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 Sporta nozare pirmo reizi ir noteikta kā viena no prioritātēm un iekļauta prioritāšu sadaļā Kultūra un
sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei

 Rīcības virziens Nr.1: Cilvēku līdzdalība kultūras un sporta aktivitātēs. Mērķis: Kultūras un fizisko aktivitāšu
pieejamība visiem, paaugstinot Latvijas sabiedrības dzīves kvalitāti.

 Rīcības virziens Nr.2: Kultūras un sporta devums ilgtspējīgai sabiedrībai. Mērķis: Kultūra un sports veicina
Latvijas ekonomikas un sociālo izaugsmi, veidojot radošu un ilgtspējīgu Latvijas sabiedrību.

 Izaicinājumi sportā NAP2027:
 Bērnu un pieaugušo mazkustīgs dzīvesveids
 Sporta infrastruktūras kvalitāte un pieejamība
 Vāji koordinēts un reģionāli nevienlīdzīgs sporta piedāvājums
 Cilvēkresursu atjaunotne sportā
 Sports kā eksporta veicinātājs
 Starptautisku pasākumu organizēšana investīciju piesaistei
 Talanti – to meklēšana, attīstīšana un noturēšana



Sporta politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam
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Sporta nozares 
finansēšanas un 
pārvaldības sistēmas 
pilnveide

Sporta 
infrastruktūras
attīstība

Sabiedrības iesaiste 
sportiskajās aktivitātēs 
[diskusija ar Veselības 
ministriju]

Sporta ekonomiskie
aspekti

Jaunatnes sporta (it 
īpaši talantu) un 
augstu sasniegumu
sporta attīstība

Sportisko aktivitāšu 
loma un kvalitāte 
dažādās izglītības
pakāpēs

Palielināt Latvijas 
iedzīvotāju īpatsvaru, 

kas nodarbojas ar 
sportiskām aktivitātēm



Sporta politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam (2) 
Izstrādes provizoriskais laika grafiks
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02.2020 03.2020 10.2020 12.2020

Saskaņoto SPP 
iesniegšana 

Valsts kancelejā

Esošo 
pamatnostādņu 

izvērtējums 
iesniegts Valsts 

kancelejā

Saskaņots SPP 
izstrādes laika 

grafiks

Darbs darba grupā 
pie SPP projekta, 

sabiedrības 
iesaiste

04.-09.2020

SPP projekta 
izsludināšana 

Valsts sekretāru 
sanāksmē / 

Sporta forums



Progr.,
apakšpr.

kods
Programmas/apakšprogrammas nosaukums

2020. gada 
budžets

2021. gada 
budžeta bāze

2022. gada 
budžeta bāze

09.00.00 SPORTS 38 832 498 31 396 587 30 861 211

09.04.00 Sporta būves 5 727 957 627 957 627 957

09.08.00 Balvas par izciliem sasniegumiem sportā 42 686 42 686 42 686

09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi 3 113 901 2 343 649 2 343 649

09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija 2 154 190 2 169 041 2 169 041

09.12.00 Latvijas Sporta muzejs 86 265 87 084 87 084

09.16.00 Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu
organizēšanai Latvijā

484 830 242 415 242 415

09.17.00 Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai 1 730 145 1 360 811 1 360 811

09.19.00 Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām

16 072 828 16 072 828 16 072 828

09.21.00 Augstas klases sasniegumu sports 7 384 053 5 779 358 5 774 053

09.23.00 Valsts ilgtermiņa saistības sportā – Dotācija Latvijas Olimpiskajai
komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai 1 615 688 2 395 803 1 865 732

09.25.00 Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā
sporta attīstībai

419 955 274 955 274 955

2020. – 2022. gada valsts sporta budžets
Valsts budžeta programma 09.00.00 “Sports” 

2020. – 2022. gadā



Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 
finansēšanas modeļa pilnveide
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07.02.2020 27.02.2020 03.2020 līdz 01.09.2020

Saskaņoto 
iesniegšana 

Valsts kancelejā

Vēstule 34 sporta 
federācijām/

82 skolām
=

DISKUSIJU SĀKUMS

Tikšanās ar 
LSIIDP valdi

04.03.2020

Projekta
izsludināšana 

Valsts sekretāru 
sanāksmē 

19.02.2020

Saņemti 21 
federāciju un 

5 skolu 
priekšlikumi

Tikšanās ar sporta 
federācijām un 

skolām

Diskusijas 
/ eksperti

Tikšanās ar 
Rīgas sporta 
skolu vadību



Tuvāko gadu izaicinājumi sporta nozarē
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 Jaunas Latvijas sporta attīstības stratēģijas izstrāde (vienošanās par prioritātēm)

 2021.+ gadu valsts sporta budžets. Sporta nozares finansēšanas modeļa pilnveide

 Pilnveidots sporta nozares pārvaldības modelis (Grozījumi Sporta likumā un Jauna Sporta likuma izstrāde)

 Sporta skolu finansēšanas modelis. Kvantitāte vs kvalitāte. Sociālā (interešu izglītība) vs sporta funkcija (ievirze)

 Pārejas posms pēc sporta skolas absolvēšanas līdz augstu sasniegumu sportam. Augstskolu sporta attīstība.
Duālā karjera sportā

 Skaidrs kompetenču sadalījums augstu sasniegumu sporta attīstībā

 Atzītās sporta federācijas atbildības stiprināšana par sporta veida attīstību

 Sporta speciālistu sertifikācijas sistēmas pilnveide. Jauno treneru motivācijas sistēma

 Jauna kārtība lielo sporta pasākumu līdzfinansēšanai. Sasaiste ar tūrismu

 Pasākumi agrīnas specializācijas ierobežošanai



Paldies!

 (+371) 67047935
 edgars.severs@izm.gov.lv

 Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija 

 http://www.izm.gov.lv/


