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Profesionālās ievirzes sporta izglītības sistēmas 
pilnveide

üKritēriju pilnveide profesionālās ievirzes sporta programmu realizēšanā;
üKonkrēta % vai īpaši iezīmēta finansējuma piešķiršana sporta interešu izglītībai:

§ vai 10V programmas ieviešana 5 - 8g.v., tādējādi ierobežojot agro
specializāciju, bet tai pašā laikā nodrošinot agrīno sporta veidu grupu
finansēšanu;

üIeviešot programmu 40V augstāko sporta meistarību /ASM/ grupu
finansēšanai;

üPalielinot programmu organizatoriskā darba stundu apjomu proporcijā vismaz
25:5;

üNoteikt sporta skolu/klubu līmeņus audzēkņu skaita piepildījumam treniņu
grupās;

üPilnveidot normatīvo aktu bāzi profesionālās ievirzes sporta izglītībā



Valsts finansējuma nodrošināšana profesionālās 
ievirzes sporta treneru atalgojumam 100%apmērā
/Tas būtu prognozējams finansējums mācību gadam – sākt no 1.septebra/

Tas nodrošinātu zināmu paritāti funkciju finansēšanā:
üValsts: minimālā darba alga; VSAOI; samaksa par papildus darbu;
üPašvaldības/Citi dibinātāji: sporta bāzes, inventāra, transporta, 

treniņu darba, tai skaitā sporta nometņu, sacensību nodrošināšana



Bērnu-jauniešu sporta organizatoriskās 
struktūras pilnveide

üValstiskā līmenī - IZM Sporta departamenta speciālisti kā atbalsta 
struktūra/ vai «Jaunatnes sporta centra» izveide;

üNVO līmenī – LSIIDP kapacitātes palielināšanā un statusa 
paaugstināšanā;

/Federācijām, it īpaši nelielajām, bieži vien trūkst cilvēkresursi 
jaunatnes sporta jautājumu risināšanā/



«Augstas klases sportistu sagatavošanas centru» attīstīšana valstī
1. Paplašināt sporta veidu un palielināt sportistu skaitu.
2. Atvērt jaunus Centrus.
3. Noteikt Centru juridisko statusu.
Tas dotu:

üIespēju trenēties mūsdienīgās sporta bāzēs;
üPiesaistītu profesionālākos trenerus;
üIzmantotas pašvaldību iespējas:

§ izglītība;
§ dzīvošana;
§ inventārs;
§ medicīna, rehabilitācija;
§ transports

üEkonomiskais aspekts - piesaistīti papildus finanšu līdzekļi;
üPārejas posma realizēšana no vidusskolas posma uz augstskolu



Treneru sertifikācija

üKategoriju sasaiste ar darba algu;
üTrenera kategorija, tas ir :

§ prestižs;
§ motivācija;
§ izaugsmes iespējas

üSertifikācijas programmu pilnveide 



Federāciju lomas un atbildības palielināšana
üNodrošināt finansējumu LR čempionātu/kausu rīkošanai par 

federāciju līdzekļiem;
üLR izlašu nodrošināšana startiem Eiropas, pasaules čempionātos 

(jauniešiem/junioriem), it īpaši individuālajos sporta veidos;
üTreneru, tiesnešu tālākapmācībā;
üSporta veidu apmācības paraugprogrammu izstrāde;
üPilnveidot jaunatnes sacensību sistēmu;
üMetodisko materiālu izstrāde, it sevišķi digitālajā formātā, t.sk. 

tālmācības nodrošināšanai; 
üPiedalīšanās jaunatnes sporta politikas veidošanā



Sporta infrastruktūra

üValsts programma pašvaldību sporta bāzu attīstībai;
üNepietiekama sporta infrastruktūra bērnu un jauniešu sporta 

aktivitātēm;
üProgramma nacionālo sporta bāzu atbalstam



Sporta publicitāte

Valsts pasūtījums programmām: «Sports, kā veselīga dzīvesveida
pamats!»:

üīpaši uzsverot bērnu, jauniešu sportu;
üjaunatnes sporta trenerus, sporta skolotājus;
üpopularizējot veselīgu dzīves veidu un sporta ietekmi uz

sabiedrības veselību – sociālās kampaņas;
üatspoguļot jaunatnes sporta sacensības, festivālus,

pasākumus



Sporta fonda dibināšana
(pamats: valdības rīcības plāna 171.1.punkts)

Tas dotu finansējuma iespējas:
übērnu veselības veicinošām sporta aktivitātēm un nometnēm;
ütautas sporta pasākumiem;
ümetodisko materiālu izstrādei sporta veidos t.sk. video versiju 

un tulkojumiem;
ükultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai sportā – par mūsu 

sporta leģendām, par sporta veidu attīstību, sasniegumiem un 
vēsturi Latvijā;

üsporta speciālistu tālākizglītībai /treneri, sporta organizatori, 
sporta funkcionāri/;

üdažādiem sporta projektiem
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