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Tālrunis 67047933
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Sēdes protokols Nr. 2
Sēdes norise: 2021. gada 12. augustā plkst. 13.00
Sēde attālinātā veidā
Sēdi vada:
J. Reirs

– finanšu ministrs

Sēdē piedalās:
A. Ābele

–

biedrības „Latvijas Augstskolu sporta savienība” prezidente

D. Dadzīte

–

biedrības „Latvijas Paralimpiskā komiteja” prezidente

G. Eglītis

–

labklājības ministrs

E. Fogelis

–

biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” prezidents

G. Kaminskis

–

biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” priekšsēdis

I. Klementjevs

–

biedrības „Latvijas sporta veterānu (senioru) savienība” prezidents

A. Muižniece

–

izglītības un zinātnes ministre

E. Severs

–

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Sporta
departamenta direktors

Ž. Tikmers

–

biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” prezidents

Sēdē piedalās pilnvarotie pārstāvji:
J. Bekmanis

–

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

S. Lazdiņa

–

Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības
veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte

L. Spaliņa

–

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja

K. Gorkšs

–

biedrības „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” izpilddirektors

J. Žīdens

–

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Attīstības un zinātņu
prorektors

G. Apinis

–

biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” padomnieks sporta
jautājumos

J. Buks

–

biedrības “Latvijas Volejbola federācija” prezidents

K. Cipruss

–

biedrības “Latvijas Basketbola savienība” ģenerālsekretārs

Sēdē pieaicinātie:
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S. Jantone

–

finanšu ministra biroja vadītāja

V. Koziols

–

biedrības “Latvijas Hokeja federācija” ģenerālsekretārs

E. Petrovska

–

Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un
novērtēšanas nodaļas konsultante

S. Riekstiņš

–

Saeimas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs

L. Šulca

–

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

R. Vējonis

–

biedrības “Latvijas Basketbola savienība” prezidents

Sēdē nepiedalās:
J. Bordāns

– Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

M. Golubeva

– Iekšlietu ministre

J. Grants

– Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors

A.K. Kariņš

– Ministru prezidents, Latvijas Nacionālās sporta padomes priekšsēdētājs

A. Katkēvičs

– biedrības „Latvijas Tautas sports asociācija” prezidents

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

D. Zaļupe

– biedrības „Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome”
priekšsēdētāja

Sēdi protokolē:
S. Roze

–

Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā eksperte
Darba kārtība

1. Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 27. janvāra sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par papildus nepieciešamo finansējumu Latvijas vīriešu hokeja izlases spēlētāju
apdrošināšanas izmaksu segšanai dalībai 2021. gada pasaules čempionātā un 2022. gada
Ziemas Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā
3. Par papildus nepieciešamo finansējumu Latvijas vīriešu volejbola izlases sagatavošanās
posmam un dalībai 2021. gada Eiropas čempionātā
4. Par Latvijas Paralimpiskās komitejas finanšu pieprasījumu sportistu un komandu
sagatavošanai dalībai 2021. gada Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna)
5. Par FIBA 3x3 Challenger turnīra organizēšanu Latvijā 2021. gada augustā
1. Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 27. janvāra sēdes protokola
apstiprināšana
(J.Reirs, D.Dadzīte, E.Severs, K.Gorkšs, Ž.Tikmers)
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1.1. Izteikt Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 27. janvāra sēdes protokola
4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.2. Jautājumu turpināt skatīt atsevišķā Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē ne vēlāk
kā līdz 2021. gada 15. septembrim.”.
1.2. Apstiprināt Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 27. janvāra sēdes
protokolu.

2. Par papildus nepieciešamo finansējumu Latvijas vīriešu hokeja izlases spēlētāju
apdrošināšanas izmaksu segšanai dalībai 2021. gada pasaules čempionātā un 2022. gada
Ziemas Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā
(J.Reirs, V.Koziols, E.Severs, L.Šulca)
2.1. Pieņemt zināšanai biedrības “Latvijas Hokeja federācija”, Izglītības un zinātnes
ministrijas un Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
2.2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija aicina no valsts budžeta
programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt finansējumu, kas nepārsniedz
154 257 euro, pārskaitīšanai biedrībai “Latvijas Hokeja federācija”, lai segtu ar Latvijas vīriešu
hokeja izlases spēlētāju apdrošināšanu saistītās izmaksas, no tiem:
2.2.1. 115 693 euro saistībā ar spēlētāju piedalīšanos Latvijas vīriešu hokeja izlases
treniņprocesā, pārbaudes spēlēs un 2021. gada pasaules čempionātā hokejā;
2.2.2. līdz 38 564 euro saistībā ar spēlētāju piedalīšanos Latvijas vīriešu hokeja izlases
treniņprocesā, pārbaudes spēlēs un 2022. gada Ziemas Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā
hokejā (apdrošināšanas periods no 2021. gada 12. augusta līdz 2021. gada 29. augustam).
2.3. Izglītības un zinātnes ministrijai jautājumu par šī protokollēmuma 2.2. apakšpunktā
minēto līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Latvijas Hokeja federācija” izskatīšanai Ministru kabinetā
virzīt pēc 2021. gada 1. septembra, kad būs pieejama informācija saistībā ar Ministru kabineta
2021. gada 5. marta rīkojumu Nr. 154 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” Izglītības un zinātnes ministrijai
pārskaitīšanai biedrībai “Latvijas Hokeja federācija” 2021. gada pasaules čempionāta hokejā
vīriešiem organizēšanas izmaksu segšanai rezervēto valsts budžeta līdzekļu faktisko izlietojumu,
sagatavojot grozījumus minētajā rīkojumā un paredzot ar Latvijas vīriešu hokeja izlases spēlētāju
apdrošināšanu saistītās izmaksas nodrošināmas ar šo rīkojumu piešķirto līdzekļu ietvaros.
3. Par papildus nepieciešamo finansējumu Latvijas vīriešu volejbola izlases
sagatavošanās posmam un dalībai 2021. gada Eiropas čempionātā
(J.Reirs, J.Buks)
3.1. Pieņemt zināšanai biedrības “Latvijas Volejbola federācija” un Izglītības un zinātnes
ministrijas sniegto informāciju.
3.2. Biedrībai “Latvijas Volejbola federācija” iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā
precizētu izdevumu tāmi.
3.3. Aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu, kas
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nepārsniedz 116 067 euro pārskaitīšanai biedrībai “Latvijas Volejbola federācija”, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar Latvijas vīriešu volejbola izlases sagatavošanos un dalību 2021. gada
Eiropas čempionātā volejbolā.
4. Par Latvijas Paralimpiskās komitejas finanšu pieprasījumu sportistu un komandu
sagatavošanai dalībai 2021. gada Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna)
(J.Reirs, D.Dadzīte, E.Severs, L.Šulca)
4.1. Pieņemt zināšanai biedrības “Latvijas Paralimpiskā komiteja”, Izglītības un zinātnes
ministrijas un Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
4.2. Biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā
detalizētu izdevumu tāmi.
4.3. Aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu, kas
nepārsniedz 47 000 euro, pārskaitīšanai biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja”, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar sportistu dalību 2021. gada Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā
(Japāna).
5. Par FIBA 3x3 Challenger turnīra organizēšanu Latvijā 2021. gada augustā
(J.Reirs, R.Vējonis, K.Cipruss, J.Bekmanis, K.Gorkšs, E.Severs)
5.1. Pieņemt zināšanai biedrības “Latvijas Basketbola savienība” sniegto informāciju.
5.2. Aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu, kas
nepārsniedz 99 718 euro, pārskaitīšanai biedrībai “Latvijas Basketbola savienība”, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar FIBA 3x3 Challenger turnīra organizēšanu Latvijā.

Sēde tiek slēgta plkst. 13.50.

Sēdes vadītājs,
finanšu ministrs

(paraksts*)

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Jānis Reirs

