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

Sēdes protokols Nr. 6
Sēdes norise: 2021. gada 9. decembrī plkst. 11.30
Sēde attālinātā veidā
Sēdi vada:
J. Reirs
Ž. Tikmers

–
–

finanšu ministrs (līdz plkst. 12.45)
biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” prezidents (no plkst. 12.45)

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

biedrības „Latvijas Augstskolu sporta savienība” prezidente
biedrības „Latvijas Paralimpiskā komiteja” prezidente
labklājības ministrs
biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” prezidents
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors
biedrības „Latvijas Sporta veterānu (senioru) savienība” prezidents
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 Sporta izglītības iestāžu direktoru padome”
priekšsēdētāja

D. Zaļupe

–

Sēdē piedalās pilnvarotie pārstāvji:
G.Apīnis
– Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks sporta jautājumos
I.Birzniece
– Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības
veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vadītāja
B. Bļodniece
– Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre
K.Gorkšs
– biedrības „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” izpilddirektors
I. Misus
– Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra direktora pienākumu
izpildītāja
L. Spaliņa
– Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja
Sēdē pieaicinātie:
L.Apine
J.Eglītis
S. Jantone
S.Lazdiņa

–
–
–
–

K.Lejnieks
A. Mičule

–
–

A.Ozols
E. Petrovska

–
–

R. Romanovskis

–

biedrības „Latvijas Paralimpiskā komiteja” ģenerālsekretāre
zemkopības ministra biroja vadītājs
finanšu ministra biroja vadītāja
Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības
veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte
biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” ģenerālsekretārs
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktora
vietniece
Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors
Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un
novērtēšanas nodaļas konsultante
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta eksperts

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

–
–
–
–
–
–
–

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs
iekšlietu ministre
Ministru prezidents, Latvijas Nacionālās sporta padomes priekšsēdētājs
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
veselības ministrs
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 2021. gada 11. novembra sēdes protokola
apstiprināšana.
2. Par naudas balvu piešķiršanu treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem un
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 nogalē un 2021. gadā. Papildus
saņemto Latvijas Karatē federācijas, Latvijas Volejbola federācijas un Latvijas Basketbola
savienības iesniegumu izskatīšana.
3. Par Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2021. gadā plānoto ziedojumu sadali sporta
attīstības veicināšanai.
4. Par Sporta politikas pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam.
5. Par 2022. gadā Latvijā plānoto starptautisku sporta pasākumu rīkošanas saskaņošanu.
1. Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 11. novembra sēdes protokola
apstiprināšana
(J. Reirs)
Apstiprināt Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 11. novembra sēdes protokolu.
2. Par naudas balvu piešķiršanu treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem
un 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 nogalē un 2021. gadā. Papildus
saņemto Latvijas Karatē federācijas, Latvijas Volejbola federācijas un Latvijas Basketbola
savienības iesniegumu izskatīšana
(E. Severs, L. Apine, J. Reirs)
2.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
2.2. Ņemot vērā ar Ministru kabineta 2021. gada 1. decembra rīkojuma Nr. 893 „Par naudas
balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā” 1. punktu sportistiem piešķirtās naudas
balvas 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, kā arī, ievērojot 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) 23. punktā noteikto, pamatojoties uz Sporta
likuma 9. panta trešās daļas 3. punktu, izteikt priekšlikumu Ministru kabinetam piešķirt naudas
balvas par izciliem sasniegumiem sportā šādā apmērā:
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2.2.1. Sportistu Agņa Čavara, Naura Mieža, Edgara Krūmiņa un Kārļa Paula Lasmaņa
trenerim Raimondam Feldmanim – 138 167 euro (tai skaitā 31 451 euro nodokļu samaksai);
2.2.2. Sportistu A.Čavara, N.Mieža, E.Krūmiņa un K.P.Lasmaņa trenerim Dāvim
Feikneram – 124 307 euro (tai skaitā 28 263 euro nodokļu samaksai);
2.2.3. Sportistus A.Čavaru, N.Miezi, E.Krūmiņu un K.P.Lasmani apkalpojošam sporta
darbiniekam Emīlam Tomam – 13 435 euro (tai skaitā 2 763 euro nodokļu samaksai);
2.2.4. Sportista Artūra Plēsnieka trenerim Eduardam Andruškevičam – 32 837 euro (tai
skaitā 7 225 euro nodokļu samaksai);
2.2.5. Sportista Ritvara Suhareva trenerim Eduardam Andruškevičam – 3 592 euro (tai
skaitā 826 euro nodokļu samaksai);
2.2.6. Sportista R.Suhareva trenerim Viktoram Ščerbatiham – 3 167 euro (tai skaitā 401
euro nodokļu samaksai);
2.2.7. Sportistes Anastasijas Grigorjevas trenerim Armandam Zvirbulim – 4 963 euro (tai
skaitā 814 euro nodokļu samaksai);
2.2.8. Sportistes A.Grigorjevas trenerei Ļubovai Kopilovai – 4 963 euro (tai skaitā 814
euro nodokļu samaksai);
2.2.9. Sportisti A.Grigorjevu apkalpojošajam sporta darbiniekam Agrim Potašam –922
euro;
2.2.10. Sportistu Tīnas Graudiņas un Anastasijas Kravčenokas trenerim Gustavo Ročam
(Gustavo Rocha) – 17 537 euro (tai skaitā 3 706 euro nodokļu samaksai);
2.2.11. Sportistu T.Graudiņas un A.Kravčenokas trenerim Mihailam Samoilovam – 5 562
euro (tai skaitā 952 euro nodokļu samaksai);
2.2.12. Sportistu T.Graudiņas un A.Kravčenokas trenerim Andrim Krūmiņam – 1 153
euro;
2.2.13. Sportistes T.Graudiņu un A.Kravčenoku apkalpojošam sporta darbiniekam Andrim
Eikenam – 4 066 euro (tai skaitā 608 euro nodokļu samaksai);
2.2.14. Sportistu Mārtiņa Pļaviņa un Edgara Toča trenerim Genādijam Samoilovam – 20
531 euro (tai skaitā 4 395 euro nodokļu samaksai);
2.2.15. Sportistus M.Pļaviņu un E.Toču apkalpojošajam sporta darbiniekam Arnim
Tuntem – 5 562 euro (tai skaitā 952 euro nodokļu samaksai);
2.2.16. Sportistus M.Pļaviņu un E.Toču apkalpojošajam sporta darbiniekam Ivaram
Ikstenam – 2 568 euro (tai skaitā 263 euro nodokļu samaksai);
2.2.17. Sportisti Diānu Dadzīti apkalpojošajai sporta darbiniecei Signei Rinkulei – 18 978
euro (tai skaitā 4 038 euro nodokļu samaksai);
2.2.18. Sportisti D. Dadzīti apkalpojošajai sporta darbiniecei Zanei Skujiņai – 35 609 euro
(tai skaitā 7 863 euro nodokļu samaksai);
2.2.19. Sportisti D. Dadzīti apkalpojošajai sporta darbiniecei Baibai Kalnciemai – 17 870
euro (tai skaitā 3 783 euro nodokļu samaksai);
2.2.20. Sportisti D. Dadzīti apkalpojošajai sporta darbiniecei Zanei Skujiņai – 14 968 euro
(tai skaitā 3 443 euro nodokļu samaksai);
2.2.21. Sportista Riharda Snika trenerei Agnesei Rozītei – 15 097 euro (tai skaitā 3 145
euro nodokļu samaksai);
2.2.22. Sportista R.Snika apkalpojošai sporta darbiniecei Darjai Tikhomirovai – 15 097
euro (tai skaitā 3 145 euro nodokļu samaksai);
2.2.23. Sportista R.Snika apkalpojošai sporta darbiniecei Karinai Krauzei – 1 281 euro;
2.2.24. Sportista R.Snika apkalpojošam sporta darbiniekam Kasparam Iesaliņam – 5 119
euro (tai skaitā 850 euro nodokļu samaksai);
2.2.25. Sportista R.Snika apkalpojošai sporta darbiniekam Jānim Bušeram – 1 281 euro;
2.2.26. Sportista R.Snika apkalpojošai sporta darbiniecei Irinai Andrusai – 15 097 euro (tai
skaitā 3 145 euro nodokļu samaksai);
2.2.27. Sportista R.Snika trenerei Agnesei Rozītei – 15 522 euro (tai skaitā 3 570 euro
nodokļu samaksai);
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2.2.28. Sportista R.Snika apkalpojošai sporta darbiniecei Darjai Tikhomirovai – 15 522
euro (tai skaitā 3 570 euro nodokļu samaksai);
2.2.29. Sportista R.Snika apkalpojošai sporta darbiniecei Karinai Krauzei – 1 621 euro (tai
skaitā 340 euro nodokļu samaksai);
2.2.30. Sportista R.Snika apkalpojošam sporta darbiniekam Kasparam Iesaliņam – 5 544
euro (tai skaitā 1 275 euro nodokļu samaksai);
2.2.31. Sportista R.Snika apkalpojošai sporta darbiniekam Jānim Bušeram – 1 621 euro
(tai skaitā 340 euro nodokļu samaksai);
2.2.32. Sportista R.Snika apkalpojošai sporta darbiniecei Irinai Andrusai – 15 522 euro (tai
skaitā 3 570 euro nodokļu samaksai);
2.2.33. Sportista Aigara Apiņa trenerim Aldim Šūpulniekam – 16 206 euro (tai skaitā 3
400 euro nodokļu samaksai);
2.2.34. Sportistu A.Apini apkalpojošajai sporta darbiniecei Guntai Ozoliņai – 16 206 euro
(tai skaitā 3 400 euro nodokļu samaksai);
2.2.35. Sportista Edgara Berga trenerei Maijai Ukstiņai – 9 139 euro (tai skaitā 1 775 euro
nodokļu samaksai);
2.2.36. Sportista E.Berga apkalpojošajai sporta darbiniecei Sandrai Rozenštokai – 1 970
euro (tai skaitā 126 euro nodokļu samaksai);
2.2.37. Sportista Roberta Akmens trenerim Aleksandram Timoškevičam – 5 122 euro (tai
skaitā 851 euro nodokļu samaksai);
2.2.38. Sportistu Kendijas Aparjodes un Artūra Dārznieka trenerim Ināram Kivleniekam –
7 684 euro (tai skaitā 1 440 euro nodokļu samaksai);
2.2.39. Sportistu Andra Šica un Jura Šica trenerim Danielam Fogelim – 12 806 euro (tai
skaitā 2 618 euro nodokļu samaksai);
2.2.40. Sportistu Elīzas Tīrumas un Kristera Aparjoda trenerim Mārtiņam Rubenim – 7 684
euro (tai skaitā 1 440 euro nodokļu samaksai);
2.2.41. Sportista Tomasa Dukura trenerim Dainim Dukuram – 2 561 euro (tai skaitā 262
euro nodokļu samaksai);
2.2.42. Sportista T.Dukura trenerim Mihailam Arhipovam – 1 024 euro (tai skaitā 236 euro
nodokļu samaksai);
2.2.43. Sportista T.Dukura trenerim Jānim Krūmiņam – 768 euro (tai skaitā 177 euro
nodokļu samaksai);
2.2.44. Sportistu T.Dukuru apkalpojošajam sporta darbiniekam Edvīnam Lešenkovam –
768 euro (tai skaitā 177 euro nodokļu samaksai);
2.2.45. Sportista Martina Dukura trenerim Dainim Dukuram – 7 115 euro (tai skaitā 1 636
euro nodokļu samaksai);
2.2.46. Sportista M.Dukura trenerim Mihailam Arhipovam – 2 846 euro (tai skaitā 327
euro nodokļu samaksai);
2.2.47. Sportista M.Dukura trenerim Jānim Krūmiņam – 2 134 euro (tai skaitā 164 euro
nodokļu samaksai);
2.2.48. Sportistu M.Dukuru apkalpojošajam sporta darbiniekam Edvīnam Lešenkovam – 2
134 euro (tai skaitā 164 euro nodokļu samaksai);
2.2.49. Sportista Alana Amirova trenerim Sergejam Kursītim – 2 561 euro (tai skaitā 262
euro nodokļu samaksai);
2.2.50. Sportistes Baibas Bendikas trenerim Ilmāram Bricim – 7 114 euro (tai skaitā 1 309
euro nodokļu samaksai);
2.2.51. Sportistu Mārtiņa Bota un Roberta Plūmes trenerim Kristapam Mauriņam – 3 842
euro (tai skaitā 556 euro nodokļu samaksai);
2.2.52. Sportista Aleksandra Jurkjana trenerim Vitālijam Vērdiņam – 1 281 euro;
2.2.53. Sportista A.Jurkjana trenerim Artjomam Petkunam – 1 281 euro;
2.2.54. Sportista Roberta Lagzdiņa trenerim Sergejam Bobkovam – 1 537 euro (tai skaitā
26 euro nodokļu samaksai);
4

2.2.55. Sportistu Artūra Rinkēviča un Arda Daniela Bedrīša trenerim Rihardam Finsteram
– 2 689 euro (tai skaitā 291 euro nodokļu samaksai);
2.2.56. Sportistus A.Rinkeviču un A.D.Bedrīti apkalpojošajam sporta darbiniekam
Dināram Zāģeram – 576 euro;
2.2.57. Sportistus A.Rinkeviču un A.D.Bedrīti apkalpojošajam sporta darbiniekam
Krišjānim Kuplim – 576 euro;
2.2.58. Sportistes Elīnas Ievas Vītolas trenerim Sandrim Bērziņam – 4 269 euro (tai skaitā
655 euro nodokļu samaksai);
2.2.59. Sportista Ginta Bērziņa trenerim Zintim Šaicānam – 2 561 euro (tai skaitā 262 euro
nodokļu samaksai);
2.2.60. Sportistes Rūtas Kates Lasmanes trenerim Jurim Petrovičam – 1 537 euro (tai skaitā
26 euro nodokļu samaksai);
2.2.61. Sportistes Darjas Sopovas trenerim Jurim Petrovičam – 1 537 euro (tai skaitā 354
euro nodokļu samaksai);
2.2.62. Sportistes Agates Caunes trenerei Līgai Dzenei – 1 281 euro;
2.2.63. Sportistes A.Caunes trenerim Raitim Ravinskim – 1 281 euro;
2.2.64. Sportista Ņikitas Gorbunova trenerim Iļjam Žilinskim – 2 561 euro (tai skaitā 262
euro nodokļu samaksai);
2.2.65. Sportistes Beatrises Rozentāles trenerei Lindai Ābelei – 768 euro;
2.2.66. Sportistes B.Rozentāles trenerim Gatim Ābelem – 768 euro;
2.2.67. Sportista Edvarda Gruzīša trenerei Lindai Gruzītei – 4 269 euro (tai skaitā 655 euro
nodokļu samaksai);
2.2.68. Sportistu Gunta Valnera, Roberta Misāna, Guntara Purviņa trenerim Raimondam
Vipulim – 3 842 euro (tai skaitā 556 euro nodokļu samaksai);
2.2.69. Sportista Raimo Vīganta trenerim Jānim Puidam – 1 281 euro;
2.2.70. Sportistu R.Vīgantu apkalpojošajam sporta darbiniekam Artim Vīgantam – 1 281
euro;
2.2.71. Sportista Toma Macuka trenerim Andrejam Macukam – 854 euro;
2.2.72. Sportistu T.Macuku apkalpojošajam sporta darbiniekam Andim Didžus – 854 euro;
2.2.73. Sportistu T.Macuku apkalpojošajam sporta darbiniekam Agrim Potašam – 854 euro
(tai skaitā 197 euro nodokļu samaksai);
2.2.74. Sportista Viktora Reško trenerim Jurijam Poļakovam – 2 561 euro (tai skaitā 262
euro nodokļu samaksai);
2.2.75. Sportistu Mārtiņa Seska un Renāra Franča trenerim Uldim Briedim – 961 euro;
2.2.76. Sportistus M.Sesku un R.Franci apkalpojošam sporta darbiniekam Artim
Lagzdiņam – 961 euro;
2.2.77. Sportistes Sanitas Buliņas trenerim Ilmāram Bricim – 1 281 euro (tai skaitā 295
euro nodokļu samaksai);
2.2.78. Sportista Mārtiņa Atillas trenerim Damiram Nakrstam (Damir Nakrst) – 2 134 euro
(tai skaitā 164 euro nodokļu samaksai);
2.2.79. Sportista Daniela Vilciņa trenerim Vilnim Celmiņam – 768 euro.
2.3. Izvērtējot Izglītības un zinātnes ministrijā saņemtos Latvijas Karatē federācijas,
Latvijas Volejbola federācijas un Latvijas Basketbola savienības iesniegumus, kā arī, ievērojot
Noteikumos noteikto, pamatojoties uz Sporta likuma 9. panta trešās daļas 3. punktu, izteikt
priekšlikumu Ministru kabinetam piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā šādā
apmērā:
2.3.1. Latvijas Karatē federācijas sportistam Kalvim Kalniņam par Eiropas čempionātā
izcīnīto otro vietu karatē – 8 537 euro (tai skaitā 1 636 euro nodokļu samaksai);
2..3.2. Sportista K.Kalniņa trenerim Rolandam Družokam – 2 134 euro (tai skaitā 164 euro
nodokļu samaksai);
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2.3.3. Sportistu K.Kalniņu apkalpojošajam sporta darbiniekam Visvaldim Bebrišam – 2
134 euro (tai skaitā 164 euro nodokļu samaksai);
2.3.4. Latvijas Karatē federācijai par K. Kalniņa izcīnīto otro vietu Eiropas čempionātā –
15 000 euro;
2.3.5. Latvijas Volejbola federācijai par vīriešu nacionālās izlases un U-17 vīriešu izlases
dalību Eiropas čempionātu finālturnīrā – 40 000 euro;
2.3.6. Latvijas Basketbola savienībai par vīriešu U-19 izlases dalību pasaules čempionāta
finālturnīrā – 20 000 euro.
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. Lai nodrošinātu šā protokollēmuma 2.2. un 2.3. 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 822 974 euro (tai skaitā 151 799 euro nodokļu samaksai).
2.6. Aicināt Ministru kabinetu jautājumu par naudas balvu piešķiršanu treneriem, sportistus
apkalpojošiem sporta darbiniekiem un 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
nogalē un 2021. gadā, kā arī jautājumu par naudas balvu piešķiršanu karatistam K. Kalniņam, K.
Kalniņa trenerim apkalpojošajam sporta darbiniekam, kā arī Latvijas Karatē federācijai, Latvijas
Volejbola federācijai un Latvijas Basketbola savienībai izskatīt Ministru kabineta 2021. gada 14.
decembra sēdē.
3. Par Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2021. gadā plānoto ziedojumu sadali
sporta attīstības veicināšanai
(A. Ozols, E. Severs, K. Gorkšs, Ž.Tikmers, A. Katkēvičs, A. Muižniece, B. Bļodniece,
D. Zaļupe, J. Eglīts, E. Fogelis, L. Apine, I. Klementjevs, J. Reirs)
3.1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto
informāciju par Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2021. gadā plānoto ziedojumu sporta
attīstības veicināšanai, kas ietverts Zemkopības ministrijas izstrādātajā informatīvajā ziņojumā
„Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru
un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2021. gadā” projektā (turpmāk – Informatīvais ziņojums), kas
ir sagatavots iesniegšanai Ministru kabinetā.
3.2. Atbalstīt šādu Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2021. gadā plānotā ziedojuma
finansējuma sadali sporta attīstības veicināšanai, kuru īsteno Latvijas Nacionālā sporta padome:
3.2.1. kopējā ziedojumu sadale (neieskaitot šā protokollēmuma 3.2.3. un 3.3. apakšpunktā
noteikto):
Ziedojuma saņēmējs

Procentuālais
sadalījums

Ziedojuma
apmērs (euro)

Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”

22%

440 000
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Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”

34%

680 000

Biedrība „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”

34%

680 000

Biedrība „Latvijas Paralimpiskā komiteja”

6%

120 000

Jaunatnes sporta fonds
(Biedrība „Latvijas Sporta izglītības iestāžu
„Direktoru padome””)

4%

80 000

100%

2 000 000

KOPĀ:

3.2.2. detalizēta ziedojuma sadale atbilstoši ziedojuma saņēmējam un ziedojuma mērķim
(neieskaitot šā protokollēmuma 3.2.3. un 3.3. apakšpunktā noteikto):
Ziedojuma saņēmējs

Ziedojuma
apmērs
(euro)
200 000

190 000
Biedrība „Latvijas Sporta
federāciju padome”

50 000

Ziedojuma mērķis
Finansējums veselīgu un aktīvu dzīvesveidu
veicinošu pasākumu organizēšanai un
popularizēšanai visām sabiedrības vecuma grupām
(īpaši jauniešiem) visā Latvijā
Sporta likumā noteiktā kārtībā atzīto neolimpisko
individuālo sporta veidu un darbības jomu sporta
federāciju darbībai un 2022. gadā plānotajām
aktivitātēm saskaņā ar Latvijas Sporta federāciju
padomes apstiprinātiem un ar Izglītības un zinātnes
ministriju saskaņotiem aktivitāšu un augstu
sasniegumu sporta kritērijiem
Finansējums Sporta likumā noteiktā kārtībā
atzītajām sporta federācijām saskaņā ar Latvijas
Sporta federāciju padomes apstiprinātajiem un ar
Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem
principiem un kritērijiem pasaules un Eiropas
mēroga starptautisko sporta sacensību sarīkošanai
Latvijā 2022. gadā
KOPĀ: 440 000 euro

400 003

Biedrība „Latvijas
Olimpiskā komiteja”

153 500
65 000
61 497

Finansējums olimpisko individuālo sporta veidu
federācijām saskaņā ar Latvijas Olimpiskās
komitejas apstiprinātajiem un ar Izglītības un
zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem
Olimpiskās kustības jaunatnes programmas
īstenošanai
Tautas sporta pasākumu nodrošinājumam (pasākuma
„Olimpiskā diena / Olimpiskais mēnesis” un
Vienības velobrauciena organizēšanai)
Ar dalību 2022. gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs
Pekinā (Ķīna) saistīto izdevumu segšanai
KOPĀ: 680 000 euro
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Biedrība „Latvijas
Komandu sporta spēļu
asociācija”

680 000

Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām komandu
sporta spēļu sporta federācijām, lai nodrošinātu
valsts izlases komandu (t.sk. jauniešu un junioru)
sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas
un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases
turnīros un finālsacensībās saskaņā ar Izglītības un
zinātnes ministrijas apstiprinātajiem kritējiem
KOPĀ: 680 000 euro

Biedrība „Latvijas
Paralimpiskā komiteja”

Jaunatnes sporta fonds
(Biedrība „Latvijas Sporta
izglītības iestāžu „Direktoru
padome””)

120 000

80 000

Paralimpiešu, Latvijas Paralimpiskās vienības
sportistu, kā arī paralimpisko sporta veidu sporta
spēļu komandu sagatavošanai un dalībai
starptautiskajās sporta sacensībās 2022. gadā, kā arī
bērnu un jauniešu parasporta, Latvijas Nedzirdīgo
sporta federācijas un Latvijas Speciālās olimpiādes
programmām un pasākumiem
KOPĀ: 120 000 euro
Jaunatnes sportistu un treneru atbalstam, kā arī
sporta speciālistu tālākizglītībai saskaņā ar Jaunatnes
sporta fonda nolikumu
KOPĀ: 80 000 euro

KOPĀ: 2 000 000 euro
3.2.3. atbalstīt šāda Informatīvajā ziņojumā minētā mērķziedojuma piešķiršanu:
Ziedojuma saņēmējs

Ziedojuma apmērs
(euro)

Ziedojuma mērķis

Biedrība „Latvijas Komandu
sporta spēļu asociācija”

200 000

Jaunatnes komandu sportam

KOPĀ: 200 000 euro
3.3. Lai netiktu samazināts ziedojuma apmērs šā protokollēmuma 3.2. apakšpunktā
minētajiem ziedojumu saņēmējiem, aicināt Akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži” (Zemkopības
ministriju) palielināt sporta attīstības veicināšanai 2021. gadā plānoto ziedojuma apmēru par
100 000 euro (tādejādi kopējam Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” ziedojuma apmēram
sporta attīstības veicināšanai 2021. gadā sasniedzot 2 300 000 euro), lai novirzītu to šādam
Informatīvā ziņojumā minētam mērķim (Zemkopības ministrijai attiecīgi precizējot Informatīvo
ziņojumu):
Ziedojuma saņēmējs

Ziedojuma apmērs
(euro)

Ziedojuma mērķis

Biedrība „Latvija Zēģelētāju
savienība”

100 000

Bērnu un jauniešu burāšanas attīstībai

KOPĀ: 100 000 euro
3.4. Šā protokollēmuma 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajiem ziedojumu saņēmējiem
nodrošināt, ka:
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3.4.1. tautas sporta veicināšanai tiek novirzīti vismaz 10% no ziedotā finansējuma (nav
attiecināms uz Jaunatnes sporta fondu (biedrību „Latvijas Sporta izglītības iestāžu „Direktoru
padome””) un šā protokollēmuma 3.2.3. un 3.3. apakšpunktā minēto mērķziedojumu);
3.4.2. jaunatnes sporta veicināšanai tiek novirzīti vismaz 20% no ziedotā finansējuma;
3.4.3. sabiedrība tiek informēta par atbalsta piešķiršanas kārtību un iesniegto ziedojumu
projektu vērtēšanas kritērijiem;
3.4.4. ziedojumu saņēmēji nodrošina profesionālu, saņēmējam pietuvinātu ziedošanas
projektu izvērtēšanu, ziedoto finanšu līdzekļu sadalījumu mērķprogrammas ietvaros atbilstoši
vērtēšanas kritērijiem, kā arī īsteno ziedojumu projektu administrēšanu;
3.4.5. ziedojumu saņēmēja tīmekļvietnē regulāri tiek publicēta pārskatāma informācija par
saņemtā ziedojuma sadalījumu un izlietojumu, tādejādi nodrošinot sabiedrības informēšanu;
3.4.6. Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” dāvinājuma (ziedojuma) līgumos
noteiktajā termiņā un kārtībā tiek iesniegti rakstiski pārskati par dāvinājuma (ziedojuma)
izlietojumu;
3.4.7. līdz 2021. gada 13. decembrim akciju sabiedrībā „Latvijas valsts meži” tiek iesniegts
pieteikums ziedojuma saņemšanai, pievienojot detalizētas plānotā ziedojuma izlietojuma tāmes.
3.5. Aicināt finanšu ministru, pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu akciju sabiedrības
„Latvijas valsts meži” 2021. gada ziedojumiem, ņemt vērā šā protokollēmuma 3.2. un 3.3.
apakšpunktā noteikto ziedojumu sadali.
3.6. Gadījumā, ja Ministru kabinets pieņem lēmumu par atšķirīgu akciju sabiedrības
„Latvijas valsts meži” 2021. gadā sporta attīstības veicināšanai paredzētā kopējā ziedojuma
summu, tad tā sadalāma proporcionāli šā protokollēmuma 3.2.1. apakšpunktā noteiktajiem
kritērijiem.
3.7. Izglītības un zinātnes ministrijai kā Latvijas Nacionālās sporta padomes sekretariātam
nodrošināt, ka šīs sēdes protokols parakstīšanai tiek iesniegts līdz 2021. gada 13. decembrim.
4. Par Sporta politikas pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam
(E. Severs, L. Spaliņa, D. Zaļupe, I. Klementjevs, L. Apine, Ž. Tikmers)
4.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju un sēdes laikā
Latvijas Nacionālās sporta padomes locekļu paustos viedokļus.
4.2. Konceptuāli atbalstīt Sporta politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam projektu.
Izglītības un zinātnes ministrijai pamatnostādņu projektu virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā.
4.3. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt pamatnostādņu projektu atbilstoši sēdes laikā
izteiktajiem priekšlikumiem.
4.4. Aicināt Ministru kabinetu apstiprināt Sporta politikas pamatnostādnes 2021. – 2027.
gadam.
5. Par 2022. gadā Latvijā plānoto starptautisku sporta pasākumu rīkošanas saskaņošanu
(E. Severs, Ž. Tikmers)
5.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, ka saskaņā
ar Sporta likuma 9. panta trešās daļas 4. punktu un 17. pantu Latvijas Nacionālajai sporta padomei
ir jāsniedz atzinums par šādu 2022. gadā Latvijā plānoto starptautisko sporta sacensību rīkošanu
Latvijā, par kuru organizēšanu Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas Latvijas
Nacionālās sporta padomes dokumentā „Kārtība, kādā Latvijas Nacionālā sporta padome izskata
un saskaņo sporta federāciju pieteikumus par pasaules un Eiropas čempionātu finālsacensību
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organizēšanu Latvijā” (apstiprināta Latvijas Nacionālās sporta padomes 2011. gada 28. aprīļa sēdē
(prot. Nr. 2 4.§)) noteiktā kārtībā ir iesniegušas attiecīgus pieteikumus:
5.1.1. 2022. gada Pasaules čempionāts ātrspēlē 100 lauciņu dambretē Rīgā (Latvijas
Dambretes federācija);
5.1.2. 2022. gada Eiropas kauss džudo kadetiem Rīgā (Latvijas Džudo federācija);
5.1.3. 2022. gada Eiropas čempionāts Formula 4 laivu klasē Alūksnē (Latvijas Ūdens
motosporta federācija);
5.1.4. 2022. gada Eiropas čempionāts junioriem olimpiskajās svara kategorijās taekvondo
Rīgā (Latvijas Taekvondo federācija).
5.2. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, ka šā
protokollēmuma 5.1. apakšpunktā minēto sporta sacensību organizēšanas izdevumu segšanai ir
iespējams pretendēt uz līdzfinansējumu no 2022. gada valsts budžeta programmas 09.00.00
„Sports” apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta federācijas un sporta pasākumi” un
apakšprogrammas 09.16.00 „Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu
organizēšanai Latvijā” atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām un attiecīgo
apakšprogrammu līdzekļu sadalei noteiktai kārtībai un kritērijiem. Gadījumā, ja minētajās budžeta
apakšprogrammās līdzekļi nav pietiekami vai saskaņā ar noteikto kārtību un kritērijiem līdzekļi
netiek piešķirti vai tiek piešķirti daļējā apmērā, noteikt, ka ar minēto sporta sacensību organizēšanu
saistītie izdevumi sedzami no attiecīgo sporta federāciju līdzekļiem.
5.3. Saskaņā ar Sporta likuma 9. panta trešās daļas 4. punktu un 17. pantu saskaņot šā
protokollēmuma 5.1. apakšpunktā minēto sporta sacensību organizēšanu Latvijā 2022. gadā,
ievērojot šā protokollēmuma 5.2. apakšpunktā noteikto.
Sēde tiek slēgta plkst. 13.30.
Sēdes vadītājs,
finanšu ministrs

(paraksts*)

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
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Jānis Reirs

