.Fogelis, ņemot vērā izskanējušos viedokļus, ierosina uzdot LSFP sekretariātam sagatavot vēstuli 
IZM un VID ar lūgumu sniegt skaidrojumu par valsts amatpersonas statusa noteikšanu LSFP valdes 
locekļiem, kā arī noteikt pārejas periodu attiecībā uz amatpersonas statusa piemērošanu valdes 
locekļiem. Vēstule adresējama Izglītības un zinātnes ministram, VID ģenerāldirektorei un informācijai 
arī Finanšu ministrei. Tāpat E.Fogelis pauž gatavību, pēc vēstules nosūtīšanas, uz tikšanos klātienē 
aicināt IZM un VID pārstāvjus, lai turpinātu diskusiju. 
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Nolemj:  
1. Uzdot M.Liepiņam un A.Balodim-Rozītim sagatavot vēstuli IZM un VID ar lūgumu sniegt 

skaidrojumu par valsts amatpersonas statusa noteikšanu LSFP valdes locekļiem, kā arī noteikt pārejas 
periodu attiecībā uz amatpersonas statusa piemērošanu valdes locekļiem, vēstuli adresējot Izglītības 
un zinātnes ministram, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektorei un informācijai Finanšu ministrei 
(Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0); 

2. Uzdot M.Liepiņam sagatavot un līdz 31.05.2017. iesniegt IZM informāciju par LSFP Sporta 
speciālistu sertifikācijas komisijas un LSFP Šaušanas instruktoru sertificēšanas komisijas locekļiem, 
noformējot to atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumu Nr.478 2.pielikumam - valsts 
amatpersonu saraksts (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs:        Einars Fogelis 
 
 
 
 
 
Protokolēja:        Artūrs Balodis-Rozītis 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2017. gada 8. maijā Nr. 2.4.–17/06 
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 16.00 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Agita Ābele, Pēteris Apinis (no 
16.35), Agris Blaus, Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Andris Smočs, 
Jānis Upenieks. 

Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Atis Sausnītis. 

Pieaicinātie: IZM Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs, LSFP 
revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis, LSFP revīzijas komisijas loceklis Aigars Svars, 
LSFP ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis, LSFP sporta attīstības vadītāja Dace Zvaigzne, LSFP 
programmu vadītājs Egils Puriņš, LSFP starptautisko programmu vadītāja Ilva Ciemite, Latvijas 
Vieglatlētikas savienības prezidente Ineta Radeviča. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 
 
Darba kārtība: 

1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Projektu konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” pieteikumu 

izvērtēšana.  
3. Konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšanai Latvijā 

pieteikumu izvērtēšana. 
4. Konkursa par finansējumu skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā pieteikumu 

izvērtēšana. 
5. Par Latvijas Slidošanas asociācijas iesniegumu par izmaiņām sporta veidā. 
6. Dažādi. 

6.1. Par pētījumu par sporta pasākumu ietekmi uz valsts tautsaimniecību. 
6.2. E.Fogeļa ziņojums par sporta skolu juridisko statusu. 
6.3. Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidentes Inetas Radevičas ziņojums. 
6.4. Par Latvijas Kikboksinga federācijas iesniegumu. 
6.5. Par Baltijas Jūras Jaunatnes spēlēm un Pasaules spēlēm. 
6.6. Par līdzfinansējumu federācijām starptautisko sporta sacensību rīkošanai Latvijā. 
6.7. Par Valsts prezidenta balvas izcīņas sacensībām vieglatlētikā. 

 
1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

E. Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 2017.gada 27.marta valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-17/05. 

Nolemj: Apstiprināt LSFP 2017.gada 27.marta valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-17/05 (Par: 9; Pret: 
0; Nepiedalās: 0). 

 
2. punkts. Projektu konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” 

pieteikumu izvērtēšana. 

E.Fogelis iepazīstina 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. E.Fogelis jautā, vai valdei ir kādi 
ierosinājumi vai papildinājumi. Diskusija: E.Severs, E.Fogelis, J.Naglis. Ierosinājumi vai papildinājumi 
attiecībā uz projektu konkursa rezultātiem un līdzfinansējuma sadales projektu netiek izteikti. 

Nolemj: Apstiprināt LSFP projektu konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta 
speciālistiem” rezultātus un līdzfinansējuma sadali tālākizglītības programmu īstenošanai (pielikumā). 
(Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
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3. punkts. Konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu 
organizēšanai Latvijā pieteikumu izvērtēšana. 

E.Fogelis iepazīstina ar LSFP iesniegtajiem pieteikumiem konkursa par finansējumu sabiedriski 
nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšanai Latvijā ietvaros. E.Fogelis norāda, ka, ņemot vērā īso 
laika periodu, kurā LSFP bija jāizvērtē apjomīgs pieteikumu skaits, šobrīd ir veikts sākotnējais pieteikto 
pasākumu izvērtējums. Lai apstiprinātu konkursa rezultātus pēc iespējas drīzākā laikā, E.Fogelis 
ierosina uzdot LSFP sekretariātam – finanšu komisijai saskaņā ar apstiprināto konkursa nolikumu 
sagatavot galējo konkursa pieteikumu izvērtējumu un konkursa rezultātu projektu, ko nosūtīt valdes 
locekļiem apstiprināšanai elektroniska balsojuma veidā.  

Tāpat E.Fogelis norāda, ka no iesniegtajiem pieteikumiem divi - Lattelekom Rīgas maratona bērnu 
un jauniešu skrējieni un Latvijas Čempionāta 3x3 basketbolā organizēšanai ir tādi, kas atbalstīti arī 
iepriekšējos gados un ar tiem veidojusies veiksmīga sadarbība, pasākumu mērogs aptver visu Latviju 
un līdzfinansējuma piešķiršanu šiem pasākumiem iepriekšējā gada līmenī LSFP valde konceptuāli 
atbalstījusi jau iepriekšējā valdes sēdē 27.03.2017. E.Fogelis rosina atbalstīt līdzfinansējuma 
piešķiršanu iepriekšējā gada līmenī sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu - Lattelekom Rīgas 
maratons un Latvijas Čempionāts 3x3 basketbolā – organizēšanai Latvijā. M.Liepiņš norāda, ka 
konkursa nolikums ļauj LSFP valdei patstāvīgi izvērtēt attiecīgos pasākumus un pieņemt šādu lēmumu. 

Nolemj:  
3.1. Uzdot LSFP sekretariātam – finanšu komisijai sagatavot galējo konkursa par finansējumu 

sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšanai pieteikumu izvērtējumu un konkursa 
rezultātu projektu, ko nosūtīt valdes locekļiem apstiprināšanai elektroniska balsojuma veidā (Par: 9; 
Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

3.2. Atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu 10 000 EUR apmērā Lattelecom Rīgas maratona 
2017.gada bērnu un jauniešu skrējienu organizēšanai (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

3.3. Atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu 10 000 EUR apmērā Latvijas čempionāta 3x3 basketbolā 
organizēšanai (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
4. punkts. Konkursa par finansējumu skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai 

Latvijā pieteikumu izvērtēšana. 

M.Liepiņš iepazīstina ar LSFP iesniegtajiem pieteikumiem konkursa par finansējumu skolu 
jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā ietvaros. M.Liepiņš norāda, ka, izvērtējot saņemtos 
pieteikumus, konstatēts, ka liela daļa no pieteiktajiem pasākumiem ir tādi, kas norisinās un norisinātos 
arī bez LSFP līdzfinansējuma, to skaitā salīdzinoši nelieli un vietēja mēroga pasākumi.  Tomēr attiecīgās 
organizācijas ir izmantojušas iespēju pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai šī konkursa ietvaros. Arī 
šis apstāklis ir ņemts vērā, vērtējot pieteiktos pasākumus.  

M.Liepiņš norāda, ka, līdzīgi kā ar sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu izvērtējumu, arī 
par skolu jaunatnes sporta pasākumiem šobrīd ir veikts sākotnējais pieteikto pasākumu izvērtējums. Lai 
apstiprinātu konkursa rezultātus pēc iespējas drīzākā laikā, E.Fogelis ierosina uzdot LSFP 
sekretariātam – finanšu komisijai saskaņā ar apstiprināto konkursa nolikumu sagatavot galējo konkursa 
pieteikumu izvērtējumu un konkursa rezultātu projektu, ko nosūtīt valdes locekļiem apstiprināšanai 
elektroniska balsojuma veidā. 

E.Severs norāda, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kopējās summas, ko IZM piešķīra šīm 
programmām - sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšanai un skolu jaunatnes sporta 
pasākumu organizēšanai ir palielinājušās. E.Severs norāda, ka galvenais mērķis šim konkursam ir skolu 
jaunatnes iesaistīšana sporta aktivitātēs, liekot uzsvaru uz to jauniešu daļu, kas ar sportu nenodarbojas 
ikdienā un jau neapgūst profesionālās ievirzes sporta izglītību. Tādēļ lemjot par līdzfinansējuma 
piešķiršanu un tā apmēru skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai, galvenokārt, būtu jāvērtē 
pasākumā iesaistīto jauniešu skaits, kā arī tas, vai pasākums ir ilggadējs un tāds, kas arī nākotnē aizvien 
vairāk jauniešu varētu piesaistīt sportiskām aktivitātēm. Diskusija: E.Fogelis, M.Liepiņš, E.Severs, 
J.Naglis. E.Fogelis norāda, ka ne visos gadījumos un pasākumos ir iespējams nodalīt tos jauniešus, 
kas jau ar sportu nodarbojas ikdienā no tiem, kas ar sportu papildus nenodarbojas.  

Nolemj: Uzdot LSFP sekretariātam - finanšu komisijai sagatavot galējo konkursa par finansējumu 
skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai pieteikumu izvērtējumu un konkursa rezultātu projektu, 
ko nosūtīt valdes locekļiem apstiprināšanai elektroniska balsojuma veidā (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 
0). 

  
5. punkts. Par Latvijas Slidošanas asociācijas iesniegumu par izmaiņām sporta veidā. 

M.Liepiņš informē, ka LSFP saņemts biedrības “Latvijas Slidošanas asociācija” (LSA) iesniegums, 
ar kuru LSA lūdz papildus esošajiem sporta veidiem tās atzīšanas apliecībā un attiecīgi arī atzīto sporta 
federāciju reģistrā iekļaut sporta veidu “Sinhronā slidošana”. A.Ābele sniedz īsu skaidrojumu par šo 
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sporta veidu. M.Liepiņš norāda, ka, lai iekļautu sporta veidu “Sinhronā slidošana” LSA atzīšanas 
apliecībā un atzītos porta federāciju reģistrā, LSA ir jāizstrādā un jāiesniedz LSFP šī sporta veida 
pamatnoteikumi latviešu valodā, par ko LSA ir informēta.  

Nolemj: Atbalstīt sporta veida “Sinhronā slidošana” iekļaušanu LSA atzīšanas apliecībā un atzīto 
sporta federāciju reģistrā pēc sporta veida “Sinhronā slidošana” pamatnoteikumu latviešu valodā 
iesniegšanas LSFP (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
6. punkts. Dažādi.  

6.1. Par pētījumu par sporta pasākumu ietekmi uz valsts tautsaimniecību.  

E.Fogelis informē par pētījumu par sporta pasākumu ietekmi uz valsts tautsaimniecību, par kura 
veikšanu LSFP ir vienojusies ar SIA “KEKonsultācijas”. Pētījuma mērķis ir izanalizēt to Latvijas sporta 
federāciju rīkoto sporta pasākumu ekonomisko ietekmi uz valsts tautsaimniecību un valsts tēla 
atpazīstamības veicināšanu, kas 2016.gadā atbalstīti un kurus 2017.gadā plānots atbalstīt no LSFP šim 
mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.  

 Nolemj: Pieņemt zināšanai E.Fogeļa ziņojumu un atbalstīt pētījuma veikšanu par sporta 
pasākumu ekonomisko ietekmi uz valsts tautsaimniecību (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
6.2. E.Fogeļa ziņojums par sporta skolu juridisko statusu. 

E.Fogelis informē, ka iesaistoties kopējās pārrunās LSFP, Izglītības un zinātnes ministrijai, 
Tieslietu ministrijai, Saeimas juridiskajam birojam, kā arī citām atbildīgajām un ieinteresētajām 
institūcijām, tuvākajā laikā plānots panākt konceptuālu vienošanos attiecībā uz sporta skolu juridisko 
statusu, nodrošinot, lai sporta skolas varētu būt pilntiesīgi biedri atzītās sporta federācijās. E.Fogelis 
izsaka cerību, ka līdz 2017.gada rudenim tehniski varētu tikt veiktas visas nepieciešamās izmaiņas 
attiecīgajos normatīvajos aktos, lai atrisinātu šo jautājumu. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai E.Fogeļa ziņojumu (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).  
 

6.3. Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidentes Inetas Radevičas ziņojums. 

E.Fogelis informē, ka šodien, pēc pašas iniciatīvas, uz LSFP valdes sēdi ir uzaicināta Latvijas 
Vieglatlētikas savienības (LVS) prezidente Ineta Radeviča, lai apspriestu iespējamo LSFP un LVS 
sadarbību tautas sporta attīstībā.  

I.Radeviča informē par IAAF programmu “Kids’ Athletics”, kuras ietvaros bērni un jaunieši tiek 
aicināti iepazīties un nodarboties ar vieglatlētiku un šobrīd jau tiek realizēta vairākās valstīs. I.Radeviča 
informē par LVS plāniem realizēt šo programmu arī Latvijā, ar to veicinot kā vieglatlētikas popularitāti, 
tā arī piesaistīt bērnus un jauniešus sportam un aktīvam dzīvesveidam kopumā. Lai gan minētā 
programma ir balstīta uz vieglatlētikas elementiem, bet to var izmantot arī citos sporta veidos.  

I.Radeviča aicina LSFP izvērtēt iespēju atbalstīt šīs programmas realizāciju un slēdzot līgumus ar 
LVS par attiecīgu tautas sporta pasākumu organizēšanu, paredzēt, ka daļa no līdzekļiem tiek novirzīti 
šīs programmas realizācijai. 

Diskusija: E.Fogelis, I.Radeviča, A.Smočs, P.Apinis.  

Nolemj: Pieņemt zināšanai I.Radevičas ziņojumu un konceptuāli atbalstīt iespēju paredzēt 
finansiālu atbalstu IAAF programmas “Kids’ Athletics” realizēšanai Latvijā, pēc LVS plānotās 
programmas realizācijas apraksta iesniegšanas LSFP (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
6.4. Par Latvijas Kikboksinga federācijas iesniegumu. 

M.Liepiņš informē, ka LSFP saņemts biedrības “Latvijas Kikboksinga federācija” iesniegums (MK 
noteikumi Nr.1396 1.pielikums) par izmaiņu veikšanu atzīto sporta federāciju atzīšanas apliecībā un 
sporta reģistrā attiecībā uz starptautisko sporta organizāciju oficiālo nosaukumu un tā tulkojumu latviešu 
valodā. 

Nolemj: Veikt izmaiņas biedrības “Latvijas Kikboksinga federācija” atzīšanas apliecībā un sporta 
reģistrā, kā attiecīgo starptautisko sporta organizāciju oficiālos nosaukumus un to tulkojumus latviešu 
valodā norādot: “WAKO – World Association of Kickboxing Organization (Pasaules kikboksinga 
organizāciju asociācija)” un “WAKO EUROPE – European Kickboxing federation (Eiropas kikboksinga 
federācija)” (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
6.5. Par Baltijas Jūras Jaunatnes spēlēm un Pasaules spēlēm. 

I.Ciemite ziņo par LSFP atbalstītajām starptautiskajām sacensībām – Baltijas Jūras Jaunatnes 
spēlēm, kas norisināsies no 7.-9. jūlijam Brestā, Baltkrievijā, un Pasaules spēlēm, kas norisināsies no 



LSFP 2017.gada valdes sēžu protokoli   22 

 

20.-30.jūlijam Vroclavā, Polijā. I.Ciemite informē par plānoto Latvijas sportistu pārstāvniecību minētajās 
sacensībās, pārstāvētajiem sporta veidiem, kā arī par izmaksām, ko plānots segt no LSFP šim mērķim 
paredzētajiem budžeta līdzekļiem.  

Nolemj: Pieņemt zināšanai I.Ciemites ziņojumu un apstiprināt plānotās izmaksas Latvijas sportistu 
dalības nodrošināšanai Baltijas Jūras Jaunatnes spēlēs un Pasaules spēlēs (Par: 10; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0). 

 
6.6. Par līdzfinansējumu federācijām starptautisko sporta sacensību rīkošanai Latvijā. 

M.Liepiņš informē, ka LSFP saņemti 3 federāciju – Latvijas Tenisa savienības, Latvijas Šaušanas 
federācijas un Latvijas Triatlona federācijas iesniegumi ar dažādiem lūgumiem saistībā ar federācijām 
ar LSFP 13.02.2017. valdes lēmumu piešķirto līdzfinansējumu starptautisku sporta sacensību rīkošanai 
Latvijā 2017.gadā. Latvijas Tenisa savienība un Latvijas Šaušanas federācija lūdz atļaut piešķirto 
līdzfinansējumu izlietot citu starptautisku sacensību rīkošanai. Savukārt Latvijas Triatlona federācija, 
pamatojoties uz iesniegumā minēto, lūdz kopējā līdzfinansējuma aprēķinam piemērot koeficientu 1, 
iepriekš piemērotā koeficienta 0.8 vietā.  

Diskusija: E.Fogelis, M.Liepiņš, A.Smočs, E.Severs, J.Upenieks. E.Fogelis norāda, ka minēto 
sacensību norise plānota jūlija beigās, augustā un septembrī, līdz ar to LSFP ir laiks pārvērtēt federāciju 
iesniegumus, lai pieņemtu lēmumu. J.Upenieks ierosina uzdot LSFP sekretariātam izvērtēt minētos 
federāciju iesniegumus, vērtējot tajos izteiktos lūgumus atbilstoši līdzfinansējuma piešķiršanas 
kritērijiem un kopsakarā ar jau piešķirto līdzfinansējumu citām federācijām pasākumu rīkošanai. 
E.Fogelis ierosina konceptuāli atbalstīt Latvijas Tenisa savienības, Latvijas Šaušanas federācijas un 
Latvijas Triatlona federācijas iesniegumos iekļautos lūgumus, pēc to atkārtotas izvērtēšanas, ja tie ir 
atbilstoši līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijiem. 

Nolemj: Uzdot M.Liepiņam un A.Balodim-Rozītim izvērtēt Latvijas Tenisa savienības, Latvijas 
Šaušanas federācijas un Latvijas Triatlona federācijas iesniegumus un tajos ietverto lūgumu atbilstību 
attiecīgā līdzfinansējuma un tā apmēra piešķiršanas kritērijiem un konceptuāli atbalstīt tos, ja pēc 
izvērtējuma veikšanas, tie atzīstami par atbilstošiem (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
6.7. Par Valsts prezidenta balvas izcīņas sacensībām vieglatlētikā. 

E.Fogelis informē, ka līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu Valsts prezidenta balvas izcīņas 
sacensību vieglatlētikā rīkošanai, ievērojot arī iepriekšējo gadu praksi, paredzēts noslēgt ar Latvijas 
Vieglatlētikas savienību. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu minētajām sacensībām LSFP valde lēmusi 
13.02.2017. valdes sēdē. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai E.Fogeļa ziņojumu un atbalstīt līguma par Valsts prezidenta balvas 
rīkošanu slēgšanu ar Latvijas Vieglatlētikas savienību (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs:        Einars Fogelis 
 
 
 
 
 
Protokolēja:        Artūrs Balodis-Rozītis 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2017. gada 27. martā Nr. 2.4.–17/05 
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 16.00 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Pēteris Apinis, Agris Blaus, 
Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Andris Smočs, Jānis Upenieks (līdz 
16.45). 

Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Agita Ābele, Atis Sausnītis. 

Pieaicinātie: LSFP revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis, LSFP revīzijas komisijas 
loceklis Aigars Svars, LSFP ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis, LSFP galvenā grāmatvede Dace 
Kārklīte, LSFP programmu vadītājs Egils Puriņš, LSFP sporta attīstības vadītāja Dace Zvaigzne. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 
 
Darba kārtība: 

1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Projektu konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” nolikuma 

2017.gadam apstiprināšana.  
3. Konkursa par finansējumu skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā nolikuma 

apstiprināšana. 
4. Konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšanai Latvijā 

nolikuma apstiprināšana. 
5. Par Latvijas Hokeja federācijas iesniegumu par finansiālu atbalstīšanu saistībā ar 2021.gada 

IIHF pasaules hokeja čempionāta sarīkošanu Rīgā un Minskā. 
6. Par LSFP finanšu komisijas izveidi. 
7. Dažādi. 

7.1. Par līdzfinansējumu Latvijas Zēģelētāju savienībai starptautisko sporta sacensību 
rīkošanai Latvijā. 

7.2. Par finansiālu atbalstu Lattelecom Rīgas maratonam. 
7.3. Par finansiālu atbalstu LSPA rīkotajai sporta zinātnes konferencei. 
7.4. Par līdzfinansējumu Latvijas Basketbola savienībai. 
7.5. Par biedrības “STREETBASKET” organizētajām sacensībām. 
7.6. Par Latvijas Taekvondo federācijas darbību. 

 
1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

E. Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 2017.gada 10.marta un 2017.gada 14.marta valdes sēžu 
protokolus Nr. 2.4.-17/03 un 2.4.-17/04. 

Nolemj:  
1.1. Apstiprināt LSFP 2017.gada 10.marta valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-17/03 (Par: 9; Pret: 0; 

Nepiedalās: 0). 
1.2. Apstiprināt LSFP 2017.gada 14.marta valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-17/04 (Par: 9; Pret: 0; 

Nepiedalās: 0). 
 

2. punkts. Projektu konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” 
nolikuma 2017.gadam apstiprināšana. 

E. Fogelis informē, ka LSFP valdei šodienas sēdē jāizskata un jāapstiprina vairāki LSFP izstrādātie 
konkursu nolikumi. Kā pirmais ir projektu konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta 
speciālistiem” nolikums. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sporta speciālistu (treneru) tālākizglītības 
programmu īstenošanu un kvalifikācijas celšanu, nodrošinot sporta speciālistiem kvalitatīvas 
profesionālās pilnveides iespējas. E.Fogelis lūdz A.Balodi-Rozīti un M.Liepiņu iepazīstināt valdi ar 
veiktajām izmaiņām nolikumā. 

A.Balodis-Rozītis informē, ka projektu konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta 
speciālistiem” nolikumu LSFP valde pirmreizēji apstiprinājusi 2015.gada 11.maijā, kad LSFP aizsāka šī 
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konkursa rīkošanu, bet ar LSFP valdes 2016.gada 10.marta lēmumu apstiprinātas nelielas izmaiņas un 
precizējumi šajā nolikumā. Arī nolikuma projektam, ko plānots apstiprināt šajā LSFP valdes sēdē, par 
pamatu ņemts iepriekš apstiprinātā nolikuma teksts un būtība ar dažiem precizējumiem attiecībā pret 
2016.gadā apstiprināto nolikumu.  

M.Liepiņš informē, ka salīdzinot ar 2016.gadā apstiprināto nolikumu, 2017.gada nolikuma projektā 
veiktas izmaiņas attiecībā uz konkursa ietvaros plānoto tālākizglītības programmas apjomu un no tā 
atkarīgo līdzfinansējuma maksimālo apmēru (nolikuma 16.p.), precizētas projekta attiecināmās 
izmaksām (nolikuma 12.p.), kā arī veiktas citas redakcionālās izmaiņas un precizējumi, būtiski nemainot 
projektu konkursa būtību. Nolikuma projekts pirms LSFP valdes sēdes izsūtīts visiem valdes locekļiem 
elektroniski. 

Nolemj: Apstiprināt LSFP projektu konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta 
speciālistiem” nolikumu 2017.gadam (pielikumā), atbilstoši nolikumam informāciju par konkursu 
publicējot LSFP tīmekļa vietnē, kā arī nosūtot to elektroniski Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām 
sporta federācijām (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
3. punkts. Konkursa par finansējumu skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai 

Latvijā nolikuma apstiprināšana. 

E.Fogelis informē, ka LSFP izstrādāts konkursa par finansējumu skolu jaunatnes sporta pasākumu 
organizēšanai Latvijā nolikuma projekts, kas, saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) un LSFP sadarbības līgumu 2017.gadam, jāsaskaņo ar IZM. Līdz ar to nolikuma 
projekts nosūtīts arī IZM un šorīt no IZM saņemti komentāri un redakcionāli un tehniski labojumi 
nolikuma tekstā.  

M.Liepiņš un A.Balodis-Rozītis iepazīstina ar nolikuma projektu, kā arī ar no IZM saņemtajiem 
komentāriem, ieteikumiem un tehniskajiem labojumiem nolikuma tekstā. Nolikuma projekts pirms LSFP 
valdes sēdes izsūtīts visiem valdes locekļiem elektroniski. 

Nolemj: Apstiprināt LSFP konkursa par finansējumu skolu jaunatnes sporta pasākumu 
organizēšanai Latvijā nolikumu (pielikumā) un, ņemot vērā IZM ieteikumus un tehniskos labojumus, 
uzdot LSFP sekretariātam precizēt nolikuma tekstu. Precizēto nolikumu iesniegt saskaņošanai IZM 
(Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
4. punkts. Konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu 

organizēšanai Latvijā nolikuma apstiprināšana. 

E.Fogelis informē, ka LSFP izstrādāts arī konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas 
sporta pasākumu organizēšanai Latvijā nolikuma projekts, kas, saskaņā ar IZM un LSFP sadarbības 
līgumu 2017.gadam, jāsaskaņo ar IZM. Līdz ar to nolikuma projekts nosūtīts arī IZM un šorīt no IZM 
saņemti komentāri un redakcionāli un tehniski labojumi nolikuma tekstā, līdzīgi kā iepriekš izskatītais 
nolikums konkursam par skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanu. 

M.Liepiņš un A.Balodis-Rozītis iepazīstina ar nolikuma projektu, kā arī ar no IZM saņemtajiem 
komentāriem, ieteikumiem un tehniskajiem labojumiem nolikuma tekstā. Nolikuma projekts pirms LSFP 
valdes sēdes izsūtīts visiem valdes locekļiem elektroniski.  

Diskusija par jēdziena sabiedriski nozīmīgs tautas sporta pasākums nozīmi un par pasākuma norisi 
Eiropas sporta nedēļas ietvaros kā vienu no vērtējamajiem kritērijiem: E.Fogelis, M.Liepiņš, A.Smočs, 
P.Apinis, A.Blaus, R.Emuliņš. 

Nolemj: Apstiprināt LSFP konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu 
organizēšanai Latvijā nolikumu (pielikumā) un, ņemot vērā IZM ieteikumus un tehniskos labojumus, 
uzdot LSFP sekretariātam precizēt nolikuma tekstu. Precizēto nolikumu iesniegt saskaņošanai IZM 
(Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
5. punkts. Par Latvijas Hokeja federācijas iesniegumu par finansiālu atbalstīšanu saistībā ar 

2021.gada IIHF pasaules hokeja čempionāta sarīkošanu Rīgā un Minskā. 

E.Fogelis informē, ka LSFP saņemta Latvijas Hokeja federācijas (LHF) vēstule ar lūgumu izskatīt 
jautājumu par finansiāla atbalsta 75 000 EUR apmērā sniegšanu LHF, kas tiktu izlietots LHF un 
Baltkrievijas Hokeja federācijas kopīgā pieteikuma 2021.gada IIHF pasaules hokeja čempionāta 
sarīkošanai Rīgā un Minskā dokumentu sagatavošanai, kā arī popularizēšanas pasākumu, preses 
konferenču un braucienu uz Minsku, Cīrīhi (IIHF) un Ķelni (IIHF kongress) organizēšanai.  

Diskusija: E.Fogelis, A.Blaus, J.Naglis, J.Upenieks, R.Emuliņš. E.Fogelis norāda, ka LSFP 
jānoformulē atbilde uz LHF vēstuli un ierosina tajā norādīt, ka starp LSFP un IZM noslēgtajā sadarbības 
līgumā 2017. gadam noteikta LSFP piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanas kārtība un tā neparedz 
un nepieļauj LSFP iespēju piešķirt papildus līdzekļus mērķiem, kas norādīti LHF iesniegumā. Turklāt 
LHF kā atzītai sporta federācijai, piemērojot LSFP valdes apstiprinātos un ar IZM saskaņotos valsts 
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budžeta līdzekļu sadales kritērijus, ar LSFP 13.02.2017. valdes lēmumu 2017. gadā piešķirta dotācija 
25 569 EUR apmērā sporta federācijas darbības un 2017.gadā plānoto aktivitāšu nodrošināšanai. Tāpat 
LSFP nodrošina līdzekļu piešķiršanu atzītajām sporta federācijām citu līgumā noteiktu pasākumu 
organizēšanai, kā piemēram, sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu un skolu jaunatnes sporta 
pasākumu organizēšanai Latvijā u.c., tādējādi aicinot LHF izvērtēt iespēju pieteikties līdzfinansējuma 
saņemšanai kādā no šīm programmām.  

Nolemj: Uzdot LSFP sekretariātam sagatavot atbildi uz LHF vēstuli, tajā norādot no IZM un LSFP 

sadarbības līguma 2017.gadam izrietošās saistības un pamatojumu, kāpēc LSFP nav tiesīga apmierināt 

LHF vēstulē minēto lūgumu un sniegt finansiālu atbalstu mērķiem, kas norādīti LHF iesniegumā (Par: 9; 

Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 

6. punkts. Par LSFP finanšu komisijas izveidi. 

E.Fogelis informē par ieceri un nepieciešamību izveidot LSFP finanšu komisiju, kuras kompetencē 
būtu izvērtēt federāciju un citu organizāciju pieteikumus pasākumu finansējuma saņemšanai no LSFP 
budžeta, kā arī strādāt pie likumdošanas un citiem LSFP finansējuma jautājumiem. E.Fogelis ierosina 
tuvākajā laikā sagatavot komisijas nolikumu un vārdisko sastāvu, ko apstiprināt, nobalsojot elektroniski 
jeb rakstveidā pēc iespējās drīzākā laikā. M.Liepiņš izsaka gatavību sagatavot komisijas nolikumu, 
vārdisko sastāvu nosūtot valdes locekļiem apstiprināšanai. Iespējamie kandidāti darbam komisijā – 
A.Sausnītis (komisijas vadītājs), J.Liepiņš, D.Kārklīte, M.Liepiņš  

Nolemj: Pieņemt zināšanai E.Fogeļa ziņojumu un konceptuāli atbalstīt lēmumu par LSFP finanšu 
komisijas izveidi (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
7. punkts. Dažādi.  

7.1. Par līdzfinansējumu Latvijas Zēģelētāju savienībai starptautisko sporta sacensību 
rīkošanai Latvijā.  

E.Fogelis informē, ka Latvijas Zēģelētāju savienībai (LZS) ar LSFP valdes 13.02.2017. lēmumu 
piešķirts līdzfinansējums 4497 EUR apmērā starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2017.gadā 
– Eiropas čempionāta posmam Formula Windsurfing klasē 23.-27.augustā. Šobrīd LZS lūdz daļu no 
šīm sacensībām paredzētā līdzfinansējuma atļaut izmantot arī citām sacensībām – Baltijas vindsērfinga 
kausam, kas šajā pašā klasē norisināsies 21.-23.jūlijā. Tā kā par līdzfinansējuma piešķiršanu LSFP 
slēdz sadarbības līgumu ar attiecīgo federāciju, tad līgumā būtu norādāmas abas šīs sacensības. 

Nolemj: Atbalstīt Latvijas Zēģelētāju savienības lūgumu, atļaujot piešķirto līdzfinansējuma 4497 
EUR apmērā starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2017.gadā izlietot starptautisku sacensību 
„Eiropas čempionāta posms Formula windsurfing klasē” rīkošanai 2017.gada 21.– 23. jūlijā (Baltijas 
vindsērfinga kauss) un 2017.gada 23. – 27.augustā Latvijā (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

7.2. Par finansiālu atbalstu Lattelecom Rīgas maratonam 

E.Fogelis informē, ka iepriekšējā gadā LSFP finansiāli atbalstīja Lattelecom Rīgas maratona bērnu 
un jauniešu sadaļu līdz 10 000 EUR. E.Fogelis jautā, vai LSFP valde neiebilst un konceptuāli atbalsta 
līdzfinansējuma piešķiršanu šim pasākumam, kas pulcē ievērojamu dalībnieku skaitu, arī šogad.  

Nolemj: Konceptuāli atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu Lattelecom Rīgas maratonam 
2017.gadā, par konkrētu līdzfinansējuma apmēru lemjot pēc pasākuma rīkotāju pieteikuma 
iesniegšanas (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
7.3. Par finansiālu atbalstu LSPA rīkotajai sporta zinātnes konferencei 

E.Fogelis informē, ka Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) ir iesniegusi LSFP lūgumu 
atbalstīt Starptautisko 10. Baltijas sporta zinātnes konferenci, kas norisināsies šī gada 26.-28.aprīlī 
Rīgā. LSPA vēlas pretendēt uz 1400 EUR finansiālu atbalstu, vienojoties ar LSFP par sporta speciālistu 
(treneru) konferences apmeklējumu bez maksas. Līdzfinansējums piešķirams, nodrošinot LSFP 
tālākizglītības programmu īstenošanu sporta speciālistiem no valsts budžeta līdzekļu apakšprogrammas 
09.09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi”. 

Nolemj: Atbalstīt līdzfinansējuma 1400 EUR apmērā piešķiršanu Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijai Starptautiskās 10. Baltijas sporta zinātnes konferences rīkošanai 2017.gada 26.-28.aprīlī, 
Latvijā (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
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7.4. Par līdzfinansējumu Latvijas Basketbola savienības organizētajiem pasākumiem 

E.Fogelis informē, ka LSFP saņemti vairāki Latvijas Basketbola savienības (LBS) pieteikumi par 
līdzfinansējuma piešķiršanu dažādiem sabiedriski nozīmīgiem vai skolu jaunatnes sporta pasākumiem. 
E.Fogelis ierosina konceptuāli atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu LBS projektam NBA Junioru līga 
5000 EUR apmērā, kas ir jauns pasākums, taču potenciāli varētu piesaistīt lielu bērnu un jauniešu 
interesi ne tikai par basketbolu, bet arī sportisku dzīvesveidu kopumā. 

LBS organizētajam Eiropas U-18 čempionāta kvalifikācijas turnīram FIBA 3x3 basketbolā, 
līdzfinansējums piešķirts ar LSFP valdes 13.02.2017. lēmumu, kā līdzfinansējums starptautisku sporta 
sacensību rīkošanai Latvijā 2017. gadā. 

Savukārt pieteikums LBS organizētajam Latvijas čempionātam 3x3 basketbolā 5. un 6. augustā 
iesniedzams atbilstoši šodienas LSFP valdes sēdē apstiprinātajam konkursa par finansējumu 
sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšanai Latvijā nolikumam un izvērtējams atbilstoši 
tam. 

Nolemj:  
7.4.1. Atbalstīt Latvijas Basketbola savienības projektu NBA Junioru līga no federācijām paredzētā 

līdzfinansējuma starptautisko projektu finansējumam 5000 EUR apmērā (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0); 
7.4.2. Izvērtēt līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas Basketbola savienības organizētajam Latvijas 

čempionātam 3x3 basketbolā 5. un 6. augustā pēc pasākuma rīkotāju pieteikuma iesniegšanas 

atbilstoši konkursa par finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšanai Latvijā 

nolikumam (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0).  

 

7.5. Par biedrības “STREETBASKET” organizētajām sacensībām 

E.Fogelis informē par biedrības “STREETBASKET” organizētajām Rīgas skolu telpu futbola 
sacensībām, kuru norise beigsies aprīlī. Šīs sacensības neorganizē Latvijas futbola federācija, bet tās 
tiek organizētas Ghetto Games ietvaros.  

Nolemj: Atbalstīt biedrības “STREETBASKET” organizētās sacensības, par konkrētu 
līdzfinansējuma apmēru lemjot pēc pasākuma rīkotāju pieteikuma iesniegšanas (Par: 8; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0). 

 
7.6. Par Latvijas Taekvondo federācijas darbību 

M.Liepiņš informē, ka LSFP ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Taekvondo federāciju 
(LTKF) 2017.gadam, bet, ņemot vērā iepriekšējās neskaidrības par LTKF darbību, 2017.gadā LTKF 
paredzēto valsts budžeta līdzekļu finansējumu LSFP šobrīd nav pārskaitījusi. M.Liepiņš norāda, ka 
šobrīd LTKF ir vērsusies LSFP, norādot, ka nevarēs nodrošināt sportistu dalību Eiropas čempionātā, ja 
LSFP nepārskaitīs LTKF pieprasīto finansējumu. Diskusija: M.Liepiņš, E.Fogelis, J.Naglis, P.Apinis, 
R.Emuliņš, A.Smočs. P.Apinis ierosina līdz nākamajai valdes sēdei precizēt informāciju par LTKF 
darbību, tad lemjot par turpmāko sadarbību un finansējuma piešķiršanu LTKF. 

Nolemj: Pārskaitīt Latvijas Taekvondo federācijai saskaņā ar federācijas iesniegto valsts budžeta 
līdzekļu finansējuma pieprasījumu (mēneša tāme) paredzēto finansējumu. Par turpmāko LTKF 
paredzētā valsts budžeta līdzekļu finansējuma piešķiršanu lemt atsevišķi, pēc LTKF darbības 
izvērtēšanas (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs:        Einars Fogelis 
 
 
 
 
 
Protokolēja:        Artūrs Balodis-Rozītis 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2017. gada 14. martā Nr. 2.4.–17/04 
Vaiņodes ielā 1, Rīgā,  
plkst. 16.30 

Sēdē piedalās: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, valdes locekļi – Pēteris Apinis, Agris Blaus, 
Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis, Andris Smočs. 

Sēdē nepiedalās: valdes locekļi – Agita Ābele, Jānis Upenieks. 

Pieaicinātie: LSFP revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis, LSFP revīzijas komisijas 
loceklis Aigars Svars, LSFP ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 
 
Darba kārtība: 

1. Par jaunievēlēto LSFP valdes sastāvu. 
2. Par LSFP valdes priekšsēdētāja vietnieku (viceprezidentu) apstiprināšanu. 

 
1. punkts. Par jaunievēlēto LSFP valdes sastāvu. 

E. Fogelis apsveic 2017.gada 14.marta biedru kopsapulcē ievēlētos LSFP valdes locekļus darbam 
LSFP valdē turpmāko četru gadu garumā. Saskaņā ar LSFP statūtiem pēc LSFP biedru kopsapulcē 
ievēlētā prezidenta priekšlikuma, par LSFP valdes locekļiem darbam LSFP valdē turpmākos četrus 
gadus ievēlēti jau iepriekšējā LSFP valdes sastāvā darbojušies valdes locekļi – Agita Ābele, Pēteris 
Apinis, Agris Blaus, Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Ilvis Pētersons, Atis Sausnītis, Jānis 
Upenieks, bet pirmo reizi darbam LSFP valdē ievēlēts Andris Smočs. E.Fogelis izsaka gandarījumu par 
LSFP paveikto sporta nozares attīstībā līdz šim un pauž apņēmību kopīgi ar jaunievēlēto LSFP valdes 
sastāvu turpināt iesākto un izvirzīt aizvien jaunus mērķus LSFP darbībā turpmākajos četros gados. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai LSFP prezidenta E.Fogeļa ziņojumu (Par: 9; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 
2. punkts. Par LSFP valdes priekšsēdētāja vietnieku (viceprezidentu) apstiprināšanu. 

E.Fogelis informē, ka saskaņā ar LSFP statūtu 8.4.2.punktu, LSFP valde pēc LSFP prezidenta 
priekšlikuma apstiprina divus LSFP valdes priekšsēdētāja vietniekus (viceprezidentus) no valdes locekļu 
vidus. E.Fogelis apstiprināšanai par LSFP viceprezidentiem izvirza P.Apini un A.Sausnīti, kas LSFP 
viceprezidentu pienākumus pildījuši arī iepriekšējā LSFP valdes sastāva darbības laikā un jautā vai 
izvirzītie kandidāti piekrīt arī turpmāk pildīt LSFP viceprezidenta pienākumus. P.Apinis un A.Sausnītis 
izsaka piekrišanu pildīt LSFP viceprezidentu pienākumus. 

Nolemj: Apstiprināt par LSFP valdes priekšsēdētāja vietniekiem (viceprezidentiem) Pēteri Apini 
(Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 1 (P.Apinis)) un Ati Sausnīti (Par: 8; Pret: 0; Nepiedalās: 1 (A.Sausnītis)). 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs:        Einars Fogelis 
 
 
 
 
Protokolēja:        Artūrs Balodis-Rozītis 
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Biedrības “LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME” 
(reģ. Nr. 40008022932) 

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2017. gada 10. martā Nr. 2.4.–17/03 
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 14.00 

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

Sēdē nepiedalās: valdes locekle Diāna Zaļupe. 

Pieaicinātie: IZM Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs, LSFP 
revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis, LSFP revīzijas komisijas loceklis Kaspars 
Kuļikovs,   LSFP ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis, LSFP galvenā grāmatvede Dace Kārklīte,  
LSFP programmu vadītājs Egils Puriņš, LSFP sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Vanaga.  

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 
 
Darba kārtība: 

1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
2. E. Fogeļa ziņojums par Latvijas Taekvondo federāciju. 
3. Par LSFP 2016.gada pārskatu. 
4. Par LSFP 2017. gada biedru kopsapulci. 
5. Dažādi. 

5.1. Par IZM pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu centralizētas pārvaldības struktūras 
izveidi. 

 
1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

E. Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 2017. gada 13. februāra valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-17/02. 

Nolemj: Apstiprināt LSFP 2017. gada 13. februāra valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-17/02. (Par: 10; 
Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
2. punkts. E. Fogeļa ziņojums par Latvijas Taekvondo federāciju. 

E.Fogelis informē, ka saistībā ar konfliktsituāciju, kas bija radusies saistībā ar Latvijas Taekvondo 
federāciju un sportistēm Inesi Tarvidu un Jolantu Tarvidu, operatīvi iesaistoties dažādām sporta 
organizācijām, šobrīd ir panākts situācijas risinājums un sportistēm ir izsniegtas Latvijas licences dalībai 
starptautiskās sacensībās, tādējādi turpmāk minētās sportistes varēs starptautiskās sacensībās 
pārstāvēt Latviju. 

 E.Severs komentē E.Fogeļa informāciju, norādot, ka LSFP ir tā institūcija Latvijā, kas uzrauga 
atzīto sporta federāciju darbību sporta jomā. E.Severs uzskata, ka gadījums ar Latvijas Taekvondo 
federāciju un tās konflikta situāciju ar minētajām sportistēm, kurām iepriekš nebija izsniegtas Latvijas 
licences, diemžēl atspoguļo to, ka starp atzītajām sporta federācijām ir tādas federācijas, kas neveicina 
vai par liek šķēršļus attiecīgā sporta veida attīstībai un diemžēl šādi piemēri atstāj negatīvu iespaidu par 
valsts sporta nozari kopumā. E.Severs aicina nākotnē visas sporta nozarē iesaistītās organizācijas 
kopīgi strādāt pie tā, lai radītu sistēmu, lai pastāvētu arī tiesisks regulējums, kādā veidā federācijai, kas 
neveicina sporta veida attīstību, varētu operatīvi apturēt tās darbību vai pat atņemt atzītās federācijas 
statusu. E.Severs izsaka personīgi pateicību LOK prezidentam A.Vrubļevskim un E.Fogelim, kas darīja 
visu iespējamo, lai iespējami operatīvi panāktu radušās problēmsituācijas risinājumu.  

Diskusija: E.Fogelis, P.Apinis. 
R.Rublovskis norāda, ka, iespējams, šis konflikts kopumā un tā nozīme ir mazliet pārspīlēta, taču 

izsaka atzinību, ka šobrīd problēmsituācijā ir panākts risinājums un arī kā Latvijas Sporta Tuvcīņu 
Alianses vadītājs izsaka gatavību sekot turpmākai notikumu attīstības gaitai šajā jautājumā. Tāpat 
R.Rublovskis norāda, ka nacionālajām federācijām ir jāievēro arī attiecīgo sporta veidu starptautisko 
sporta federāciju noteikumi un pieņemtie dokumenti.  

Nolemj: Pieņemt zināšanai E.Fogeļa, E.Severa un R.Rublovska ziņojumus (Par: 10; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0). 
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3. punkts. Par LSFP 2016.gada pārskatu. 

E.Fogelis lūdz LSFP galveno grāmatvedi Daci Kārklīti iepazīstināt ar LSFP 2016.gada pārskatu. 
Pirms D.Kārklītes ziņojuma M.Liepiņš informē, ka pirms valdes sēdes tika sasaukta arī LSFP revīzijas 
komisijas sēde, kurā tika izskatīti visi ar LSFP 2016.gada pārskatu saistītie dokumenti un atbilstoši 
noformēts komisijas lēmums par pārskata atbilstību normatīvajiem aktiem, ņemot vērā arī saņemto 
zvērināta revidenta atzinumu par LSFP 2016.gada pārskatu.  

D.Kārklīte detalizēti un uzskatāmi iepazīstina ar LSFP 2016.gada pārskatu.   
Diskusija: A.Sausnītis, E.Fogelis, M.Liepiņš, D.Kārklīte, E.Severs.  
E.Fogelis aicina balsot par sagatavotā LSFP 2016.gada pārskata un zvērināta revidenta atzinuma 

virzīšanu apstiprināšanai LSFP 2017.gada biedru kopsapulcē. 

Nolemj: Virzīt sagatavoto LSFP 2016.gada pārskatu un zvērināta revidenta atzinumu 
apstiprināšanai LSFP 2017.gada biedru kopsapulcē (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0).    
 

4. punkts. Par LSFP 2017.gada biedru kopsapulci 

E.Fogelis informē, ka par 2017.gada 14.martā paredzētās biedru kopsapulces organizatoriskajiem 
jautājumiem un darba kārtības projektu ir runāts jau iepriekš un kopsapulces darba kārtības projekts ir 
apstiprināts un par to ir informēti arī LSFP biedri. Tomēr noteiktajā termiņā ir saņemti priekšlikumi par 
izmaiņām darba kārtības projektā. E.Fogelis informē, ka LSFP ir saņemts Latvijas Džudo federācijas 
priekšlikums papildināt LSFP 2017.gada kopsapulces darba kārtību, iekļaujot punktu par LSFP statūtu 
izmaiņām, palielinot par 3 LSFP valdes locekļu skaitu, tādējādi paredzot, ka LSFP valde sastāv no 14 
valdes locekļiem līdzšinējo 11 valdes locekļu vietā.   

Notiek diskusija: P.Apinis, J.Naglis, E.Fogelis, R.Emuliņš, J.Upenieks. P.Apinis izsaka viedokli, ka 
ir pret šādu priekšlikumu un ar to saistītiem LSFP statūtu grozījumiem. E.Fogelis norāda, ka lai arī ir 
iespējami zināmi ieguvumi no LSFP valdes skaitliskā sastāva palielināšanas, tomēr arī līdzšinējā LSFP 
valde 11 locekļu sastāvā ir bijusi pietiekoši mobila, kompetenta un rīcībspējīga savu lēmumu 
pieņemšanā.  

R.Rublovskis kā Latvijas Džudo federācijas prezidents paskaidro par Latvijas Džudo federācijas 
motivāciju, iesniedzot šādu priekšlikumu, taču ņemot vērā iepriekš izteiktos LSFP valdes locekļu 
viedokļus, R.Rublovskis paziņo, ka atsauc šo Latvijas Džudo federācijas priekšlikumu.  

E.Fogelis informē par priekšlikumu papildināt kopsapulces darba kārtības projektu ar Valsts sporta 
medicīnas centra Antidopinga nodaļas informatīvo ziņojumu. 

E.Severs vēlas noskaidrot, pie kura no darba kārtības projekta punktiem un kādā apjomā varētu 
tikt iekļauts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ziņojums par aktualitātēm sporta nozarē. Notiek 
diskusija. A.Sausnītis uzskata, ka E.Severa un IZM ziņojums būtu iekļaujams pie darba kārtības punkta 
– Debates par ziņojumiem. Iebildumu nav.  

E.Fogelis ierosina darba reglamentu, kas attiecas uz ziņojumu un debašu garumu apspriest un 
apstiprināt LSFP kopsapulces laikā. Iebildumu nav.   

Nolemj: 
4.1. Neiekļaut LSFP 2017.gada biedru kopsapulces darba kārtības projektā punktu par LSFP 

statūtu izmaiņām, ņemot vērā arī Latvijas Džudo federācijas R.Rublovska prezidenta paziņojumu par 
Latvijas Džudo federācijas priekšlikuma attiecībā uz LSFP statūtu izmaiņām atsaukšanu (Par: 10; Pret: 
0; Nepiedalās: 0); 

4.2. Papildināt LSFP 2017.gada biedru kopsapulces darba kārtības projektu, iekļaujot punktu par 
Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļas informatīvo ziņojumu (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 
0); 

4.3. Papildināto LSFP biedru kopsapulces darba kārtības projektu virzīt apstiprināšanai LSFP 
2017.gada biedru kopsapulcē (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
5. punkts. Dažādi.  

5.1. Par IZM pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu centralizētas pārvaldības struktūras 
izveidi 

A.Sausnītis informē par dalību sanāksmē par IZM pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu 
centralizētas pārvaldības struktūras izveidi, ar kuru tiek piedāvāts centralizēt un apvienot 4 nacionālās 
sporta bāzes – SIA “Sporta centrs “Mežaparks””, SIA “Tenisa centrs “Lielupe””, SIA “Bobsleja un 
kamaniņu trase “Sigulda””, VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””. A.Sausnītis norāda, 
ka šajā projektā vēl ir daudz neskaidrību, taču ierosina, ka E.Severs varētu informēt par šo ieceri un 
sagatavot ziņojumu plānotajā LSFP 2017.gada biedru kopsapulcē. Tāpat A.Sausnītis norāda, ka šis 
jautājums ir iekļauts šī gada 29.martā plānotajā Nacionālās Sporta padomes sēdes darba kārtībā. Līdz 
ar to A.Sausnītis aicina izvērtēt visus ekonomiskos, administratīvos u.c. ar šo IZM ieceri saistītos 
faktorus.  



LSFP 2017.gada valdes sēžu protokoli   30 

 

P.Apinis, raugoties no līdzīgas pieredzes, iepriekš valstij apvienojot vairākas ārstniecības iestādes, 
izsaka viedokli, ka šāda apvienošana gandrīz nekad nesniedz pozitīvu rezultātu.  

Diskusija: A.Ābele, E.Fogelis, P.Apinis. 
E.Severs norāda, ka runa nav par minēto objektu pārvietošanu vai tamlīdzīgi, bet runa ir par četriem 

valstij piederošiem uzņēmumiem, kuros īstenojot minētās strukturālās reformas, mērķis būtu uzlabot šo 
uzņēmumu jeb nacionālo sporta bāzu pārvaldības efektivitāti. Šāda apvienošana ļautu piesaistīt ES 
fondu līdzekļus, kas pieejami tikai 100% valsts piederošai kapitālsabiedrībai. Atsaucoties uz A.Sausnīša 
ierosinājumu, E.Severs izsaka gatavību informēt par šo projektu LSFP biedru kopsapulci. Tāpat 
E.Severs norāda, jebkurā gadījumā šo projektu plānots, ar labojumiem tajā vai bez, pēc saskaņošanas 
ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un citām institūcijām, virzīt uz izskatīšanu Ministru kabinetā. 

Diskusija: E.Fogelis, E.Severs, J.Naglis, A.Sausnītis.   

Nolemj: Pieņemt zināšanai A.Sausnīša un E.Severa ziņojumus (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs:        Einars Fogelis 
 
 
 

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

 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 
2017. gada 13. februārī Nr. 2.4.–17/02 
Grostonas ielā 6 B, Rīgā,  
plkst. 16.00 

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

Sēdē nepiedalās: valdes loceklis Atis Sausnītis. 

Pieaicinātie: LSFP revīzijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis, LSFP ģenerālsekretārs 
Artūrs Balodis-Rozītis, LSFP starptautisko programmu vadītāja Ilva Ciemite, LSFP galvenā grāmatvede 
Dace Kārklīte, LSFP programmu vadītājs Egils Puriņš, LSFP sabiedrisko attiecību speciāliste Līga 
Vanaga, LSFP sporta attīstības vadītāja Dace Zvaigzne.  

Sēdes vadītājs: valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis. 

Protokolē: ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis. 
 
Darba kārtība: 

1. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Par LSFP līdzfinansējumu starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2017. gadā. 
3. Par finansējuma sadali 2017.gadam saskaņā ar LSFP aktivitāšu kritērijiem un augstu 

sasniegumu sporta kritērijiem. 
4. Par LSFP 2017. gada budžetu. 
5. Par LSFP 2017.gada kopsapulces sasaukšanu. 
6. Informācija par Latvijas Skolu ziemas olimpisko festivālu. 
7. Dažādi. 

7.1. Par biedrības “Latvijas Regbija federācija” iesniegumu par izmaiņām starptautisko 
organizāciju nosaukumos. 

7.2. Par biedrības “Latvijas Sumo savienība” atkārtoto iesniegumu par sporta federācijas 
atzīšanu. 

7.3. Par biedrības “Latvijas Sporta jogas federācija” iesniegumu par sporta federācijas 
atzīšanu. 

7.4. Par Valsts prezidenta balvas izcīņas sacensībām vieglatlētikā 2017. 
7.5. Par Latvijas Ārstu biedrības iesniegumu. 
7.6. Par izmaiņām LSFP Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas sastāvā. 

 
1. punkts. Iepriekšējās LSFP valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

E. Fogelis lūdz apstiprināt LSFP 2017. gada 9. janvāra valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-17/01. 

Nolemj: Apstiprināt LSFP 2017. gada 9. janvāra valdes sēdes protokolu Nr. 2.4.-17/01. (Par: 10; 
Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
2. punkts. Par LSFP līdzfinansējumu starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2017. 

gadā. 

E. Puriņš iepazīstina ar līdzfinansējuma sadales projektu sporta federācijām starptautisku sporta 
sacensību rīkošanai Latvijā 2017.gadā. E.Fogelis informē, ka pasākumiem, kuriem piešķirtais 
finansējums ir lielāks par 1500 EUR, finansējuma apmērs aprēķināts saskaņā ar kritēriju punktiem. 
Tomēr atbalstīti arī nelielie pasākumi, kuriem piešķirts finansējums 1000 EUR vai 1500 EUR apmērā 
atbilstoši saņemtajam punktu skaitam. M.Liepiņš ierosina atbalstīt finansējuma piešķiršanu biedrības 
“Latvijas Speciālā Olimpiāde” norādītajam pasākumam, ņemot vērā, ka tas ir pielāgotais sports un 
minētā organizācija uz šo līdzfinansējumu pretendē pirmo reizi, 2000 EUR apmērā.     

Nolemj: Apstiprināt LSFP līdzfinansējuma sadali starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā 
2017.gadā (pielikumā). (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
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3. punkts. Par finansējuma sadali 2017.gadam saskaņā ar LSFP aktivitāšu kritērijiem un augstu 
sasniegumu sporta kritērijiem. 

E. Fogelis lūdz A. Balodi-Rozīti iepazīstināt ar finansējuma sadales projektu atzītajām sporta veidu 
federācijām 2017.gadam saskaņā ar LSFP aktivitāšu kritērijiem un augstu sasniegumu sporta 
kritērijiem. A. Balodis-Rozītis informē, ka, pamatojoties uz sporta federāciju iesniegtajiem pārskatiem 
par federāciju 2016.gada aktivitātēm un sportistu augsta līmeņa sasniegumiem, ir veikts punktu 
aprēķins, no kā izriet valsts budžeta līdzekļu finansējuma un valsts kapitālsabiedrību (VKS) ziedojumu 
finansējuma sadalījums atzītajām sporta federācijām. 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 iepazīstina ar veikto punktu aprēķinu un tam atbilstošo finansējuma sadales projektu.  

A. Balodis-Rozītis norāda, ka sporta federācijas ir iepazīstinātas ar veikto punktu aprēķinu un 
plānoto piešķiramā finansējuma apjomu, nosūtot to gan elektroniski katrai federācijai, gan publicējot 
LSFP mājaslapā. Šobrīd, jau pēc aktivitāšu pārskata iesniegšanas termiņa beigām, no dažām 
federācijām ir saņemti papildinājumi par aktivitātēm, kas noteiktajā aktivitāšu iesniegšanas termiņā 
netika norādītas.  

Diskusija: P. Apinis, D. Zaļupe, E. Fogelis, M. Liepiņš, E. Puriņš. E. Fogelis ierosina ievērot LSFP 
iepriekš noteikto termiņu federāciju aktivitāšu pārskatu iesniegšanai un ieskaitīt federācijām tās 
aktivitātes, kas iesniegtas šajā termiņā. Pretējā gadījumā tas nebūtu vienlīdzīgi pret pārējām 
federācijām, kuras, iespējams, arī kādas no aktivitātēm nav norādījušas, taču šobrīd nelūdz tās 
papildināt pēc iesniegšanas termiņa beigām. E. Fogelis arī paskaidro, ka federācijas tiek iepazīstinātas 
ar punktu aprēķinu ar nolūku, lai tās varētu pārliecināties, ka tām punkti piešķirti korekti un atbilstoši 
iesniegtajām aktivitātēm, nevis tāpēc, lai kaut ko mainītu vai papildinātu pēc iesniegšanas termiņa 
notecēšanas. 

M. Liepiņš iepazīstina ar finansējuma sadales projektu darbības jomu federācijām atbilstoši LSFP 
valdes 2015.gadā apstiprinātajiem kritērijiem. M. Liepiņš informē, ka darbības jomu federāciju darbība 
2016.gadā ir bijusi līdzīga 2015.gada darbībai. Tā kā šogad samazinājās VKS ziedojumu apmērs, 
Izglītības un zinātnes ministrija paredzēja kompensāciju no valsts budžeta līdzekļiem, līdz ar ko 
finansējums arī 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 finansējuma sadali saskaņā ar LSFP apstiprinātiem finansējuma 
sadales kritērijiem un principiem sporta veidu federācijām un darbības jomu federācijām (pielikumā). 
(Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

4. punkts. Par LSFP 2017.gada budžetu 

M.Liepiņš informē, ka LSFP 2017. gada budžetā ir precizēta atlikuma summa uz 2017.gadu pēc 
atskaišu saņemšanas no sporta federācijām 2017.gada janvārī par 2016. gadu.  

Nolemj: Pieņemt zināšanai M. Liepiņa ziņojumu (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

5. punkts. Par LSFP 2017.gada kopsapulces sasaukšanu.  

E. Fogelis informē par priekšlikumu sasaukt LSFP ikgadējo biedru kopsapulci 2017.gada 14.martā 
VAS “Latvijas Valsts meži” konferenču zālē, Rīgā, Vaiņodes ielā 1, kur norisinājās arī iepriekšējā, 
2016.gada LSFP biedru kopsapulce. P. Apinis ierosina kopsapulces sākuma laiku noteikt 14.00. M. 
Liepiņš iepazīstina ar 2016.gada kopsapulces darba kārtību un norāda, ka būtiskākā atšķirība no 
pagājušā gada kopsapulces ir tā, ka 2017.gada kopsapulces darba kārtībā ir iekļaujams arī punkts par 
LSFP valdes vēlēšanām. E. Fogelis norāda, ka pašreizējās LSFP valdes pilnvaru termiņš ir līdz 
2017.gada 31.maijam, tomēr sasaukt atsevišķi biedru kopsapulci tikai LSFP valdes vēlēšanu dēļ 
papildus šī gada maijā nebūtu lietderīgi, līdz ar to arī LSFP valdes vēlēšanas būtu organizējamas un 
attiecīgs punkts iekļaujams ikgadējās biedru kopsapulces darba kārtībā, kas plānota 2017.gada 
14.martā.  

M. Liepiņš iepazīstina ar LSFP valdes vēlēšanu nolikuma projektu, kam par pamatu ņemts 
2013.gada LSFP valdes vēlēšanu nolikums. M. Liepiņš ierosina noteikt LSFP prezidenta un valdes 
locekļu kandidātiem prasībās attiecībā uz pieredzi federāciju vai citu sporta organizāciju vadībā un jautā 
valdes locekļu viedokli attiecībā uz šo jautājumu.  

Diskusija par LSFP valdes vēlēšanu nolikumu: E. Fogelis, J. Naglis, M. Liepiņš, D. Zaļupe, P. 
Apinis, R. Emuliņš. M. Liepiņš ierosina vēlēšanu nolikumā paredzēt, ka LSFP prezidenta amata 
kandidātam jābūt izvirzītam no ne mazāk kā 1/10 daļas jeb 9 atzītajām sporta federācijām, 
nediferencējot tās olimpiskajās un neolimpiskajās federācijas, kā tas bija paredzēts 2013.gada vēlēšanu 
nolikumā.  
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Nolemj:  
5.1. Noteikt LSFP 2017.gada biedru kopsapulces norisi 2017.gada 14.martā pulksten 14.00 VAS 

“Latvijas Valsts meži” konferenču zālē, Rīgā, Vaiņodes ielā 1, iekļaujot biedru kopsapulces darba kārtībā 
punktu par LSFP prezidenta, LSFP valdes locekļu un revīzijas komisijas locekļu vēlēšanām (Par: 10; 
Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

5.2. Apstiprināt LSFP 2017.gada valdes vēlēšanu nolikumu, kas nosaka LSFP prezidenta, valdes 
locekļu un revīzijas komisijas locekļu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību (pielikumā). (Par: 10; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0). 

 
6. punkts. Informācija par Latvijas Skolu ziemas olimpisko festivālu. 

I. Ciemite informē par Latvijas Skolu ziemas olimpiskā festivāla norisi 2017.gada 3.-4. februārī 
Ērgļos, ko organizēja LSFP sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju, Ērgļu novada domi un sporta 
veidu federācijām. I. Ciemite informē par festivāla disciplīnām, būtiskākajiem jaunumiem un rezultātiem, 
kā arī sniedz ieskatu festivāla norisē, prezentējot fotogrāfijas no festivāla. Tāpat I.Ciemite norāda uz 
veiksmīgo sadarbību ar sadarbības partneriem un vēstnešiem. E. Fogelis pateicas LSFP komandai un 
visām iesaistītajām pusēm par sekmīgo festivāla organizēšanu un izsaka viedokli, ka, ņemot vērā šī 
gada pieredzi, Latvijas Skolu ziemas olimpiskais festivāls būtu jāorganizē arī turpmākajos gados. 

Nolemj: Pieņemt zināšanai I. Ciemites un E. Fogeļa ziņojumu (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

7. punkts. Dažādi. 

7.1. Par biedrības “Latvijas Regbija federācija” iesniegumu par izmaiņām starptautisko 
organizāciju nosaukumos 

M. Liepiņš informē, ka saskaņā ar izmaiņām biedrības “Latvijas Regbija federācija” statūtos LSFP 
saņemts iesniegums (MK noteikumi Nr.1396 1.pielikums) par izmaiņu veikšanu atzīto sporta federāciju 
atzīšanas apliecībā un sporta reģistrā attiecībā uz starptautisko sporta organizāciju oficiālo nosaukumu 
un tā tulkojumu latviešu valodā.  

Nolemj: Veikt izmaiņas biedrības “Latvijas Regbija federācija” atzīšanas apliecībā un sporta 
reģistrā, kā attiecīgo starptautisko sporta organizāciju oficiālos nosaukumus un to tulkojumus latviešu 
valodā norādot: “WR (World Rugby) – Pasaules Regbijs (Pasaules Regbija Savienības Asociācija)” un 
“RE (Rugby Europe) – Eiropas Regbijs (Eiropas Regbija Savienības Asociācija)”  (Par: 10; Pret: 0; 
Nepiedalās: 0). 

 
7.2. Par biedrības “Latvijas Sumo savienība” atkārtoto iesniegumu par sporta federācijas 

atzīšanu  

M. Liepiņš informē, ka biedrībai “Latvijas Sumo savienība” atteikta atzīšana ar LSFP valdes 
03.10.2016. lēmumu, konstatējot, ka sporta federācija neatbilst Sporta likumā noteiktajiem sporta 
federācijas atzīšanas kritērijiem. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.1396, ja LSFP valde pieņem lēmumu par 
atteikumu atzīt sporta federāciju, atkārtotu iesniegumu par sporta federācijas atzīšanu var iesniegt ne 
agrāk kā pēc trijiem mēnešiem, skaitot no dienas, kad stājies spēkā lēmums par atteikumu atzīt sporta 
federāciju. 31.01.2017. LSFP saņemts atkārtots biedrības “Latvijas Sumo savienība” iesniegums (MK 
noteikumi Nr.1396 1.pielikums) par sporta federācijas atzīšanu. M. Liepiņš norāda, ka iesniegums 
nododams atkārtotai izskatīšanai LSFP Sporta federāciju komisijā.  

Nolemj: Nodot biedrības “Latvijas Sumo savienība” atkārtoto iesniegumu par sporta federācijas 
atzīšanu izskatīšanai LSFP Sporta federāciju komisijā (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
7.3. Par biedrības “Latvijas Sporta jogas federācija” iesniegumu par sporta federācijas atzīšanu 

M. Liepiņš informē, ka 09.01.2017. tika pieņemts LSFP valdes lēmums nerekomendēt biedrības 
“Latvijas Sporta jogas federācija” atzīšanu, jo tika saņemts eksperta atzinums no LSPA, un secināts, ka 
joga skar medicīnas jomu un tikai pēc Latvijas Nacionālās sporta padomes atzinuma saņemšanas (MK 
noteikumu Nr.1396 9.punkts)  var pieņemt lēmumu par sporta federācijas atzīšanu vai par atteikumu 
atzīt Latvijas Sporta jogas federāciju. 30.01.2017. saņemts federācijas iesniegums un jauns eksperta 
atzinums par sporta jogu. M. Liepiņš norāda, ka iesniegums nododams atkārtotai izskatīšanai LSFP 
Sporta federāciju komisijā. 

Nolemj: Nodot biedrības “Latvijas Sporta jogas federācija” iesniegumu par sporta federācijas 
atzīšanu atkārtotai izskatīšanai LSFP Sporta federāciju komisijā (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
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7.4. Par Valsts prezidenta balvas izcīņas sacensībām vieglatlētikā 2017 

E. Fogelis informē, ka LSFP saņemts Valmieras pilsētas pašvaldības, Latvijas Vieglatlētikas 
savienības un Vidzemes Olimpiskā centra kopīgs iesniegums ar lūgumu atbalstīt 23. Valsts prezidenta 
balvas izcīņas rīkošanu, piešķirot finansiālu atbalstu EUR 25 000 apmērā sacensību tehnisko, 
mārketinga un sportisko aktivitāšu nodrošināšanai.  

Nolemj: No starptautisko sporta sacensību rīkošanai Latvijā 2017.gadā paredzētā finansējuma 
rezervēt 25 000 EUR Valsts prezidenta balvas izcīņas sacensību finansiālam atbalstam, lūdzot precizēt 
iesniegumam pievienoto sacensību norises izdevumu tāmi (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 

 
7.5. Par Latvijas Ārstu biedrības iesniegumu 

E. Fogelis informē, ka LSFP saņemts Latvijas Ārstu biedrības iesniegums ar lūgumu LSFP 
finansiāli atbalstīt Latvijas Ārstu biedrības trešo gadu pēc kārtas organizēto tālākizglītības pasākumu 
sporta skolotājiem un bērnu un jauniešu treneriem – konferenci “Sports un bērnu un jauniešu veselība”, 
kas norisināsies šī gada 24.martā Rīgā, Starptautiskajā izstāšu centrā “Ķīpsala”.  

Nolemj: Rezervēt 3 000 EUR Latvijas Ārstu biedrības organizētā tālākizglītības pasākuma sporta 
skolotājiem un bērnu un jauniešu treneriem – konferences “Sports un bērnu un jauniešu veselība” 
finansiālam atbalstam (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 

7.6. Par izmaiņām LSFP Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas sastāvā 

E. Puriņš norāda, ka ar LSFP valdes 15.12.2016. lēmumu A. Balodis-Rozītis apstiprināts par LSFP 
ģenerālsekretāru, bet E. Puriņš saskaņā ar valdes lēmumu cita starpā turpmāk veic arī LSFP Sporta 
speciālistu sertifikācijas komisijas sekretāra pienākumus. Ņemot vērā iepriekšējo praksi, ka LSFP 
ģenerālsekretārs kā LSFP pārstāvis ir Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas loceklis, bet komisijas 
sekretārs nav komisijas sastāvā, E. Puriņš norāda, ka valdei būtu jāpieņem lēmums par izmaiņu 
izdarīšanu Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas sastāvā, A.Balodi-Rozīti iekļaujot komisijā E. Puriņa 
vietā.   

Nolemj: Iekļaut LSFP ģenerālsekretāru A. Balodi-Rozīti LSFP Sporta speciālistu sertifikācijas 
komisijas sastāvā, nomainot E. Puriņu, kurš atbilstoši LSFP valdes 15.12.2016. lēmumam veic LSFP 
Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas sekretāra pienākumus (Par: 10; Pret: 0; Nepiedalās: 0). 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs:        Einars Fogelis 
 
 
 
 
Protokolēja:        Artūrs Balodis-Rozītis 
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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. 

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. M.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 


