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Izglītības un zinātnes ministrijai 

 

Par pamatnostādņu projektu 

„Sporta politikas pamatnostādnes 

2013.-2020. gadam" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 

precizēto pamatnostādņu projektu „Sporta politikas pamatnostādnes 

2013.-2020. gadam”. LPS uztur iebildumu, ka nepieciešams atrisināt 

jautājumu par sporta stundu skaita palielināšanu vispārizglītojošajās skolās. 

1) Izziņā minētais noraidījuma pamatojums, ka „mācību priekšmeta 

„Sports” stundu skaita palielināšana 1.-9. klasē, nosakot trīs 

obligātās stundas nedēļā, nav atbalstāma, jo neatbilst IZM 

plānotajām izglītības reformām”, liecina, ka ministrija, plānojot 

izglītības reformas, nav ņēmusi vērā visus aspektus. Šajā gadījumā 

nav ievērota nepieciešamība sabalansēt bērnu garīgo un fizisko 

slodzi. Uz to norāda gan Latvijas Ārstu biedrība, gan Veselības 

ministrija savos atzinumos. 

Tas, ka vidusskolas klasēs saglabāsies trīs mācību stundas nedēļā 

(kā tas ir jau šobrīd), nenozīmē, ka LPS, Latvijas Lielo pilsētu 

asociācijas, Veselības ministrijas un Latvijas Ārstu biedrības 

priekšlikums palielināt sporta stundu skaitu būtu ņemts vērā daļēji. 

Tas nav ņemts vērā pēc būtības. 

2) Priekšlikums palielināt bērnu nepietiekamo fizisko aktivitāti ar 

interešu izglītības nodarbību palīdzību nav pietiekošs risinājums, jo 

interešu izglītība nav obligāta visiem audzēkņiem. Tas pats attiecas 

uz izvēles iespēju mācību iestādes direktoram noteikt vai nenoteikt 

trešo mācību stundu. Diemžēl sabiedrības (t.sk. vecāku, izglītības 

iestāžu vadības) zemā izpratne par fizisko aktivitāšu nozīmību, kā 

arī mūsu valsts sociālās problēmas, tāpat sporta skolotāju vājā 

motivācija būs tie iemesli, kuru dēļ netiks pieņemti lēmumi par labu 

skolēnu fizisko aktivitāšu palielināšanai. 
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3) Attiecībā uz pedagogu atalgojumam nepieciešamo papildu finanšu 

līdzekļu apjomu stundu skaita palielināšanai lūdzam ministriju veikt 

aprēķinus par visā valstī nepieciešamo finanšu daudzumu, lai būtu 

redzams, ar kādiem citiem budžeta izdevumiem tas ir samērojams. 

4) Uzskatām, ka neatbilst patiesībai, ka daļa no izglītības iestādēm 

nevar nodrošināt trīs mācību priekšmeta „Sports” stundu ieviešanu 

atbilstoša materiāli tehniskā nodrošinājuma trūkuma dēļ. 

Pašvaldības atbilstoši savu budžetu iespējām nodrošina vismaz 

mācību programmu realizēšanai nepieciešamos minimālos apstākļus 

savās mācību iestādēs. Sporta skolotājam ir jāspēj panākt stundas 

kvalitāti arī nestandarta apstākļos, bet Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijai un Valsts Izglītības satura centram jāņem vērā gan šādu 

nestandarta apstākļu iespējamība, gan arī skolēnu skaita 

samazināšanās faktors, atbilstoši sagatavojot sporta speciālistus un 

mācību standartus.  

5) Pilnībā atbalstām to, ka Pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu un 

pasākumu plāns kā vienu no uzdevumiem paredz izstrādāt un īstenot 

peldētapmācības programmu vispārējās izglītības iestāžu 1.-4. klašu 

audzēkņiem. 
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