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

Sēdes protokols Nr. 3
Sēdes norise: 2020. gada 3. decembrī plkst. 15.00
Sēde attālinātā veidā
Sēdi vada:
J.Reirs

–

finanšu ministrs

Sēdē piedalās:
A.Ābele
A.Bērziņš
J.Bordāns
D.Dadzīte
S.Ģirģens
J.Grants
E.Fogelis
G.Kaminskis
I.Klementjevs
E.Severs

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

E.Štelmahers
I.Šuplinska
Ž.Tikmers
D.Zaļupe

–
–
–
–

biedrības „Latvijas Augstskolu sporta savienība” prezidente
biedrības „Latvijas Tautas sports asociācija” prezidents
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs (no plkst. 15.30)
biedrības „Latvijas Paralimpiskā komiteja” prezidente
iekšlietu ministrs
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors
biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” prezidents
biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” priekšsēdis
biedrības „Latvijas sporta veterānu (senioru) savienība” prezidents
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Sporta
departamenta direktors
biedrības „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” prezidents
izglītības un zinātnes ministre
biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” prezidents
biedrības „Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome”
priekšsēdētāja

Sēdē piedalās pilnvarotie pārstāvji:
I.Birzniece
– Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības
veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vadītāja
B.Bļodniece
– Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre
L.Spaliņa
– vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja
Sēdē pieaicinātie:
J.Eglīts
K.Gorkšs
K.Lejnieks
A.Mičule

–
–
–
–

A.Ozols
E.Petrovska

–
–

J.Plūme
A.Vilciņš
D.Zepa

–
–
–

Sēdē nepiedalās:
A.K.Kariņš

–

zemkopības ministra biroja vadītājs
biedrības „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” izpilddirektors
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
Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos
biedrības „Latvijas Skijoringa federācija” prezidents
Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas
konsultante
Ministru prezidents, Latvijas Nacionālās sporta padomes priekšsēdētājs
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A.Pabriks

–

R.Petraviča
I.Viņķele

–
–

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs, vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs
labklājības ministre
veselības ministre

–

Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā eksperte

Sēdi protokolē:
S.Roze

Darba kārtība
1. Latvijas Nacionālās sporta padomes 2020. gada 17. jūnija sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes 2020. gada augustā pieņemto lēmumu neklātienes
veidā.
3. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 2019. gada nogalē un
2020. gadā.
4. Par Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2020. gadā plānoto ziedojumu sadali sporta
attīstības veicināšanai.
5. Par valsts sporta budžetu 2021. gadam un iespējamiem risinājumiem 2021. gadā plānoto
nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu līdzfinansēšanai.
6. Par Sporta politikas pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam.
7. Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei „Arēna Rīga”.
8. Par biedrības „Latvijas Skijoringa federācija” atzīšanu.
1. Latvijas Nacionālās sporta padomes 2020. gada 17. jūnija sēdes protokola apstiprināšana
(J.Reirs)
Apstiprināt Latvijas Nacionālās sporta padomes 2020. gada 17. jūnija sēdes protokolu.
2. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes 2020. gada augustā pieņemto lēmumu neklātienes
veidā
(E.Severs, J.Reirs)
2.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par 2020 gada
augustā neklātienes veidā pieņemto lēmumu saskaņot 2020. gada CEV Eiropas čempionāta
pludmales volejbolā organizēšanu Latvijā (Jūrmalā).
2.2. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par 2020. gada
CEV Eiropas čempionāta pludmales volejbolā organizēšanai no valsts budžeta programmas
02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirto līdzfinansējumu 349 533 euro apmērā
(saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 26. augusta rīkojumu Nr. 463), pirms tam minētam mērķim
veicot apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta uz valsts budžeta
programmu 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (saskaņā ar Ministru kabineta 2020.
gada 26. augusta rīkojumu Nr. 462).
3. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
2019. gada nogalē un 2020. gadā
(E.Severs, D.Dadzīte, K.Gorkšs, Ž.Tikmers, J.Reirs)
3.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
3.2. Lai naudas balvu izmaksai pieejamo ierobežoto valsts budžeta līdzekļu ietvaros
nodrošinātu naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 2019. gada nogalē un 2020.
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
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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 trešās daļas 3. punktu, izteikt priekšlikumu Ministru kabinetam piešķirt
naudas balvas par izciliem sasniegumiem šādā apmērā:
3.2.1. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Kendijai Aparjodei par pasaules
čempionātā izcīnīto otro vietu kamaniņu stafetē – 12 806 euro (tai skaitā 2 619 euro nodokļu
samaksai);
3.2.2. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Kristeram Aparjodam par pasaules
čempionātā izcīnīto otro vietu kamaniņu stafetē – 12 806 euro (tai skaitā 2 619 euro nodokļu
samaksai);
3.2.3. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Andrim Šicam par pasaules
čempionātā izcīnīto otro vietu kamaniņu stafetē – 12 806 euro (tai skaitā 2 619 euro nodokļu
samaksai);
3.2.4. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Jurim Šicam par pasaules čempionātā
izcīnīto otro vietu kamaniņu stafetē – 12 806 euro (tai skaitā 2 619 euro nodokļu samaksai);
3.2.5. sportistu K. Aparjodes, K. Aparjoda, A. Šica un J. Šica trenerim Mārtiņam Rubenim
– 4 354 euro (tai skaitā 675 euro nodokļu samaksai);
3.2.6. sportistu K. Aparjodes, K. Aparjoda, A. Šica un J. Šica trenerim Sandrim Bērziņam –
4 354 euro (tai skaitā 675 euro nodokļu samaksai);
3.2.7. sportistu K. Aparjodes, K. Aparjoda, A. Šica un J. Šica trenerim Kristapam Mauriņam
– 4 354 euro (tai skaitā 675 euro nodokļu samaksai);
3.2.8. sportistu K. Aparjodes, K. Aparjoda, A. Šica un J. Šica trenerim Danielam Fogelim –
4 354 euro (tai skaitā 675 euro nodokļu samaksai);
3.2.9. sportistu K. Aparjodes, K. Aparjoda, A. Šica un J. Šica trenerim Mihailam Arhipovam
– 3 330 euro;
3.2.10. sportistus K. Aparjodi, K. Aparjodu, A. Šicu un J. Šicu apkalpojošajam sporta
darbiniekam Kasparam Konrādam – 2 049 euro (tai skaitā 144 euro nodokļu samaksai);
3.2.11. sportistus K. Aparjodi, K. Aparjodu, A. Šicu un J. Šicu apkalpojošajai sporta
darbiniecei Zanei Krūzei – 768 euro;
3.2.12. sportistus K. Aparjodi, K. Aparjodu, A. Šicu un J. Šicu apkalpojošajam sporta
darbiniekam Agrim Potašam – 1 024 euro (tai skaitā 105 euro nodokļu samaksai);
3.2.13. Sportistus K. Aparjodi, K. Aparjodu, A. Šicu un J. Šicu apkalpojošajam sporta
darbiniekam Oskaram Urbanovičam – 1 024 euro;
3.2.14. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Oskaram Ķibermanim par
pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto otro vietu bobslejā divniekiem – 12 806 euro (tai skaitā 2 619
euro nodokļu samaksai);
3.2.15. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Matīsam Miknim par pasaules
kausa kopvērtējumā izcīnīto otro vietu bobslejā divniekiem – 12 806 euro (tai skaitā 2 619 euro
nodokļu samaksai);
3.2.16. sportistu O.Ķibermaņa un M.Mikņa trenerim Sandim Prūsim – 6 403 euro (tai skaitā
1 146 euro nodokļu samaksai);
3.2.17. sportistu O.Ķibermaņa un M.Mikņa trenerim Jānim Ozolam – 3 201 euro (tai skaitā
409 euro nodokļu samaksai);
3.2.18. sportistus O.Ķibermani un M.Mikni apkalpojošajam sporta darbiniekam Jānim
Kaupem – 1 281 euro;
3.2.19. sportistus O.Ķibermani un M.Mikni apkalpojošajam sporta darbiniekam Viesturam
Pērkonam – 1 921 euro (tai skaitā 115 euro nodokļu samaksai);
3.2.20. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Martinam Dukuram par
pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu skeletonā – 28 458 euro (tai skaitā 6 219 euro
nodokļu samaksai);
3.2.21. sportista M.Dukura trenerim Dainim Dukuram – 7 115 euro (tai skaitā 1 800 euro
nodokļu samaksai);
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3.2.22. sportista M.Dukura trenerim Mihailam Arhipovam – 2 846 euro (tai skaitā 1 290
euro nodokļu samaksai);
3.2.23. sportista M.Dukura trenerim Jānim Krūmiņam – 2 134 euro (tai skaitā 311 euro
nodokļu samaksai);
3.2.24. sportistu M.Dukuru apkalpojošajam sporta darbiniekam Edvīnam Lešenkovam – 2
134 euro (tai skaitā 311 euro nodokļu samaksai);
3.2.25. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Tomasam Dukuram par
Eiropas čempionātā izcīnīto otro vietu skeletonā – 8 537 euro (tai skaitā 1 637 euro nodokļu
samaksai);
3.2.26. sportista T.Dukura trenerim Dainim Dukuram – 2 134 euro;
3.2.27. sportista T.Dukura trenerim Mihailam Arhipovam – 854 euro;
3.2.28. sportista T.Dukura trenerim Jānim Krūmiņam – 640 euro;
3.2.29. sportistu T.Dukuru apkalpojošajam sporta darbiniekam Edvīnam Lešenkovam – 640
euro;
3.2.30. Latvijas Biatlona federācijas sportistam Andrejam Rastorgujevam par Eiropas
čempionātā biatlonā izcīnīto otro vietu sprinta distancē – 8 537 euro (tai skaitā 1 637 euro nodokļu
samaksai);
3.2.31. sportista A.Rastorgujeva trenerim Per Olav Tretterud – 1 067 euro;
3.2.32. sportistu A.Rastorgujevu apkalpojošajam sporta darbiniekam Reinim Karsūnovam –
1 067 euro;
3.2.33. sportistu A.Rastorgujevu apkalpojošajam sporta darbiniekam Ilmāram Bricim –
1 067 euro;
3.2.34. sportistu A.Rastorgujevu apkalpojošajam sporta darbiniekam Mārim Čakaram –
1 067 euro;
3.2.35. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Elvim Veinbergam par
Pasaules Jaunatnes olimpiskajās spēlēs izcīnīto otro vietu skeletonā – 5 123 euro (tai skaitā 851 euro
nodokļu samaksai);
3.2.36. sportista E.Veinberga trenerim Gintam Dzērvem – 2 561 euro (tai skaitā 262 euro
nodokļu samaksai);
3.2.37. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Gintam Bērziņam par Pasaules
Jaunatnes olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu kamaniņu vieniniekā – 8 538 euro (tai skaitā 1
637 euro nodokļu samaksai);
3.2.38. sportista G.Bērziņa trenerim Zintim Šaicānam – 1 366 euro (tai skaitā 864 euro
nodokļu samaksai);
3.2.39. sportista G.Bērziņa trenerim Pēterim Cīmanim – 896 euro (tai skaitā 455 euro
nodokļu samaksai);
3.2.40. sportista G.Bērziņa trenerim Jānim Ozoliņam – 683 euro (tai skaitā 269 euro nodokļu
samaksai);
3.2.41. sportista G.Bērziņa trenerim Aivaram Kalniņam – 512 euro (tai skaitā 120 euro
nodokļu samaksai);
3.2.42. sportista G.Bērziņa trenerei Ingrīdai Amantovai – 256 euro;
3.2.43. sportistu G.Bērziņu apkalpojošajai sporta darbiniecei Annai Orlovai – 213 euro;
3.2.44. sportistu G.Bērziņu apkalpojošajai sporta darbiniecei Zanei Krūzei – 213 eiro (tai
skaitā 36 euro nodokļu samaksai);
3.2.45. sportistu G.Bērziņu apkalpojošajam sporta darbiniekam Mārtiņam Lozberam – 128
euro;
3.2.46. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Kasparam Rinkam par Pasaules
Jaunatnes olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu kamaniņu divniekā – 3 842 euro (tai skaitā 557
euro nodokļu samaksai);
3.2.47. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Ardim Liepiņam par Pasaules
Jaunatnes olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu kamaniņu divniekā – 3 842 euro (tai skaitā 557
euro nodokļu samaksai);
3.2.48. sportistu K.Rinka un A.Liepiņa trenerim Zintim Šaicānam – 1 229 euro;
3.2.49. sportistu K.Rinka un A.Liepiņa trenerim Pēterim Cīmanim – 807 euro;

5
3.2.50. sportistu K.Rinka un A.Liepiņa trenerim Jānim Ozoliņam – 615 euro;
3.2.51. sportistu K.Rinka un A.Liepiņa trenerim Aivaram Kalniņam – 461 euro;
3.2.52. sportistu K.Rinka un A.Liepiņa trenerei Ingrīdai Amantovai – 231 euro;
3.2.53. sportistus K.Rinku un A.Liepiņu apkalpojošajai sporta darbiniecei Annai Orlovai –
192 euro;
3.2.54. sportistus K.Rinku un A.Liepiņu sapkalpojošajai sporta darbiniecei Zanei Krūzei –
192 euro;
3.2.55. sportistus K.Rinku un A.Liepiņu apkalpojošajam sporta darbiniekam Mārtiņam
Lozberam – 115 euro;
3.2.56. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Justīnei Maskalei par Pasaules
Jaunatnes olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu kamaniņu stafetē – 2 305 euro (tai skaitā 203 euro
nodokļu samaksai);
3.2.57. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Viktorijai Ziediņai par Pasaules
Jaunatnes olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu kamaniņu divniekā – 2 305 euro (tai skaitā 203
euro nodokļu samaksai);
3.2.58. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Elizabetei Zvilnai par Pasaules
Jaunatnes olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu kamaniņu divniekā – 2 305 euro (tai skaitā 203
euro nodokļu samaksai);
3.2.59. sportistu V.Ziediņas un E.Zvilnas trenerim Zintim Šaicānam – 737 euro;
3.2.60. sportistu V.Ziediņas un E.Zvilnas trenerim Pēterim Cīmanim – 484 euro;
3.2.61. sportistu V.Ziediņas un E.Zvilnas trenerim Jānim Ozoliņam – 369 euro;
3.2.62. sportistu V.Ziediņas un E.Zvilnas trenerim Aivaram Kalniņam – 277 euro;
3.2.63. sportistu V.Ziediņas un E.Zvilnas trenerei Ingrīdai Amantovai – 138 euro;
3.2.64. sportistes V.Ziediņu un E.Zvilnu apkalpojošajai sporta darbiniecei Annai Orlovai –
115 euro;
3.2.65. sportistes V.Ziediņu un E.Zvilnu apkalpojošajai sporta darbiniecei Zanei Krūzei –
115 euro;
3.2.66. sportistes V.Ziediņu un E.Zvilnu apkalpojošajam sporta darbiniekam Mārtiņam
Lozberam – 69 euro;
3.2.67. Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistam Ritvaram Suharevam par Eiropas
čempionātā svarcelšanā U-21 izcīnīto pirmo vietu – 8 538 euro (tai skaitā 1 637 euro nodokļu
samaksai);
3.2.68. sportista R.Suhareva trenerim Eduardam Andruškevičam – 4 269 euro (tai skaitā 655
euro nodokļu samaksai);
3.2.69. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Elīnai Ievai Vītolai par pasaules
junioru čempionātā izcīnīto otro vietu kamaniņu stafetē – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu
samaksai);
3.2.70. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Eduardam Ševicam-Mikeļševicam
par pasaules junioru čempionātā izcīnīto otro vietu kamaniņu stafetē – 3 842 euro (tai skaitā 557
euro nodokļu samaksai);
3.2.71. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Lūkam Krastam par pasaules
junioru čempionātā izcīnīto otro vietu kamaniņu stafetē – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu
samaksai);
3.2.72. sportistu E.I.Vītolas, E.Ševica-Mikeļševica un Lūka Krasta trenerim Zintim
Šaicānam – 1 844 euro;
3.2.73. sportistu E.I.Vītolas, E.Ševica-Mikeļševica un Lūka Krasta trenerim Pēterim
Cīmanim – 1 210 euro;
3.2.74. sportistu E.I.Vītolas, E.Ševica-Mikeļševica un Lūka Krasta trenerim Jānim Ozoliņam
– 922 euro;
3.2.75. sportistu E.I.Vītolas, E.Ševica-Mikeļševica un Lūka Krasta trenerim Aivaram
Kalniņam – 692 euro;
3.2.76. sportistu E.I.Vītolas, E.Ševica-Mikeļševica un Lūka Krasta trenerei Ingrīdai
Amantovai – 346 euro;
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3.2.77. sportistus E.I.Vītolas, E.Ševica-Mikeļševica un Lūka Krasta apkalpojošajai sporta
darbiniecei Annai Orlovai – 288 euro;
3.2.78. sportistus E.I.Vītolas, E.Ševica-Mikeļševica un Lūka Krasta apkalpojošajai sporta
darbiniecei Zanei Krūzei – 288 euro;
3.2.79. sportistus E.I.Vītolas, E.Ševica-Mikeļševica un Lūka Krasta apkalpojošajam sporta
darbiniekam Mārtiņam Lozberam – 173 euro;
3.2.80. Latvijas Volejbola federācijas sportistei Varvarai Brailko par Eiropas čempionātā
pludmales volejbolā U-20 izcīnīto pirmo vietu – 6 403 euro (tai skaitā 1 146 euro nodokļu
samaksai);
3.2.81. Latvijas Volejbola federācijas sportistei Anetei Namiķei par Eiropas čempionātā
pludmales volejbolā U-20 izcīnīto pirmo vietu – 6 403 euro (tai skaitā 1 146 euro nodokļu
samaksai);
3.2.82. sportistu V.Brailko un A.Namiķes trenerim Rihardam Finsteram – 5 443 euro (tai
skaitā 925 euro nodokļu samaksai);
3.2.83. sportistes V.Brailko un A.Namiķi apkalpojošajam sporta darbiniekam Dināram
Zāģeram – 960 euro;
3.2.84. Latvijas Cīņas federācijas sportistei Anastasijai Grigorjevai par 2019. gada Eiropas
čempionātā izcīnīto trešo vietu brīvajā cīņā – 5 122 euro (tai skaitā 851 euro nodokļu samaksai);
3.2.85. sportistes A.Grigorjevas trenerim Armandam Zvirbulim – 854 euro;
3.2.86. sportistes A.Grigorjevas trenerei Lubovai Kopilovai – 854 euro;
3.2.87. sportisti A.Grigorjevu apkalpojošajam sporta darbiniekam Agrim Potašam – 854
euro;
3.2.88. Latvijas Skrituļslidošanas federācijas sportistam Mikam Zvejniekam par 2019. gada
pasaules čempionātā izcīnīto pirmo vietu milzu slalomā – 8 538 euro (tai skaitā 1 637 euro nodokļu
samaksai);
3.2.89. sportista M.Zvejnieka trenerei Janai Zvejniecei – 2 134 euro (tai skaitā 164 euro
nodokļu samaksai);
3.2.90. sportistu M.Zvejnieku apkalpojošajam sporta darbiniekam Raivo Zvejniekam –
2 134 euro (tai skaitā 164 euro nodokļu samaksai).
3.3. 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Latvijas Tenisa savienības sportistei Elzai Tomasei par W15 Liepāja Open izcīnīto pirmo
vietu
Latvijas Tenisa savienības sportistiem E.Gulbim, R.Štrombaham, A.Lazdiņam,
K.Ozoliņam par Davis Cup by Rakuten izcīnīto 66.vietu
Latvijas Tenisa savienības sportistēm J.Ostapenko, A.Sevastovai, D.Marcinkēvičai,
D.Vismanei par FED Cup by BNP Paribas izcīnīto 13.vietu pasaules reitingā
Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Sigitai Bērziņai par Eiropas junioru
čempionātā izcīnīto trešo vietu
Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Elīzai Caucei par Sprinta pasaules
čempionātā izcīnīto trešo vietu
Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistiem Ullai Zirnei, Kristeram Aparjodam,
Andrim Šicam, Jurim Šicam par Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu kamaniņu stafetē
Latvijas Kērlinga asociācijas sportistēm Ērikai Patrīcijai Bitmetei, Annai Lasmanei par
Jaunatnes Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto septīto vietu kērlingā jauktajās komandās
Latvijas Kērlinga asociācijas sportistēm Ērikai Patrīcijai Bitmetei, Annai Lasmanei,
Eduardam Seļiverstovam, Ričardam Vondam par Jaunatnes Ziemas olimpiskajās spēlēs
izcīnīto 22. vietu kērlingā jauktajiem pāriem
Latvijas Kērlinga asociācijas sportistiem Ojāram Briedim, Agrim Lasmanam, Sergejam
Djačenko, Poļinai Rožkovai par pasaules čempionātā ratiņkērlingā izcīnīto septīto vietu
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10. Latvijas Kērlinga asociācijas sportistēm Ivetai Stašai-Šaršūnei, Ievai Krustai, Santai
Blumbergai, Evelīnai Baronei, Tīnai Siliņai par Eiropas čempionātā kērlingā izcīnīto 10.
vietu
11. Latvijas sieviešu florbola izlasei par pasaules čempionātā florbolā izcīnīto astoto vietu
12. Latvijas Hokeja federācijas sportistam Elvim Merzļikinam par NHL labāko debitantu
vārtsargu pozīcijā
13. Latvijas Hokeja federācijas U-20 hokeja izlasei par U-20 1.divīzijas A grupas pasaules
čempionātā izcīnītu otro vietu
14. Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistei Ievai Millerei par Eiropas čempionāta
kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu FR1000 klasē
15. Latvijas Motosporta federācijas sportistiem Daniilam Kolodinskim, Francim Gustam,
Ričardam Ansviesulim, Ernestam Matjušonokam, Oļegam Mihailovam par pasaules
čempionātā U-21 spīdvejā komandām izcīnīto pirmo vietu
16. Latvijas Motosporta federācijas sportistiem Francim Gustam, Ričardam Ansviesulim,
Ernestam Matjušonokam, Oļegam Mihailovam par Eiropas čempionātā U-21 spīdvejā
komandām izcīnīto trešo vietu
17. Latvijas Motosporta federācijas sportistiem Francim Gustam, Ričardam Ansviesulim,
Ernestam Matjušonokam, Oļegam Mihailovam par Eiropas čempionātā spīdvejā pāriem
izcīnīto otro vietu
18. Latvijas Motosporta federācijas sportistiem Jānim Jegorovam, Pēterim Jegorovam, Mārim
Rupeikam, Kasparam Liepiņam, Jānim Daideram, Tanel Koiv par Eiropas nāciju izlašu
kausā izcīnīto piekto vietu
19. Latvijas Motosporta federācijas sportistam Valērijam Kuzminam par Eiropas čempionātā
kvadracikliem izcīnīto ceturto vietu
20. Latvijas Motosporta federācijas sportistam Ričardam Ansviesulim par Eiropas čempionātā
U-19 izcīnīto sesto vietu
21. Latvijas Motosporta federācijas sportistiem Edgaram Meņģelim, Valērijam Kuzminam,
Matīsam Pelēvicam par Eiropas nāciju kausā izcīnīto sesto vietu kvadracikliem
22. Latvijas Airēšanas federācijas sportistei Žannai Cvečkovskai par Pasaules čempionātā
iekštelpu airēšanā izcīnīto otro vietu
23. Latvijas Svercelšanas federācijas sportistei Rebekai Kohai par Eiropas čempionātā U-23
izcīnīto pirmo vietu
24. Latvijas Svercelšanas federācijas sportistei Danielai Ivanovai par Eiropas čempionātā
jauniešiem U-17 izcīnīto pirmo vietu
25. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistiem Ralfam Bērziņam, Edgaram
Nemmem, Dāvim Spriņģim, Edgaram Pirogam par Eiropas junioru čempionātā bobslejā U26 izcīnīto otro vietu četriniekiem
26. Latvijas Riteņbraukšanas federācijas sportistam Andrim Vosekalnam par Militārajās
pasaules spēlēs izcīnīto otro vietu šosejas riteņbraukšanā
27. Latvijas Riteņbraukšanas federācijas sportistiem Andrim Vosekalnam, Kasparam Serģim,
Kristapam Pelčeram, Kristeram Ansonam par Militārajās Pasaules spēlēs izcīnīto pirmo
vietu šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā
28. Latvijas Motosporta federācijas sportistam Oļegam Mihailovam par Pasaules čempionātā
U-21 spīdvejā izcīnīto trešo vietu
29. Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas sportistei Larisai Marijai
Agafonovai par Eiropas čempionātā junioriem izcīnīto pirmo vietu
30. Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas sportistei Samantai Balodei par
Pasaules čempionātā izcīnīto pirmo vietu
31. Latvijas Kērlinga asociācijas sportistēm Evelīnai Baronei, Rēzijai Ieviņai, Veronikai Apsei,
Ērikai Patrīcijai Bitmetei, Letīcijai Ieviņai par pasaules junioru U-21 kērlinga čempionātā
izcīnīto septīto vietu
32. Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas sportistam Igoram Martinovam par Pasaules kausa
izcīņā izcīnīto otro vietu baikdžoringā
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33. Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas sportistei Evijai Černiševai par Pasaules kausa
izcīņā izcīnīto otro vietu kanikrosā
34. Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas sportistei Alisei Putraimai par Pasaules kausa
izcīņā izcīnīto pirmo vietu kanikrosā
35. Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas sportistam Mārtiņam Kristonam par Pasaules
kausa izcīņā izcīnīto otro vietu 4 suņu velokamanās
36. Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas sportistam Kasparam Krievam par Pasaules kausa
izcīņā izcīnīto otro vietu 2 suņu skūteru klasē
37. Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas sportistam Artūram Jakobsonam par Pasaules
kausa izcīņā izcīnīto otro vietu 1 suņa skūteru klasē
38. Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas sportistam Alenam Zvilnam par Pasaules kausa
izcīņā izcīnīto pirmo vietu 1 suņa skūteru klasē
39. Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas sportistam Alenam Zvilnam par Pasaules
čempionātā izcīnīto otro vietu 1 suņa skūteru klasē
40. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistiem Andrim Šicam un Jurim Šicam par
Pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto trešo vietu kamaniņu divniekā
41. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Kristeram Aparjodam par Pasaules
čempionātā U-23 izcīnīto otro vietu
42. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Kristeram Aparjodam par Eiropas
čempionātā U-23 izcīnīto pirmo vietu
43. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Gintam Bērziņam par pasaules čempionātā
junioriem izcīnīto otro vietu
44. Latvijas Kikboksa federācijas sportistam Reinim Porozovam par pasaules čempionātā
kikboksā izcīnīto pirmo vietu
45. Latvijas Makšķerēšanas federācijas sportistam Raimondam Kinertam par pasaules
čempionātā izcīnīto trešo vietu makšķerēšanā no ledus
46. Latvijas Dambretes federācijas sportistam Guntim Valnerim par pasaules kausa
kopvērtējumā izcīnīto trešo vietu dambretē
47. Latvijas Aerokluba sportistam Tomasam Pētersonam par Pasaules kausa izcīņas
kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu lidmodelismā droniem F9U
48. Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistam Artūram Plēsniekam par 2012.gada Londonas
Olimpiskajās spēlēs izcīnīto piekto vietu
49. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Arturam Klotam par pasaules kausa
kopvērtējumā parabobslejā izcīnīto trešo vietu
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), kā arī
nepieciešamības gadījumā atbilstoši iesniegumā par naudas balvu piešķiršanu norādītam tehniski
precizēt apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu un sporta sacensību nosaukumu.
3.5. 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 2020. gadam” Izglītības un zinātnes ministrijai pamatbudžeta
apakšprogrammā 09.08.00 „Balvas par izciliem sasniegumiem sportā” iedalītajiem līdzekļiem.
3.6. Lai nodrošinātu šā protokollēmuma 3.2. apakšpunktā minēto naudas balvu izmaksu pilnā
apmērā, aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 251 893 euro (tai skaitā
49 751 euro nodokļu samaksai).
3.7. Aicināt Ministru kabinetu jautājumu par naudas balvu piešķiršanu par izciliem
sasniegumiem sportā 2019. gada nogalē un 2020. gadā izskatīt Ministru kabineta 2020. gada 8.
decembra sēdē.
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3.8. Izglītības un zinātnes ministrijai izskatīšanai Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021.
gada otrā ceturkšņa sēdē iesniegt priekšlikumus jauniem Ministru kabineta noteikumiem, kas
turpmāk reglamentēs kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā,
būtiski paaugstinot naudas balvu piešķiršanas kritērijus.
4. Par Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2020. gadā plānoto ziedojumu sadali
sporta attīstības veicināšanai
(E.Severs, A.Ozols, J.Eglītis, K.Gorkšs, B.Bļodniece, E.Fogelis, S.Ģirģens, Ž.Tikmers, J.Reirs)
4.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas un Zemkopības ministrijas sniegto
informāciju par Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2020. gadā plānoto mērķziedojumu sporta
attīstības veicināšanai 2 200 000 euro apmērā, kas ietverts Zemkopības ministrijas izstrādātā
informatīvā ziņojuma „Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” dāvināšanai (ziedošanai)
paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2020. gadā” projektā, kas tiek virzīts
izskatīšanai Ministru kabinetā.
4.2. Ja Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” 2020. gadā sporta attīstības veicināšanai
novirza mērķziedojumu 2 200 000 euro apmērā, atbalstīt šādu Akciju sabiedrības „Latvijas valsts
meži” 2020. gadā plānotā mērķziedojuma finansējuma sadali sporta attīstības veicināšanai, kuru
īsteno Latvijas Nacionālā sporta padome:
4.2.1. kopējā ziedojumu sadale (neieskaitot šā protokollēmuma 4.2.3. apakšpunktā minēto
mērķziedojumu):
Ziedojuma saņēmējs

Procentuālais
sadalījums

Ziedojuma
apmērs (euro)

Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”

22%

440 000

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:

4.2.2. Detalizēta ziedojuma sadale atbilstoši ziedojuma saņēmējam un ziedojuma mērķim
(neieskaitot šā protokollēmuma 4.2.3. apakšpunktā minēto mērķziedojumu):
Ziedojuma saņēmējs

Biedrība „Latvijas Sporta
federāciju padome”

Ziedojuma
apmērs
(euro)

Ziedojuma mērķis

200 000

Sporta likumā noteiktā kārtībā atzīto neolimpisko
individuālo sporta veidu un darbības jomu sporta
federāciju darbībai un 2021. gadā plānotajām
aktivitātēm saskaņā ar Latvijas Sporta federāciju
padomes apstiprinātiem un ar Izglītības un zinātnes
ministriju saskaņotiem aktivitāšu un augstu
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sasniegumu sporta kritērijiem

190 000

50 000

Finansējums veselīgu un aktīvu dzīvesveidu
veicinošu pasākumu organizēšanai un
popularizēšanai visām sabiedrības vecuma grupām
(īpaši jauniešiem) visā Latvijā
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 2021. gadā
KOPĀ: 440 000 euro

400 000

Biedrība „Latvijas
Olimpiskā komiteja”

60 810
151 190
68 000

Finansējums olimpisko individuālo sporta veidu
federācijām saskaņā ar Latvijas Olimpiskās
komitejas apstiprinātajiem un ar Izglītības un
zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem un
kārtību Tehnisko programmu un Olimpiskās
izcilības programmas īstenošanai
Līdzfinansējums Vasaras Olimpisko spēļu Tokijā
(Japāna) un Ziemas Olimpisko spēļu Pekinā (Ķīna)
ekipējuma iegādei
Olimpiskās kustības jaunatnes programmas
īstenošanai
Tautas sporta pasākumu nodrošinājumam (pasākuma
„Olimpiskais mēnesis 2021” un Vienības
velobrauciena organizēšanai)
KOPĀ: 680 000 euro

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”

120 000

Paralimpiešu, Latvijas Paralimpiskās vienības
sportistu, kā arī paralimpisko sporta veidu sporta
spēļu komandu sagatavošanai un dalībai
starptautiskajās sporta sacensībās 2021. gadā, kā arī
bērnu un jauniešu parasporta, Latvijas Nedzirdīgo
sporta federācijas un Latvijas Speciālās olimpiādes
programmām un pasākumiem
KOPĀ: 120 000 euro

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

80 000

Jaunatnes sportistu un treneru atbalstam, kā arī
sporta speciālistu tālākizglītībai saskaņā ar Jaunatnes
sporta fonda nolikumu
KOPĀ: 80 000 euro
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KOPĀ: 2 000 000 euro
4.2.3. Papildu mērķziedojuma sadale:
Ziedojuma saņēmējs

Ziedojuma apmērs
(euro)

Ziedojuma mērķis

Biedrība „Latvijas Komandu sporta
spēļu asociācija”

200 000

Jaunatnes komandu sportam

4.3. Šā protokollēmuma 4.2.1. un 4.2.3. apakšpunktā minētajiem ziedojumu saņēmējiem
nodrošināt, ka:
4.3.1. 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 4.2.3. apakšpunktā minēto mērķziedojumu biedrībai „Latvijas
Komandu sporta spēļu asociācija”);
4.3.2. jaunatnes sporta veicināšanai tiek novirzīti vismaz 20% no ziedotā finansējuma;
4.3.3. sabiedrība tiek informēta par atbalsta piešķiršanas kārtību un iesniegto ziedojumu
projektu vērtēšanas kritērijiem;
4.3.4. ziedojumu saņēmēji nodrošina profesionālu, saņēmējam pietuvinātu ziedošanas
projektu izvērtēšanu, ziedoto finanšu līdzekļu sadalījumu mērķprogrammas ietvaros atbilstoši
vērtēšanas kritērijiem, kā arī īsteno ziedojumu projektu administrēšanu;
4.3.5. ziedojumu saņēmēja tīmekļvietnē regulāri tiek publicēta pārskatāma informācija par
saņemtā ziedojuma sadalījumu un izlietojumu, tādejādi nodrošinot sabiedrības informēšanu;
4.3.6. Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” dāvinājuma (ziedojuma) līgumos noteiktajā
termiņā un kārtībā tiek iesniegti rakstiski pārskati par dāvinājuma (ziedojuma) izlietojumu;
4.3.7. līdz 2020. gada 10. decembrim akciju sabiedrībā „Latvijas valsts meži” tiek iesniegts
pieteikums ziedojuma saņemšanai, pievienojot detalizētas plānotā ziedojuma izlietojuma tāmes.
4.4. Aicināt finanšu ministru, pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu akciju sabiedrības
„Latvijas valsts meži” 2020. gada ziedojumiem, ņemt vērā šā protokollēmuma 4.2. apakšpunktā
noteikto ziedojumu sadali.
4.5. Gadījumā, ja Ministru kabinets pieņem lēmumu par atšķirīgu akciju sabiedrības
„Latvijas valsts meži” 2020. gadā sporta attīstības veicināšanai paredzētā kopējā ziedojuma summu,
tad tā sadalāma proporcionāli šā protokollēmuma 4.2.1. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.
4.6. Izglītības un zinātnes ministrijai kā Latvijas Nacionālās sporta padomes sekretariātam
nodrošināt, ka šīs sēdes protokols parakstīšanai tiek iesniegts līdz 2020. gada 10. decembrim.
5. Par valsts sporta budžetu 2021. gadam un iespējamiem risinājumiem 2021. gadā plānoto
nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu līdzfinansēšanai
(E.Severs, I.Klementjevs, K.Gorkšs, E.Fogelis, Ž.Tikmers, J.Reirs)
5.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par valsts sporta
budžetu 2021. gadam.
5.2. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas aktualizēto 2021. gadā Latvijā
plānoto nacionālas nozīmes starptautisko sporta sacensību kalendāru (turpmāk – Kalendārs).
5.3. Saskaņā ar Sporta likuma 9. panta trešās daļas 4. punktu un 17. pantu saskaņot to
Kalendārā iekļauto pasaules un Eiropas čempionātu finālsacensību organizēšanu Latvijā 2021. gadā,
kas nav tikušas saskaņotas iepriekšējās Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdēs, ar nosacījumu,
ka gadījumā, ja 2021. gada valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammā 09.09.00
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„Sporta federācijas un sporta pasākumi” un apakšprogrammā 09.16.00 „Dotācija nacionālas
nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā” šim mērķim paredzēto līdzekļu
ietvaros valsts budžeta līdzfinansējums to organizēšanai nav pietiekams, ar minēto sporta sacensību
organizēšanu saistītie izdevumi sedzami no attiecīgo sporta federāciju līdzekļiem.
5.4. Aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 1 500 000 euro, tai skaitā:
5.4.1. 300 000 euro pārskaitīšanai biedrībai „Latvijas Motosporta federācija”, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar 2021. gada FIM pasaules čempionāta motokrosā MXGP klasē posma
organizēšanas licences iegādi;
5.4.2. 300 000 euro pārskaitīšanai biedrībai „Latvijas Automobiļu federācija”, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar 2021. gada FIA Eiropas rallija čempionāta posma organizēšanas licences
iegādi;
5.4.3. 900 000 euro pārskaitīšanai biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” Daugavpils
Olimpiskā centra attīstības projekta, Zemgales Olimpiskā centra Jelgavā projekta, Zemgales
Olimpiskā centra attīstības projekta, projekta „Olimpiskā centra „Ventspils” infrastruktūras attīstība
periodā no 2011.–2013. gadam” un Olimpiskā centra „Ventspils” attīstības projekta „Ventspils
peldbaseina rekonstrukcija” īstenošanai, kā arī Olimpiskā centra „Ventspils” attīstības projekta
„Ventspils peldbaseina rekonstrukcija” pabeigšanai saņemto valsts galvoto aizdevumu 2021. gada
maksājuma daļējai atmaksai, tādējādi nodrošinot saistību daļēju izpildi 2020. gadā.
5.5. Aicināt Ministru kabinetu finanšu resursu 900 000 euro apmērā ietaupījumu, kas
2021.gada valsts budžeta apakšprogrammā 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija
Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” rodas pēc valsts
budžeta līdzekļu piešķiršanas biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” valsts galvoto aizdevumu
2021. gada maksājumu daļējai atmaksai 2020. gadā, novirzīšanu Izglītības un zinātnes ministrijas
pamatfunkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšanai, veicot apropriācijas pārdali 2021. gadā no
Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības
sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai”
900 000 euro apmērā uz šādām budžeta apakšprogrammām:
5.5.1. 700 000 euro apmērā uz budžeta apakšprogrammu 09.16.00 „Dotācija nacionālās
nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā” 2021. gadā Latvijā paredzēto
nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanas izdevumu segšanai;
5.5.2. 200 000 euro apmērā uz budžeta apakšprogrammu 09.04.00 „Sporta būves” Murjāņu
sporta ģimnāzijas sporta bāzes – stadiona skrejceliņu seguma renovācijas pabeigšanai (100 000
euro) un VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”„ ledus halles aprīkojuma iegādei
(100 000 euro).
5.6. Aicināt Ministru kabinetu jautājumu par šā protokollēmuma 5.4. apakšpunktā minēto
līdzekļu piešķiršanu, ka arī ar to saistīto Ministru kabineta rīkojuma projektu „Grozījums Ministru
kabineta 2017. gada 19. aprīļa rīkojumā Nr. 196 „Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu
valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai”„ izskatīt Ministru kabineta 2020.
gada 8. decembra sēdē.
5.7. Aicināt Ministru kabinetu jautājumu par šā protokollēmuma 5.5. apakšpunktā minēto
apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām izskatīt
Ministru kabineta 2021. gada janvāra sēdē.
6. Par Sporta politikas pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam
(E.Severs, J.Reirs)
6.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par izstrādāto
Sporta politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam projektu un tā nodošanu publiskajai
apspriešanai.
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6.2. Pirms Sporta politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam iesniegšanas izskatīšanai
Ministru kabinetā, tās izskatīt Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē.
7. Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei „Arēna Rīga”
(E.Severs, J.Reirs)
7.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par sporta bāzes
„Arēna
Rīga”
atbilstību
likuma
„Par
nacionālās
sporta
bāzes
statusu”
5. panta nosacījumiem.
7.2. Saskaņā ar likuma „Par nacionālās sporta bāzes statusu” 6. panta 3.1 daļu atbalstīt
nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei „Arēna Rīga” (Skanstes iela 21, Rīgā).
7.3. Izglītības un zinātnes ministrijai jautājumu par nacionālās sporta bāzes statusa
piešķiršanu sporta bāzei „Arēna Rīga” virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā.
8. Par biedrības „Latvijas Skijoringa federācija” atzīšanu
(E.Severs, E.Fogelis, J.Bordāns, A.Vilciņš, J.Reirs)
8.1. Pieņemt zināšanai biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome”, biedrības „Latvijas
Skijoringa federācija”, biedrības „Latvijas Motosporta federācija” un Izglītības un zinātnes
ministrijas sniegto informāciju.
8.2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 8. decembra noteikumu Nr. 1396 „Sporta
federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība” 7. punktu sniegt biedrībai „Latvijas
Sporta federāciju padome” šādu atzinumu:
Atzīt skijoringu Latvijā par sporta veidu.
8.3. Biedrībai „Latvijas Skijoringa federācija” saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 8.
decembra noteikumu Nr. 1396 „Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles
kārtība” 3. punktu nodrošināt iesnieguma par sporta federācijas atzīšanu, biedru saraksta un citu
nepieciešamo dokumentu iesniegšanu biedrībā „Latvijas Sporta federāciju padome”.
8.4. Izglītības un zinātnes ministrijai, izstrādājot Grozījumus Sporta likumā, papildināt
Sporta likuma 10.1 panta pirmajā daļā noteiktos sporta federāciju atzīšanas kritērijus, paredzot, ka
sporta federācijas pārstāvētajā sporta veidā (pārstāvētajos sporta veidos) vai darbības jomā ir jābūt
izveidotai starptautiskai sporta organizācijai un šai starptautiskai organizācijai ir jābūt atzītai
Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā vai tai ir jābūt Starptautisko Sporta federāciju ģenerālās
asociācijas biedram. Minētās normas attiecināšanai uz Sporta likumā noteiktā kārtībā jau atzītajām
sporta federācijām paredzēt pārejas periodu.
Sēde tiek slēgta plkst. 16.40.
Sēdes vadītājs,
finanšu ministrs

(paraksts*)

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Jānis Reirs

