IZRAKSTS

Biedrība „Latvijas Paralimpiskā komiteja”
Reģ.Nr.40008025464 Stabu ielā-60, Rīgā LV- 1011,tel.67809433
Izpildkomitejas un Valdes sēdes protokols
Rīgā

2019. gada 18.janvārī

Nr.01/2019

Sēde notiek: Rīgas Dome, Portretu zāle, Rātslaukums -1, Rīgā.
Sēde sākas: plkst. 10.00
Sēdi vada: LPK prezidente Daiga Dadzīte
Sēdē piedalās: 16 balsstiesīgi Izpildkomitejas biedri, 2 Sadarbības partneru parstāvji, LPK
Valde, LPK darbinieki, pieaicinātie.
Izpildkomiteja Valde ir lemttiesīga.
LPK Valde – Prezidente Daiga Dadzīte, Viceprezidents Aigars Apinis, Ģenerālsekretāre
Liene Apine
LPK Izpildkomiteja:
Aldis Šūpulnieks – Latvijas Invalīdu sporta federācija
Haralds Lučkovskis – Latvijas Invalīdu Peldēšanas federācija
Oskars Gailišs – Latvijas Riteņbraukšanas federācija
Darja Tikhomirova - Latvijas Jātnieku federācija
Latvijas Invalīdu jāšanas federācija
Gints Jonasts – Latvijas Loka šaušanas federācija
Natālija Novikova – Latvijas Tenisa Savienība
Atis Rukšāns – Latvijas Orientēšanās federācija
Renāte Līne – Latvijas Airēšanas federācija
Mārtiņš Čampa – Latvijas Neredzīgo Sporta savienība
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Oļegs Kameņevs – Latvijas Stājhokeja federācija
Artis Zentelis – Latvijas Kērlinga federācija
Ina Jozepsone – Latvijas Galda tenisa federācija
Uldis Ektermanis – Latvijas Invalīdu sēdvolejbola asociācija
Māris Liepiņš – Latvijas Taekvando federācija
Romāns Blumentāls – Latvijas galda hokeja federācija
LPK Sadarbības partneri:
Gaļina Kaņējeva – Latvijas Speciālā olimpiāde
Iveta Kraze – Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, prezidente
Gunta Vazdika – Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas pārstāve
LPK darbinieki:
Andrejs Filipavičs – LPK sporta organizators
Kaspars Iesaliņš – LPK izpilddirektors
Inese Ulmane – LPK biroja vadītāja, lietvede
Zane Skujiņa – Sabiedrisko attiecību speciāliste
Līga Muzikante – LPK revidente
Pieaicinātie parstāvji:
Edgars Severs – IZM Sporta departamenta direktors
Dace Bērziņa – LPK grāmatvede
Dzintra Bērziņa – Latvijas Neredzīgo Sporta Federācija, surdotulks
Mareks Matisons – Latvijas Para Ledus Hokeja federācija
Andris Ulmanis – Latvijas Stājhokeja federācijas pārstāvis
Sēdi protokolē: Inese Ulmane – LPK lietvede
Darba kārtība:
1. 2019.gada Valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports “apakšprogrammas 09.25.00
‘’Dotācija biedrībai ‘’Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai”
finansējuma sadales apstiprināšana;
2. Par AS “Latvijas Valsts meži” dāvinājumu/ ziedojumu;
2

3. Par grāmatvedības dokumentāciju un atskaitēm;
4. Par LVP sportistu un treneru sastāvu, Eiropas un Pasaules čempionāti, kvalifikācija
Vasaras Paralimpiskām spēlēm Tokija -2020.
5. Dažādi.
1.–2. Par budžeta sadales projektu “Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā
komiteja” pielāgotā sporta attīstībai 2019.gadam.
Par AS ‘’Latvijas Valsts meži” dāvinājumu/ziedojumu.

LPK prezidente Daiga Dadzīte informē Izpildkomitejas biedrus un klātesošos pārstāvjus, par
Valsts budžeta finansējuma sadalījumu 2019.gadam no sporta apakšprogrammas 09.25.00.
“Dotācija biedrībai ‘’Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai 2019.gadam.
Tā kā no “Latvijas Valsts mežiem”(LVM) ziedojuma piešķirtā finansējuma apjoms ir
samazinājies par 10% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, tiek samazināts finansējums par 10
% “Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijai” un “Latvijas Speciālās olimpiādei” programmu
īstenošanai.
Pamatojoties uz faktiem, ka “Latvijas Bobsleja un Skeletona federācija” ir iesniegusi
nekorektas atskaites par 2018. gadu, tad LPK Valde ir pieņēmusi lēmumu šobrīd neslēgt ar
šo federāciju 2019. gada finansējuma līgumu un pieprasīt paskaidrojumu par valsts līdzekļu
izlietojumu.
“Latvijas Bobsleja un Skeletona federācijai” tiek dota iespēja iesniegt detalizētu, pamatotu
atskaiti līdz 2019. gada 31. janvārim. Ja šī atskaite vēl joprojām nebūs pamatota, tad LPK
Valde lems par turpmāko rīcību šajā sakarā.
IZM Sporta departamenta direktors Edgars Severs izsaka savu viedokli:
1. Ar 2018.gada 1.jūliju ir stājušies spēkā grozījumi Sporta likumā – konkrēti likuma
13.panta septītā daļa tagad nosaka: “Ja sportists, sporta organizācija vai sporta
darbinieks nepilda šajā likumā, citos sporta jomu regulējošos normatīvajos aktos vai
līgumā par valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļu piešķiršanu noteiktos pienākumus,
institūcija, kura piešķīrusi finanšu līdzekļus, izvērtē pārkāpuma raksturu un pieņem
lēmumu par attiecīgajam sportistam, sporta organizācijai vai sporta darbiniekam
piešķirto finanšu līdzekļu izmaksas pārtraukšanu un citu līgumā paredzēto sankciju
piemērošanu.”
2. Tas nozīmē, ja valsts finansējuma budžeta saņēmējs nepilda līgumā noteikto, tad
Latvijas Paralimpiskai komitejai ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums attiecīgi reaģēt
un apturēt finansējumu.
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3. Par tai piešķirot līdzekļu izlietojumu atbildība ir jāuzņemas “Latvijas Bobsleja un
Skeletona federācijai” – finanšu plūsmai ir jābūt caurspīdīgai un nevar būt ne runas
par naudas ieskaitīšanu citā kontā. Katrā ziņā pirms šādas darbības veikšanas šai
federācijai bija jāsaņem saskaņojums no LPK.
4. Jaunu līgumu slēgt var tikai tad, ja ir izpildītas iepriekš uzņemtās saistības. Tātad
tikai tad, kad federācija ir pilnībā atskaitījusies par saņemtajiem budžeta līdzekļiem
un LPK Valde ir pārliecinājusies par to pamatotu izlietojumu.
5. Ja federācija nespēj pamatot līdzekļu izlietojumu, LPK vajadzētu vērsties atbilstošās
valsts iestādēs ar ziņojumu, ka šī federācija līdzekļus nav izmantojusi saskaņā ar
līgumā noteiktajam mērķim.
Finansējumu no Valsts budžeta programmas “Sports” apakšprogrammas 09.25.00 “Dotācija
Latvijas Paralimpiskai komitejai” pielāgotā sporta attīstībai un LVM ziedojuma sadales
projektu 2019.gadam, skatīt pielikumā.
Balsojums: Apstiprināt 2019.gada Valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports
“apakšprogrammas 09.25.00 “Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā
sporta attīstībai” finansējuma sadales projektu.
Par – 16; pret – 1; atturas – 0.
Nolemj: Apstiprināt 2019.gada Valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports
“apakšprogrammas 09.25.00 “Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā
sporta attīstībai” finansējuma sadales projektu.
3. Par grāmatvedības dokumentāciju un atskaitēm
Vārds tiek dots LPK grāmatvedei Dacei Bērziņai.
Piešķirot finansējumu 2019.gadam, tiek slēgti sadarbības līgumi ar federācijām un visi
līgumā norādītie punkti ir jāievēro. Kā liecina prakse, ne vienmēr tas tiek ievērots.
Par 2018. gadu – LPK federāciju darbs ir uzlabojies, atskaites ir nodotas.
31.01.2019. plkst.16.00, Latvijas Paralimpiskās komitejas telpās, Stabu ielā 60, tiek plānota
federāciju grāmatvežu sapulce.
4. Par Vienības sportistu un treneru sastāvu, Eiropas un Pasaules čempionāti,
kvalifikācija Vasaras Paralimpiskām spēlēm Tokija - 2020.
Ņemot vērā, ka 2020.gadā notiks Vasaras Paralimpiskās spēles Tokijā, tad šogad prioritāte ir
Vienības sportistu piedalīšanās Pasaules un Eiropas čempionātos, reitinga punktu iegūšanai
un kvalifikācijai olimpiādei.
Šogad notiks IWAS Pasaules spēles Dubajā, kur piedalīsies vairāki jauni parasportisti ložu
šaušanā, ratiņpaukošanā un vieglatlētikā. Piedalīšanās šāda līmeņa sacensībās ir pieredzes
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iegūšana startēt augstā starptautiskā līmenī un iespēja izpildīt normatīvus, kas veicinātu
iespēju kvalificēties paralimpiskajām spēlēm Tokijā.
Latvijas Paralimpiskās komitejas Vienības sastāvs ir 6 sportisti: Aigars Apinis, Diāna
Dadzīte, Dmitrijs Silovs, Edgars Bergs, Rihards Snikus, Jurijs Semjonovs.
Treneri: Aldis Šūpulnieks, Maija Ukstiņa, Darja Tikhomirova, Haralds Lučkovskis,
Siegfried Julius Wegener, Dmitrijs Duškins.
Darba līgumi Vienības sportistiem un treneriem tiek pagarināti uz 1(vienu) gadu. Slēdzam
līgumus uz terminētu laiku, tas ir viens gads, ar paraiejādes sportistu Rihardu Snikus un
treneri Darju Tikhomirovu, para peldēšanas sportistu Juriju Semjonovu un treneriem
Haraldu Lučkovski, Dmitriju Duškinu.
5. Dažādi
Latvijas Paralimpiskā komiteja ir saņēmusi iesniegumu no Latvijas Para Ledus Hokeja
federācijas, par uzņemšanu Paralimpiskajā komitejā kā juridisko biedru.
Pamatojoties uz LPK Valdes lēmumu, no LPK biedru statusa tikusi izslēgta “Latvijas
Kamaniņu hokeja federācija” un uzņemta “Latvijas Para Ledus Hokeja Federācija” kā
juridisks biedrs.

Sēdi slēdz plkst.12.00.

Sēdes vadītāja:
Dadzīte

/PARAKSTS/

LPK prezidente Daiga

Sēdi protokolēja:
Ulmane

/PARAKSTS/

LPK lietvede Inese

Rīgā, 2019. gada 18. janvārī
IZRAKSTS PAREIZS
31.01.2019. D.Dadzīte
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