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Atzītajām sporta federācijām
(nosūtīšanai uz federāciju oficiālajām e-pasta adresēm)

Informācijai:

Izglītības un zinātnes ministrijas
Sporta departamentam

elektroniskā pasta adrese: pasts@izm.gov.lv

Par precizētu sportista definīciju un
federāciju sportistu reģistra izveidi

Biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP) 20.09.2021. nosūtīja
atzītajām sporta federācijām (turpmāk – federācija) vēstuli (Nr. 6-21/62) Par sportista
definīciju federāciju sportistu reģistra izveidei atbilstoši IZM prasībām, kurā vērsa
uzmanību uz federāciju pienākumu izstrādāt (izveidot), ja tāds šobrīd nav, Federācijas
sportistu (atbilstoši LSFP noteiktajai definīcijai) reģistru, kurā tiek reģistrētas personas,
kuras nodarbojas ar attiecīgo sporta veidu un nodrošināt tā publisku pieejamību, kas izriet
no starp LSFP un federāciju noslēgtā sadarbības līguma 2021. gadam (Līguma 2.1.5.
punkts).

Vienlaikus, LSFP ar 20.09.2021. vēstuli informēja federācijas par izstrādāto sportista
definīciju federāciju sportistu reģistra izveidei, kā arī, lai skaidrotu un atbildētu uz
jautājumiem saistībā ar federāciju sportistu reģistra izveidi, LSFP aicināja federāciju
pārstāvjus 28.09.2021. piedalīties attālinātā tiešsaistes sanāksmē, piedaloties arī IZM
Sporta departamenta pārstāvjiem.

28.09.2021. sporta federāciju sanāksmē, uzklausot gan federāciju, gan IZM pārstāvju
viedokļus un jautājumus, tika nolemts aicināt LSFP precizēt sportista definīciju un
atsevišķus ar sportistu reģistra izveidi saistītus jautājumus, tos atkārtoti saskaņojot ar IZM,
pirms gala redakcijas izsūtīšanas sporta federācijām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, LSFP izveidotā ekspertu darba grupa ir precizējusi sportista
definīciju un ar sportistu reģistra izveidi saistītos jautājumus šādā redakcijā, kas
saskaņota ar IZM (IZM 01.11.2021. vēstule Nr. 4-10e/21/3728):

Attiecīgā Latvijā atzītā sporta federācija (turpmāk – Federācija) veido un uztur sportistu
reģistru (turpmāk – Reģistrs), kurā reģistrē personas, kuras nodarbojas ar Federācijas
pārstāvēto sporta veidu (pārstāvētajiem sporta veidiem). Reģistrā iekļauj attiecīgās
Federācijas licencētas vai citādi reģistrētas personas (sportistus), kas sasniegušas vismaz
10 gadu vecumu un vismaz divas reizes gadā ir piedalījušās attiecīgās Federācijas
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sacensību kalendārā iekļautās nacionāla līmeņa vai starptautiskās sporta federācijas
sacensību kalendārā iekļautās starptautiskās attiecīgā sporta veida sacensībās.
Skaidrojumi sportista definīcijas piemērošanai un federācijas sportistu reģistra izveidei:

1. Reģistrā tiek iekļauti dati par personām (sportistiem), kas atbilst sportista definīcijai
iepriekšējā kalendārā gada ietvaros. Attiecīgi periods, par kuru Federācija veido un
reizi gadā aktualizē reģistrā iekļaujamos datus par sportistiem ir no attiecīgā gada
1. janvāra līdz 31. decembrim. Šī perioda ievaros, veidojot Reģistru, Federācija
izvērtē personu atbilstību sportista definīcijai – sasniegts 10 gadu vecuma slieksnis un
dalība vismaz divās sacensībās gada laikā.

2. Nodrošinot personas datu aizsardzības prasības, publiski pieejamajā Reģistra daļā
Federācija iekļauj sportista 1) vārdu; 2) uzvārdu; 3) dzimšanas gadu un 4) attiecīgo
sporta veidu (sevišķi, ja Federācija pārstāv vairākus sporta veidus, atbilstoši
Federācijas atzīšanas apliecībai). Savukārt savā iekšējā lietvedībā Federācija uztur
pilnībā identificējamu Reģistru (t.sk. ar personas kodu vai dzimšanas datiem) un pēc
nepieciešamības vai pieprasījuma var identificēt un pamatot katras personas atrašanos
Reģistrā.

3. Prasība par katras Federācijas sportistu Reģistra izveidi neietekmē jau esošo Federācijas
izveidoto sportistu licencēšanas sistēmu (ja Federācijai tāda ir). Federācija turpina
uzturēt savu iekšējo licencēšanas sistēmu atbilstoši Federācijas noteiktajai kārtībai un
prasībām. Savukārt Reģistrs tiek veidots kā atsevišķs saraksts ar sportistiem, kas,
vērtējot iepriekšējā kalendārā gada ietvaros, atbilst šajā vēstulē minētajai, LSFP/IZM
noteiktajai sportista definīcijai.

4. Gadījumos, ja atbilstoši Federācijas atzīšanas apliecībai Federācija pārstāv vairākus
sporta veidus, persona var tikt iekļauta Reģistrā arī divas vai vairākas reizes, ja katrā no
atsevišķiem Federācijas pārstāvētajiem sporta veidiem (bet ne atsevišķās disciplīnās)
persona atbilst šajā vēstulē minētajai, LSFP/IZM noteiktajai sportista definīcijai.
Reģistrā var tikt iekļauti arī Federācijas licencēti sportisti, kas objektīvu attaisnojošu
iemeslu dēļ neatbilst kritērijam par dalību vismaz divās sacensībās gada laikā
(piemēram, traumu gadījumu, ko pamato attiecīga ārsta izziņa).

5. Neraugoties uz 2021. gada sadarbības līgumos starp LSFP un Federācijām noteikto
termiņu, IZM ir saskaņojusi, ka ņemot vērā, ka Reģistrā paredzēts atspoguļot aktuālos
datus par sportistiem iepriekšējā kalendārā gada ietvaros (t.i. uz 2021. gada 31.
decembri), Federācijām ir pienākums nodrošināt Federācijas tīmekļvietnē publiski
pieejamu Reģistru par 2021. gadu līdz 2022. gada 14. janvārim.

6. Federācijai ir pienākums pēc LSFP vai IZM pieprasījuma pamatot Reģistrā iekļauto
informāciju un sportistu atbilstību noteiktajai sportista definīcijai.

Aicinām rūpīgi iepazīties ar šajā vēstulē minēto informāciju un skaidrojumiem, un atbildīgi
nodrošināt federācijas pienākuma izpildi par sportistu reģistra izveidi atbilstoši LSFP/IZM
noteiktajai sportista definīcijai un tā publisku pieejamību federācijas tīmekļvietnē līdz
2022. gada 14. janvārim, kas izriet no starp LSFP un federāciju noslēgtā sadarbības
līguma.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar LSFP ģenerālsekretāru Artūru Balodi-Rozīti
(arturs.balodis@lsfp.lv; mob. tel. 29156357).

Ar cieņu,
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LSFP ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU
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