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te dzīvo sports!

peldētprasme ir dzīvību glābjoša prasme!

izglītoti jaunieši ir mūsu nākotne!



Kas IR
pamatnostādnes?



¹https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/pkc_rokasgramata_090316_web.pdf

Pamatnostādnes izstrādā, ja nepieciešams mainīt esošo politiku un 
vienoties par jauniem vidēja termiņa politikas virzieniem.

Pamatnostādnes izstrādā starpnozaru jautājumu risināšanai, lai saskaņotu 
un savstarpēji papildinātu nozaru ieguldījumus kopīgu mērķu sasniegšanā.

Pamatnostādnēs nosaka politikas mērķus un rezultātus, rīcības virzienus, 
tiem pakārtotos uzdevumus un par uzdevumu izpildi atbildīgās institūcijas, 
kā arī indikatīvas izmaksas, atsevišķi norādot piešķirto un papildus 
nepieciešamo finansējumu. ¹

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/pkc_rokasgramata_090316_web.pdf


Vīzija

Misija

Stratēģija

Mērķi

Rīcības 
virzieni

Darbības 
plāns

DARĪT UZREIZ

Sapnis. Tas, ko vēlas sasniegt ilgtermiņā.

Kāpēc pastāv/eksistē? Kādēļ ir vajadzīgs?

Plāns kā tuvoties vīzijai, kā izmantot resursus 
efektīvi, lai sasniegtu sapni.

Definēts un izmērāms rezultāts, sasniegumi, 
kas paveicami.

Jomas, kurām pievērsta īpaša uzmanība 
(prioritāras)

Plāns ar konkrētiem darba uzdevumiem.

Personalizēts plāns indivīdam.

?

Mērķu sasniegšanas piramīda: makro → mikro 



Kas IR stratēģija?



ar minimālu 
ieguldījumu 

panākt 
maksimālu 

efektu, jo resursi 
ir ierobežoti

Stratēģija: 



Stratēģijas izstrādes process 

RĪCĪBAS PLĀNS

Resursi

Prioritātes

Manevru 
zona 

samazinās



1| Ideja/ mērķis/ informācija
2| Iekšējās un ārtējās vides 

analīze
3| Stratēģijas izstrāde
4| Savietošana ar resursiem
5| Ieviešana
*| Kontrole, adaptācija



stratēģija = pamatnostādnes
+/- ?



Vairāk fiziski aktīvu cilvēku veselākai Latvijai – sports dzīves 

kvalitātei.

Izveidota godīga, uz sistēmisku attīstību vērsta sporta nozares 

pārvaldes un finansēšanas sistēma kā pamata ietvars sporta 

politikas realizēšanai.

1) efektīva un pārskatāma sporta jomas pārvalde

2) fizisko aktivitāšu pieejamība visiem Latvijas iedzīvotājiem 

mūža garumā, sekmējot sporta infrastruktūras attīstību un 

pieejamību (NAP 360)

3) veselīgs dzīvesveids, veicinot visu iedzīvotāju fizisko aktivitāti 

(NAP prioritāte)

4) sports izcilībai un konkurētspējīga vide augstu sasniegumu 

sporta attīstībai inovatīvu tehnoloģiju, inventāra, metodes un 

paņēmienu jomā (NAP 375)

5) sports veicina ekonomisko un sociālo izaugsmi (NAP 372)

Vīzija

Sporta politikas īstenošana²

Misija

Mērķis

https://www.who.int/publications/i/item/9789241514187

Global action plan on physical activity 

2018–2030: more active people for a 

healthier world

https://www.who.int/publications/i/item/9789241514187


Sporta politikas mērķis

Pamatnostādnēs definētais sporta politikas vadmotīvs ir – Sports dzīves

kvalitātei.

Pamatnostādņu izstrādes mērķis ir veicināt iedzīvotāju regulāru iesaisti

fiziskās aktivitātēs, attīstīt talantus un radīt priekšnoteikumus izcilu

rezultātu sasniegšanai sportā.

Pamatnostādnēs definētā sporta politikas mērķa sasniegšanai ir izvirzīti

šādi apakšmērķi:

(1) izveidot uz sistēmisku attīstību vērstu sporta nozares finansēšanas un

pārvaldības sistēmu;

(2) sekmēt sporta infrastruktūras pieejamību un attīstību;

(3) veicināt visu iedzīvotāju fizisko aktivitāti;

(4) radīt konkurētspējīgu vidi augstu sasniegumu sporta attīstībai.

Lai sasniegtu pamatnostādnēs definēto sporta politikas mērķi, ir noteikti

šādi pamatnostādņu rīcības virzieni:

(1) Sporta nozares finansēšanas un pārvaldības sistēmas pilnveide;

(2) Sporta infrastruktūras attīstība;

(3) Sports aktīvai un veselai sabiedrībai;

(4) Sports izcilībai – jaunatnes sporta, talantu un augstu sasniegumu

sporta attīstība.²

²Sporta politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam | PROJEKTS, 11 lpp. 

Vairāk fiziski aktīvu cilvēku veselākai Latvijai – sports dzīves kvalitātei.

Izveidota godīga, uz sistēmisku attīstību vērsta sporta nozares 

pārvaldes un finansēšanas sistēma kā pamata ietvars sporta politikas 

realizēšanai.

1) efektīva un pārskatāma sporta jomas pārvalde

2) fizisko aktivitāšu pieejamība visiem Latvijas iedzīvotājiem mūža 

garumā, sekmējot sporta infrastruktūras attīstību un pieejamību (NAP 

360)

3) veselīgs dzīvesveids, veicinot visu iedzīvotāju fizisko aktivitāti (NAP 

prioritāte)

4) sports izcilībai un konkurētspējīga vide augstu sasniegumu sporta 

attīstībai inovatīvu tehnoloģiju, inventāra, metodes un paņēmienu 

jomā (NAP 375)

5) sports kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs (NAP 372)

Vīzija

Sporta politikas īstenošana²

Misija

Mērķi
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