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Sporta politikas pamatnostādnes 2021. -
2027. gadam: mērķi sportā, uzdevumi un 
rīcības virzieni



Sporta finansēšanas shēma (IZM)



!! Bērni (jaunieši) – iedzīvotāju daļa vecumā no 3 gadiem līdz 13 gadiem ( no 13 – 25 gadiem),
kuri veic fiziskās aktivitātes vai nodarbojas ar sportu kādā no izglītības iestādēm [..]



Neizmantots Latvijas sporta 
sistēmas potenciāls - sporta klubi
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Iestāžu/organizāciju skaits (IZM)

Iesaistītie pieaugušie (LSFP)

Iesaistītie bērni un jaunieši (IZM/LSFP)

Iesaistītie sporta speciālisti (IZM/LSFP)

Sporta skolas Citas organizācijas (sporta klubi)

* Sporta skolās tiek īstenotas programmas 38 sporta veidos no kopumā 148 LSFP
reģistrētiem sporta veidiem (26%)



Sporta klubi kā nacionālās sporta
sistēmas pamats (Lietuvas un Igaunijas pieredze)

• Universāli un daudzdimensionāli
• Dinamiski pielāgojas ārējās vides apstākļiem
• Elastīgi un efektīvi
• Uz rezultātu vērsti
• Papildus pievienotā vērtība (vecāku iesaiste, emocionālā piederība,

saliedētība, brīvprātīgo iesaiste, utt.)
!! Sporta politikas pamatprincipi:
• Vienlīdzības princips – ikvienam ir tiesības nodarboties ar sportu
• Efektīvas un lietderīgas līdzekļu izmantošanas princips – pieejamie līdzekļi izmantojami

maksimāli efektīvi un lietderīgi, lai panāktu pēc iespējas lielāku efektu uz sporta nozares attīstību
• Bērnu un jauniešu pilnvērtīgas fiziskās attīstības nodrošināšanas princips – radīt iespējas

katram bērnam un jaunietim apgūt nepieciešamās sporta pamatiemaņas un radīt apstākļus
fizisko spēju pilnveidē

• Augstākās sporta meistarības un augstas kases sasniegumu sporta atbalstīšanas princips –
radīt iespējas izcilu sasniegumu sportistiem pilnībā attīstīt viņu sportiskās un cilvēciskās spējas

• Labvēlīgu sociālo un ekonomisko priekšnosacījumu princips – veicināt tādu sociālo un
ekonomisko apstākļu veidošanos, kas nodrošinātu visiem iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar
sportu un fiziskajām aktivitātēm.



1.RV: Sporta nozares finansēšanas un 
pārvaldības sistēmas pilnveide
Uzdevums Komentārs

1.1. izstrādāt jaunu Sporta likumu, nosakot
[..] sporta organizāciju [..] kompetenci un
pamatuzdevumus sporta attīstībā, kā arī
izveidojot jaunu sporta pārvaldības modeli
1.9. Pārskatīt un pilnveidot kritēriju sistēmu
sporta organizāciju finansēšanai no valsts
budžeta līdzekļiem [..]

• Plašāki sporta federāciju pienākumi un atbildība
• Jānosaka minimālās prasības sporta organizāciju

finansēšanai (reģistrēti sporta speciālisti, praktizējoši
sporta klubi/skolas, minimālais reģistrēto personu
skaits)

• Jāparedz vieta un tiešs atbalsts sporta klubiem
(iespēja pretendēt uz valsts finansējumu atbilstoši
sporta speciālistu un sportistu skaitam, kā arī
rezultātiem)

1.3. Noteikt prioritāros sporta veidus un to
atbalstīšanas mehānismu

Jādefinē nozarei sasniedzamie kvantitatīvie un kvalitatīvie
mērķi un to izpilde jāsasaista ar valsts atbalsta pieejamību,
primāri koncentrējoties uz atbalstu tām organizācijām, kas
tiešā veidā nodrošina sabiedrības piedalīšanos fiziskās
aktivitātēs (finansējums klubiem).

1.8. izveidot vienotu Valsts sporta reģistru,
apkopojot un interaktīvā veidā nodrošinot
informāciju par sporta federācijām un
citām sporta organizācijām un iestādēm,
sporta speciālistiem, sporta bāzēm [..]

(!!) Reģistram jāaptver pilnīgi visi sporta jomas līmeņi –
sākot no interešu izglītības iestāžu/klubu un tajā iesaistīto
personu un licencēto sportistu reģistra.



2.RV: Sporta infrastruktūras attīstība

Uzdevums Komentārs 

2.1. Veikt esošo sporta infrastruktūras objektu
nozīmīguma un ietekmes novērtējumu, definējot
prioritāri atbalstāmo sporta infrastruktūras objektu
finansiālā atbalsta mehānismu, ar mērķi veicināt
objektu ilgtspējību, noslodzi un ekonomiski
pamatotu darbību
2.5. Finansiāli atbalstīt nacionālās nozīmes sporta
infrastruktūras objektu uzturēšanu (piešķirot
dotācijas no valsts budžeta)

Sporta infrastruktūras objektu finansiālā atbalsta
mehānismam jābūt universālam un sasaistītam ar
faktisko saimniecisko darbību (piemēram,
nodokļu/nodevu atvieglojumi, samazināts PVN vai
citi mehānismi), tādējādi radot vienlīdzīgu
konkurenci starp sporta bāzēm visā Latvijā un
radot iespēju sporta klubiem izmantot bāzes

2.2. izstrādāt un īstenot sporta infrastruktūras
attīstības stratēģiju saskaņā ar datu analīzi un
pieejamajiem finanšu resursiem

• Sadarbība ar federācijām (federāciju atzinumi)
• Funkcionalitāte un efektivitāte
• Drošības un kvalitātes standartu ieviešana un

ievērošana (ES)

2.6. Izstrādāt publiskās un privātās partnerības
sadarbības modeli ar mērķi sekmēt privāta un
publiska kapitāla investēšanu sporta
infrastruktūras attīstības veicināšanā

Trīspusēja partnerība – atbalsts federāciju «māju»
izveidē, ar mērķi nodrošināt federāciju piekļuvi
kvalitatīviem un neierobežotiem treniņu
apstākļiem (radniecīgu federāciju projekti)

Politikas Rezultāta RR neatspoguļojas ne ar 2.1., ne ar 2.5. uzdevumiem saistīti rezultāti



3.RV: Sports aktīvai un veselai sabiedrībai

Uzdevums Komentārs

3.4. izstrādāt metodoloģiju un vadlīnijas [..]
par fizisko aktivitāšu nozīmi izglītības
iestāžu audzēkņiem bērnu un jauniešu
mērķgrupā

Jāsakārto sporta pedagogu un speciālistu
sertificēšanas sistēma, t.s. precizējot prasības par
profesionālās kompetences pilnveidi sporta jomā
iesaistītajiem, nosakot prasību apgūt tieši ar sportu
(vai – sporta veidu) saistītas programmas
!! MK noteikumi nr. 569 «Noteikumi par pedagogiem
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
kārtību» 15. punkts:
Vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogs ir
atbildīgs par savas profesionālās kompetences pilnveidi. [..].
Profesionālās ievirzes sporta pedagogs profesionālo kompetenci
pilnveido atbilstoši sporta speciālistu sertifikācijas kārtībai un
sporta speciālistam noteiktajām prasībām. Pedagogs, kurš veic
pedagoģisko darbību sertificētā privātpraksē, profesionālās
kompetences pilnveidi plāno individuāli.

3.5. nodrošināt [..] pedagogiem un sporta
pedagogiem profesionālās pilnveides
kursus fizisko aktivitāšu organizēšanai
bērniem un jauniešiem, veicinot izpratni
par kustību aktivitātēm un dinamiskām
pauzēm mācību procesā.

!! Drošības princips, kas paredz, ka sporta pasākumi un sporta treniņi (nodarbības) noris drošā vidē 
un tos organizē un vada kvalificēti sporta darbinieki.



3.RV: Sports aktīvai un veselai sabiedrībai



3.RV: Sports aktīvai un veselai sabiedrībai

Uzdevums Komentārs

3.6. finansējuma piešķiršanas kritēriju izveide
[..] un sistemātisks finansiāls atbalsts aktīva
dzīvesveida pasākumu [..] organizēšanai [..],
veicinot iekļaujošas un sociāli atbildīgas
sporta kopienas attīstību

• Sporta pasākumi ir tikai sporta redzamā daļa.
Sporta kopiena primāri veidojas sporta
organizācijās (sporta klubos), kas nodrošina
mērķtiecīgas un organizētas ikdienas sporta
aktivitātes.

• Paralēli finansiālam atbalstam sporta pasākumu
rīkotājiem, jānodrošina atbalsts sporta ikdienas
norišu organizatoriem (sporta klubiem)

3.7. veikt pētījumus
3.8. veikt statistikas un datu monitoringu

Nepieciešams izstrādāt un ieviest skaidrus
kritērijus, ne tikai iesaistes mērīšanai, bet arī
kvalitātes novērtēšanai, koncentrējoties tieši uz
precīzu un kvalitatīvu fizisko vingrinājumu izpildi

3.12. treneriem un speciālistiem sertifikāta
iegūšanas procesā paredzēt apmācības
specializētam darbam ar senioriem un
papildināt treneru tālākizglītības mācību
programmas ar mācību kursu darbam ar
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Ne visiem sporta speciālistiem/treneriem ir mērķis
strādāt ar plašām sabiedrības grupām, t.s.
senioriem. Nav efektīvi ieguldīt resursus speciālistu
apmācībai, kuriem tas nebūs nepieciešams.
Jāpiedāvā specializēti kursi

Politikas rezultāta RR neatspoguļojas ar izvirzītajiem uzdevumiem saistīti rezultāti



4.RV: Sports izcilībai - jaunatnes sporta, talantu 
un augstu sasniegumu sporta attīstība
Uzdevums Komentārs

4.4. nodrošināt valsts līdzfinansējumu treneru
atalgojumam sporta skolās, vienlaikus
pilnveidojot dotāciju sadales kārtību un
kritērijus, paaugstinot programmu
īstenošanas kvalitāti un efektivitāti, kā arī
nostiprinot atzīto sporta federāciju lomu
programmu īstenošanas uzraudzībā

• Valsts līdzfinansējums treneru atalgojumam sporta
klubos, kas izpilda valsts definētus atbalsta kritērijus

• Jānostiprina federāciju loma valsts budžeta finansējuma
sadalē sava sporta veida ietvaros (sākot no SMP1
grupas). Šāds mehānisms ļautu stiprināt gan programmu
īstenošanas kvalitāti un sasniedzamos rezultātus, gan arī
uzraudzības kvalitāti.

4.6. [..] pilnveidot sporta speciālistu (treneru)
sertifikācijas sistēmu un kontroles kārtību, kā
arī normatīvajos aktos paredzēt administratīvo
atbildību par sporta speciālistu sertifikāciju
noteikumu neievērošanu (gan darba devējam,
gan darbiniekam)

Vienlaikus šāda atbildība būtu jāparedz sporta bāzes
īpašniekiem/pārvaldniekiem, nosakot liegumu iznomāt
sporta bāzi saimnieciskās darbības veicējam, kuram nav
licencēta/reģistrēta interešu izgl. programma un nav
atbilstošas kvalifikācijas sporta speciālistu.

4.14. Izveidot sistēmu augstas klases sportistu
atbalstam iekšlietu un aizsardzības resoros,
veicinot duālo karjeru sportā

• Augstas klases sportistu atbalsta sistēma ir jāveido arī
sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm

• Jāveicina pilnvērtīga un efektīva iekšlietu un
aizsardzības, kā arī augstskolu sporta infrastruktūras
izmantošana augsta līmeņa sportistu sagatavošanā
(sadarbība ar klubiem, federācijām)

RR 4.15 paredz sporta speciālistu pieaugumu par 18% (līdz 6000), bet prof. ievirzē iesaistīto pedagogu skaita
pieaugums plānots 3% apmērā, tātad secināms, ka tiek plānots sporta klubos iesaistīto speciālistu
pieaugums, taču tas nekādi nav sasaistīts ar atbalsta mehānismiem sporta klubu darbības stiprināšanai
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