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Rīga 
05.11.2013. Nr. 0320130817/A1696 
Uz TAP VSS-308 

Izglītības un zinātnes ministrijai 

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

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir iepazinusies ar Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto precizēto pamatnostādņu projektu 
„Sporta politikas pamatnostādnes 2013.–2020. gadam” un kopumā atbalsta tā 
virzību. Izsakām šādus priekšlikumus: 

1) IZM vēstules Nr. 1-10/4876 2. lpp. (2) c. apakšpunkts. Uzskatām, ka 
šāda nodokļa atlaide, ja tā tiek piemērota, attiecināma uz visiem 
profesionālajiem sportistiem, arī individuālo sporta veidu pārstāvjiem, 
nevis tikai komandu sporta spēļu pārstāvjiem.  
 

2) 3. pielikums, 31. punkts. Nav skaidrs formulējums „pilnveidojot 
dotāciju sadales kārtību”. Priekšlikums – papildināt: „vienlaikus 
pilnveidojot sadales kārtību sadarbībā ar pašvaldībām”. 
Kā jau norādījām LPS 2013. gada 22. oktobra vēstulē 
Nr. 1020132559/A1622, uzskatām, ka IZM plānotais finansējuma 
apjoma pieaugums profesionālās ievirzes sporta pedagogu atalgojumam 
ir nepietiekams. Mūsu viedoklis: 100% valsts līdzfinansējumu treneru 
atalgojumam sasniegt 2015. gadā. Treneru atalgojuma pieaugumu 
saskaņā ar kvalitātes pakāpēm (3., 4., 5.) plānot 2016. gadā. 
 

3) Pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu un pasākumu plāns. „Gadskārtējā 
valsts budžeta likumā paredzēt iespēju pašvaldībām normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā saņemt aizņēmumus Valsts kasē sporta infrastruktūras 
attīstībai, likumā nosakot konkrētu pašvaldību aizņēmumu kopējo 
palielinājumu”. 
Nav parādītas pašvaldību iespējas saņemt valsts dotāciju sporta 
infrastruktūras attīstībai (arī gadījumā, ja tiks būvētas sporta zāles vai 
laukumi skolu vajadzībām, kas ir deklarēti kā prioritāri).  
Priekšlikums: gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēt iespēju 
pašvaldībām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saņemt aizņēmumus 
Valsts kasē sporta infrastruktūras attīstībai, likumā nosakot konkrētu 
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pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu un valsts dotāciju līdz 
50% pašvaldību sporta infrastruktūras attīstībai. 
 

4) Atbalstāms jauns piedāvājums par sporta aktivitāšu palielināšanu 
pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā. Tomēr, palielinoties sporta 
stundu skaitam, jāparedz, ka daudzās pašvaldībās ir pieejamas tikai 
mazās sporta zāles vai vispār to nav, tāpēc būtu nepieciešams izstrādāt 
sporta zāļu un laukumu celtniecības vai renovācijas atbalsta 
programmu. 

5) 2. pielikums, 7. uzdevums – atbalstīt sporta inventāra un aprīkojuma 
iegādi vispārizglītojošām un profesionālajām izglītības (t. sk. 
profesionālās ievirzes sporta izglītības) iestādēm, redakcijā vajadzētu 
iekļaut arī pirmsskolas izglītības iestādes. Konkursa kārtībā par 
inventāra iegādi sadalīt mērķgrupās: 
1) pirmsskolas iestādes; 
2) vispārizglītojošas un profesionālas izglītības iestādes; 
3) profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes. 

 
6) Ierosinām pievērst uzmanību arī pirmsskolas izglītībai projektā „Sporta 

politikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam” un paredzēt valsts 
budžeta mērķdotāciju sporta skolotāju finansēšanai fiziskās izglītības 
un veselības mācību satura īstenošanai pirmsskolas izglītības 
programmā (obligātā 5–6 gadīgo bērnu sagatavošana skolai). 

 
Pielikumā:  
Liepājas pilsētas pašvaldības iesūtītie priekšlikumi precizētajam 
pamatnostādņu projektam „Sporta politikas pamatnostādnes 2013.–
2020. gadam”, 3 lpp.  
 
 
 
 
Priekšsēža p. i.  Olga Kokāne 
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