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KAS IR SPORTS?

Lielajos valsts plānošanas dokumentos tiek 
runāts par veselīgu dzīvesveidu, fiziskām 
aktivitātēm un iedzīvotāju vēlmi un iespēju 
iesaistīties sportiskajās aktivitātēs. 
IZM priekšlikums noteikt prioritāros sporta 
veidus, vērtēšanas kritērijos iekļaujot sporta 
veida prestižu pasaulē, liek uzdot šādu 
jautājumu...
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u Sports nav minēts vispār! 

u Kultūras telpas saglabāšanā, mijiedarbībā un bagātināšanā -
nav...

u Cilvēkkapitāla bāzes vērtība un produktivitāte – nav... 
Veselības un sociālo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība -
veselīga dzīvesveida veicināšanā visās paaudzēs. Noteikt 
veselības pakalpojumu un bērnu aprūpes izdevumu līmeni. 

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_6.pdf

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_6.pdf
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NAP 2027  PRIORITĀTES
Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki
Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei

• VESELĪGS DZĪVESVEIDS – indivīda rīcību kopums, kas vērsts uz slimību risku 
novēršanu un veselīga uztura paradumiem, fiziskām aktivitātēm, un no atkarībām 
brīvu dzīvesveidu.
• KULTŪRA UN SPORTS AKTĪVAI UN PILNVĒRTĪGAI DZĪVEI – aktivitāšu kopums, kas 

vērsts uz cilvēka garīgo un fizisko spēku atjaunošanu, emocionālo labsajūtu un 
intelektuālā potenciāla atraisīšanu, un kultūras vērtību saglabāšanu un jaunradi. 
Kultūra, sports un atpūta veido ne tikai stipras kopienas, nacionālo pašapziņu, bet 
arī stiprina pilsonisko sabiedrību; tāpat būtiska ir kultūrkapitāla ilgtspējas 
uzturēšana.
• CILVĒKU IESAISTE KULTŪRAS UN SPORTA AKTIVITĀTĒS – iedzīvotāju vēlme un iespējas 

iesaistīties kultūras un sportiskās aktivitātēs, īstenot savu radošo potenciālu, attīstīt talantus 
un izkopt identitāti neformālās izglītības, kultūras un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.

• KULTŪRAS UN SPORTA DEVUMS SABIEDRĪBAI – mākslinieciski daudzveidīga un augstvērtīga 
kultūras un sporta pasākumu piedāvājuma radīšana, kas rosina iedzīvotājus tos apmeklēt, lai 
intelektuāli un emocionāli bagātinātos un atpūstos.

https://www.pkc.gov.lv/nap-2027/atbalsti-prioritates

https://www.pkc.gov.lv/nap-2027/atbalsti-prioritates
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Sports. Diemžēl tas ir vārds, kam var būt vairākas nozīmes. Kādā pazīstamā literatūras vēsturē
vidusskolām par sportu sauc ari zirgu mainīšanu un kāršu spēli. Par sportu sauc arī šachu, jo lūk
aucēniešu sportisti uzvaru guvuši šachā un zaudējuši novusā, ping-pongā. Šīs dažādas nozīmes
pēc sportam ir gan pretinieki, gan draugi. Parunājiet ar kādu mūsu vecākus paaudzes pārstāvi
par šo lietu un gandrīz vienmēr dzirdēsit vienu un to pašu: «grāvjus rakt un malku skaldīt, lūk
labākais sports!» Vecākā paaudze sportā redz fizisku darbošanos, kura rezultātā nav nekāda
saimnieciska iznākuma un tamdēļ to nosoda. Jaunākas paaudzes tā daļa, kas ir par sportu, tanī
redz interesantu sacensību un spēku mērošanu (vecākā paaudze arī savā laikā gāja «uz biksēm»),
bet tā jaunatnes daļa, kas sportu nosoda, tanī redz dzīšanos pēc rekordiem, kur reizēm nav
nekāda prāta, nekādas vajadzības, kur nerēķinājās ne ar savu veselību, ne savām spējām, bet par
katru cenu, teiksim, 3000 metrus grib noskriet 9 minūtēs. Jaunākas paaudzes viena daļa nosoda
arī sportu tādā formā, kā teiksim, 22 labi par to samaksāti cilvēki spēlē kājbumbu, bet 22,000
sporto līdz ar dažādiem pūšamiem instrumentiem un citiem trokšņu aparātiem tribīnēs. Zviedrijā
šī dažāda satura dēļ, ko var ielikt vārdā sports ir divi termini, tas pats «sport» un otrs «idrott».
Pēdējais apzīmē ne tikai muskuļu darbināšanu, bet arī intelekta līdzdalību. Mums tā tad jātiek
skaidrībā par to, ko par sportu sauksim, iekams to sākam sevišķi kultivēt mūsu organizācijā.
Neviens prātīgs cilvēks necels iebildumus pret tiem līdzekļiem, kurus lietā, lai paturētu un iegūtu
veselību un fizisku vingrību, bet neviens prātīgs cilvēks netic arī tām blēņām, ka tikai veselā miesā
mājo vesels gars — cik nav veselu idiotu pasaulē!

Ugunskurs, Nr 7 (01.07.1934)

KAS IR SPORTS?
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Idrott

Fiziskā aktivitāte (Sports) (IDROTT) kopīgs termins dažāda veida fiziskiem vingrinājumiem. Sporta 
kustībā noteiktā definīcija ir "fiziskas aktivitātes, kuras cilvēki veic, lai vingrotu un atpūstos vai 
sasniegtu sacensību rezultātus".
Sports (SPORTS) Sports plašākā nozīmē,  kā izklaide, piemēram, burāšana, braukšana ar 
motociklu, makšķerēšana. Nepieciešamības gadījumā pastāv arī sacensību elements. Zviedru 
valodā terminu «sports» dažkārt ikdienas runā lieto kā gandrīz sporta sinonīmu. 

Nūjošana

Skriešana

Aerobika

Fiziskā aktivitāte

Sāncensība

Abi
Prāta spēles

Datorspēles

Autosports
Futbols
Bokss
Hokejs
Orientēšanās
...

FIZISKĀS AKTIVITĀTES SPORTS

https://sv.wikipedia.org/wiki/Idrott
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Sports – visu veidu fiziskās aktivitātes, kuras caur nejaušu vai organizētu
piedalīšanos vērstas uz fiziskās un garīgās labsajūtas izteikšanu vai uzlabošanu,
sociālo attiecību veidošanu vai rezultātu sasniegšanu jebkura līmeņa sporta
sacensībās.

Fiziskā aktivitāte – jebkura organisma kustība, kuru veic ar muskuļu palīdzību un
kuras laikā tiek patērēta enerģija. Tā aptver jebkādu fizisko aktivitāti kā iešana,
riteņbraukšana, dejošana, sporta spēļu spēlēšana, aerobikas nodarbības, vingrošana
u.c. Fiziskās aktivitātes raksturojošie lielumi: intensitāte (zema, vidēja, augsta),
ilgums (min, stundas), biežums (reizes dienā, reizes nedēļā), fiziskās aktivitātes
veids un saturs. Pēc Pasaules Veselības organizācijas par fizisku aktivitāti tiek
uzskatīts enerģijas patēriņš 1000–1500 kcal nedēļā vai 250–350 kcal dienā, ko
panāk ar tik intensīvām ķermeņa kustībām, kas izraisa papildus svīšanu, paātrina
sirdsdarbību un elpošanu. Šāda termina skaidrojuma pievienošana ir svarīga, jo tā ir
definīcijas „sports” sastāvdaļa. Turklāt, attiecībā uz tautas sportu biežāk būtu
akcentējama fizisko aktivitāšu veicināšana iedzīvotājiem

Definīcijas no Sporta Politikas Pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam:
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Vai prioritāro sporta veidu noteikšanā un to 
atbalstīšanas mehānismu izveidē noteicošā būs 
NAP 2027  prioritāte:
Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki
Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei? 

Pirms definēt prioritāros sporta veidus, būtu jāvienojas par sporta definīcijas tvērumu, nodalot
to sportu, kas vērsts uz sabiedrības veselīgā dzīvesveida veicināšanu no sporta, kas ir
domāts skatītājiem un tādā veidā komercializējams.



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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Definīcijas no Sporta Politikas Pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam:

Augstu sasniegumu sports – jauniešu (sākot no 15 gadu vecuma), junioru/kadetu
un pieaugušo/valsts izlases komandu kandidātu un dalībnieku gatavošanās, lai
pārstāvētu valsti un piedalītos starptautiskajās sporta sacensībās ar mērķi sasniegt
augstus rezultātus, un viss, kas saistīts ar mācību – treniņu darba un sacensību
organizatorisko, metodisko, finansiālo, zinātnisko, medicīnisko, tehnisko u.c.
nodrošinājumu atbilstoši augstu sasniegumu sporta kritērijiem.
Ir atsevišķi sporta veidi, kuros vecums 14–15 gadi nav uzskatāms par sākumu
augstu sasniegumu sportam, tam ir jābūt jau no 12 gadu vecuma. Jaunatnes
likumā par jauniešiem tiek uzskatīta iedzīvotāju daļa vecumā no 13 – 25 gadiem.

Augstu sasniegumu sports ir izcilu rezultātu sasniegšana katrā sporta veidā. To sasniedz
izcili sportisti. Gatavošanās procesu būtu jādefinē kā «izcilu sportistu sagatavošanās
process».
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No iepriekšminētajiem sporta politikas virzieniem par prioritāru
atzīstama Bērnu un jauniešu sporta attīstība. Bērnu un jauniešu sports –
nodrošināt iespējas ikvienam bērnam un jaunietim iesaistīties sporta nodarbībās, piemērojot
fizisko aktivitāšu veidus atbilstoši viņa fiziskajai sagatavotībai un interesēm:

Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:√
Interešu izglītības sporta programmas:
Sporta izglītība (šahs, dambrete, orientēšanās, 
sporta dejas, mākslas vingrošana, badmintons,
tūrisms, karatē u.c.)

x

3.1. Nodrošināt interešu (ārpus stundu) izglītības programmu, kurā ietverts noteikts sporta izglītības saturs, pieejamību visās vispārējās izglītības iestādēs, lai pēc 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās ietverto mācību stundu beigām 1.-12.klašu audzēkņiem varētu nodrošināt vismaz vienu papildus sporta 
nodarbību nedēļā

Interešu izglītības sporta programmas tiek īstenotas sporta klubos, bērnu un jauniešu izglītības centros, turklāt
augstā kvalitātē. Piemēram, Rīgā orientēšanās nav sporta skolu programmās, bet ir interešu izglītības programmas
bērnu un jauniešu centros Auseklis, Rīgas Skolēnu pils u.t.t. To atbalstam un attīstībai jāpiešķir lielāka loma kā līdz
šim.

?
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Piešķirama īpaši svarīga nozīme:

• 3.13. Izstrādāt un ieviest komunikācijas stratēģiju un atbalstīt 
informatīvās kampaņas, pieredzes apmaiņas forumus kopējai 
sporta un fizisko aktivitāšu veicināšanai veselības 
saglabāšanā bērniem, jauniešiem, studentiem, 
pieaugušajiem, senioriem un cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, kā arī iekļaujošas sporta kopienas veidošanai, 
uzsverot godīgas sacensības principus un ētikas normas, 
audzinot vērtības vienlīdzīgu un atbalstošu attieksmei 
vienam pret otru un apkārtējiem
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Daudz labu ideju, kurām nepieciešami precizējumi:

• 1.6. Izstrādāt un ieviest kompensējošus mehānismus, tai skaitā sporta 
un fizisko aktivitāšu izmaksu kompensēšanu iesniedzot gadskārtējo 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) deklarāciju, lai sports un fiziskās 
aktivitātes tiktu padarītas finansiāli pieejamākas, it īpaši 
maznodrošinātajiem un senioriem. Maznodrošinātie un seniori 
praktiski nemaksā IIN...
• 3.3. Finansiāli atbalstīt sporta nodarbību ieviešanu visu augstskolu 

dienas nodaļu 1. un 2.kursa studentiem bez kredītpunktu 
piešķiršanas, taču ar novērtējumu (ieskaitīts/neieskaitīts). Šādam 
priekšlikumam nepieciešams veikt juridisko ekspertīzi, vai tas ir 
saskaņā ar Valsts augstākās izglītības standartu prasībām...  
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Visiem ES pasākumiem un rīcībpolitikām būs jābūt orientētiem uz Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu. 
Rīcībpolitiskajiem risinājumiem jābūt drosmīgiem un visaptverošiem, un tiem jābūt orientētiem uz maksimālu 
labumu veselības, dzīves kvalitātes, noturības un konkurētspējas ziņā.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=LV

Eiropas
zaļais
kurss 

Stimulēt rūpniecību pāriet uz 
nepiesārņojošu aprites 

ekonomiku

Saglabāt un atjaunot ekosistēmas 
un bioloģisko daudzveidību

Nevienu neatstāt novārtā 
(taisnīga pārkārtošanās)

“No lauka līdz galdam”: izveidot 
taisnīgu, veselīgu un vidi 

saudzējošu pārtikas sistēmu

Būvēt un atjaunot energoefektīvi 
un resursefektīvi

Paātrināt pāreju uz ilgtspējīgu un 
viedu mobilitāti

Kāpināt 2030. un 
2050. gadam nosprausto ES 

klimata mērķu vērienu

Sagādāt tīru un drošu enerģiju par 
pieņemamu cenu

Finansēt pārkārtošanos

Tiekties uz nulles piesārņojumu ar 
mērķi panākt no toksikantiem 

brīvu vidi

Eiropas 
klimata pakts

ES kā globāla 
līdere

Mobilizēt pētniecību un 
sekmēt inovāciju

Sagatavot ES 
ekonomiku 
ilgtspējīgai 
nākotnei

Eiropas Zaļais kurss kā  Sporta politikas izaicinājums

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=LV
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PALDIES PAR 
UZMANĪBU!

Dagnis.Dubrovskis@lof.lv


