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

Sēdes protokols Nr. 4
Sēdes norise: 2022. gada 11. augustā plkst. 10.00
Sēde attālinātā veidā
Sēdi vada:
J. Reirs

–

finanšu ministrs

Sēdē piedalās:
A. Ābele
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–
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biedrības „Latvijas Augstskolu sporta savienība” prezidente
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs
biedrības „Latvijas Paralimpiskā komiteja” prezidente
labklājības ministrs
iekšlietu ministrs (līdz plkst. 11.05)
biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” prezidents
biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” priekšsēdis
biedrības „Latvijas Tautas sports asociācija” prezidents
biedrības „Latvijas Sporta veterānu (senioru) savienība” prezidents
izglītības un zinātnes ministre
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
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:
I. Aire
– Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece (no plkst. 11.05)
M. Ceruka
– Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības
veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte
Z. Plūmiņa
– aizsardzības ministra padomniece
J. Žīdens
– Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Attīstības un zinātnes
prorektors
Sēdē pieaicinātie:
L. Apine
G. Apīnis
A. Balodis-Rozītis
K. Cipruss
D. Dubrovskis
K. Gorkšs
S. Jantone
M. Kļavenieks
A.Lebedevs
(Andrii Lebediev)
K. Lejnieks
L. Līksnīte

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

biedrības „Latvijas Paralimpiskā komiteja” ģenerālsekretāre
Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks sporta jautājumos,
sekretariāta vadītājs
biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” ģenerālsekretārs
biedrības „Latvijas Basketbola savienība” ģenerālsekretārs
biedrības „Latvijas Orientēšanās federācija” prezidents
biedrības „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” izpilddirektors
finanšu ministra biroja vadītāja
VSIA „Latvijas Radio” žurnālists
Ukrainas Basketbola federācijas izlašu menedžeris
biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” ģenerālsekretārs
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā
eksperte
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A. Mičule

–

L. Mote

–

A. Onzule
A. Platonovs
K. Ploka
J. Plūme
Z. Plūmiņa
I. Pauliņa

–
–
–
–
–
–

I. Straume
U. Strautmanis
L. Šulca

–
–
–

J. Valdovskis
A. Zalpētere
K. Zasjadko

–
–
–

Sēdē nepiedalās:
J. Grants
A.K. Kariņš
A. Pabriks
D. Pavļuts
Sēdi protokolē:
S. Roze

–
–

Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktora
vietniece
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā
eksperte
LETA korespodente
biedrības „Latvijas Peldēšanas federācija” prezidents
finanšu ministra padomniece
Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos
aizsardzības ministra padomniece
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā
eksperte
biedrības „Latvijas Orientēšanās federācija” viceprezidente
„Delfi” žurnālists
Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Izglītības, zinātnes,
kultūras, sporta finansēšanas nodaļas vadītāja
VSIA „Latvijas Televīzija” žurnālists
izglītības un zinātnes ministres biroja vadītāja
Biedrības „Latvijas Tenisa savienība” ģenerālsekretārs
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors
Ministru prezidents, Latvijas Nacionālās sporta
priekšsēdētājs
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs
veselības ministrs

–
–
–

padomes

Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā eksperte
Darba kārtība

1. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes 2022. gada 19. maija sēdes protokola apstiprināšanu.
2. Par valsts sporta budžeta līdzekļu administrēšanas kārtību no 2023. gada 1. janvāra.
3. Par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas kārtības un kritēriju
pilnveidi.
4. Par Latvijas Basketbola savienības finanšu pieprasījumu, lai atbalstītu Ukrainas nacionālās
basketbola izlases sagatavošanu un dalību 2023. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra
2022. gada augusta spēļu ciklā.
5. Par Latvijas Peldēšanas federācijas finanšu pieprasījumu saistībā ar 2022. gada pasaules
čempionāta peldēšanā 25 metru peldbaseinā pārcelšanu no Kazaņas (Krievijas Federācija) uz
Melburnu (Austrālija).
6. Par Latvijas Tenisa savienības finanšu pieprasījumu saistībā ar Deivisa kausa sacensību ar
Dominikānas Republikas izlasi organizēšanu Latvijā (Jūrmalā) 2022. gada septembrī.
7. Par Latvija Orientēšanās federācijas pieteikumu 2023. gada Eiropas čempionāta orientēšanās ar
slēpēm, 2023. gada pasaules junioru čempionāta orientēšanās ar slēpēm un 2023. gada Eiropas
jauniešu čempionāta orientēšanās ar slēpēm organizēšanas Latvijā (Madonā) saskaņošanai.
1. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes 2022. gada 19. maija sēdes protokola apstiprināšanu
(J. Reirs)
Apstiprināt Latvijas Nacionālās sporta padomes 2022. gada 19. maija sēdes protokolu.
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2. Par valsts sporta budžeta līdzekļu administrēšanas kārtību no 2023. gada 1. janvāra
(A. Muižniece, K. Gorkšs, E. Severs, Ž. Tikmers, A.T. Plešs, D. Zaļupe, D. Dadzīte, E. Fogelis, I.
Klementjevs, G. Eglītis, L. Apine, K. Lejnieks, E. Štelmahers, J. Reirs)
2.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju un pamatojumu
plānotajām izmaiņām valsts sporta budžeta līdzekļu administrēšanas kārtībā no 2023. gada 1. janvāra,
kā arī informāciju par Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā informatīvā ziņojuma „Par valsts
sporta budžeta līdzekļu administrēšanas kārtību no 2023. gada 1. janvāra” (22-TA-1982) un ar to
saistītā Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 28. jūlija
noteikumos Nr. 819 „Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs
sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un
finālsacensībās” (22-TA-1983), Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta
2012. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 26 „Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par
izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru”” (22-TA-1984) un Ministru kabineta
rīkojuma projekta „Grozījums Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 „Par
biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām””
(22-TA-1985) saskaņošanas gaitu un plānoto virzību izskatīšanai Ministru kabinetā.
2.2. Pieņemt zināšanai Latvijas Nacionālās sporta padomes locekļu izteiktos viedokļus par šā
protokollēmuma 2.1. apakšpunktā minēto informatīvo ziņojumu un ar to saistītajiem tiesību aktu
projektiem, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas skaidrojumus un sniegtās atbildes uz uzdotajiem
jautājumiem.
3. Par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas kārtības un
kritēriju pilnveidi
(A. Muižniece, E. Severs, K. Gorkšs, D. Zaļupe, J. Reirs)
3.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par starpinstitūciju
darba grupas darba rezultātiem, izpildot Latvijas Nacionālās sporta padomes 2022. gada 5. maija sēdē
(prot. Nr. 2 4.§) nolemto.
3.2. Aicināt Ministru kabinetu iespējami drīzā laikā atbalstīt starpinstitūciju darba grupā
izstrādāto un Izglītības un zinātnes ministrijas virzīto Ministru kabineta noteikumu projektu
„Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 885 „Kārtība, kādā valsts
finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”” (22-TA-2189), kas paredz pilnveidot
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas kārtību, ieviešot mehānismu valsts
finansējamo pedagoģisko likmju fiksēšanai atbilstoši iepriekšējā budžeta gadā izglītības iestādei valsts
finansēto pedagoģisko likmju skaitam (ja ir izpildīti rezultativitātes kritēriji un nosacījumi, kā arī ir
atbilstošs grupu skaits), palielināt sporta sacensībām atvēlēto stundu skaitu nedēļā, kā arī precizēt
izglītības iestādes dibinātāja rīcību gadījumā, ja izglītības iestādei uz gada beigām ir izveidojies valsts
budžeta līdzekļu atlikums.
3.3. Aicināt Izglītības un zinātnes ministriju starpinstitūciju darba grupas vai citā atbilstošā
formātā turpināt darbu pie profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas modeļa
pilnveides, lai paaugstinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanas kvalitāti
un efektivitāti, nodrošinātu Sporta politikas pamatnostādņu 2022.-2027. gadam (apstiprinātas ar
Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 397) 4.4. un 4.6. uzdevumu izpildi, kā arī
atbilstoši Profesionālās izglītības likuma Pārejas noteikumu 42. punkta 18. apakšpunktā Ministru
kabinetam dotam uzdevumam līdz 2023. gada 31. decembrim apstiprinātu valsts profesionālās
ievirzes sporta izglītības standartu.
Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu, biedrības „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”
pārstāvim balsojot „Pret”.
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4. Par Latvijas Basketbola savienības finanšu pieprasījumu, lai atbalstītu Ukrainas nacionālās
basketbola izlases sagatavošanu un dalību 2023. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas
turnīra 2022. gada augusta spēļu ciklā
(K. Cipruss, A. Lebedevs (K.Lebediev), I. Klementjevs, J. Reirs)
4.1. Pieņemt zināšanai biedrības „Latvijas Basketbola savienība” sniegto informāciju, kā arī
Izglītības un zinātnes ministrijas pamatojumu biedrības „Latvijas Basketbola savienība” finanšu
pieprasījuma atbilstībai valstiski īpaši nozīmīga pasākuma statusam – atbalsta sniegšana Ukrainas
Basketbola federācijai, tādejādi turpinot ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojuma Nr. 386
„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”” 1. punktu sniegto valsts atbalstu Ukrainas nacionālās izlases sagatavošanai un dalībai
2023. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra 2022. gada vasaras spēļu ciklā.
4.2. Aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 123 053 euro pārskaitīšanai
biedrībai „Latvijas Basketbola savienība”, lai sniegtu atbalstu Ukrainas Basketbola federācijai un
segtu izdevumus, kas saistīti ar Ukrainas nacionālās izlases sagatavošanu un dalību 2023. gada
Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra 2022. gada augusta spēļu ciklā.
4.3. Aicināt Ministru kabinetu jautājumu par šā protokollēmuma 4.2. apakšpunktā minēto
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu izskatīt iespējami drīzā laikā.
5. Par Latvijas Peldēšanas federācijas finanšu pieprasījumu saistībā ar 2022. gada pasaules
čempionāta peldēšanā 25 metru peldbaseinā pārcelšanu no Kazaņas (Krievijas Federācija)
uz Melburnu (Austrālija)
(A. Platonovs, E. Severs, J. Reirs)
5.1. Pieņemt zināšanai biedrības „Latvijas Peldēšanas federācija” sniegto informāciju, kā arī
Izglītības un zinātnes ministrijas pamatojumu biedrības „Latvijas Peldēšanas federācija” finanšu
pieprasījuma atbilstībai neparedzēta gadījuma statusam – sporta sacensību pārcelšana no Kazaņas
(Krievijas Federācija) uz Melburnu (Austrālija).
5.2. Aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 9 000 euro pārskaitīšanai
biedrībai „Latvijas Peldēšanas federācija”, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportistu un treneru
dalību 2022. gada pasaules čempionātā peldēšanā 25 metru peldbaseinā.
5.3. Aicināt Ministru kabinetu jautājumu par šā protokollēmuma 5.2. apakšpunktā minēto
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu izskatīt iespējami drīzā laikā.
6. Par Latvijas Tenisa savienības finanšu pieprasījumu saistībā ar Deivisa kausa sacensību
ar Dominikānas Republikas izlasi organizēšanu Latvijā (Jūrmalā) 2022. gada septembrī
(K. Zasjadko, E. Severs, D. Dadzīte, J. Reirs)
6.1. Pieņemt zināšanai biedrības „Latvijas Tenisa savienība” sniegto informāciju, kā arī
Izglītības un zinātnes ministrijas pamatojumu biedrības „Latvijas Tenisa savienība” finanšu
pieprasījuma atbilstībai neparedzēta gadījuma statusam – sporta sacensību norise Latvijā noteikta
izlozes rezultātā atbilstoši Starptautiskās Tenisa federācijas (International Tennis Federation)
noteikumiem.
6.2. Aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 10 286 euro pārskaitīšanai
biedrībai „Latvijas Tenisa savienība”, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Deivisa kausa sacensību ar
Dominikānas Republikas izlasi organizēšanu Latvijā (Jūrmalā) 2022. gada septembrī, paredzot, ka
minētie līdzekļi novirzāmi ar Tenisa centra „Lielupe” sniegto pakalpojumu izmaksu segšanai.
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6.3. Aicināt Ministru kabinetu jautājumu par šā protokollēmuma 6.2. apakšpunktā minēto
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu izskatīt iespējami drīzā laikā.
7. Par Latvija Orientēšanās federācijas pieteikumu 2023. gada Eiropas čempionāta orientēšanās ar
slēpēm, 2023. gada pasaules junioru čempionāta orientēšanās ar slēpēm un 2023. gada Eiropas
jauniešu čempionāta orientēšanās ar slēpēm organizēšanas Latvijā (Madonā) saskaņošanai
(E. Severs, J. Reirs)
7.1. 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 2023. gada Eiropas čempionāta orientēšanās ar slēpēm, 2023. gada pasaules
junioru čempionāta orientēšanās ar slēpēm un 2023. gada Eiropas jauniešu čempionāta orientēšanās
ar slēpēm organizēšanu Latvijā (Madonā), par ko biedrība „Latvijas Orientēšanās federācija” Latvijas
Nacionālās sporta padomes dokumentā „Kārtība, kādā Latvijas Nacionālā sporta padome izskata un
saskaņo sporta federāciju pieteikumus par pasaules un Eiropas čempionātu finālsacensību
organizēšanu Latvijā” (apstiprināta Latvijas Nacionālās sporta padomes 2011. gada 28. aprīļa sēdē
(prot. Nr. 2 4.§)) noteiktā kārtībā ir iesniegusi attiecīgu pieteikumu.
7.2. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, ka šā
protokollēmuma 7.1. apakšpunktā minēto sporta sacensību organizēšanas izdevumu segšanai būs
iespējams pretendēt uz līdzfinansējumu no 2023. 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 nebūs pietiekami vai saskaņā
ar noteikto kārtību un kritērijiem līdzekļi netiks piešķirti vai tiks piešķirti daļējā apmērā, noteikt, ka
ar minēto sporta sacensību organizēšanu saistītie izdevumi sedzami no biedrības „Latvijas
Orientēšanās federācija” vai tās piesaistīto atbalstītāju līdzekļiem.
7.3. Saskaņā ar Sporta likuma 9. panta trešās daļas 4. punktu un 17. pantu saskaņot šā
protokollēmuma 7.1. apakšpunktā minēto sporta sacensību organizēšanu Latvijā (Madonā) 2023.
gadā, ievērojot šā protokollēmuma 7.2. apakšpunktā noteikto, kā arī nosakot, ka minētajās sporta
sacensībās nedrīkst piedalīties sportisti un sporta darbinieki no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas
Republikas neatkarīgi no to statusa un Starptautiskās Orientēšanās federācijas (International
Orienteering Federation) noteikumiem un lēmumiem (tai skaitā arī t.s. „neitrālā” sportista statusā),
kā arī minēto sporta sacensību rīkošanā nedrīkst tikt iesaistītas jebkādas citas personas no Krievijas
Federācijas vai Baltkrievijas Republikas.
8. Dažādi
(J. Reirs)
J. Reirs izsaka pateicību Latvijas Nacionālās sporta padomes locekļiem par sekmīgo
līdzdarbošanos šajā Latvijas Nacionālās sporta padomes sasaukumā.
Sēde tiek slēgta plkst. 11.53.
Sēdes vadītājs,
finanšu ministrs

(paraksts*)

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Jānis Reirs

