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

Sēdes protokols Nr. 3
Sēdes norise: 2021. gada 20. augustā plkst. 10.00
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

J. Grants

–

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors

A. Katkevičs

–

biedrības „Latvijas Tautas sports asociācija” prezidents

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

D. Zaļupe

–

biedrības „Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome”
priekšsēdētāja

Sēdē piedalās pilnvarotie pārstāvji:
I. Birzniece

–

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

L. Spaliņa

–

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja

K. Gorkšs

–

biedrības „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” izpilddirektors

L. Apine

–

biedrības “Latvijas Paralimpiskā komiteja” ģenerālsekretāre

K. Cipruss

–

biedrības “Latvijas Basketbola savienība” ģenerālsekretārs

L. Cīrule

–

biedrības “Latvijas Olimpiskā vienība” sporta ārste

Sēdē pieaicinātie:
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Dz. Gasūne

Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas
vadītāja

J. Kols

–

biedrības Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas prezidents

K. Lejnieks

–

biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” ģenerālsekretārs

D. Nātriņš

–

VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” un SIA
“Bobsleja un kamaniņu trase ”Sigulda”” valdes loceklis

E. Petrovska

–

Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un
novērtēšanas nodaļas konsultante

S. Riekstiņš

–

Saeimas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs, Izglītības un zinātnes
parlamentārais sekretārs

L. Šulca

–

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

R. Vējonis

–

biedrības “Latvijas Basketbola savienība” prezidents

I. Zunda

–

SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” un SIA “Tenisa centrs “Lielupe””
valdes locekle

Sēdē nepiedalās:
J. Bordāns

– Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

M. Golubeva

– iekšlietu ministre

G. Kaminskis

– biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” priekšsēdis

A.K. Kariņš

– Ministru prezidents, Latvijas Nacionālās sporta padomes priekšsēdētājs

A. Pabriks

– Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

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 priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.
2. Par Latvijas Olimpiskās komitejas finanšu pieprasījumiem:
- Latvijas Olimpiskās vienības darbības nodrošināšanai;
- sportistu un komandu sagatavošanai dalībai 2022. gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs Pekinā
(Ķīna).
3. Par Latvijas Paralimpiskās komitejas finanšu pieprasījumu sportistu sagatavošanai dalībai
2022. gada Ziemas Paralimpiskajās spēlēs Pekinā (Ķīna).
4. Par papildus nepieciešamo finansējumu, lai saistībā ar Covid-19 pandēmijas ierobežošanai
ieviestajiem drošības pasākumiem stabilizētu finanšu situāciju sporta nozares
kapitālsabiedrībās, kurās Izglītības un zinātnes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja.
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5. Par kandidēšanu uz 2025. gada Eiropas vīriešu čempionāta finālturnīra (FIBA EuroBasket
2025) organizēšanu Latvijā.
6. Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu “RUUKKI pludmales centrs”.
7. Par papildus nepieciešamo finansējumu Latvijas 3x3 basketbola izlasei.
8. Dažādi.
1. Latvijas Nacionālās sporta padomes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
(E.Severs, E.Fogelis, Ž.Tikmers, J.Reirs)
1.1. Ņemot vērā notikušās izmaiņas Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvā (Ministru
kabineta 2020. gada 24. novembra rīkojums Nr. 688 “Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada
26.februāra rīkojumā Nr. 97 “Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu” un Ministru
kabineta 2021. gada 22. jūnija rīkojums Nr. 431 “Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada
26.februāra rīkojumā Nr. 97 “Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu”), organizēt Latvijas
Nacionālās sporta padomes vietnieka vēlēšanas.
1.2. No 12 sēdē klātesošajiem balsstiesīgajiem Latvijas Nacionālās sporta padomes
locekļiem ar 12 balsīm “PAR” par Latvijas Nacionālās sporta padomes priekšsēdētāja vietnieku
ievēlēts finanšu ministrs Jānis Reirs.
2. Par Latvijas Olimpiskās komitejas finanšu pieprasījumiem
(E.Severs, L.Apine, Ž.Tikmers, I.Klementjevs, K.Gorkšs, J.Kols, J.Reirs)
2.1. Pieņemt zināšanai biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” sniegto informāciju:
2.1.1. par papildus nepieciešamo finansējumu Latvijas Olimpiskās vienības darbības
nodrošināšanai, kā arī sportistu un komandu sagatavošanai dalībai 2022. gada Ziemas
Olimpiskajās spēlēs Pekinā (Ķīna).
2.1.2. ka jautājums par atbalstu sportistu un komandu sagatavošanai dalībai 2021. gada
2021. gada Vasaras Olimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna) ir zaudējis aktualitāti, jo tika atrisināts
biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” 2021. gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
2.2. Aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu, kas
nepārsniedz 871 700 euro, pārskaitīšanai biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja”, no tiem:
2.2.1. 261 700 euro Latvijas Olimpiskās vienības darbības nodrošināšanai;
2.2.2. līdz 610 000 euro saistībā ar sportistu un komandu sagatavošanu dalībai 2022. gada
Ziemas Olimpiskajās spēlēs Pekinā (Ķīna), tai skaitā:
2.2.2.1. līdz 260 000 euro Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai, tai skaitā līdz 190 000
euro sportistu sagatavošanai un starta ekipējuma iegādei, kā arī līdz 70 000 euro bobsleja kamanu
iegādei;
2.2.2.2. līdz 210 000 euro Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistu sagatavošanai un
starta ekipējuma iegādei;
2.2.2.3. līdz 70 000 euro Latvijas Biatlona federācijas sportistu sagatavošanai un starta
ekipējuma iegādei;
2.2.2.4. līdz 50 000 euro Latvijas Slēpošanas federācijas sportistu sagatavošanai un starta
ekipējuma iegādei;
2.2.2.5. līdz 20 000 euro Latvijas Slidošanas asociācijas sportistu sagatavošanai un starta
ekipējuma iegādei.
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2.3. Aicināt Ministru kabinetu gadījumā, ja Latvijas vīriešu hokeja izlase kvalificējas
dalībai 2022. gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs Pekinā (Ķīna), no valsts budžeta programmas
02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai
finansējumu, kas nepārsniedz 300 000 euro, pārskaitīšanai biedrībai “Latvijas Olimpiskā
komiteja” (piešķiršanai biedrībai “Latvijas Hokeja federācija”), lai segtu izdevumus, kas saistīti ar
Latvijas vīriešu hokeja izlase sagatavošanos un dalību 2022. gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs
Pekinā (Ķīna), tai skaitā ar spēlētāju apdrošināšanu saistītās izmaksas.
3. Par Latvijas Paralimpiskās komitejas finanšu pieprasījumu sportistu sagatavošanai
dalībai 2022. gada Ziemas Paralimpiskajās spēlēs Pekinā (Ķīna)
(D.Dadzīte, E.Severs, J. Reirs)
3.1. Pieņemt zināšanai biedrības “Latvijas Paralimpiskā komiteja” un Izglītības un zinātnes
ministrijas sniegto informāciju.
3.2. Aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu, kas
nepārsniedz 35 000 euro, pārskaitīšanai biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja”, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar sportistu sagatavošanu un ekipējuma iegādi dalībai 2022. gada Ziemas
Paralimpiskajās spēlēs Pekinā (Ķīna).
3.3. Kādā no nākamajām Latvija Nacionālās sporta padomes sēdēm izskatīt jautājumu par
iespēju Latvijas olimpiešiem un paralimpiešiem nodrošināt vienota stila parādes un sacensību
tērpus dalībai olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs.
4. Par papildus nepieciešamo finansējumu, lai saistībā ar COVID-19 pandēmijas
ierobežošanai ieviestajiem drošības pasākumiem stabilizētu finanšu situāciju sporta nozares
kapitālsabiedrībās, kurās Izglītības un zinātnes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja
(E.Severs, J. Reirs)
4.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas, SIA „Bobsleja un kamaniņu trase
„Sigulda””, VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””, SIA “Sporta centrs
“Mežaparks”” un SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” sniegto informāciju.
4.2. Aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 449 025 euro, lai saistībā ar
Covid-19 pandēmijas ierobežošanai ieviestajiem drošības pasākumiem stabilizētu finanšu situāciju
sporta nozares kapitālsabiedrībās, kurās Izglītības un zinātnes ministrija ir kapitāldaļu turētāja, tai
skaitā:
4.2.1. SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”” 226 263 euro;
4.2.2. VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” 150 000 euro;
4.2.3. SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” 39 402 euro;
4.2.4. SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” 33 360 euro.
5. Par kandidēšanu uz 2025. gada Eiropas vīriešu čempionāta finālturnīra (FIBA
EuroBasket 2025) organizēšanu Latvijā
(R.Vējonis, K.Cipruss, E.Fogelis, E.Severs, K.Gorkšs, J. Reirs)
5.1. Pieņemt zināšanai biedrības “Latvijas Basketbola savienība” sniegto informāciju.
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5.2. Saskaņā ar Sporta likuma 9. panta trešās daļas 4. punktu un 17. pantu saskaņot
biedrības “Latvijas Basketbola savienība” pieteikumu 2025. gada Eiropas vīriešu čempionāta
finālturnīra (FIBA EuroBasket 2025) grupas turnīra un finālposma organizēšanai Latvijā.
5.3. Izglītības un zinātnes ministrijai jautājumu par 2025. gada Eiropas vīriešu čempionāta
finālturnīra (FIBA EuroBasket 2025) grupas turnīra un finālposma organizēšanu Latvijā noteiktā
kārtībā virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā.
6. Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu “RUUKKI pludmales centrs”
(J.Reirs, E.Severs)
6.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par sporta
bāzes “RUUKKI pludmales centrs” atbilstību likuma “Par nacionālās sporta bāzes statusu”
5. panta nosacījumiem.
6.2. Saskaņā ar likuma “Par nacionālās sporta bāzes statusu” 6. panta 3.1 daļu atbalstīt
nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei “RUUKKI pludmales
centrs” (“Lavandas”, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167).
7. Par papildus nepieciešamo finansējumu Latvijas 3x3 basketbola izlasei
(E.Severs, I.Klementjevs, K.Cipruss, Ž.Tikmers, J.Reirs)
7.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas un biedrības “Latvijas Basketbola
savienība” sniegto informāciju par papildus nepieciešamo finansējumu Latvijas 3x3 basketbola
izlasei sacensību sezonas turpināšanai.
7.2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar biedrību “Latvijas Olimpiskā komiteja”
izvērtēt iespēju 2021. gada valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas
09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports” ietvaros biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja”
piešķirto valsts budžeta līdzekļu un noteikto finansējuma piešķiršanas kritēriju ietvaros piešķirt
papildus finansējumu 33 000 euro apmērā Latvijas 3x3 basketbola izlasei (A izlasei) sacensību
sezonas turpināšanai.
7.3. Gadījumā, ja šī protokollēmuma 7.2. apakšpunktā minētajā kārtībā nav iespējams
nodrošināt nepieciešamo finansējumu, aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas
02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai
finansējumu, kas nepārsniedz 33 000 euro, pārskaitīšanai biedrībai “Latvijas Basketbola
savienība”, lai segtu izdevumus, kas nepieciešami Latvijas 3x3 basketbola izlases sacensību
sezonas turpināšanai.
8. Dažādi
(E.Severs, J.Reirs)
Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par nepieciešamību
aktualizēt Latvijas Nacionālās sporta padomes nolikumu un to, ka nolikuma projekts (Ministru
kabineta noteikumu projekts) tiks prezentēts kādā no nākamajām Latvijas Nacionālās sporta
padomes sēdēm.

Sēde tiek slēgta plkst. 11.25.
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Sēdes vadītājs,
finanšu ministrs

(paraksts*)

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Jānis Reirs

