Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programma 09.00.00 “Sports” 2017.gadam (euro)
Progr,
apakšpr.
kods
09.00.00
09.04.00
09.08.00
09.09.00
09.10.00
09.12.00
09.16.00
09.17.00
09.19.00
09.21.00
09.23.00
09.25.00

Programmas/apakšprogrammas nosaukums

Finansējums

SPORTS
Sporta būves
Balvas par izciliem sasniegumiem sportā
Sporta federācijas un sporta pasākumi
Murjāņu sporta ģimnāzija
Latvijas Sporta muzejs
Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā
Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai
Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Augstas klases sasniegumu sports
Valsts ilgtermiņa saistības sportā – Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts
galvoto aizdevumu atmaksai
Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai

49 811 864
17 424 830
42 686
3 039 005
2 012 392
85 763
1 282 415
1 650 000
14 666 398
6 718 036
2 525 339
365 000

Latvijas Nacionālā sporta padome
Vaļņu iela 2, Rīga, LV 1050, Latvija
Tālrunis 67047933; fakss 67047929
e-pasts: lnsp@izm.gov.lv

Lēmuma projekts
Ministru kabinetā
Ministru prezidenta zālē
Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2017.gada 5.janvārī
plkst.10:00

3. Par valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” sadalījumu 2017.gadā
3.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
3.2. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumus par apropriācijas pārdali:
3.2.1. no Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada budžeta apakšprogrammas
09.04.00 “Sporta būves” uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada budžeta
apakšprogrammu 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” 97 761 euro apmērā, lai
palielinātu finanšu rezerves apjomu (finansējuma apjomu, kas sadalāms ar atsevišķu Izglītības
un zinātnes ministrijas rīkojumu saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Finanšu
piešķiršanas sportam komisijas sagatavotajiem priekšlikumiem);
3.2.2. no Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada budžeta apakšprogrammas
09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” uz Izglītības un zinātnes ministrijas
2017.gada budžeta apakšprogrammu 09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports”
37 500 euro apmērā, lai nodrošinātu finansējumu Augstas klases sportistu sagatavošanas
centru sistēmas pirmā posma īstenošanai Limbažu novada pašvaldībā (piecu sportistu mācību
– treniņu procesa nodrošināšanai smaiļošanā un kanoe airēšanā) no 2017.gada 1.janvāra līdz
2017.gada 31.decembrim.
3.3. Atbalstīt šādu valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas
09.04.00 “Sporta būves” sadalījumu 2017.gadā:
Nr.
Dotācijas
Dotācijas mērķis (saņēmējs)
p.k.
apmērs euro
Dotācija valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu saimnieciskās darbības
nodrošināšanai
1. SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””
314 425
2. VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””
200 000
3. SIA “Tenisa centrs “Lielupe””
36 000
4. SIA “Sporta centrs “Mežaparks””
44 344
5. Bērnu un jauniešu sporta burāšanas centra (Pāvu ielā 14, Rīgā)
24 188
uzturēšanai
6. Biedrībai “Latvijas Jātnieku federācija” (Sporta centram
9 000
“Kleisti”)
2017.gada valsts budžetā iezīmētais mērķfinansējums investīcijām valsts
nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem saskaņā ar
Ministru kabineta un Saeimas lēmumiem
7. Valmieras pilsētas pašvaldībai Vidzemes Olimpiskā centra
1 982 869
Valmierā attīstības projekta īstenošanai
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Valmieras pilsētas pašvaldībai Vidzemes Olimpiskā centra
Valmierā attīstībai
Valmieras
pilsētas
pašvaldībai
J.Daliņa
stadiona
rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas būvniecībai
SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” attīstības projekta īstenošanai
Ventspils pilsētas pašvaldībai Olimpiskā centra “Ventspils”
attīstības projekta īstenošanai
Ventspils pilsētas pašvaldībai Olimpiskā centra “Ventspils”
attīstībai
Liepājas pilsētas pašvaldībai Liepājas Olimpiskā centra
vieglatlētikas manēžas būvniecībai
Liepājas pilsētas pašvaldībai slēgto tenisa kortu būvniecībai
Cēsu pilsētas pašvaldībai Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijas
projekta īstenošanai
Siguldas novada pašvaldībai Siguldas sporta kompleksa
būvniecības projekta īstenošanai
Biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” Olimpiskā centra
“Elektrum” attīstībai
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Jēkabpils multifunkcionālās
halles būvniecībai
Madonas pilsētas pašvaldībai biatlona un slēpošanas bāzes
“Smeceres sils” attīstībai
Bauskas novada pašvaldībai Bauskas peldbaseina būvniecībai
Biedrībai “V.Freidenfelda Latvijas Brīvās cīņas sporta klubsinternāts” sporta kluba – internāta renovācijas pabeigšanai
KOPĀ:

102 382
1 100 000
4 155 881
1 550 000
100 000
2 735 625
1 550 000
1 150 000
486 355
100 000
600 000
600 000
300 000
186 000
17 327 069

3.4. Atbalstīt šādu valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas
09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” sadalījumu 2017.gadā:
Nr.
Dotācijas mērķis (saņēmējs)
p.k.
1. Dotācija biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome”, t.sk.:
– Sadalei atzītajās sporta federācijās nodarbināto sporta
speciālistu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika posmā no
2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim
atbilstoši biedrības “Latvijas Sporta federāciju
padome” izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes
ministriju saskaņotiem kritērijiem
– Deleģēto uzdevumu un pasākumu īstenošanai, ietverot
sadali atzītajām sporta federācijām atbilstoši biedrības
“Latvijas Sporta federāciju padome” izstrādātiem un ar
Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem
– Sadalei atzīto sporta federāciju 2017.gadā Latvijā
organizēto starptautisko sporta sacensību (t.sk., Latvijas
Nacionālajā sporta padomē saskaņoto Eiropas un
pasaules čempionātu finālturnīru) organizatorisko
izdevumu segšanai atbilstoši biedrības “Latvijas Sporta

Dotācijas
apmērs euro
2 621 000
619 400

1 631 600

200 000
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2.

federāciju padome” izstrādātiem un ar Izglītības un
zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem
– Sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu
organizēšanai Latvijā
– Skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā
– Sporta stipendiju konkursam atbilstoši biedrības
“Latvijas Sporta federāciju padome” izstrādātam un ar
Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotam konkursa
nolikumam
– Dopinga kontrolēm Latvijas sportistiem
Dotācija biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja”, t.sk.:

70 000
40 000
40 000

20 000
89 000

– projekta “Sporto visa klase” īstenošanai
56 000
– pasākuma “Latvijas Gada balva sportā 2017”
33 000
organizēšanai
3. Dotācija Latvijas Sporta muzejam grāmatas “Latvijas sporta
35 000
lepnums 1918-2018” izdošanai
4. Dotācija Cēsu novada pašvaldībai VII Latvijas Jaunatnes
80 000
vasaras Olimpiādes rīkošanai
2017.gada valsts budžetā iezīmētais mērķfinansējums saskaņā ar Saeimas
lēmumiem
5. Dotācija biedrībai “Latvijas Bridža federācija” Latvijas
9 522
jaunatnes komandu dalībai Eiropas čempionātā
6. Dotācija biedrībai “Latvijas Hokeja federācija” bērnu un
90 000
jaunatnes hokeja attīstības programmai
7. Dotācija biedrībai “Latvijas Jātnieku federācija” bērnu un
4 500
jauniešu sporta pasākumiem
8. Dotācija biedrībai “Latvijas Sporta izglītības iestāžu “Direktoru
12 000
padome”” darbības nodrošināšanai
9. Dotācija biedrībai “Latvijas Taekwon-do ITF asociācija”
7 000
inventāra iegādei
10. Dotācija biedrībai “Latvijas Volejbola federācija” grāmatas par
7 000
volejbola vēsturi izdošanai
11. Dotācija biedrībai “Latvijas Šaha federācija” inventāra iegādei
6 700
12. Dotācija Lielvārdes novada domei sporta inventāra iegādei
3 000
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (biedrībai “Latvijas Neredzīgo
sporta savienība”)
13. Dotācija
biedrībai
“Latvijas
Šaušanas
federācija”
25 000
mikroautobusa iegādei
Finanšu rezerve (ar atsevišķu Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu
sadalāmais finansējums)
14. Finansējuma sadalījums ar atsevišķu Izglītības un zinātnes
109 544
ministrijas rīkojumu saskaņā ar Izglītības un zinātnes
ministrijas Finanšu piešķiršanas sportam komisijas
sagatavotajiem priekšlikumiem
KOPĀ:
3 099 266
3.5. Atbalstīt šādu valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas
09.16.00 “Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā”
sadalījumu 2017.gadā:
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Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dotācijas mērķis (saņēmējs)
Dotācija biedrībai “Latvijas Kamaniņu sporta federācija”
2016./2017.gada pasaules kausa posma kamaniņu sportā
organizēšanai
Dotācija biedrībai “Latvijas Kamaniņu sporta federācija”
2017.gada pasaules čempionāta kamaniņu sportā junioriem
organizēšanai
Dotācija biedrībai “Latvijas Bobsleja un skeletona federācija”
2017.gada pasaules čempionāta junioriem organizēšanai
Dotācija biedrībai “Latvijas Volejbola federācija” 2017.gada
CEV Eiropas čempionāta finālturnīra pludmales volejbolā
organizēšanai
Dotācija biedrībai “Latvijas Orientēšanās federācija” 2017.gada
pasaules čempionāta rogainingā organizēšanai
Dotācija biedrībai “Latvijas Šaha federācija” 2018.gada Eiropas
čempionāta šahā jauniešiem organizēšanai (avansa maksājums)
Dotācija biedrībai “Latvijas Tautas sporta asociācija” 2017.gada
pasaules strādājošo un amatieru sporta spēļu organizēšanai
Dotācija biedrībai “Latvijas Augstskolu sporta savienība”
2017.gada SELL studentu sporta spēļu organizēšanai
Dotācija biedrībai “Latvijas Motosporta federācija” 2017.gada
pasaules kausa posma spīdvejā Latvijas Grand Prix
organizēšanai
KOPĀ:

Dotācijas
apmērs
euro
51 714
88 200
36 900
445 271
49 500
111 600
268 920
77 310
153 000

1 282 415

3.6. Atbalstīt šādu valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas
09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports” sadalījumu 2017.gadā:
Nr.
p.k.
1.

2.
3.
4.

Dotācijas mērķis (saņēmējs)
Dotācija biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja”, t.sk. arī:
– Sportistu atbalsta programmas “TOP50” īstenošanai,
atbalstot sportistus individuālajos olimpiskajos
sporta veidos
– Biedrības “Latvijas Olimpiskā akadēmija” (18 000
euro) un biedrības “Latvijas Olimpiešu klubs” (12 000
euro) darbības nodrošināšanai
Dotācija Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas
Olimpiskā vienība”
Dotācija nodibinājumam “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds”
Finansējums Augstas klases sportistu sagatavošanas centru
sistēmas pirmā posma īstenošanai no 2017.gada 1.janvāra
2017.gada 31.decembrim, t.sk.:
– Dotācija Ventspils pilsētas pašvaldībai
– Dotācija Valmieras pilsētas pašvaldībai
– Dotācija Limbažu novada pašvaldībai
KOPĀ:

Dotācijas
apmērs
euro
1 955 366
120 000

30 000
2 520 000
2 002 670
277 500

135 000
105 000
37 500
6 755 536
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3.7. Saskaņā ar Sporta likuma 9.panta trešās daļas 2.punktu aicināt Izglītības un
zinātnes ministriju apstiprināt valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports”
apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta būves”, 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta
pasākumi”, 09.16.00 “Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu
organizēšanai Latvijā” un 09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports” līdzekļu sadalījumu
2017.gadā saskaņā ar šā protokollēmuma 3.3., 3.4., 3.5. un 3.6. apakšpunktos noteikto.
3.8. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka 2017.gada budžeta
apakšprogrammā 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” finanšu rezervei pilnā
apjomā paredzētais finansējums (109 544 euro apmērā) un apakšprogrammā 09.21.00
“Augstas klases sasniegumu sports” Augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas
pirmā posma īstenošanai Limbažu novada pašvaldībā (piecu sportistu mācību – treniņu
procesa nodrošināšanai smaiļošanā un kanoe airēšanā) paredzētais finansējums (37 500 euro
apmērā) tiek piešķirts tikai pēc likuma “Par valsts budžetu 2017. gadam” 30.panta 1.punktā
noteiktā kārtībā veiktās apropriācijas pārdales.
3.9. Sporta organizācijām, kuras saņem valsts budžeta līdzekļus no 2017.gada budžeta
programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta
pasākumi”, 09.16.00 “Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu
organizēšanai Latvijā”, 09.17.00 “Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai”,
09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports” un 09.25.00 “Dotācija biedrībai “Latvijas
Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai”, nodrošināt, ka to tīmekļvietnē regulāri
tiek publicēta pārskatāma informācija par saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu,
tādejādi nodrošinot sabiedrības informēšanu. Izglītības un zinātnes ministrijai, slēdzot
līgumus ar sporta organizācijām, noteikt minētās informācijas publiskošanas regularitāti, kā
arī publiskojamās informācijas apjomu (saturu).
3.10. Izglītības un zinātnes ministrijai, slēdzot līgumu ar biedrību “Latvijas Volejbola
federācija”, biedrību “Latvijas Šaha federācija”, biedrību “Latvijas Tautas sporta asociācija”
un biedrību “Latvijas Motosporta federācija” par valsts budžeta programmas 09.00.00
“Sports” apakšprogrammā 09.16.00 “Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta
pasākumu organizēšanai Latvijā” paredzēto līdzekļu piešķiršanu, paredzēt finansējuma
saņēmēja pienākumu veikt analīzi par sacensību ekonomiskajiem ieguvumiem un līgumā
noteiktā termiņā attiecīgu izvērtējumu (pārskatu) iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā.
Jautājumu par metodoloģiju izvērtējuma (pārskata) saturam izskatīt nākamajā Latvijas
Nacionālās sporta padomes sēdē.
3.11. Izglītības un zinātnes ministrijai, slēdzot līgumu ar biedrību “Latvijas
Paralimpiskā komiteja” par valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammā
09.25.00 “Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai”
paredzēto līdzekļu piešķiršanu 2017.gadā, noteikt arī biedrībai “Latvijas Nedzirdīgo sporta
federācija” un biedrībai “Latvijas Speciālā Olimpiāde” piešķiramo valsts budžeta līdzekļu
apmēru.

