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Par sporta nozares prioritātēm un prioritāro sporta veidu noteikšanu Latvijā 

 

Biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP), kas apvieno un pārstāv 94 

Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas Latvijā un biedrība “Latvijas 

Komandu sporta spēļu asociācija” (turpmāk – LKSSA), kas apvieno un pārstāv 11 komandu 

sporta spēļu sporta federācijas, vēloties sniegt savu vērtējumu un viedokli par Izglītības un 

zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) izstrādātajiem priekšlikumiem par prioritāro sporta veidu 

noteikšanas kārtību, šī gada 27. oktobrī un 10. novembrī organizēja Latvijā atzīto sporta 

federāciju pārstāvju  (vairāk nekā 20 federācijas) sanāksmi, lai diskutētu par IZM plānotajām 

izmaiņām, kā arī apvienotu plaši pārstāvēto sporta veidu pieredzi un zināšanas kvalitatīvu, 

visiem izprotamu un pieņemamu kritēriju izstrādei. 

Iepazīstoties ar IZM sagatavotajiem priekšlikumiem par prioritāro sporta veidu noteikšanas 

kārtību un metodoloģiju, kā arī vērtējot plānotās izmaiņas sporta finansēšanas modelī kopumā, 

no sporta federāciju pārstāvjiem sastāvošā darba grupa nolēma vērst uzmanību uz šādiem 

būtiskiem aspektiem: 

1. Ņemot vērā, ka izstrādes procesā ir Sporta politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam, 

nepieciešams skaidri definēt, kāds ir prioritāro sporta veidu noteikšanas mērķis un ko tieši 

sevī ietver šāda prioritāšu noteikšana. Kā šis potenciālais iedalījums “prioritāros” un 

“neprioritāros” sporta veidos ietekmēs sporta veida vai attiecīgās sporta federācijas 

turpmāko attīstību un iespēju pretendēt uz valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu un tā apmēru. 

2. Plānojot jebkādas izmaiņas pašreizējā sporta finansēšanas kārtībā, visām Latvijā atzītajām 

sporta federācijām būtu saglabājams pamata jeb bāzes finansējums noteiktā apmērā, ņemot 

vērā, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem, atzītajai sporta federācijai tiek ne tikai piešķirtas 

zināmas tiesības, bet tiek uzlikti arī konkrēti pienākumi no valsts puses. Līdz ar to, iespējamo 

prioritāro sporta veidu kontekstā, varētu tikt vērtēta papildus finansējuma piešķiršana 

attiecīgiem sporta veidiem, taču ne uz esošā, tā jau nepietiekamā finansējuma pārdales 

pamata.  
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3. Pašreizējie LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales kritēriji, tos ilggadēji piemērojot LSFP 

piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalei sporta federācijām, ir sevi praksē pierādījuši kā 

visaptveroši vērtēšanas kritēriji, pēc kuriem tiek veikta līdzekļu sadale visām Latvijā 

atzītajām sporta federācijām. Darba grupas ieskatā, LSFP kritēriji, tos atsevišķos punktos 

pilnveidojot un precizējot, varētu tikt ņemti par pamatu, piemērojot tos arī turpmākai valsts 

budžeta līdzekļu sadalei sporta federācijām.  

4. Ņemot vērā plašo sporta veidu dažādību, jo sevišķi specifikas atšķirības starp 

individuālajiem sporta veidiem un komandu sporta veidiem, būtu izskatāma arī iespēja par 

minēto sporta veidu grupu atsevišķu vērtēšanu, piemērojot atšķirīgus, katras jomas 

specifikai atbilstošus kritērijus, kas ļautu objektīvāk savā starpā vērtēt un salīdzināt līdzīgus 

sporta veidus. Šajā kontekstā, attiecībā uz komandu sporta spēļu federācijām, par pamatu 

varētu tikt ņemti esošie LKSSA kritēriji komandu sporta spēļu federācijām paredzētā valsts 

finansējuma sadalei, tos nepieciešamības gadījumā attiecīgi pilnveidojot.  

 

Ņemot vērā minēto, kā arī aktualizētā jautājuma būtisko nozīmi uz turpmāku Latvijas sporta 

nozares attīstību un nākotni, LSFP un LKSSA aicina pēc iespējas tuvākā laikā sasaukt Saeimas 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, kā arī Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta 

apakškomisijas sēdi, pieaicinot dalībai sēdē LSFP, LKSSA un IZM Sporta departamenta 

pārstāvjus, lai visaugstākajā līmenī veicinātu diskusiju starp valsts sporta politikas veidotājiem 

un sabiedriskajām sporta organizācijām, nosakot konkrētu mērķi prioritāro sporta veidu 

noteikšanai un kopīgi meklētu labākos iespējamos risinājumus attiecībā uz turpmāku sporta 

nozares finansēšanas kārtību.  
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