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

Sēdes protokols Nr. 1
Sēdes norise: 2021. gada 27. janvārī plkst. 13.00
Sēde attālinātā veidā
Sēdi vada:
J.Reirs

– finanšu ministrs

Sēdē piedalās:
A.Ābele

–

biedrības „Latvijas Augstskolu sporta savienība” prezidente

A.Bērziņš

–

biedrības „Latvijas Tautas sports asociācija” prezidents

D.Dadzīte

–

biedrības „Latvijas Paralimpiskā komiteja” prezidente

S.Ģirģens

–

iekšlietu ministrs

J.Grants

–

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors

E.Fogelis

–

biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” prezidents

I.Klementjevs

–

biedrības „Latvijas sporta veterānu (senioru) savienība” prezidents

R.Petraviča

–

labklājības ministre (līdz plkst. 14.10)

E.Severs

–

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Sporta
departamenta direktors

I.Šuplinska

–

izglītības un zinātnes ministre (līdz plkst. 14.00)

Ž.Tikmers

–

biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” prezidents

D.Zaļupe

–

biedrības „Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome”
priekšsēdētāja

Sēdē piedalās pilnvarotie pārstāvji:
G.Apīnis

–

biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” padomnieks sporta
jautājumos

E.Balševics

–

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

I.Birzniece

–

Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības
veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vadītāja

B.Bļodniece

–

Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre

E.Celmiņa

–

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanās politikas departamenta
direktore

K.Gorkšs

–

biedrības „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” izpilddirektors
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Sēdē pieaicinātie:
L.Apine

–

biedrības „Latvijas Paralimpiskā komiteja” ģenerālsekretāre, Latvijas
Paralimpiskā sporta centra projekta vadītāja

K.Cipruss

–

biedrības “Latvijas Basketbola savienība” ģenerālsekretārs

S.Jantone

–

finanšu ministra biroja vadītāja

K.Lejnieks

–

biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” ģenerālsekretārs

A.Mičule

–

Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktora
vietniece

E.Petrovska

–

Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un
novērtēšanas nodaļas konsultante

J.Plūme

–

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos

S.Riekstiņš

–

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta
apakškomisijas priekšsēdētājs

L.Šulca

–

Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Izglītības, zinātnes,
kultūras, sporta finansēšanas nodaļas vadītāja

J.Upenieks

–

Ministru prezidenta padomnieks ekonomikas jautājumos

R.Vējonis

–

biedrības “Latvijas Basketbola savienība” prezidents

D.Zepa

–

Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas
konsultante

Sēdē nepiedalās:
J.Bordāns

– Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

G.Kaminskis

– biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” priekšsēdis

A.K.Kariņš

– Ministru prezidents, Latvijas Nacionālās sporta padomes priekšsēdētājs

A.Pabriks

– Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs, vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs

A.T.Plešs

– vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

D.Pavļuts

– veselības ministrs

E.Štelmahers

– biedrības „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” prezidents

Sēdi protokolē:
S.Roze

–

Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā eksperte
Darba kārtība

1. Latvijas Nacionālās sporta padomes 2020. gada 3. decembra sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” sadalījumu 2021. gadā
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3. Par U19 Pasaules kausa izcīņas (pasaules čempionāta) basketbolā jauniešiem organizēšanu
Latvijā
4. Par Paralimpiskā sporta centra projekta īstenošanas gaitu
1. Latvijas Nacionālās sporta padomes 2020. gada 3. decembra sēdes protokola
apstiprināšana
(J.Reirs)
Apstiprināt Latvijas Nacionālās sporta padomes 2020. gada 3. decembra sēdes protokolu.
2. Par valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” sadalījumu 2021. gadā
(E.Severs, I.Klementjevs, K.Gorkšs, Ž.Tikmers, B.Bļodniece, D.Dadzīte, J.Reirs)
2.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
2.2. Atbalstīt šādu valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas
09.04.00 „Sporta būves” sadalījumu 2021. gadā:
Nr.
p.k.

Dotācijas
apmērs euro

Dotācijas mērķis (saņēmējs)

Dotācija valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu saimnieciskās darbības
nodrošināšanai (627 957 euro)
1.

SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””

341 000

2.

VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””

216 000

3.

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” (tai skaitā Bērnu un jauniešu sporta
burāšanas centra (Pāvu ielā 14, Rīgā) uzturēšanai 24 188 euro)

41 957

4.

SIA „Tenisa centrs „Lielupe””

20 000

5.

Biedrībai „Latvijas Jātnieku federācija” (Sporta centram „Kleisti”)

9 000

2021. gada valsts budžetā iezīmētais mērķfinansējums investīcijām valsts nozīmes sporta
infrastruktūras attīstības projektiem saskaņā ar Saeimas lēmumu (956 058 euro)
6.

Rēzeknes pilsētas pašvaldībai Olimpiskā centra „Rēzekne” būvniecībai
KOPĀ:

956 058
1 584 015

2.3. Atbalstīt šādu valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas
09.09.00 „Sporta federācijas un sporta pasākumi” sadalījumu 2021. gadā:
Nr.
p.k.
1.

Dotācijas mērķis (saņēmējs)
Dotācija biedrībai „Latvijas Sporta federāciju padome”

Dotācijas
apmērs euro
2 377 969
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2.

Dotācija biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja”, tai skaitā:
– projekta „Sporto visa klase” organizēšanai
– projekta „Sporto visa klase” zinātniskajam projektam
– Sporta nozares 2021. gada noslēguma svinīgā pasākuma „Trīs
zvaigžņu balva” organizēšanai

135 000
60 000
30 000
45 000

3.

Sporta nozares aktualitāšu un norišu atspoguļošanai, kā arī sporta
aktivitāšu popularizēšanai sabiedrībā

90 000

4.

Dotācija biedrībai „Latvijas Augstskolu sporta savienība” Latvijas
studentu izlases basketbolā dalībai 30. Pasaules vasaras Universiādē
Čendu (Ķīnā) no 2021. gada 18. augustam līdz 28. augustam

15 680

KOPĀ:

2 618 649

2.4. Atbalstīt šādu valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas
09.16.00 „Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā”
sadalījumu 2021. gadā:
Nr.
p.k.

Dotācijas
apmērs euro

Dotācijas mērķis (saņēmējs)

1.

Biedrībai „Latvijas Tenisa savienība” Billie Jean King Cup
organizēšanai

90 000

2.

Biedrībai „Latvijas Basketbola savienība” 2021. gada Eiropas
čempionāta basketbolā vīriešiem kvalifikācijas spēļu (sabraukuma
turnīra) organizēšanai

53 621

3.

Biedrībai „Latvijas Basketbola savienība” 2021. gada Eiropas
čempionāta basketbolā sievietēm kvalifikācijas spēļu (sabraukuma
turnīra) organizēšanai

44 326

4.

Biedrībai „Latvijas Automobiļu federācija” 2021. gada FIA Eiropas
čempionāta autokrosā posma organizēšanai

27 468

5.

Biedrībai „Latvijas Jātnieku federācija” 2021. gada Pasaules kausa
Centrāleiropas zonas posma CS12*-W/CSIYH1* organizēšanai

27 000

KOPĀ:

242 415

2.5. Atbalstīt šādu valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas
09.21.00 „Augstas klases sasniegumu sports” sadalījumu 2021. gadā:
Nr.
p.k.
1.

Dotācijas mērķis (saņēmējs)
Dotācija biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” (tai skaitā sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Latvijas Olimpiskā vienība”, nodibinājuma
„Latvijas Olimpiešu sociālais fonds”, biedrības „Latvijas Olimpiskā
akadēmija” un biedrības „Latvijas Olimpiešu klubs” darbības
nodrošināšanai)

Dotācijas
apmērs euro
6 444 610
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2.

Finansējums Augstas klases sportistu sagatavošanas centru darbības
nodrošināšanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31.
decembrim, tai skaitā:
– Dotācija Ventspils pilsētas pašvaldībai
– Dotācija Valmieras pilsētas pašvaldībai
– Dotācija Limbažu novada pašvaldībai
– Dotācija Liepājas pilsētas pašvaldībai
KOPĀ:

210 000

84 000
72 000
30 000
24 000
6 654 610

2.6. 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 2021. gadā saskaņā ar šī protokollēmuma 2.2., 2.3., 2.4.
un 2.5. apakšpunktos noteikto.
2.7. Sporta organizācijām, kuras saņem valsts budžeta līdzekļus no 2021. gada valsts
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.
2.8. Atbalstīt, ka Izglītības un zinātnes ministrija, slēdzot līgumu ar biedrību „Latvijas
Sporta federāciju padome”, paredzēs, ka Latvijā atzītajām sporta federācijām:
2.8.1. līdz 2021. gada 30. septembrim ir jāizstrādā (ja tāds šobrīd nav) sportistu reģistrs,
kurā ir jāreģistrē personas, kuras nodarbojas ar šo sporta veidu, pirms tam biedrības „Latvijas
Sporta federāciju padome” valdei, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, nosakot attiecīgo
definīciju. Reģistram jābūt publiski pieejamam. Ja iespējams, reģistrs ir jāsasaista ar katra
sportista/komandas rezultātiem;
2.8.2. no piešķirtiem valsts budžeta līdzekļiem, kas tiek piešķirts federāciju 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, vismaz 25% novirzāmi jaunatnes sporta attīstībai un sporta piramīdas
veidošanai;
2.8.3. gada laikā ir jāorganizē vismaz viens seminārs, kas saistīts ar treneru prasmju
celšanu.
2.9. Atbalstīt, ka Izglītības un zinātnes ministrija, slēdzot līgumu ar biedrību „Latvijas
Olimpiskā komiteja”, noteiks, ka:
2.9.1. valsts budžeta līdzekļi prioritāri novirzāmi gatavošanās programmai 2021. gada
Vasaras Olimpiskajām spēlēm Tokijā (Japāna) un 2022. gada Ziemas Olimpiskajām spēlēm Pekinā
(Ķīna);
2.9.2. valsts budžeta līdzekļi nav novirzāmi olimpisko individuālo sporta veidu federāciju
bāzes finansējumam, tā vietā paredzot dotāciju olimpisko individuālo sporta veidu federāciju
pamatdarbības nodrošināšanai, nosakot to šādā apmērā:
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2.9.2.1. federācijām, kurām pēdējās divās Olimpiskajās spēlēs nav bijis neviens sportists –
6 000 euro;
2.9.2.2. federācijām, kurām pēdējās divās Olimpiskajās spēlēs ir bijis vismaz viens
sportists, bet nav izcīnīta 1.–6. vieta – 12 000 euro;
2.9.2.3. federācijām, kurām pēdējās divās Olimpiskajās spēlēs ir bijis vismaz viens
sportists un ir izcīnīta 1.–6. vieta – 18 000 euro.
2.10. 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 2021. gadā, noteikt arī biedrībai „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” un biedrībai
„Latvijas Speciālā Olimpiāde” piešķiramo valsts budžeta līdzekļu apmēru.
2.11. Pieņemt zināšanai, ka 2021. gada valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports”
apakšprogrammā 09.09.00 „Sporta federācijas un sporta pasākumi” sporta nozares aktualitāšu un
norišu atspoguļošanai, kā arī sporta aktivitāšu popularizēšanai sabiedrībā paredzēto valsts budžeta
līdzekļu 90 000 euro saņēmēju (projekta īstenotāju) Izglītības un zinātnes ministrija noteiks pēc
biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” atskaites par pēdējos trīs gados informatīvās
programmas ietvaros paveikto, žurnāla „Sports” sasniegto žurnāla drukātās versijas un digitālo
platformu auditoriju izvērtēšanas un diskusijām ar sporta nozares organizācijām.
2.12. Pieņemt zināšanai, ka 2021. gadā komandu sporta spēļu sporta federācijām
pieejamais finansējuma apmērs, kas tiks sadalīts Ministru kabineta 2009. gada 28. jūlija
noteikumos Nr. 819 „Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs
sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros
un finālsacensībās” noteiktajā kārtībā, būs 1 500 000 euro un minētā finansējuma avots ir
Izglītības un zinātnes ministrijas 2021. gada valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports”
apakšprogramma 09.17.00 „Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai”.
2.13. Pieņemt zināšanai, ka, ievērojot ar Ministru kabineta 2020. gada 10 decembra sēdes
protokollēmuma „Rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (prot. Nr. 82 37.§) 3. punktā noteikto par
plānoto apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām un
apakšprogrammām, 2021. gadā no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas
09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) –
valsts galvoto aizdevumu atmaksai” paredzēta līdzekļu 900 000 euro apmērā pārdale uz šādām
budžeta apakšprogrammām:
2.13.1. 200 000 euro apmērā uz budžeta apakšprogrammu 09.04.00 „Sporta būves”
Murjāņu sporta ģimnāzijas sporta bāzes – stadiona skrejceliņu seguma renovācijas pabeigšanai
(100 000 euro) un VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” ledus halles aprīkojuma
iegādei (100 000 euro);
2.13.2. 700 000 euro apmērā uz budžeta apakšprogrammu 09.16.00 „Dotācija nacionālās
nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā” 2021.gadā Latvijā paredzēto
nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanas izdevumu segšanai. Minētā
finansējuma sadalījums tiks noteikts ar Ministru kabineta lēmumu.
3. Par U19 Pasaules kausa izcīņas (pasaules čempionāta) basketbolā jauniešiem
organizēšanu Latvijā
(R.Vējonis, K.Cipruss, E.Fogelis, I.Šuplinska, K.Gorkšs, E.Severs, J.Reirs)
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3.1. Pieņemt zināšanai biedrības „Latvijas Basketbola savienība” un Izglītības un zinātnes
ministrijas sniegto informāciju.
3.2. Atbalstīt U19 Pasaules kausa izcīņas (pasaules čempionāta) basketbolā jauniešiem
organizēšanu Latvijā 2021. gadā.
3.3. Atbalstīt valsts budžeta līdzfinansējuma 450 000 euro apmērā piešķiršanu biedrībai
„Latvijas Basketbola savienība”, lai nodrošinātu ar U19 Pasaules kausa izcīņas (pasaules
čempionāta) basketbolā jauniešiem organizēšanu Latvijā 2021. gadā saistīto izdevumu segšanu,
nosakot, ka minēto līdzekļu avots ir Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammai
09.16.00 „Dotācija nacionālās nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā”
papildus pārdalāmie valsts budžeta līdzekļi no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta
apakšprogrammas 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai
komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai”.
3.4. Izglītības un zinātnes ministrijai jautājumu par šī protokollēmuma 3.3. apakšpunktā
minēto valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Latvijas Basketbola savienība” virzīt
izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar šī protokola 2.13. apakšpunktā minēto valsts budžeta
līdzekļu pārdali un Ministru kabineta lēmumu par pārdalāmo valsts budžeta līdzekļu sadali.
4. Par Paralimpiskā sporta centra projekta īstenošanas gaitu
(E.Celmiņa, L.Apine, S.Ģirģens, B.Bļodniece, D.Dadzīte, J.Reirs)
4.1. Pieņemt zināšanai biedrības „Latvijas Paralimpiskā komiteja” un Labklājības
ministrijas sniegto informāciju.
4.2. Jautājumu turpināt skatīt atsevišķā Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē ne vēlāk
kā līdz 2021. gada 15. septembrim.

Sēde tiek slēgta plkst. 14.40.

Sēdes vadītājs,
finanšu ministrs

(paraksts*)

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Jānis Reirs

