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Sēdes protokols Nr. 3
Sēdes norise: 2022. gada 19. maijā plkst. 12.30
Sēde attālinātā veidā
Sēdi vada:
J. Reirs

–

finanšu ministrs

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

–
–
–
–
–
–
–

biedrības „Latvijas Augstskolu sporta savienība” prezidente
biedrības „Latvijas Paralimpiskā komiteja” prezidente
biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” prezidents
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors
biedrības „Latvijas Sporta veterānu (senioru) savienība” prezidents
izglītības un zinātnes ministre
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Sporta
departamenta direktors
biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” prezidents
biedrības „Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome”
priekšsēdētāja

Ž. Tikmers
D. Zaļupe

–
–

Sēdē piedalās pilnvarotie pārstāvji:
G. Apīnis
– Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks sporta jautājumos
M. Ceruka
– Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības
veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte
K. Gorkšs
– biedrības „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” izpilddirektors
I. Misus
– Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra direktore
Z. Plūmiņa
– aizsardzības ministra padomniece
L. Spaliņa
– vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja
Sēdē pieaicinātie:
B.Bļodniece
D.GodsRomanovska
S. Jantone
T. Kalniņš
A.Kalvītis
K. Lejnieks
L. Līksnīte

–
–

Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre
biedrības „Latvijas Kamaniņu sporta federācija” ģenerālsekretāre

–
–
–
–
–

finanšu ministra biroja vadītāja
biedrības „Latvijas Šaha federācija” ģenerālsekretārs
biedrības „Latvijas Hokeja federācija” prezidents
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
Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas
konsultante
biedrības „Latvijas Hokeja federācija” ģenerālsekretārs
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta eksperts
Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Izglītības, zinātnes,
kultūras, sporta finansēšanas nodaļas vadītāja

A. Mičule

–

D. Miļkevičs
E. Petrovska

–
–

R. Pļāvējs
R.Romanovskis
L. Šulca

–
–
–
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A.Zalpētere
D.Zepa
Sēdē nepiedalās:
J. Bordāns

–
–

G.Eglītis
G. Kaminskis
A.K. Kariņš

–
–
–
–
–

A. Katkevičs
A. Pabriks
A.T. Plešs
D. Pavļuts
E. Štelmahers

–
–
–
–
–

Sēdi protokolē:
S. Roze

izglītības un zinātnes ministres biroja vadītāja
Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas
nodaļas konsultante
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs
iekšlietu ministrs
labklājības ministrs
biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” priekšsēdis
Ministru prezidents, Latvijas Nacionālās sporta padomes
priekšsēdētājs
biedrības „Latvijas Tautas sports asociācija” prezidents
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
veselības ministrs
biedrības „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” prezidents

–

Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā eksperte
Darba kārtība

1. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes 2022. gada 5. maija sēdes protokola apstiprināšanu.
2. Par saņemtajiem sporta organizāciju papildu finansējuma pieprasījumiem 2022. gadā.
3. 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).
4. Par prioritārajam pasākumam „Sports – valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana
nemainīgā līmenī, investīcijas valsts nozīmes sporta būvēs” investīcijām valsts nozīmes sporta
būvēs paredzētā finansējuma sadalījumu 2022. gadā.
5. Par atbalsta vēstuli Starptautiskajai Ledus hokeja federācijai (IIHF) saistībā ar Latvijas Hokeja
federācijas ieceri sadarbībā ar Somijas Hokeja federāciju organizēt 2023. gada pasaules
čempionātu hokejā vīriešiem Latvijā (Rīgā) un Somijā (Tamperē).
6. Par nacionālās sporta bāzes Daugavas stadions nekustamā īpašuma sastāva precizēšanu.
7. Par nacionālās sporta bāzes Tenisa centrs „Lielupe” nekustamā īpašuma sastāva precizēšanu.
8. Dažādi.
1. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes 2022. gada 5. maija sēdes protokola apstiprināšanu
(J. Reirs)
Apstiprināt Latvijas Nacionālās sporta padomes 2022. gada 5. maija sēdes protokolu.
2. Par saņemtajiem sporta organizāciju papildu finansējuma pieprasījumiem 2022. gadā
(E. Severs, A. Kalvītis, E. Fogelis, Ž. Tikmers, K. Gorkšs, 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
426 692 euro, no tiem:
2.2.1. līdz 180 000 euro pārskaitīšanai biedrībai „Latvijas Hokeja federācija”, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar Latvijas U-20 jauniešu izlases hokejā sagatavošanos un dalību divos 2022.
gadā paredzētajos pasaules čempionātos hokejā U-20 jauniešiem A grupā;
2.2.2. līdz 35 000 euro pārskaitīšanai biedrībai „Latvijas Hokeja federācija”, lai nodrošinātu
Latvijas vīriešu hokeja izlases spēlētāju apdrošināšanu saistībā ar spēlētāju piedalīšanos Latvijas
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vīriešu hokeja izlases treniņprocesā, pārbaudes spēlēs un 2022. gada pasaules čempionātā hokejā (bet
nepārsniedzot faktiski nepieciešamo izdevumu apmēru saskaņā ar Latvijas vīriešu hokeja izlases
spēlētāju apdrošināšanas polisi);
2.2.3. līdz 15 444 euro pārskaitīšanai biedrībai „Latvijas Šaha federācija”, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar Latvijas šaha izlases dalību 2022. gada Pasaules šaha olimpiādē;
2.2.4. līdz 79 248 euro pārskaitīšanai biedrībai „Latvijas Vieglatlētikas savienība”, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar Latvijas vieglatlētikas izlašu dalību 2022. gada pasaules čempionātā,
pasaules U-20 čempionātā un Eiropas U-18 čempionātā;
2.2.5. līdz 117 000 euro pārskaitīšanai biedrībai „Latvijas Kamaniņu sporta federācija”, lai
segtu izdevumus, kas saistīti ar Latvijas junioru un jauniešu izlašu dalību Pasaules kausa sacensībās
kamaniņu sportā.
2.3. Aicināt Ministru kabinetu jautājumu par šā protokollēmuma 2.2. apakšpunktā minēto
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu izskatīt Ministru kabineta 2022. gada 31. maija sēdē.
3. 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)
(E. Severs, Ž. Tikmers, L. Šulca, J. Reirs)
3.1. Pieņemt zināšanai 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 28 426 euro pārskaitīšanai
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Olimpiskā vienība” 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).
3.3. Aicināt Ministru kabinetu jautājumu 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) izskatīt iespējami drīzā laikā.
4. Par prioritārajam pasākumam „Sports – valsts funkciju sporta nozarē izpildes
nodrošināšana nemainīgā līmenī, investīcijas valsts nozīmes sporta būvēs” investīcijām valsts
nozīmes sporta būvēs paredzētā finansējuma sadalījumu 2022. gadā
(E. Severs, D. Dadzīte, K. Gorkšs, A. Muižniece, Ž. Tikmers, E. Fogelis, J. Reirs)
4.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
4.2. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu noteikt, ka prioritārajam
pasākumam „Sports – valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī,
investīcijas valsts nozīmes sporta būvēs” investīcijām valsts nozīmes sporta būvēs Izglītības un
zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammā 09.04.00
„Sporta būves” 2022. gadā paredzētais finansējums 1 000 000 euro apmērā tiek piešķirts šādu valsts
nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai:
4.2.1. Murjāņu sporta ģimnāzijas infrastruktūras pilnveidei (Murjāņu sporta ģimnāzijai) –
708 000 euro;
4.2.2. Daugavas stadiona piepūšamās futbola halles projekta īstenošanai nepieciešamo
dzelzsbetona pamatu un inženiertīklu pieslēgumu izbūvei, kā arī saistītās teritorijas labiekārtošanas
darbu veikšanai (valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kultūras un sporta centrs „Daugavas
stadions””) – 200 000 euro;
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4.2.3. Bobsleja un kamaniņu trases "Sigulda" 20 kV kabeļu līnijas pārbūvei, kā arī metu
konkursam (tai skaitā ar konkursu saistītās dokumentācijas izstrādei) par trases rekonstrukcijas un
skiču projektu izstrādi (sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””)
– 92 000 euro.
4.3. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu noteikt, ka šā protokollēmuma
4.2.2. apakšpunktā minētais finansējums ieguldāms valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” pamatkapitālā, veicot attiecīgu pārskaitījumu uz
kontu Valsts kasē. Ar minētā Valsts konta apkalpošanas un līdzekļu glabāšanu saistītos izdevumus
segt no Finanšu ministrijas budžeta programmas „Budžeta izpilde un valsts parāda vadība”.
4.4. Aicināt Ministru kabinetu jautājumu par šā protokollēmuma 4.2. apakšpunktā minēto
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu izskatīt Ministru kabineta 2022. gada 31. maija sēdē.
5. Par atbalsta vēstuli Starptautiskajai Ledus hokeja federācijai (IIHF) saistībā ar
Latvijas Hokeja federācijas ieceri sadarbībā ar Somijas Hokeja federāciju organizēt
2023. gada pasaules čempionātu hokejā vīriešiem Latvijā (Rīgā) un Somijā (Tamperē)
(A. Kalvītis, E. Severs, A. Muižniece, J. Reirs)
5.1. Pieņemt zināšanai biedrības „Latvijas Hokeja federācija” sniegto informāciju par ieceri
sadarbībā ar Somijas Hokeja federāciju organizēt 2023. gada pasaules čempionātu hokejā vīriešiem
(turpmāk – Čempionāts) Latvijā (Rīgā) un Somijā (Tamperē), kas paredzētu, ka Latvijā (Rīgā)
norisinās vienas apakšgrupas (8 komandu) spēles un divas ceturtdaļfināla spēles.
5.2. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
5.3. Saskaņā ar Sporta likuma 9. panta trešās daļas 4. punktu un 17. pantu saskaņot
Čempionāta organizēšanu, kas paredzētu, ka Latvijā (Rīgā) norisinās vienas apakšgrupas (8
komandu) spēles un divas ceturtdaļfināla spēles ar nosacījumu, ka Čempionātā nepiedalīsies sportisti
un sporta darbinieki no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas, kā arī Čempionāta
rīkošanā nav iesaistītas jebkādas citas personas no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas.
5.4. Izglītības un zinātnes ministrijai nosūtīt Starptautiskajai Ledus hokeja federācijai
(International Ice Hockey Federation – IIHF) atbalsta vēstuli par Latvijas Hokeja federācijas ieceri
sadarbībā ar Somijas Hokeja federāciju organizēt Čempionātu, neparedzot finansiālas garantijas, kā
arī informējot par šā protokollēmuma 5.3. apakšpunktā noteikto.
5.5. Ja Starptautiskā Ledus hokeja federācija pieņem lēmumu par Čempionāta Latvijā (Rīgā),
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar biedrību „Latvijas Hokeja federācija” sagatavot un
izglītības un zinātnes ministram trīs mēnešu laikā pēc attiecīga Starptautiskās Starptautiskā Ledus
hokeja federācijas lēmuma pieņemšanas noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā
priekšlikumus par nepieciešamo turpmāko rīcību Čempionāta organizēšanai, neparedzot papildu
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Latvijas Hokeja federācija” ar Čempionāta
organizēšanu un norisi saistīto izdevumu segšanai.
6. Par nacionālās sporta bāzes Daugavas stadions
nekustamā īpašuma sastāva precizēšanu
(E. Severs, K. Gorkšs, A. Muižniece, J. Reirs)
6.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par:
6.1.1. Daugavas stadiona ledus halles atbilstību likuma „Par nacionālās sporta bāzes statusu”
5. panta nosacījumiem;
6.1.2. nepieciešamajiem precizējumiem nacionālās sporta bāzes Daugavas stadions
nekustamā īpašuma sastāvā.
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6.2. Saskaņā ar likuma „Par nacionālās sporta bāzes statusu” 6. panta 3.1 daļu atbalstīt
nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Daugavas stadiona ledus hallei, kā arī nepieciešamo
precizējumu veikšanu nacionālās sporta bāzes Daugavas stadions nekustamā īpašuma sastāvā.
6.3. Aicināt Ministru kabinetu precizēt nacionālās sporta bāzes Daugavas stadions sastāvu,
nosakot, ka nacionālā sporta bāze Daugavas stadions sastāv no nekustamā īpašuma (nekustamā
īpašuma kadastra Nr. 0100 037 2003) zemes vienības 10.3195 ha platībā (zemes vienības kadastra
apzīmējums 0100 037 0176) un 9 būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0100 037 0172 001, 0100 037
0172 004, 0100 037 0172 005, 0100 037 0172 006, 0100 037 0172 007, un 0100 037 0172 023, 0100
037 2003 014 , 0100 037 2003 022, 0100 037 0175 003) – Augšielā 1, Rīgā (ierakstīts Rīgas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000435262 uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kultūras
un sporta centrs „Daugavas stadions”” vārda).
7. Par nacionālās sporta bāzes Tenisa centrs „Lielupe”
nekustamā īpašuma sastāva precizēšanu
(E. Severs, J. Reirs)
7.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par:
7.1.1. Tenisa centra „Lielupe” jaunās tenisa halles un saistīto objektu atbilstību likuma „Par
nacionālās sporta bāzes statusu” 5. panta nosacījumiem;
7.1.2. nepieciešamajiem precizējumiem nacionālās sporta bāzes Tenisa centrs „Lielupe”
nekustamā īpašuma sastāvā.
7.2. Saskaņā ar likuma „Par nacionālās sporta bāzes statusu” 6. panta 3.1 daļu atbalstīt
nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Tenisa centra „Lielupe” tenisa hallei, kā arī nepieciešamo
precizējumu veikšanu nacionālās sporta bāzes Tenisa centrs „Lielupe” nekustamā īpašuma sastāvā.
7.3. Aicināt Ministru kabinetu precizēt nacionālās sporta bāzes Tenisa centrs „Lielupe”
sastāvu nosakot, ka nacionālā sporta bāze Tenisa centrs „Lielupe” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.
1300 004 5718) Oskara Kalpaka prospektā 16, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 50953 m2 platībā
(zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 004 5718) un sešām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi
1300 004 5718 006, 1300 004 5718 007, 1300 004 5718 008, 1300 004 5718 014, 1300 004 5718
015 un 1300 004 5718 016).
8. Dažādi
(Ž. Tikmers, E. Severs, J. Reirs)
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju organizēt klātienes sanāksmi
Latvijas Nacionālajā sporta padomē pārstāvēto sporta organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu
jautājumu par kritērijiem papildu finansējuma pieprasījumu no valsts budžeta programmas 02.00.00
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstības izvērtēšanai, kā arī citus ar sporta nozares
finansēšanu saistītus aktuālus jautājumus.
Sēde tiek slēgta plkst. 13.53.
Sēdes vadītājs,
finanšu ministrs

(paraksts*)

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Jānis Reirs

