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Sēdes protokols Nr. 5
Sēdes norise: 2021. gada 11. novembrī plkst. 12.00
Sēde attālinātā veidā
Sēdi vada:
J. Reirs

–

finanšu ministrs

Sēdē piedalās:
A. Ābele
D. Dadzīte
G. Eglītis
E. Fogelis
J. Grants
G. Kaminskis
A. Katkevičs
A. Muižniece
E. Severs

–
–
–
–
–
–
–
–
–

E. Štelmahers
Ž. Tikmers
D. Zaļupe

–
–
–

biedrības „Latvijas Augstskolu sporta savienība” prezidente
biedrības „Latvijas Paralimpiskā komiteja” prezidente
labklājības ministrs (no plkst. 12.36)
biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” prezidents
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors
biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” priekšsēdis
biedrības „Latvijas Tautas sports asociācija” prezidents
izglītības un zinātnes ministre
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Sporta
departamenta direktors
biedrības „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” prezidents
biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” prezidents
biedrības „Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome”
priekšsēdētāja

Sēdē piedalās pilnvarotie pārstāvji:
B. Bļodniece
– Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre
E. Celmiņa
– Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
direktore
J. Hahelis
– Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktors
I. Misus
– Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra direktora pienākumu
izpildītāja
L. Spaliņa
– Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja
Sēdē pieaicinātie:
G. Apīnis
K. Gorkšs
S. Jantone
J. Kols

–
–
–
–

K. Lejnieks
L. Medne
A. Mičule

–
–
–

J. Naglis
E. Petrovska

–
–

J. Plūme
R. Romanovskis

–
–

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks sporta jautājumos
biedrības „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” izpilddirektors
finanšu ministra biroja vadītāja
Biedrības „Latvijas Bobsleja un skeletona federācija” valdes
priekšsēdētājs
biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” ģenerālsekretārs
Biedrības „Latvijas Automobiļu federācija” ģenerālsekretāre
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktora
vietniece
Biedrības „Latvijas Automobiļu federācija” viceprezidents
Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un
novērtēšanas nodaļas konsultante
Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta eksperts

R. Strokšs
L. Šulca

–
–

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RA Events” direktors
Finanšu ministrijas Budžeta departamenta izglītības, zinātnes,
kultūras, sporta finansēšanas nodaļas vadītāja

Sēdē nepiedalās:
J. Bordāns
M. Golubeva
A.K. Kariņš
I. Klementjevs
A. Pabriks
A.T. Plešs
D. Pavļuts

–
–
–
–
–
–
–

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs
iekšlietu ministre
Ministru prezidents, Latvijas Nacionālās sporta padomes priekšsēdētājs
biedrības „Latvijas Sporta veterānu (senioru) savienība” prezidents
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
veselības ministrs

Sēdi protokolē:
S. Roze

–

Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā eksperte
Darba kārtība

1. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 15. septembra sēdes protokola
apstiprināšanu.
2. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā XXXII Vasaras Olimpiskajās
spēlēs Tokijā (Japāna) un Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna), kā arī citiem
izciliem sasniegumiem sportā 2020. gada nogalē un 2021. gadā.
3. Par naudas balvu apmēra starpības piešķiršanu Latvijas izlasei bobslejā par izciliem
sasniegumiem sportā XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs Sočos (Krievija) un Artūram
Plēsniekam par izciliem sasniegumiem sportā XXX Vasaras Olimpiskajās spēlēs Londonā
(Lielbritānija).
4. Par finansējuma piešķiršanu 2021. gada nogalē un 2022. gadā Latvijā plānoto nacionālas
nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai.
5. Par FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā.
1. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 15. septembra sēdes protokola
apstiprināšanu
(E.Severs, J.Reirs)
Apstiprināt Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 15. septembra sēdes protokolu.
2. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā XXXII Vasaras
Olimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna) un Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna),
kā arī citiem izciliem sasniegumiem sportā 2020. gada nogalē un 2021. gadā
(E.Severs, A.Muižniece, Ž.Tikmers, E.Fogelis, J.Reirs)
2.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
2.2. Lai naudas balvu izmaksai pieejamo ierobežoto valsts budžeta līdzekļu ietvaros
nodrošinātu naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā XXXII Vasaras
Olimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna) un Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna), kā arī
citiem izciliem sasniegumiem sportā 2020. gada nogalē un 2021. gadā, ņemot vērā, ka saskaņā ar
Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumu Nr. 26 „Noteikumi par kārtību, kādā
piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru” (turpmāk
– Noteikumi) 10. punktu Latvijas Nacionālajai sporta padomei, izstrādājot priekšlikumu Ministru
kabinetam par naudas balvu piešķiršanu, ir jāizvērtē sacensību nozīmīgums, sacensībās
piedalījušos valstu skaits un sportistu vai komandu skaits, pamatojoties uz Sporta likuma 9. panta
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trešās daļas 3. punktu, izteikt priekšlikumu Ministru kabinetam piešķirt naudas balvas par izciliem
sasniegumiem šādā apmērā:
2.2.1. Latvijas Basketbola savienības sportistam Agnim Čavaram par XXXII Vasaras
olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu 3x3 basketbolā – 138 167 euro (tai skaitā 31 451 euro
nodokļu samaksai);
2.2.2. Latvijas Basketbola savienības sportistam Naurim Miezim par XXXII Vasaras
olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu 3x3 basketbolā – 138 167 euro (tai skaitā 31 451 euro
nodokļu samaksai);
2.2.3. Latvijas Basketbola savienības sportistam Edgaram Krūmiņam par XXXII Vasaras
olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu 3x3 basketbolā – 138 167 euro (tai skaitā 31 451 euro
nodokļu samaksai);
2.2.4. Latvijas Basketbola savienības sportistam Kārlim Paulam Lasmanim par XXXII
Vasaras olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu 3x3 basketbolā – 138 167 euro (tai skaitā 31 451
euro nodokļu samaksai);
2.2.5. Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistam Artūram Plēsniekam par XXXII
Vasaras olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu svarcelšanā – 66 100 euro (tai skaitā 14 876 euro
nodokļu samaksai);
2.2.6. Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistam Ritvaram Suharevam par XXXII
Vasaras olimpiskajās spēlēs izcīnīto sesto vietu svarcelšanā – 13 944 euro (tai skaitā 2 880 euro
nodokļu samaksai);
2.2.7. Latvijas Sporta cīņas federācijas sportistei Anastasijai Grigorjevai par XXXII
Vasaras olimpiskajās spēlēs izcīnīto piekto vietu brīvajā cīņā – 23 524 euro (tai skaitā 5 083 euro
nodokļu samaksai);
2.2.8. Latvijas Volejbola federācijas sportistei Tīnai Graudiņai par XXXII Vasaras
olimpiskajās spēlēs izcīnīto ceturto vietu pludmales volejbolā – 29 511 euro (tai skaitā 6 460 euro
nodokļu samaksai);
2.2.9. Latvijas Volejbola federācijas sportistei Anastasijai Kravčenokai par XXXII Vasaras
olimpiskajās spēlēs izcīnīto ceturto vietu pludmales volejbolā – 29 511 euro (tai skaitā 6 460 euro
nodokļu samaksai);
2.2.10. Latvijas Volejbola izlases sportistam Mārtiņam Pļaviņam par XXXII Vasaras
olimpiskajās spēlēs izcīnīto ceturto vietu pludmales volejbolā – 29 511 euro (tai skaitā 6 460 euro
nodokļu samaksai);
2.2.11. Latvijas Volejbola izlases sportistam Edgaram Točam par XXXII Vasaras
olimpiskajās spēlēs izcīnīto ceturto vietu pludmales volejbolā – 29 511 euro (tai skaitā 6 460 euro
nodokļu samaksai);
2.2.12. Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistei Diānai Dadzītei par Vasaras
paralimpiskajās spēlēs izcīnīto otro vietu diska mešanā – 110 449 euro (tai skaitā 25 076 euro
nodokļu samaksai);
2.2.13. Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistei Diānai Dadzītei par Vasaras
paralimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu šķēpa mešanā – 66 525 euro (tai skaitā 15 301 euro
nodokļu samaksai);
2.2.14. Latvijas Jātnieku federācijas sportistam Rihardam Snikum par Vasaras
paralimpiskajās spēlēs izcīnīto otro vietu paralimpiskajā iejādē – 110 449 euro (tai skaitā 25 076
euro nodokļu samaksai);
2.2.15. Latvijas Jātnieku federācijas sportistam Rihardam Snikum par Vasaras
paralimpiskajās spēlēs izcīnīto otro vietu brīvā stila disciplīnā jāšanas sportā – 110 874 euro (tai
skaitā 25 501 euro nodokļu samaksai);
2.2.16. Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistam Aigaram Apinim par Vasaras
paralimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu diska mešanā – 66 100 euro (tai skaitā 14 876 euro
nodokļu samaksai);
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2.2.17. Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistam Edgaram Bergam par Vasaras
paralimpiskajās spēlēs izcīnīto piekto vietu lodes grūšanā – 23 524 euro (tai skaitā 5 083 euro
nodokļu samaksai);
2.2.18. Latvijas Basketbola savienībai par Latvijas 3x3 izlases uzvaru XXXII vasaras
olimpiskajās spēlēs – 35 572 euro;
2.2.19. Latvijas Svarcelšanas federācijai par A.Plēsnieka izcīnīto trešo vietu un R.Suhareva
izcīnīto sesto vietu XXXII vasaras olimpiskajās spēlēs – 71 144 euro;
2.2.20. Latvijas Sporta cīņas federācijai par A.Grigorjevas izcīnīto piekto vietu XXXII
vasaras olimpiskajās spēlēs – 35 572 euro;
2.2.21. Latvijas Volejbola federācijai par A.Kravčenokas, T.Graudiņas, M.Pļaviņa un
E.Toča izcīnītajām ceturtajām vietām pludmales volejbolā XXXII vasaras olimpiskajās spēlēs –
71 144 euro;
2.2.22. Latvijas Jātnieku federācijai par R.Snika izcīnītajām otrajām vietām Vasaras
paralimpiskajās spēlēs – 71 144 euro;
2.2.23. Latvijas Paralimpiskajai komitejai par D.Dadzītes, A.Apiņa sniegumu Vasaras
paralimpiskajās spēlēs – 106 716 euro;
2.2.24. Latvijas Kanoe federācijas sportistam Robertam Akmens par pasaules čempionātā
izcīnīto trešo vietu kanoe 200 m distancē – 10 245 euro (tai skaitā 2 029 euro nodokļu samaksai);
2.2.25. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Kendijai Aparjodei par pasaules
čempionātā kamaniņu sportā izcīnīto trešo vietu komandu stafetē – 7 684 euro (tai skaitā 1 440
euro nodokļu samaksai);
2.2.26. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Artūram Dārzniekam par pasaules
čempionātā kamaniņu sportā izcīnīto trešo vietu komandu stafetē – 7 684 euro (tai skaitā 1 440
euro nodokļu samaksai);
2.2.27. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Andrim Šicam par Pasaules kausa
izcīņas kopvērtējumā kamaniņu sportā izcīnīto otro vietu kamaniņu divniekā – 12 806 euro (tai
skaitā 2 618 euro nodokļu samaksai);
2.2.28. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Jurim Šicam par Pasaules kausa
izcīņas kopvērtējumā kamaniņu sportā izcīnīto otro vietu kamaniņu divniekā – 12 806 euro (tai
skaitā 2 618 euro nodokļu samaksai);
2.2.29. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Elīzai Tīrumai par Pasaules kausa
izcīņas kopvērtējumā kamaniņu sportā izcīnīto trešo vietu komandu stafetē – 7 684 euro (tai skaitā
1 440 euro nodokļu samaksai);
2.2.30. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Kristeram Aparjodam par Pasaules
kausa izcīņas kopvērtējumā kamaniņu sportā izcīnīto trešo vietu komandu stafetē – 7 684 euro (tai
skaitā 1 440 euro nodokļu samaksai);
2.2.31. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Tomasam Dukuram par
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnīto trešo vietu skeletonā – 10 245 euro (tai skaitā 2 029
euro nodokļu samaksai);
2.2.32. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Martinam Dukuram par
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu skeletonā – 28 458 euro (tai skaitā 6 218
euro nodokļu samaksai);
2.2.33. Latvijas Sporta cīņas federācijas sportistam Alanam Amirovam par Eiropas
čempionātā izcīnīto trešo vietu brīvajā cīņā – 5 122 euro (tai skaitā 851 euro nodokļu samaksai);
2.2.34. Latvijas Biatlona federācijas sportistei Baibai Bendikai par Eiropas čempionātā
izcīnīto pirmo vietu sprintā – 14 229 euro (tai skaitā 2 945 euro nodokļu samaksai);
2.2.35. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Mārtiņam Botam par Eiropas
čempionātā kamaniņu sportā izcīnīto trešo vietu kamaniņu divniekā – 3 842 euro (tai skaitā 556
euro nodokļu samaksai);
2.2.36. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Robertam Plūmem par Eiropas
čempionātā kamaniņu sportā izcīnīto trešo vietu kamaniņu divniekā – 3 842 euro (tai skaitā 556
euro nodokļu samaksai);
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2.2.37. Latvijas Sporta cīņas federācijas sportistam Aleksandram Jurkjanam par Eiropas
čempionātā grieķu-romiešu cīņā izcīnīto trešo vietu – 5 122 euro (tai skaitā 851 euro nodokļu
samaksai);
2.2.38. Latvijas Kanoe federācijas sportistam Robertam Lagzdiņam par Eiropas U-23
čempionātā izcīnīto trešo vietu – 3 074 euro (tai skaitā 380 euro nodokļu samaksai);
2.2.39. Latvijas Volejbola federācijas sportistam Artūram Rinkevičam par Eiropas U-22
čempionātā izcīnīto otro vietu pludmales volejbolā – 3 842 euro (tai skaitā 556 euro nodokļu
samaksai);
2.2.40. Latvijas Volejbola federācijas sportistam Ardim Danielam Bedrītim par Eiropas U22 čempionātā izcīnīto otro vietu pludmales volejbolā – 3 842 euro (tai skaitā 556 euro nodokļu
samaksai);
2.2.41. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Elīnai Ievai Vītolai par Eiropas U23 čempionātā izcīnīto pirmo vietu sieviešu vieniniekā – 8 538 euro (tai skaitā 1 636 euro nodokļu
samaksai);
2.2.42. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Gintam Bērziņam par Eiropas U23 čempionātā izcīnīto otro vietu vīriešu vieniniekā – 5 123 euro (tai skaitā 851 euro nodokļu
samaksai);
2.2.43. Latvijas Vieglatlētikas savienības sportistei Rūtai Katei Lasmanei par Eiropas
čempionātā vieglatlētikā U-23 izcīnīto trešo vietu trīssoļlēkšanā – 3 074 euro (tai skaitā 380 euro
nodokļu samaksai);
2.2.44. Latvijas Vieglatlētikas savienības sportistei Darjai Sopovai par Eiropas čempionātā
vieglatlētikā U-20 izcīnīto trešo vietu trīssoļlēkšanā – 3 074 euro (tai skaitā 380 euro nodokļu
samaksai);
2.2.45. Latvijas Vieglatlētikas savienības sportistei Agatei Caunei par Eiropas čempionātā
vieglatlētikā U-20 izcīnīto otro vietu 5000 m – 5 123 euro (tai skaitā 851 euro nodokļu samaksai);
2.2.46. Latvijas Boksa federācijas sportistam Ņikitam Gorbunovam par Eiropas
čempionātā junioriem boksā U-16 izcīnīto otro vietu – 5 123 euro (tai skaitā 851 euro nodokļu
samaksai);
2.2.47. Latvijas Boksa federācijas sportistei Beatrisei Rozentālei par Pasaules čempionātā
boksā U-18 izcīnīto trešo vietu – 3 074 euro (tai skaitā 380 euro nodokļu samaksai);
2.2.48. Latvijas Alpīnistu savienības sportistam Edvardam Gruzītim par pasaules
čempionātā jauniešiem kāpšanas sportā izcīnīto pirmo vietu – 8 538 euro (tai skaitā 1 636 euro
nodokļu samaksai);
2.2.49. Latvijas Dambretes federācijas sportistam Guntim Valnerim par Pasaules komandu
čempionātā vīriešiem 64 lauciņu dambretē izcīnīto trešo vietu – 3 842 euro (tai skaitā 556 euro
nodokļu samaksai);
2.2.50. Latvijas Dambretes federācijas sportistam Robertam Misānam par Pasaules
komandu čempionātā vīriešiem 64 lauciņu dambretē izcīnīto trešo vietu – 3 842 euro (tai skaitā
556 euro nodokļu samaksai);
2.2.51. Latvijas Dambretes federācijas sportistam Guntaram Purviņam par Pasaules
komandu čempionātā vīriešiem 64 lauciņu dambretē izcīnīto trešo vietu – 3 842 euro (tai skaitā
556 euro nodokļu samaksai);
2.2.52. Latvijas Slēpošanas savienības sportistam Raimo Vīgantam par Pasaules kausa
kopvērtējumā izcīnīto otro vietu rollerslēpošanā – 5 123 euro (tai skaitā 851 euro nodokļu
samaksai);
2.2.53. Latvijas Motosporta federācijas sportistam Tomam Macukam par Eiropas
čempionātā motokrosā EMX open klasē izcīnīto otro vietu – 5 123 euro (tai skaitā 851 euro
nodokļu samaksai);
2.2.54. Latvijas Sambo federācijas sportistam Viktoram Reško par Eiropas čempionātā
izcīnīto otro vietu – 5 123 euro (tai skaitā 851 euro nodokļu samaksai);
2.2.55. Latvijas Automobīļu federācijas sportistam Mārtiņam Seskam par Pasaules Rallija
čempionātā izcīnīto otro vietu JWRC – 1 921 euro (tai skaitā 115 euro nodokļu samaksai);
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2.2.56. Latvijas Automobīļu federācijas sportistam Renāram Francim par Pasaules Rallija
čempionātā izcīnīto otro vietu JWRC – 1 921 euro (tai skaitā 115 euro nodokļu samaksai);
2.2.57. Latvijas Biatlona federācijas sportistei Sanitai Buliņai par pasaules čempionātā
vasaras biatlonā junioriem izcīnīto otro vietu sprintā – 2 561 euro (tai skaitā 262 euro nodokļu
samaksai);
2.2.58. Latvijas Zēģelētāju savienības sportistam Mārtiņam Atillam par Jaunatnes pasaules
čempionātā izcīnīto pirmo vietu ILCA 4.7 klasē – 4 269 euro (tai skaitā 655 euro nodokļu
samaksai);
2.2.59. Latvijas Šaušanas federācijas sportistam Danielam Vilciņam par Eiropas
čempionātā 25 m ložu un stenda šaušanā izcīnīto trešo vietu – 1 537 euro (tai skaitā 26 euro
nodokļu samaksai);
2.2.60. Latvijas Kanoe federācijai par R.Akmens izcīnīto trešo vietu pasaules čempionātā
– 15 000 euro;
2.2.61. Latvijas Kamaniņu sporta federācijai par sportistu sniegumu pasaules čempionātā,
pasaules kausa kopvērtējumā un Eiropas čempionātā – 35 000 euro;
2.2.62. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai par M.Dukura izcīnīto pirmo vietu
pasaules kausa kopvērtējumā un T.Dukura izcīnīto trešo vietu pasaules kausa kopvērtējumā
skeletonā – 25 000 euro;
2.2.63. Latvijas Sporta cīņas federācijai par A.Jurkjana izcīnīto trešo vietu Eiropas
čempionātā grieķu-romiešu cīņā – 20 000 euro;
2.2.64. Latvijas Biatlona federācijai par B.Bendikas izcīnīto pirmo vietu Eiropas
čempionātā – 15 000 euro;
2.2.65. Latvijas Hokeja federācijai par vīriešu nacionālās izlases un U-18 vīriešu izlases
dalību pasaules čempionāta finālturnīrā – 50 000 euro;
2.2.66. Latvijas Florbola federācijai par vīriešu U-19 izlases un sieviešu U-19 izlases
dalību pasaules čempionāta finālturnīrā – 25 000 euro.
2.3. Neatbalstīt naudas balvu piešķiršanu un neiekļaut Latvijas Nacionālās sporta padomes
priekšlikumā Ministru kabinetam par naudas balvu piešķiršanu šādus sportistus, viņu trenerus,
sportistus apkalpojošos sporta darbiniekus, apkalpojošo personālu par šādiem sasniegumiem:
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.

Latvijas Automobiļu federācijas sportistu Ervīnu Grenci par FIA Eiropas autokrosa čempionātā
izcīnīto otro vietu Super Buggy
Latvijas Zēģelētāju savienības sportistu Jāni Preisu par Formula Windsurfing Fpil Youth and
Masters pasaules čempionātā izcīnīto otro vietu
Latvijas Slēpošanas savienības sportisti Samantu Krampi par FIS pasaules junioru čempionātā
rollerslēpošanā izcīnīto trešo vietu
Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistu Tomu Budzinski par pasaules čempionātā
Formula Future izcīnīto pirmo vietu
Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistu Nilu Slakteri par pasaules čempionātā Formula
Future izcīnīto otro vietu
Latvijas Motosporta federācijas sportistus Ernestu Matjušonoku, Franci Gustu, Daniilu
Kolodinski, Oļegu Mihailovu, Ričardu Ansviesuli par Eiropas čempionātā spīdvejā komandām
U-23 izcīnīto trešo vietu
Latvijas Motosporta federācijas sportistu Franci Gustu par Eiropas čempionātā spīdvejā U-19
izcīnīto pirmo vietu
Latvijas Motosporta federācijas sportistus Jevgeņiju Kostigovu un Andžeju Ļebedevu par
Eiropas čempionātā spīdvejā pāriem izcīnīto trešo vietu
Latvijas Motosporta federācijas sportistus Ernestu Matjušonoku, Franci Gustu, Ričardu
Ansviesuli par Eiropas čempionātā spīdvejā pāriem U-19 izcīnīto pirmo vietu
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2.3.10. Latvijas Sambo federācijas sportisti Mariju Seļezņovu par Eiropas čempionātā sambo
jauniešiem izcīnīto pirmo vietu
2.3.11. Latvijas Sambo federācijas sportistu Maksimu Duinovu par Eiropas čempionātā sambo
jauniešiem un junioriem izcīnīto trešo vietu
2.3.12. Latvijas Šaušanas federācijas sportistu Lauri Strautmani par Eiropas kausā izcīnīto pirmo vietu
25 m
2.3.13. Latvijas Šaušanas federācijas sportistu Ernestu Erbu par Eiropas kausā izcīnīto pirmo vietu 25
m
2.3.14. Latvijas Dambretes federācijas sportistes Jeļenu Tkačenko, Mariju Magdalēnu Neredu, Neļu
Kristīni Malahovsku par pasaules komandu čempionātā 64 lauciņu dambretē izcīnīto trešo vietu
2.3.15. Latvijas Zēģelētāju savienības sportisti Helēnu Rožkalni par Pasaules čempionātā vindsērfingā
Raceboard izcīnīto trešo vietu
2.3.16. Latvijas Zēģelētāju savienības sportisti Ilonu Grīnbergu par Pasaules čempionātā vindsērfingā
Raceboard izcīnīto otro vietu
2.3.17. Latvijas Zēģelētāju savienības sportisti Vitu Matīsi par Pasaules čempionātā vindsērfingā
Raceboard izcīnīto pirmo vietu
2.3.18. Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistu Jāni Badauķi par Eiropas čempionātā OSY400
izcīnīto pirmo vietu
2.3.19. Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportisti Lauru Lakoviču-Lakovicu par pasaules
čempionātā GT30 izcīnīto pirmo vietu
2.3.20. Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistu Ņikitu Lijcu par pasaules čempionātā F4
izcīnīto trešo vietu
2.3.21. Latvijas Zēģelētāju savienības sportistu Valteru Videnieku par NoerStick Cold Hawaii PWA
Youth Windsurf Wave World Cup izcīnīto trešo vietu
2.3.32. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistus Dāvi Kaufmani un Ivo Danu Kleinbergu
par pasaules junioru čempionātā bobslejā U-23 izcīnīto otro vietu
2.4. Līdz izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamības gadījumā Izglītības un zinātnes
ministrijai sagatavotajā priekšlikumā veikt tehniskus precizējumus, kas saistīti ar aprēķināmā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru (ietverts piešķiramās naudas balvas apmērā), kā arī
nepieciešamības gadījumā atbilstoši iesniegumā par naudas balvu piešķiršanu norādītam tehniski
precizēt apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu un sporta sacensību nosaukumu.
2.5. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, ka šā
protokollēmuma 2.2. apakšpunktā minētās naudas balvas 42 686 euro apmērā iespējams izmaksāt
no likumā „Par valsts budžetu 2021. gadam” Izglītības un zinātnes ministrijai pamatbudžeta
apakšprogrammā 09.08.00 „Balvas par izciliem sasniegumiem sportā” iedalītajiem līdzekļiem.
2.6. Lai nodrošinātu šā protokollēmuma 2.2. apakšpunktā minēto naudas balvu izmaksu
pilnā apmērā, saskaņā ar Noteikumu 27. punktu aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta
programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes
ministrijai 2 024 789 euro (tai skaitā 326 278 euro nodokļu samaksai).
2.7. Aicināt Ministru kabinetu jautājumu par naudas balvu piešķiršanu sportistiem un
sporta federācijām par izciliem sasniegumiem sportā XXXII Vasaras Olimpiskajās spēlēs Tokijā
(Japāna) un Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna), kā arī citiem izciliem sasniegumiem
sportā 2020. gada nogalē un 2021. gadā izskatīt iespējami drīzā laikā.
2.8. Jautājumu par naudas balvu piešķiršanu treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta
darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošam personālam, par sportistu izciliem
sasniegumiem sportā XXXII Vasaras Olimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna) un Vasaras
Paralimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna), kā arī citiem izciliem sasniegumiem sportā 2020. gada
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nogalē un 2021. gadā izskatīt nākamā Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē, kas sasaucama ne
vēlāk kā līdz 2021. gada 10. decembrim.
2.9. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un izskatīšanai Latvijas Nacionālās sporta
padomes 2022. gada februāra sēdē iesniegt priekšlikumus jauniem Ministru kabineta
noteikumiem, kas turpmāk reglamentēs kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā, paredzot reformēt esošo naudas balvu piešķiršanas sistēmu un būtiski
paaugstināt kritērijus naudas balvu piešķiršanai. Izstrādājot jaunos Ministru kabineta noteikumus,
Izglītības un zinātnes ministrijai paredzēt, ka naudas balvas par izciliem sasniegumiem 2022. gada
Ziemas Olimpiskajās un Paralimpiskajās spēlēs piešķiramas saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem
Ministru kabineta noteikumiem.
3. Par naudas balvu apmēra starpības piešķiršanu Latvijas izlasei bobslejā par izciliem
sasniegumiem sportā XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs Sočos (Krievija) un Artūram
Plēsniekam par izciliem sasniegumiem sportā XXX Vasaras Olimpiskajās spēlēs Londonā
(Lielbritānija)
(E.Severs, Ž.Tikmers, J.Reirs)
3.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
3.2. Atbalstīt naudas balvu apmēra starpības piešķiršanu Latvijas izlasei bobslejā par
izciliem sasniegumiem sportā XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs Sočos (Krievija) un Artūram
Plēsniekam par izciliem sasniegumiem sportā XXX Vasaras Olimpiskajās spēlēs Londonā
(Lielbritānija).
3.3. Pamatojoties uz Sporta likuma 9. panta trešās daļas 3. punktu, kā arī, ievērojot Ministru
kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 26 „Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru” (turpmāk – Noteikumi)
noteikto, izteikt priekšlikumu Ministru kabinetam piešķirt naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā (piešķirt naudas balvu apmēra starpību) šādā apmērā:
3.3.1. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Oskaram Melbārdim par XXII
Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu bobslejā četriniekiem – 55 011 euro (tai skaitā
12 325 euro nodokļu samaksai);
3.3.2. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Daumantam Dreiškenam par
XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu bobslejā četriniekiem – 55 011 euro (tai
skaitā 12 325 euro nodokļu samaksai);
3.3.3. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Arvim Vilkastem par XXII
Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu bobslejā četrniekiem – 55 011 euro (tai skaitā
12 325 euro nodokļu samaksai);
3.3.4. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Jānim Strengam par XXII
Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu bobslejā četrniekiem – 55 011 euro (tai skaitā
12 325 euro nodokļu samaksai);
3.3.5. O.Melbārža, D.Dreiškena, A.Vilkastes un J.Strengas trenerim Sandim Prūsim – 55
011 euro (tai skaitā 12 325 euro nodokļu samaksai);
3.3.6. O.Melbārža, D.Dreiškena, A.Vilkastes un J.Strengas trenerim Jānim Ozolam –
27 293 euro (tai skaitā 5 950 euro nodokļu samaksai);
3.3.7. O.Melbārža, D.Dreiškena, A.Vilkastes un J.Strengas trenerim Olafam Kļaviņam – 8
445 euro (tai skaitā 1 615 euro nodokļu samaksai);
3.3.8. O.Melbārža, D.Dreiškena, A.Vilkastes un J.Strengas trenerim V.Obulderam – 2 901
euro (tai skaitā 340 euro nodokļu samaksai);
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3.3.9. O.Melbārža, D.Dreiškena, A.Vilkastes un J.Strengas mehāniķim Viesturam
Pērkonam – 8 445 euro (tai skaitā 1 615 euro nodokļu samaksai);
3.3.10. O.Melbārža, D.Dreiškena, A.Vilkastes un J.Strengas ārstam Jānim Kaupem – 6 253
euro (tai skaitā 1 111 euro nodokļu samaksai);
3.3.11. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Oskaram Melbārdim par
XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu bobslejā divniekiem – 31 932 euro ( tai skaitā
7 344 euro nodokļu samaksai);
3.3.12. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Daumantam Dreiškenam par
XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu bobslejā divniekiem – 31 932 euro ( tai skaitā
7 344 euro nodokļu samaksai);
3.3.13. Sportistu O.Melbārža un D.Dreiškena trenerim Sandim Prūsim – 15 966 euro (tai
skaitā 3 672 euro nodokļu samaksai);
3.3.14. Sportistu O.Melbārža un D.Dreiškena trenerim Jānim Ozolam – 7 983 euro ((tai
skaitā 1 836 euro nodokļu samaksai);
3.3.15. Sportistu O.Melbārža un D.Dreiškena trenerim Olafam Kļaviņam – 2 555 euro (tai
skaitā 588 euro nodokļu samaksai);
3.3.16. Sportistu O.Melbārža un D.Dreiškena trenerim Valdim Obulderam – 957 euro (tai
skaitā 220 euro nodokļu samaksai);
3.3.17. Sportistu O.Melbārža un D.Dreiškena mehāniķim Viesturam Pērkonam – 2 555
euro (tai skaitā 588 euro nodokļu samaksai);
3.3.18. Sportistu O.Melbārža un D.Dreiškena ārstam Jānim Kaupem – 1 916 euro (tai
skaitā 441 euro nodokļu samaksai);
3.3.19. Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistam Artūram Plēsniekam par Londonas
Olimpiskajās spēlēs izcīnīto piekto vietu – 20 992 euro (tai skaitā 4 828 euro nodokļu samaksai);
3.3.20. Sportista A.Plēsnieka trenerim Eduardam Andruškevičam – 10 312 euro (tai skaitā
2 372 euro nodokļu samaksai).
3.4. Līdz izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamības gadījumā Izglītības un zinātnes
ministrijai sagatavotajā priekšlikumā veikt tehniskus precizējumus, kas saistīti ar aprēķināmā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru (ietverts piešķiramās naudas balvas apmērā).
3.5. Lai nodrošinātu šā protokollēmuma 3.3. apakšpunktā minēto naudas balvu izmaksu,
saskaņā ar Noteikumu 27. punktu aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas
02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 455 492
euro (tai skaitā 101 489 euro nodokļu samaksai).
3.6. Aicināt Ministru kabinetu jautājumu par naudas balvu apmēra starpības piešķiršanu
Latvijas izlasei bobslejā par izciliem sasniegumiem sportā XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs
Sočos (Krievija) un Artūram Plēsniekam par izciliem sasniegumiem sportā XXX Vasaras
Olimpiskajās spēlēs Londonā (Lielbritānija) izskatīt iespējami drīzā laikā.
4. Par finansējuma piešķiršanu 2021. gada nogalē un 2022. gadā Latvijā plānoto nacionālas
nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai
(E.Severs, J.Reirs)
4.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
4.2. Pieņemt zināšanai un atbalstīt plānoto apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes
ministrijas 2021. gada budžeta apakšprogrammas 01.07.00 „Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai
1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem” 340 000 euro apmērā uz Izglītības un zinātnes ministrijas
2021. gada budžeta apakšprogrammu 09.16.00 „Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta
pasākumu organizēšanai Latvijā”, lai 2021. gadā segtu izdevumus saistībā ar Latvijā paredzēto
nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanu, tai skaitā:
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4.2.1. 2022. gada FIL pasaules kausa posma kamaniņu sportā organizēšanai (biedrībai
„Latvijas Kamaniņu sporta federācija”) – 120 000 euro;
4.2.2. 2022. gada IBSF pasaules kausa posma skeletonā un bobslejā divniekiem
organizēšanai (biedrībai „Latvijas Bobsleja un skeletona federācija”) – 120 000 euro;
4.2.3. 2022. gada IBSF Eiropas kausa posma skeletonā un bobslejā divniekiem
organizēšanai (biedrībai „Latvijas Bobsleja un skeletona federācija”) – 100 000 euro.
4.3. Aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 1 306 854 euro, tai skaitā:
4.3.1. 431 854 euro pārskaitīšanai biedrībai „Latvijas Volejbola federācija”, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar 2022. gada FIBV pasaules kausa posma pludmales volejbolā „Volleyball
World” Beach Pro Tour licences iegādi un naudas balvu fonda maksājuma daļu;
4.3.2. 375 000 euro pārskaitīšanai biedrībai „Latvijas Motosporta federācija”, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar 2022. gada pasaules čempionāta motokrosā MXGP klasē posma
organizēšanas licences iegādi;
4.3.3. 300 000 euro pārskaitīšanai biedrībai „Latvijas Automobiļu federācija”, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar 2022. gada FIA Eiropas rallija čempionāta posma organizēšanas licences
iegādi;
4.3.4. 200 000 euro pārskaitīšanai biedrībai „Latvijas Automobiļu federācija”, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar 2022. gada FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posma organizēšanas
licences iegādi;
4.4. Aicināt Ministru kabinetu jautājumu par finansējuma piešķiršanu 2021. gada nogalē
un 2022. gadā Latvijā plānoto nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai
izskatīt iespējami drīzā laikā.
5. Par FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā
(E.Severs, R.Strokšs, A.Muižniece, J.Naglis, J.Plūme, J.Reirs)
5.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas, biedrības „Latvijas Automobiļu
federācija” un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RA Events” sniegto informāciju.
5.2. Saskaņā ar Sporta likuma 9. panta trešās daļas 4. punktu un 17. pantu saskaņot
biedrības „Latvijas Automobiļu federācija” (Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RA Events”)
ieceri par FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā.
Pieņemt zināšanai, ka 2022. gadā ar FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) organizēšanas
sagatavošanu saistītie izdevumi ir sedzami „Latvijas Automobiļu federācija” (Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „RA Events”) esošo līdzekļu ietvaros. Savukārt, ja 2023. un 2024. gada valsts
budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā Ministru kabinetā netiek atbalstīts Izglītības un
zinātnes ministrijas virzītais prioritārā pasākuma pieteikums par valsts budžeta līdzfinansējuma
piešķiršanu FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) organizēšanai Latvijā 2024. gadā, t.sk.
licences maksājumiem, arī 2023. un 2024. gada attiecīgie izdevumi ir sedzami „Latvijas
Automobiļu federācija” (Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RA Events”) esošo līdzekļu ietvaros.
5.3. Izglītības un zinātnes ministrijai jautājumu par FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC)
posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā noteiktā kārtībā virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā,
iekļaujot informatīvajā ziņojumā šādus nosacījumus:
5.3.1. vēstulē FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) organizēšanas tiesību turētājam
netiek iekļautas Ministru kabinetam juridiski saistošas garantijas nodrošināt konkrēta apjoma
valsts budžeta līdzfinansējumu FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) organizēšanai Latvijā;
5.3.2. 2022. gadā valsts budžeta līdzfinansējums ar FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC)
organizēšanas sagatavošanu saistīto izdevumu segšanai netiek piešķirts;
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5.3.3. jautājums par nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu 2023. un 2024. gadā
izskatāms Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta sagatavošanas un izskatīšanas procesā
kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem
atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām;
5.3.4. 2024. gadā no valsts budžeta netiek līdzfinansēti citi biedrības „Latvijas Automobiļu
federācija” un tās sadarbības partneru organizēti nacionālas nozīmes starptautiski sporta pasākumi.
5.4. Aicināt Ministru kabinetu jautājumu par FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC)
posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā izskatīt ne vēlāk kā 2021. gada decembrī, lai nodrošinātu
savlaicīgu atbildes sniegšanu FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) organizēšanas tiesību
turētājam.
Sēde tiek slēgta plkst. 13.15.
Sēdes vadītājs,
finanšu ministrs

(paraksts*)

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
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Jānis Reirs

