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Izglītības un zinātnes ministrijai 

Par pamatnostādņu projektu „Sporta 
politikas pamatnostādnes 2013.–
2020. gadam” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un kopumā atbalsta 
pamatnostādņu projektu „Sporta politikas pamatnostādnes 2013.–
2020. gadam”, bet nesaskaņo to, jo ir šādas iebildes. 

Par „Sporta politikas pamatnostādņu 2013.–2020. gadam” 
kopsavilkumu”. 

1. Precizēt 4. rindkopā „nepietiekama sporta stundu kvalitāte...”. 
2. Vārdu „vēlmēm” 4. rindkopā, kā arī 7. rindkopā aizstāt ar vārdu 

„interesēm”.  
3. Izteikt 6. rindkopu: 

„Pamatnostādņu definētais sporta politikas mērķis: palielināt 
Latvijas iedzīvotāju skaitu, kas vismaz 2 reizes nedēļā nodarbojas ar 
fiziskām vai sportiskām aktivitātēm.” 

4. Dokumenta nosaukums būtu izsakāms „Sporta politikas 
pamatnostādnes 2014.–2020. gadam”. 

Par „Sporta politikas pamatnostādņu 2013.–2020. gadam” 
projektu 

1. Terminu skaidrojums: 
1.1. Bērnu un jauniešu sports – ņemot vērā to, ka šajā grupā 

ietilpst gan bērni, gan jaunieši, pilnīgi pietiek noteikt tikai 
augšējo vecuma robežu – līdz 25 gadiem.  

1.2. Sporta veterāns, seniors. Ja tiek lietoti šie abi vārdi, tad būtu 
nepieciešams skaidrojums – ar ko atšķiras „veterāns” no 
„seniora” – vai arī jānosaka, ka tie apzīmē vienu un to pašu.  

2. „I. Situācijas raksturojums un problēmu formulējums”. 
2.1. Papildināt sadaļā 2.1. (14. lpp.) „...nepieciešams palielināt 

sabiedriskajā pasūtījumā iekļauto sporta tematikai veltīto 
raidījumu un translāciju skaitu, prioritāri atbalstot ar bērnu un 
jauniešu sportu un augstu sasniegumu sportu saistītās 
translācijas, kā arī raidījumus, kas popularizē iedzīvotāju 
veselīgu dzīvesveidu un sportiskās aktivitātes.” 



 
 

 

2 

2.2. Iebilstam pret 2.3. sadaļas pēdējā rindkopā formulēto domu, 
ka sporta skolotājs savas kompetences ietvaros nedrīkst 
noteikt kontroles normatīvus veseliem bērniem. Uzskatām, ka 
šādi normatīvi, kā arī ieskaite mācību priekšmetā „Sports” ir 
atjaunojami, lai audzinātu konkurētspējīgas, ar gribasspēku 
apveltītas personības. 
Individuālai pieejai bez normatīviem būtu jābūt attiecībā uz 
sagatavošanas un speciālajā grupā iekļautajiem bērniem. Lai 
novērstu sporta stundu slikto apmeklējumu, kā arī samazinātu 
sagatavošanas un speciālajā grupā iekļauto bērnu īpatsvaru, ir 
nepieciešams palielināt sporta stundu skaitu, īpaši pirmajās 
pamatskolas klasēs, kā arī paaugstināt sporta skolotāju 
kvalifikāciju un motivāciju. 

2.3. Sadaļas 2.6. nosaukumā vārdu „vēlmēm” nepieciešams aizstāt 
ar vārdu „interesēm”.  

3. „II. Sporta politikas pamatprincipi, mērķi, mērķgrupas un 
prioritātes”. 
3.1. Sporta politikas mērķis: „Palielināt Latvijas iedzīvotāju 

īpatsvaru, kas vismaz 2 reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām 
vai sportiskām aktivitātēm.” 

3.2. Apakšmērķu definīcijās 1. (Bērnu un jauniešu sports) un 4. 
(Pielāgotais sports) punktā aizstāt vārdu „vēlmēm” ar vārdu 
„interesēm”. 

3.3. Sporta politikas mērķgrupu formulējumā 2. apakšpunktā 
svītrot daļu, kas seko aiz vārdiem „Ikviens iedzīvotājs, kurš 
nodarbojas ar fiziskajām un prāta sporta aktivitātēm”. 

4. „III. Rīcības virzieni un uzdevumi sporta politikas mērķu 
sasniegšanai un problēmu atrisināšanai”. 
4.1. „1. rīcības virziens: Iedzīvotāju pietiekama fiziskā aktivitāte 

un izpratne par fizisko aktivitāšu nepieciešamību veselības 
saglabāšanā un nostiprināšanā” 3. rindkopā (29. lpp.) tiek 
skaidrots, ka „šobrīd nav plānota maksimālās slodzes 
palielināšana”, ar to domājot kopējo stundu skaitu nedēļā. 
Uzskatām, ka sporta stundas ir jāvērtē nevis kā papildu 
slodze, bet gan kā atslodze – pretstats bērnu garīgajai slodzei. 
Tāpēc sporta stundu skaita palielināšana nav saistāma ar 
„maksimālo slodzi”, nepieciešams vienīgi nodrošināt papildu 
finansējumu pedagogu darba apmaksai.  
Nepiekrītam nākamajā rindkopā formulētajam, ka būs 
iespējams samazināt atbrīvojumu no sporta nodarbībām 
skaitu, samazinot prasības un pakārtojot veselo bērnu (lielākā 
klases, grupas daļa) darbu mazākumam. Risinājums var būt 
tikai sporta stundu skaita palielināšana, īpaši jaunākajās 
klasēs, un pedagoga darba kvalitāte (motivācija). 
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4.2. „1. rīcības virziens: Iedzīvotāju pietiekama fiziskā aktivitāte 
un izpratne par fizisko aktivitāšu nepieciešamību veselības 
saglabāšanā un nostiprināšanā”. 
Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzīto mērķu 
sasniegšanai. 

4.2.1. Papildināt 2. uzdevumu „Paplašināt mācību priekšmeta 
„Sports” standarta mācību satura komponentu „Zināšanas 
un izpratne”, ietverot jautājumus par veselības izglītību 
(fiziskā aktivitāte un uzturs, atkarību izraisošo vielu 
ietekme uz veselību, izpratne par drošu un veselīgu vidi, 
fizisko aktivitāšu profilakse saslimšanu novēršanai) 
palielinot mācību priekšmeta „Sports” stundu skaitu 
līdz 3 mācību stundām nedēļā.”. 

4.2.2. Izteikt 6. uzdevumu: „Nodrošināt sporta nodarbību 
ieviešanu visās augstskolu dienas nodaļās studiju 
programmu 1. un 2. kursa studentiem ar studiju 
kredītpunktu piešķiršanu”. 

4.2.3. Papildināt 7. uzdevumu: „Finansiāli atbalstīt vispārējo, 
profesionālo un speciālo izglītības iestāžu valsts mēroga 
sporta pasākumu organizēšanu vismaz četras reizes gadā 
katrā no minētajām izglītības iestāžu grupām”. 

4.2.4. Papildināt 16. uzdevumu: „Palielināt sabiedriskajā 
pasūtījumā iekļauto sporta tematikai veltīto raidījumu un 
translāciju skaitu, prioritāri atbalstot ar bērnu un jauniešu 
sportu un augstu sasniegumu sportu saistītās translācijas, 
kā arī raidījumus, kas popularizē iedzīvotāju veselīgu 
dzīvesveidu un sportiskās aktivitātes.”. 

4.3. „2. rīcības virziens: Sportistu sagatavošana un sacensību 
sistēmas pilnveide”. 

4.3.1. Attiecībā uz 2. rindkopā (32. lpp.) minēto IZM un LSIIDP 
vienošanos par valsts budžeta dotācijas apmēra 
pakāpenisku palielināšanu, LPS uzskata, ka to 
nepieciešams veikt ātrāk un jau 2014. gadā valstij būtu 
100% apmērā jānodrošina nepieciešamais finansējums 
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai. 

4.3.2. Pretēji IZM paustajam 2012. gada nogalē notikušajā 
Sporta kongresā, šajā sadaļā nav skaidri noteikti principi 
un prioritātes, pēc kādām tiks atbalstītas sporta federācijas, 
sacensību, t.sk. starptautisku sacensību, sarīkošana, 
sportistu piedalīšanās starptautiskajās sacensībās. 
Neskatoties uz nepietiekamo finansējumu, kā atbalstāmi 
tiek noteikti visi iespējamie pasākumi. Uzskatām, ka šī 
nodaļa būtu jāpārstrādā.   
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4.3.3. Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā 
izsniegšanas kārtību (34. lpp., 1. un 2. rindkopa) būtu 
nepieciešams uzlabot, nevis paplašinot balvu saņēmēju 
loku, bet gan paaugstinot prasības. Tādā veidā, kādā šī 
kārtība pastāv šobrīd, tā ir degradējoša un neveicina 
sportistu, it īpaši jauno sportistu, patriotismu un darba 
ētiku. Tajā pašā laikā ierosinām rast iespēju nodrošināt 
mūža stipendiju olimpiskajiem čempioniem.  

4.3.4. „Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzīto mērķu 
sasniegšanai”.  
Izslēgt 3. punktu, jo valsts čempionāti attiecīgajos sporta 
veidos būtu jāorganizē sporta veidu federācijām. 

4.4. 4. rīcības virziens: „Sporta infrastruktūra”. 
Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzīto mērķu 
sasniegšanai. 

4.4.1. Ņemot vērā to, ka Rīgas pašvaldība neplāno piedalīties 
stadiona „Daugava” Rīgā attīstības projekta realizācijā, 
jāparedz, ka turpmāk atjaunotā „Daugavas” stadiona 
uzturēšana būs papildu finansiāls slogs valsts sporta 
budžetam. Tāpēc, pirms ķerties pie šāda projekta 
realizācijas, ierosinām meklēt sadarbības iespējas ar Rīgas 
pašvaldību – iespējams, realizējot valsts nozīmes stadiona 
celtniecību citā vietā Rīgā, kur nav traucējošas dzelzceļa 
līnijas, kur iespējams no jauna veidot visas nepieciešamās 
komunikācijas, nodrošināt transporta stāvvietas un 
sabiedriskā transporta plūsmu. Šādu projektu varētu 
realizēt, saliekot kopā valsts un pašvaldības finansējumu.    

4.4.2. Murjāņu sporta ģimnāzijas attīstības projekta realizācija 
būtu jāsasaista ar sporta internātu tīkla attīstību. Šobrīd 
nav saprotams, kā tas tiks realizēts, tāpēc 2. uzdevums 
„Īstenot Murjāņu sporta ģimnāzijas attīstības projektu” 
nav pamatots ar argumentētu stratēģiju. 

4.4.3. Nepieciešams papildināt 4. uzdevumu: „Īstenot bobsleja 
un kamaniņu trases „Sigulda” projektu un Siguldas 
sporta kompleksa būvniecību, pielāgojot trasi arī 
sportistiem ar invaliditāti”. 

4.4.4. 6. uzdevumu precizēt: „Izveidot Valsts investīciju 
programmu sporta infrastruktūras attīstības projektu 
(sporta zāle, sporta laukums, stadions) īstenošanai pie 
izglītības iestādēm””.  

5. „V. Politikas rezultāti, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji to 
sasniegšanai.” 
5.1. B 2.3. rezultatīvie rādītāji jāpapildina ar ceturto sadaļu: 

„Latvijā katru gadu tiek rīkotas sporta veterānu senioru sporta 
spēles.” 
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6. „VI. Pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu un pasākumu plāns”. 

6.1. Rīcības virziens: Iedzīvotāju pietiekama fiziskā aktivitāte un 
izpratne par fizisko aktivitāšu nepieciešamību veselības 
saglabāšanā un nostiprināšanā. 

6.1.1. Papildināt 2. uzdevumu: „Paplašināt mācību priekšmeta 
„Sports” standarta mācību satura komponentu „Zināšanas 
un izpratne”, ietverot jautājumus par veselības izglītību 
(fiziskā aktivitāte un uzturs, atkarību izraisošo vielu 
ietekme uz veselību, izpratne par drošu un veselīgu vidi, 
fizisko aktivitāšu profilakse saslimšanu novēršanai) 
palielinot mācību priekšmeta „Sports” stundu skaitu 
līdz 3 mācību stundām nedēļā. 

6.1.2. Izteikt 6. uzdevumu: „Nodrošināt sporta nodarbību 
ieviešanu visās augstskolu dienas nodaļās studiju 
programmu 1. un 2. kursa studentiem ar studiju 
kredītpunktu piešķiršanu”. 

6.1.3. Papildināt 7. uzdevumu: „Finansiāli atbalstīt vispārējo, 
profesionālo un speciālo izglītības iestāžu valsts mēroga 
sporta pasākumu organizēšanu vismaz četras reizes gadā 
katrā no minētajām izglītības iestāžu grupām”. 

6.1.4. Nepieciešams veikt pašreizējās situācijas izvērtēšanu, kā 
arī izstrādāt un noteikt kārtību 14. uzdevuma īstenošanai, 
ņemot vērā to, ka valstī ir pieaudzis dažādu masu 
pasākumu rīkotāju skaits un līdz ar to LTSA nav vienīgā 
organizācija, kas vada tautas sporta kustību valstī.  

6.1.5. Papildināt 16. uzdevumu: „Palielināt sabiedriskajā 
pasūtījumā iekļauto sporta tematikai veltīto raidījumu un 
translāciju skaitu, prioritāri atbalstot ar bērnu un jauniešu 
sportu un augstu sasniegumu sportu saistītās translācijas, 
kā arī raidījumus, kas popularizē iedzīvotāju veselīgu 
dzīvesveidu un sportiskās aktivitātes.” 

6.2. Rīcības virziens: Sporta infrastruktūra. 
6.2.1. Precizēt 54. uzdevumu: „Īstenot bobsleja un kamaniņu 

trases „Sigulda” projektu un Siguldas sporta kompleksa 
būvniecību, pielāgojot trasi arī sportistiem ar invaliditāti”. 

6.2.2. Precizēt 55. uzdevumu, paredzot Valsts investīciju 
programmas izveidi sporta infrastruktūras attīstības 
projektu īstenošanai pie izglītības iestādēm. 

 

Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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