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Sēdes protokols Nr. 4
Sēdes norise: 2021. gada 15. septembrī 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

J. Grants

–

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors

G. Kaminskis

–

biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” priekšsēdis

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

D. Zaļupe

–

biedrības „Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome”
priekšsēdētāja

Sēdē piedalās pilnvarotie pārstāvji:
G. Apīnis

–

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks sporta jautājumos

B. Bļodniece

–

Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre

E. Celmiņa

–

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
direktore

J. Hahelis

–

Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktors

L. Spaliņa

–

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja

K. Gorkšs

–

biedrības „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” izpilddirektors

–

biedrības “Latvijas Paralimpiskā komiteja” ģenerālsekretāre

Sēdē pieaicinātie:
L. Apine
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K. Lejnieks

–

biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” ģenerālsekretārs

A. Mičule

–

Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktora
vietniece

L. Šulca

–

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

Sēdē nepiedalās:
J. Bordāns

– Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

M. Golubeva

– iekšlietu ministre

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

Ž.Tikmers

– biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” prezidents

Sēdi protokolē:
S. Roze

–

Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā eksperte
Darba kārtība

1. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 12. augusta sēdes un 2021. gada
20. augusta sēdes protokolu apstiprināšanu.
2. Par grozījumu Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 26 “Noteikumi par
kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu
apmēru” (par tiesībām piešķirt naudas balvas par viena sportista izcīnītiem vairākiem
sasniegumiem paralimpiskajās spēlēs).
3. Par Paralimpiskā sporta centra projekta īstenošanu.
1. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 12. augusta sēdes un 2021. gada
20. augusta sēdes protokolu apstiprināšanu
(E.Severs, B.Bļodniece, D.Dadzīte, J.Reirs)
Apstiprināt Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 12. augusta sēdes un 2021.
gada 20. augusta sēdes protokolus.

2. Par grozījumu Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 26 “Noteikumi par
kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu
apmēru” (par tiesībām piešķirt naudas balvas par viena sportista izcīnītiem vairākiem
sasniegumiem paralimpiskajās spēlēs)
(A.Muižniece, E.Severs, K.Gorkšs, J.Reirs)
2.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
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2.2. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu
projektu “Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 26 “Noteikumi par
kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu
apmēru”” par tiesībām piešķirt naudas balvas par viena sportista izcīnītiem vairākiem
sasniegumiem paralimpiskajās spēlēs.
2.3. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu virzīt
izskatīšanai Ministru kabinetā.
3. Par Paralimpiskā sporta centra projekta īstenošanu
(A.Muižniece, D.Dadzīte, L.Apine, B.Bļodniece, E.Severs, D.Zaļupe, E.Fogelis, I.Klementjevs,
L.Šulca, J.Reirs)
3.1. Pieņemt zināšanai biedrības “Latvijas Paralimpiskā komiteja”, Labklājības ministrijas
un Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
3.2. Izglītības un zinātnes ministrijai, izstrādājot Sporta politikas pamatnostādņu 2021. –
2027. gadam projekta 2. Rīcības virziena “Sporta infrastruktūras attīstība” 2.2. uzdevumā minēto
Sporta infrastruktūras attīstības stratēģiju, izvērtēt arī Paralimpiskā sporta centra projektu un tā
īstenošanas modeli.

Sēde tiek slēgta plkst. 12.18.

Sēdes vadītājs,
finanšu ministrs

(paraksts*)

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Jānis Reirs

