
	

	

Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome” 
Darbības programma laika posmam no 2017.gada līdz 2021.gadam 

 
Mērķis 

Sports kā veselīgs dzīvesveids, vienlaikus dodot iespēju mērķtiecīgākajiem gūt panākumus 
visaugstākajā sportiskajā līmenī, stiprinot tautas nacionālo pašapziņu un Latvijas atpazīstamību 
starptautiskajā arēnā. 
 

Uzdevums 
Vienot Latvijā aktīvi darbojošās atzītās sporta veidu un darbības jomu federācijas, nodrošinot 

tām atbalstu plānoto programmu realizēšanā; rūpēties par sporta nozares attīstību, dodot ikvienam 
valsts iedzīvotājam iespēju iesaistīties sporta aktivitātēs, veicinot gan aktīvu dzīvesveidu, gan 
visaugstāko sportisko mērķu sasniegšanu. 
 

Darbības virzieni 
1. Sporta nozares pārvaldība, materiālā bāze un sadarbība. 

 

• Kopā ar sadarbības partneriem - Latvijas valdību un ministrijām, sporta veidu federācijām, 
Latvijas Pašvaldību savienību un pašvaldībām, Latvijas Olimpisko komiteju, Latvijas 
Paralimpisko komiteju, Latvijas Tautas sporta asociāciju, Latvijas Komandu sporta spēļu 
asociāciju, - ikvienu mūsu sabiedrības locekli pilnveidot sporta nozares pārvaldību, palielinot 
sporta federāciju lomu, vienlaikus nostiprinot un paplašinot Nacionālās sporta padomes 
pilnvaras. 
• Likumdošanā skaidri definēt profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu tiesības un 
pienākumus kā pilntiesīgiem federāciju biedriem. 
• Sekmēt izveidotās sporta infrastruktūras pieejamību ikvienam sabiedrības loceklim. 
• Aktīvi darboties sporta speciālistu izglītošanas programmu īstenošanā.   
• Kopā ar sadarbības partneriem izstrādāt un apstiprināt Sporta politikas pamatnostādnes 
2017.-2021.gadam un piedalīties to īstenošanā. 
• Kopīgi ar sadarbības partneriem veidot stabilu un prognozējamu Sporta nozares finansējuma 
mehānismu. 
• Turpināt nozīmīgu sporta programmu realizēšanu, sniedzot federācijām atbalstu tautas sporta 
un starptautisku pasākumu rīkošanai Latvijā, pozicionējot tos kā eksporta preci. 
• Turpināt sportistu duālās karjeras atbalsta programmu.  
• Aktīvi darboties starptautiskajos projektos, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu sporta 
nozares projektu īstenošanai. 

 
2. LSFP pasākumi. 
 

• Eiropas Sporta nedēļa Latvijā. 
• Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiskais festivāls. 
• Latvijas simtgadei veltīti sporta pasākumi. 
• Līdzdalība Baltijas jūras jaunatnes spēlēs un Pasaules Spēlēs. 

 
3. Sporta infrastruktūra. 

Sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām veicināt visiem pieejamas sporta infrastruktūras attīstību, 
īpašu uzmanību pievēršot skolu un studējošās jaunatnes vajadzībām. 
 
4. Sports Latvijas augstskolās un sadarbība ar biedrību „ Latvijas Augstskolu sporta savienība”. 
 
5. LSFP darbība ir organizēta atbilstoši dibinātāju un Valsts uzticēto funkciju izpildei, spējot tās 
realizēt sporta nozares attīstībā. 
 
6. Konstruktīvi sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem veselīga dzīvesveida popularizēšanā. 


