
Valdes sēdes protokols 
 

RĪGĀ 
                                                                                                
01.07.2021.         Nr. 21-003   
  
Liepājas ielā 3b, Rīgā, plkst. 18.00 
 
Piedalās valdes locekļi:  
 

1. Vjačeslavs Semenkovs – valdes priekšsēdētājs 
2. Armands Šļars – valdes loceklis 
3. Eduards Elksnins – valdes loceklis 

 
Valdes sēdi vada V. Semenkovs, protokolē A. Šļars 

Darba kārtība: 

1. Par 2020.gada valsts kapitālsabiedrību ziedojumu (VKS) dotācijas atlikuma pārplānošanu.  
2. Par 2020./2021.gada valsts budžeta līdzekļu (VBL) apakšprogrammas Nr. 99.00.00 "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem" dotācijas atlikuma pārplānošanu.  
3. Par sacensību kalendāra plāna aktuālajām izmaiņām.  
4. Dažādi. 
 
Izskatīts:   

1. V. Semenkovs informē par VKS līdzekļu atlikumiem no 2020.g. un izmaiņām plānoto 
sacensību finansēšanai. B.J. Spēles  „Baltijas Tīģerēns 2021” saņēma RD IKSD finansējumu  
sakarā ar konkursu  "Bērnu un jauniešu sacensību norise Rīgas pilsētā", taču tad plānotais šo 
sacensību finansējums no VKS dotācijas zaudēja aktualitāti. Piedāvā izmantot naudas atlikumu 
starptautisko sacensību „Baltijas Dzintara kauss 2021” finansējumam, un piedāvā atbalstīt šo 
iniciatīvu. 
 
Balsošana: par – 3 (visi); pret - 0; atturas – 0  
Lēmums:  pārplānot VKS 2020.g. dotāciju un piešķirt „Baltijas Dzintara kauss 2021” sacensību 
finansēšanai. 

 
2. V. Semenkovs informē par VBL līdzekļu atlikumiem no 2020/2021.g. dotācijas pēc 
apakšprogrammas Nr. 99.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"  un izmaiņām plānotajā 
treneru mācību semināra finansēšanā 2021.g. septembrī. Treneru mācību seminārs saņēma LSFP 
finansējumu sakarā ar konkursu “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem”, 
sakarā ar to ir nepieciešams veikt korekcijas pasākumu izdevumu tāmē. Piedāvā piešķirt atlikušo 
naudu izlases komandas sagatavošanai.  A.Šļars piedāvāja atbalstīt šo iniciatīvu. 
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Balsošana: par – 3 (visi); pret - 0; atturas – 0  
Lēmums:  apstiprināt VBL apakšprogrammas Nr. 99.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem"  2021.gada plānoto pasākumu izdevumu tāmes izmaiņas, un piešķirt atlikušos 
naudas līdzekļus izlases komandas sagatavošanas vajadzībām.  
 
3. A.Šļars informē par 28.-29.augustā plānoto Baltijas bērnu-jauniešu spēļu „Baltijas Tīģerēns 
2021” organizēšanas un iespējamiem gaidāmajiem ierobežojumiem. Piedāvāja pārcelt sacensības 
„Baltijas Tīģerēna kauss 2021” uz 2021.g. septembra mēneša otro pusi. V.Semenkovs ierosināja 
par „Baltijas Tīģerēna kauss 2021” datumu noteikt 18.-19. septembri. 

 
Balsošana: par – 3 (visi); pret - 0; atturas – 0  
Lēmums:  pārcelt „Baltijas Tīģerēna kauss 2021” uz 2021.g. 18.-19.septembri. 

 
 

 
 
 
  

 
 
LTF Valdes priekšsēdētājs:                  Vjačeslavs Semenkovs 

 
Protokolējis:                             Armands Šļars  


