
 
 
 

Par IZM rīcības plāna 2013.gadam 
izpildi un 2014.gadā plānotajiem 

uzdevumiem 
 

Sporta departaments 
 



Virsmērķis 2013. un 
2014.gadam 

 Sabiedrības, it īpaši jauniešu, piesaiste  
aktīva un veselīga dzīves veida 

ievērošanai, veicinot fiziski un garīgi 
attīstītas personas veidošanos, tādējādi 

palielinot dzīves kvalitātes 
pašvērtējumu 



Sasniegtie rezultāti 2013 
 Apstiprinātas Sporta politikas 

pamatnostādnes 2014.-2020.gadam 

 Pilnveidota sporta nozares normatīvā 

bāze (sporta infrastruktūra, 

finansējuma sadale, speciālistu 

sertifikācija) 

 Labas pārvaldības īstenošana 

(sadarbība ar nozares NVO, 

starptautiskā pārstāvniecība, 

starpinstitūciju darba grupas) 

 Sporta inventāra iegādes programmas 

uzsākšana  

 Valsts finansējums sporta 

infrastruktūras attīstībai Latvijā 

 Valsts lomas palielināšana sporta 

politikā kopumā 

2 uzsāktie 
uzdevumi 
pārcelti 
izpildei 

2014.gadā 

1 uzdevums 
zaudējis 

aktualitāti 

Izpildīti 80% 
no 2013.gadā 
definētajiem 
uzdevumiem 



2014.gada akcenti 
 Likumprojekta “Grozījumi Sporta likumā” izstrāde 

 Informatīvās kampaņas “Sporta forums” uzsākšana 

 Gatavošanās Latvijas prezidentūrai ES Padomē 

 Valsts budžeta sadales pilnveide un caurskatāmība 

 Normatīvās bāzes pilnveidošana un citu TA projektu 
izstrāde (naudas balvas, sporta stundu skaita 
palielināšana, sporta infrastruktūra, statistika)  

 Sporta internātu sistēmas attīstības modeļa izstrāde 

 Sadarbības ar sociālajiem partneriem sporta nozarē 
pilnveide 

 Valsts finansējuma izlietojuma uzraudzība 

 

 

 



Akcenti 2014 

Sporta federācijām Sporta skolām 

 Stiprināt federāciju lēmējvaru 

un atbildīgos darbiniekus, lai 

tie patiesi kalpotu sporta 

veida attīstībai (arī esošā 

finansējuma ietvaros) 

 Sporta federāciju lomas 

stiprināšana Sporta likumā 

 Katras federācijas plāns bērnu 

un jauniešu sporta attīstībai  

 Uzlabot atskaišu par finanšu 

izlietojumu kvalitāti 

 

 

 Precizēt LSIIDP mērķi un 

uzdevumus, noteikt 

atbilstošus sporta skolu 

uzdevumus sadarbībā ar 

Sporta federācijām 

 Stiprināt sporta skolu 

vadību un personālu 



II ceturkšņa plāns 

Pilnveidota sporta nozari regulējošā 
normatīvā bāze 

„Grozījumi Sporta likumā”  

Izstrādāts likumprojekts 

Nr.26 „Noteikumi par kārtību, kādā 
piešķiramas naudas balvas par izciliem 
sasniegumiem sportā, un naudas balvu 

apmēru”  

Izstrādāts noteikumu projekts 

Nr.76 „Noteikumi par sporta 
bāzu reģistrā iekļaujamās 

informācijas saturu un 
aktualizēšanas kārtību”  

Izstrādāts noteikumu projekts 

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”  

Izstrādāts noteikumu projekts 

III ceturksnis 

Izsludināts VSS 

 
Iesniegts izskatīšanai MK 

Izsludināts VSS un izskatīts MK 

Izsludināts VSS un izskatīts 

MK 



Pilnveidota sporta nozari regulējošā 
normatīvā bāze 

„Grozījumi Sporta likumā”  

Iesniegts izskatīšanai MK 

IV ceturksnis 



II ceturkšņa plāns 

Palielināta Valsts ( IZM) loma un 
atpazīstamība Sporta nozares pārvaldībā 

„Sports katrai dienai”  

Informatīvā kampaņa un sporta 
forums veselīga un aktīva 

dzīvesveida popularizēšanai 
(visu gadu) 

Pastiprināta uzraudzība un 
konsultāciju nodrošināšana 
par sportam piešķirto valsts 
budžeta līdzekļu izlietojumu 

atbilstoši mērķim 

Sagatavoti priekšlikumi par  

Latvijas Olimpiskās 
vienības  

turpmāko statusu 

Nr.422 „Noteikumi par kārtību, kādā 
norāda informāciju par sporta 

pasākuma līdzfinansēšanu no valsts 
budžeta, un minētās informācijas 

saturu” 

Uzsākts darbs pie noteikumu projekta 
izstrādes 

Priekšlikumi par Latvijas 
Olimpiskās vienības 

turpmāko statusu 

Iekļauts Sporta likumā 

III ceturksnis 

Izsludināts VSS 



Palielināta Valsts ( IZM) loma un 
atpazīstamība Sporta nozares pārvaldībā 

„Sports katrai dienai”  

Informatīvā kampaņa un sporta 
forums veselīga un aktīva 

dzīvesveida popularizēšanai 
(visu gadu) 

Pastiprināta uzraudzība un 
konsultāciju nodrošināšana 
par sportam piešķirto valsts 
budžeta līdzekļu izlietojumu 

atbilstoši mērķim 

IV ceturksnis 

Izsludināts VSS 



II ceturkšņa plāns 
Palielināta iespēja ikvienam iedzīvotājam iesaistīties 
regulārās fiziskās aktivitātēs un veselību veicinošos 

sporta pasākumos 

Nepieciešamo tiesību aktu projektu 
izstrādes uzsākšana sporta stundu un 

nodarbību skaita palielināšanai 
izglītības iestādēs 

Iesniegti priekšlikumi ID 

 

Izstrādāts informatīvais 
ziņojums 

 

 „Par Murjāņu sporta 
ģimnāzijas attīstības 
projektu un kopējo 

situāciju” 

 

Piešķirts finansējums sporta 
inventāra iegādei izglītības 

iestādēs, tajā skaitā PII 

Izstrādātas vadlīnijas 
pašvaldībām  iedzīvotāju 

veselīga un sportiska dzīvesveida 
veicināšanai un iedzīvotāju 

iesaistei 

Sadarbībā ar Latvijas Peldēšanas 
federāciju  

uzsākts darbs pie peldētapmācības 
programmas izstrādes vispārējās 

izglītības iestāžu 1.-4.klašu 
audzēkņiem 

Sporta veidu 

reģionālo attīstības 

centru sistēmas 

izveide 
Izstrādāts informatīvais 

ziņojums un iesniegts NSP 

III ceturksnis 

Sadarbībā ar Latvijas Peldēšanas 
federāciju  

Turpinam darbu  

pie peldētapmācības programmas 
izstrādes vispārējās izglītības iestāžu 

1.-4.klašu audzēkņiem 

IZ iesniegts izskatīšanai 

MK 

Atbilstoši NSP 

lemtajam 



Palielināta iespēja ikvienam iedzīvotājam iesaistīties 
regulārās fiziskās aktivitātēs un veselību veicinošos 

sporta pasākumos 

Nepieciešamo tiesību aktu projektu 
izstrādes uzsākšana sporta stundu un 

nodarbību skaita palielināšanai 
izglītības iestādēs 

ID tālāka kompetence 

 

Uzsākts MSĢ  attīstības projekts  

Piešķirti papildus līdzekļi valsts 
sporta internāta darbībai 

 „Par Murjāņu sporta ģimnāzijas 
attīstības projektu un kopējo situāciju” 

 

Piešķirts finansējums sporta 
inventāra iegādei izglītības 

iestādēs, tajā skaitā PII 

Izstrādātas vadlīnijas 
pašvaldībām  iedzīvotāju 

veselīga un sportiska dzīvesveida 
veicināšanai un iedzīvotāju 

iesaistei 

Sadarbībā ar Latvijas Peldēšanas 
federāciju  

uzsākts darbs pie peldētapmācības 
programmas izstrādes vispārējās 

izglītības iestāžu 1.-4.klašu 
audzēkņiem 

IV ceturksnis 

Sadarbībā ar Latvijas Peldēšanas 
federāciju  

Izstrādāta 

peldētapmācības programma 
vispārējās izglītības iestāžu  

1.-4.klašu audzēkņiem 



Palielināta Valsts ( IZM) loma un 
atpazīstamība Sporta nozares 
pārvaldībā 

Pilnveidota sporta nozari 
regulējošā normatīvā bāze 

Palielināta iespēja ikvienam 
iedzīvotājam iesaistīties regulārās 
fiziskās aktivitātēs un veselību 
veicinošos sporta pasākumos 



Paldies par uzmanību! 

 


