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K. Gorkšs
– biedrības „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” izpilddirektors
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Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā
eksperte
biedrības „Latvijas Paralimpiskā komiteja” ģenerālsekretāre
Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks sporta jautājumos
biedrības „Latvijas Basketbola savienība” ģenerālsekretārs
finanšu ministra biroja vadītāja
biedrības „Latvijas Šaha federācija” ģenerālsekretārs
biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” ģenerālsekretārs
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā
eksperte
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktora
vietniece
biedrības „Latvijas Vieglatlētikas savienība” ģenerālsekretārs
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā
eksperte
Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas
nodaļas konsultante
biedrības „Latvijas Hokeja federācija” ģenerālsekretārs
Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Izglītības, zinātnes,
kultūras, sporta finansēšanas nodaļas vadītāja

2
–

A. Tunte
Sēdē nepiedalās:
J. Bordāns
M. Golubeva
A.K. Kariņš
A. Pabriks
A.T. Plešs
D. Pavļuts
E. Štelmahers
Sēdi protokolē:
S. Roze

–
–
–

biedrības „Latvijas Volejbola federācija” ģenerālsekretārs

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs
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Ministru prezidents, Latvijas Nacionālās sporta padomes
priekšsēdētājs
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
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Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā eksperte
Darba kārtība

1. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes 2022. gada 9. februāra sēdes protokola
apstiprināšanu.
2. Par saņemtajiem sporta organizāciju papildus finansējuma pieprasījumiem 2022. gadā.
3. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 2022.gada Ziemas
olimpiskajās spēlēs Pekinā (Ķīna) un 2022. gada Ziemas paralimpiskajās spēlēs Pekinā
(Ķīna).
4. Par profesionālās ievirzes sporta izglītības treneru atalgojuma nodrošinājumu.
5. Par 2022. gada pasaules čempionāta ielu vingrošanā organizēšanu Latvijā.
1. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes 2022. gada 9. februāra sēdes protokola
apstiprināšanu
(J. Reirs)
Apstiprināt Latvijas Nacionālās sporta padomes 2022. gada 9. februāra sēdes protokolu.
2. Par saņemtajiem sporta organizāciju papildus finansējuma pieprasījumiem 2022. gadā
(E. Severs, A. Muižniece, J. Reirs)
2.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
2.2. Aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu, kas
nepārsniedz 180 809 euro, no tiem:
2.2.1. līdz 97 277 euro pārskaitīšanai biedrībai „Latvijas Basketbola savienība”, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar Ukrainas nacionālās izlases sagatavošanu un dalību 2023. gada Pasaules
kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra 2022. gada vasaras spēļu ciklā, tādejādi sniedzot atbalstu
Ukrainas Basketbola federācijai;
2.2.2. līdz 58 684 euro pārskaitīšanai biedrībai „Latvijas Paralimpiskā komiteja”, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar sportistu un komandu sagatavošanu un dalību starptautiskās sacensībās
2022. gadā;
2.2.3. līdz 24 848 euro pārskaitīšanai biedrībai „Latvijas Volejbola federācija”, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra volejbolā U-22 jauniešiem
organizēšanu Latvijā (Daugavpilī).
2.3. Aicināt Ministru kabinetu jautājumu par šā protokollēmuma 2.2. apakšpunktā minēto
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu izskatīt iespējami drīzā laikā.
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2.4. Pārējos sporta organizāciju papildus finansējuma pieprasījumus turpināt izskatīt
nākamajā Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdei, kas sasaucama līdz 2022. gada 19. maijam.
Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši sēdes laikā pārrunātam pieprasīt sporta organizācijām
papildus skaidrojumus, kas pamato finanšu pieprasījuma atbilstību neparedzēta gadījuma
kritērijiem, kā arī pieprasīt papildus informāciju no biedrības „Latvijas Hokeja federācija” par
jauno spēlētāju pārejas regulējumu.
3. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 2022.gada
Ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā (Ķīna) un 2022. gada Ziemas paralimpiskajās spēlēs
Pekinā (Ķīna)
(E.Severs, Ž.Tikmers, E.Fogelis, A.Muižniece, J.Reirs)
3.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
3.2. Pamatojoties uz Sporta likuma 9. panta trešās daļas 3. punktu, kā arī ievērojot Ministru
kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumus Nr. 26 „Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru”, izteikt priekšlikumu
Ministru kabinetam piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā šādā apmērā:
3.2.1. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Elīzai Tīrumai par XXIV Ziemas
olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu kamaniņu sportā stafetē – 49 468 euro (tai skaitā 11 050
euro nodokļu samaksai);
3.2.2. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Kristeram Aparjodam par XXIV
Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu kamaniņu sportā stafetē – 49 468 euro (tai skaitā
11 050 euro nodokļu samaksai);
3.2.3. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Mārtiņam Botam par XXIV Ziemas
olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu kamaniņu sportā stafetē – 49 468 euro (tai skaitā 11 050
euro nodokļu samaksai);
3.2.4. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Robertam Plūmem par XXIV
Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu kamaniņu sportā stafetē – 49 468 euro (tai skaitā
11 050 euro nodokļu samaksai);
3.2.5. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Kristeram Aparjodam par XXIV
Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto piekto vietu kamaniņu sportā – 23 949 euro (tai skaitā 5 508
euro nodokļu samaksai);
3.2.6. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Mārtiņam Botam par XXIV Ziemas
olimpiskajās spēlēs izcīnīto ceturto vietu kamaniņu divniekā – 29 936 euro (tai skaitā 6 885 euro
nodokļu samaksai);
3.2.7. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Robertam Plūmem par XXIV
Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto ceturto vietu kamaniņu divniekā – 29 936 euro (tai skaitā 6
885 euro nodokļu samaksai);
3.2.8. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Andrim Šicam par XXIV Ziemas
olimpiskajās spēlēs izcīnīto piekto vietu kamaniņu divniekā – 17 536 euro (tai skaitā
3 706 euro nodokļu samaksai);
3.2.9. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Jurim Šicam par XXIV Ziemas
olimpiskajās spēlēs izcīnīto piekto vietu kamaniņu divniekā – 17 536 euro (tai skaitā 3 706 euro
nodokļu samaksai);
3.2.10. sportistu E. Tīrumas, K. Aparjoda, M. Bota un R. Plūmes trenerim Kristapam
Mauriņam – 23 523 euro (tai skaitā 5 083 euro nodokļu samaksai);
3.2.11. sportistu E. Tīrumas, K. Aparjoda, M. Bota un R. Plūmes trenerim Ināram
Kivleniekam – 20 531 euro (tai skaitā 4 395 euro nodokļu samaksai);
3.2.12. sportistu E. Tīrumas, K. Aparjoda, M. Bota un R. Plūmes trenerim Zintim Šaicānam
– 25 321 euro (tai skaitā 5 497 euro nodokļu samaksai);
3.2.13. sportistu E. Tīrumas, K. Aparjoda, M. Bota un R. Plūmes trenerim Mihailam
Arhipovam – 21 629 euro (tai skaitā 4 648 euro nodokļu samaksai);
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3.2.14. sportistu E. Tīrumas, K. Aparjoda, M. Bota un R. Plūmes trenerim Sandrim
Bērziņam – 21 629 euro (tai skaitā 4 648 euro nodokļu samaksai);
3.2.15. sportista K. Aparjoda, M. Bota, R. Plūmes, A. Šica un J. Šica trenerim Mārtiņam
Rubenim – 21 727 euro (tai skaitā 4 670 euro nodokļu samaksai);
3.2.16. sportistu K. Aparjoda, A. Šica un J. Šica trenerim Danielam Fogelim – 19 332 euro
(tai skaitā 4 119 euro nodokļu samaksai);
3.2.17. sportistu K. Aparjoda, A. Šica un J. Šica apkalpojošajam sporta darbiniekam
Kasparam Konrādam – 2 568 euro (tai skaitā 263 euro nodokļu samaksai);
3.2.18. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Oskaram Ķibermanim par
XXIV Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto piekto vietu bobslejā četriniekiem – 17 536 euro (tai
skaitā 3 706 euro nodokļu samaksai);
3.2.19. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Dāvim Spriņģim par XXIV
Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto piekto vietu bobslejā četriniekiem – 17 536 euro (tai skaitā 3
706 euro nodokļu samaksai);
3.2.20. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Matīsam Miknim par XXIV
Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto piekto vietu bobslejā četriniekiem – 17 536 euro (tai skaitā 3
706 euro nodokļu samaksai);
3.2.21. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Edgaram Nemmem par XXIV
Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto piekto vietu bobslejā četriniekiem – 17 536 euro (tai skaitā 3
706 euro nodokļu samaksai);
3.2.22. sportistu O. Ķibermaņa, D. Spriņģa, M. Mikņa un E. Nemmes trenerim Sandim
Prūsim – 13 944 euro (tai skaitā 2 880 euro nodokļu samaksai);
3.2.23. sportistu O. Ķibermaņa, D. Spriņģa, M. Mikņa un E. Nemmes trenerim Jānim
Ozolam – 6 759 euro (tai skaitā 1 227 euro nodokļu samaksai);
3.2.24. sportistu O. Ķibergmaņa, D. Spriņģa, M. Mikņa un E. Nemmes apkalpojošajam
sporta darbiniekam Viesturam Pērkonam – 4 604 euro (tai skaitā 732 euro nodokļu samaksai);
3.2.25. Latvijas Kamaniņu sporta federācijai par E. Tīrumas, K. Aparjoda, M. Bota, R.
Plūmes. A. Šica un J. Šica XXIV Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnītajām vietām kamaniņu sportā
(kamaniņu sporta attīstībai un jauno kamaniņu sportistu sagatavošanai) – 142 288 euro;
3.2.26. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai par O. Ķibermaņa, D. Spriņģa, M. Mikņa
un E. Nemmes XXIV Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto piekto vietu bobslejā četriniekiem
(bobsleja attīstībai un jauno bobslejistu sagatavošanai) – 35 572 euro;
3.2.27. Latvijas Hokeja federācijai par vīriešu nacionālās izlases dalību XXIV Ziemas
olimpiskajās spēlēs (hokeja attīstībai un jauno hokejistu sagatavošanai) – 142 288 euro;
3.2.28. Latvijas Kērlinga asociācijai par nacionālās ratiņkērlinga izlases dalību XIII
Ziemas Paraolimpiskajās spēlēs (ratiņkērlinga attīstībai un jauno ratiņkērlinga sportistu
sagatavošanai) – 71 144 euro.
3.3. 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 un uzvārdu.
3.4. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, ka šā
protokollēmuma 3.2. apakšpunktā minētās naudas balvas 42 686 euro apmērā iespējams izmaksāt
no likumā „Par valsts budžetu 2022. gadam” Izglītības un zinātnes ministrijai pamatbudžeta
apakšprogrammā 09.08.00 „Balvas par izciliem sasniegumiem sportā” iedalītajiem līdzekļiem.
3.5. Lai nodrošinātu šā protokollēmuma 3.2. apakšpunktā minēto naudas balvu izmaksu
pilnā apmērā, 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” 27. punktu aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi
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neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 917 082 euro (tai skaitā
123 876 euro nodokļu samaksai).
3.6. Aicināt Ministru kabinetu jautājumu par naudas balvu piešķiršanu par izciliem
sasniegumiem sportā XXIV Ziemas Olimpiskajās spēlēs Pekinā (Ķīna) un XIII Ziemas
Paralimpiskajās spēlēs Pekinā (Ķīna) izskatīt iespējami drīzā laikā.
3.7. Izglītības un zinātnes ministrijai, slēdzot līgumus ar sporta federācijām par šā
protokollēmuma 3.2.25., 3.2.26., 3.2.27. un 3.2.28. apakšpunktā minēto naudas balvu sporta veida
attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai piešķiršanu, paredzēt sporta federāciju pienākumu jauno
sportistu sagatavošanai atvēlēt ne mazāk, kā 50 procentus no kopējā šim mērķim piešķiramā
naudas balvu apmēra.
3.8. Atbalstīt biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” un Izglītības un zinātnes ministrijas
priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu naudas balvu izmaksai Latvijas Olimpiskās vienības
sporta ārstiem un fizioterapeitiem par ieguldījumu Latvijas sportistu sagatavošanā dalībai un
augstu rezultātu sasniegšanai 2022. gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs Pekinā (Ķīna). Piešķiramā
finansējuma apmēru, kas no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem” piešķirama Izglītības un zinātnes ministrijai pārskaitīšanai Sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „Latvijas Olimpiskā vienība”, Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņot ar Finanšu
ministriju.
4. Par profesionālās ievirzes sporta izglītības treneru atalgojuma nodrošinājumu
(E.Severs, D.Zaļupe, A.Muižniece, G.Kaminskis, Ž.Tikmers, E.Fogelis, J.Reirs)
4.1. Pieņemt zināšanai biedrības „Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome” un
biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” sniegto informāciju.
4.2. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, ka:
4.2.1. 2022. gada 4. martā stājušies spēkā Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21.
decembra noteikumos Nr. 885 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas”, kas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes dibinātājam piešķir tiesības līdz
kārtējā gada 15. martam rakstveidā ierosināt Izglītības un zinātnes ministrijai veikt grozījumus
rīkojumā par dotācijas sadali, dibinātājam aprēķinātās kopējās dotācijas ietvaros veicot dotācijas
iekšējo pārdali (ne vairāk kā 15 procentu apmērā no dibinātājam aprēķinātās kopējās dotācijas
apmēra) starp tā dibinātajām izglītības iestādēm;
4.2.2. 2022. gada 1. aprīlī stājušies spēkā Grozījumi Profesionālās izglītības likumā, kas
paredz uzdevumu Ministru kabinetam līdz 2023. gada 31. decembrim apstiprināt valsts
profesionālās ievirzes izglītības standartu;
4.2.3. Izglītības un zinātnes ministrija veido starpinstitūciju darba grupu, lai izstrādātu
priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 885
„Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” un Valsts
izglītības informācijas sistēmas funkcionalitātē ar mērķi pilnveidot valsts līdzfinansējuma treneru
atalgojumam profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai sadales kārtību un
kritērijus (tai skaitā paredzot mehānismu valsts budžeta finansējamo izglītojamo kopējā skaita, kā
arī tam nepieciešamo valsts budžeta finansējamo pedagoģisko likmju noteikšanai un to
sadalījumam pa izglītības iestādēm), kā arī paaugstinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmu īstenošanas kvalitāti un efektivitāti, darba grupas sastāvā iekļaujot pārstāvjus no
Izglītības un zinātnes ministrijas, Finanšu ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta,
biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrības „Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru
padome”, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, biedrības „Latvijas Sporta
federāciju padome”, biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja”, biedrības „Latvijas Komandu sporta
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spēļu asociācija”, biedrības „Akreditēto sporta skolu asociācija” un biedrības „Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera”.
4.3. Izglītības un zinātnes ministrijai šā protokollēmuma 2.2.3. apakšpunktā minētās
starpinstitūciju darba grupas izstrādātos priekšlikumus iesniegt izskatīšanai Latvijas Nacionālās
sporta padomes 2022. gada trešā ceturkšņa sēdē.
4.4. Ņemot vērā faktu, ka pēdējos gados ir būtiski pieaudzis valsts finansēto profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmu audzēkņu skaits, savukārt valsts budžeta līdzekļi, lai
nodrošinātu valsts atbalstu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai
nemainīgā līmenī, ņemot vērā audzēkņu skaita pieaugumu, nav tikuši piešķirti, kas ilgtermiņā rada
negatīvu ietekmi uz jauniešu iesaisti sportiskās aktivitātēs un jauno sportistu sagatavošanu,
Izglītības un zinātnes ministrijai jautājumu par papildus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu
apakšprogrammai 09.19.00 „Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” virzīt
izskatīšanai likumprojekta „Par valsts budžetu 2023. gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa
budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā kā vienu no prioritārajiem
pasākumiem sporta nozarē.
5. Par 2022. gada pasaules čempionāta ielu vingrošanā organizēšanu Latvijā
(E.Severs, A.Muižniece, J.Reirs)
5.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, ka:
5.1.1. biedrība „Latvijas Ielu vingrošanas federācija” ir rakstveidā apliecinājusi, ka 2022.
gada pasaules čempionātā ielu vingrošanā (turpmāk – Čempionāts) Latvijā nepiedalīsies sportisti
no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas, kā arī čempionāta rīkošanā nav iesaistītas
jebkādas citas personas no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas;
5.1.2. Čempionāta organizēšanai netiek pieprasīts līdzfinansējums no valsts budžeta.
5.2. Saskaņā ar Sporta likuma 9. panta trešās daļas 4. punktu un 17. pantu saskaņot
Čempionāta organizēšanu Latvijā (Rīgā) ar šādiem nosacījumiem:
5.2.1. Čempionātā nedrīkst piedalīties sportisti un sporta darbinieki no Krievijas
Federācijas un Baltkrievijas Republikas neatkarīgi no to statusa un Starptautiskās Ielu vingrošanas
sporta federācijas (World Street Workout and Calisthenics Federation) noteikumiem un
lēmumiem (tai skaitā arī t.s. „neitrālā” sportista statusā);
5.2.2. ar Čempionāta organizēšanu saistītie izdevumi sedzami no biedrības „Latvijas Ielu
vingrošanas federācija” vai tās piesaistīto atbalstītāju līdzekļiem, neparedzot valsts budžeta
līdzekļu piešķiršanu.
Sēde tiek slēgta plkst. 11.53.
Sēdes vadītājs,
finanšu ministrs

(paraksts*)

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Jānis Reirs

