














Apstiprināts Latvijas Nacionālās sporta padomes 

 2017.gada 5.janvāra sēdē (prot.Nr.1 5.§) 

 

 

Latvijas Nacionālās sporta padomes darba plāns 2017.gadam 
 

 

Sēdes norises datums 

(provizoriski) 
Sēdē izskatāmie jautājumi 

2017.gada janvāris 

1. Par valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” sadalījumu 2017.gadā  
2. Par sporta federāciju pieteikumiem starptautisko sporta sacensību organizēšanai Latvijā 

2017.gadā 
3. Par Latvijas Nacionālās sporta padomes darba plānu 2017.gadam 

2017.gada aprīlis 

1. Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas 

balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru” 

2. Par turpmāko rīcību ar sporta nozares kapitālsabiedrībām, kurās Izglītības un zinātnes 

ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja 

3. Par Sporta centra “Mežaparks” turpmāko attīstību  

4. Par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas modeļa pilnveidi 

5. Par valsts budžeta programmā 09.00.00 “Sports” plānotajiem līdzekļiem 2018. – 

2020.gadam 

6. Par Labklājības ministrijas sniegto atbalstu sporta programmām un pasākumiem (saskaņā ar 

Sporta likuma 6.panta pirmo daļu) un Paralimpiskā sporta centra izveides ieceri 

7. Par metodiku sacensību ekonomisko ieguvumu analīzei un izvērtējuma (pārskata) 

sagatavošanai 

2017.gada jūlijs/augusts 

1. Sporta politikas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam vidusposma izvērtējums 

2. Par sporta nozares attīstībai paredzēto tiešo un netiešo valsts atbalstu (valsts budžets, valsts 

kapitālsabiedrību ziedojumi, piemērotās nodokļu atlaides par ziedojumiem ar sporta 

atbalstīšanu saistītajām sabiedriskā labuma organizācijām u.tml.) un turpmāko sporta 

nozares finansēšanas stratēģiju 



2 
 

3. Par nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanas kārtības un valsts 

līdzfinansējuma piešķiršanas kārtības un kritēriju pilnveidi 

4. Par sporta nozares pārvaldību Latvijā 
5. Par Grozījumiem Sporta likumā 
6. Par sporta federāciju pieteikumiem starptautisko sporta sacensību organizēšanai Latvijā 

2018.gadā 

2017.gada septembris 

1. Par 2018.gada valsts budžeta projektā un vidēja termiņa budžeta ietvarā 2018., 2019. un 

2020.gadam sporta nozarei paredzētajiem līdzekļiem 

2. Gala ziņojums par Augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas izveides pirmā 
posma īstenošanu un atbalstāmo sporta veidu un to īstenošanas vietu noteikšana Augstas 

klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas ieviešanai 2018. un turpmākajos gados 

3. Par Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas un Tieslietu ministrijas sniegto atbalstu 

sporta programmām un pasākumiem (saskaņā ar Sporta likuma 6.panta otro, trešo un ceturto 

daļu) 

2017.gada oktobris 

1. Par Latvijas Antidopinga programmas 2018.-2022.gadam projektu  

2. Par Veselības ministrijas sniegto atbalstu sporta programmām un pasākumiem (saskaņā ar 

Sporta likuma 6.panta piekto daļu) 

3. Par sporta zinātnes attīstības perspektīvām un sporta attīstību augstskolās 

2017.gada novembra 

beigas / decembra sākums 

1. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 2016.gada nogalē un 

2017.gadā 
2. Par valsts kapitālsabiedrību ziedojumu sadali sporta nozares attīstības veicināšanai 

3. Aktuālā informācija par 2018.gada valsts budžetā un vidēja termiņa budžeta ietvarā 2018., 

2019. un 2020.gadam sporta nozarei paredzētajiem līdzekļiem 

4. Par Latvijas Olimpiskās komandas gatavošanos 2018.gada Ziemas Olimpiskajām spēlēm 

Pjenčanā (Dienvidkoreja) 

 


