Izglītības un zinātnes ministrijas
aktualitātes sporta nozarē

2018.gada 3.oktobrī

2019.-2021.gada valsts sporta budžeta projekts
(pamatbudžeta bāzes izdevumi uz 18.09.2018)
Programmas
/apakšprogrammas kods
09 00 00
09 04 00
09 08 00
09 09 00
09 10 00
09 12 00
09 16 00
09 17 00
09 19 00

09 21 00
09 23 00

09 25 00
09 26 00

Programmas,apakšprogrammas nosaukums
SPORTS
Sporta būves
Balvas par izciliem sasniegumiem sportā
Sporta federācijas un sporta pasākumi
Murjāņu sporta ģimnāzija
Latvijas Sporta muzejs
Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta
pasākumu organizēšanai Latvijā
Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai
Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Augstas klases sasniegumu sports
Valsts ilgtermiņa saistības sportā – Dotācija Latvijas
Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto
aizdevumu atmaksai
Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja”
pielāgotā sporta attīstībai
Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” –
Paralimpiskā sporta centra izveidei

2018.gads
Budžeta bāze Budžeta bāze Budžeta bāze
(uz gada
2019.gadam 2020.gadam 2021.gadam
sākumu)
51 367 960 39 121 757
19 349 430 8 266 380
0
0
3 019 954 2 967 843
2 035 135 2 076 647
148 951
86 265
992 415
542 415

37 720 483
4 627 957
42 686
3 113 901
2 076 647
86 265
484 830

30 268 902
627 957
42 686
2 343 649
2 076 647
86 265
242 415

1 650 000 1 650 000
14 666 398 15 038 356

1 730 145
15 038 356

1 360 811
15 038 356

6 765 126
1 175 551

6 725 286
1 403 565

7 302 824
2 826 917

5 770 065
2 405 096

365 000

365 000

389 955

274 955

1 200 000

0

0

0

2019.-2021.gada valsts sporta budžeta projekts
(iesniegtie prioritārie pasākumi)
Kods

Prioritārā pasākuma nosaukums

15_04_P Daugavas stadiona centrālā sporta
laukuma (futbols un vieglatlētika)
rekonstrukcija un Tenisa centra
"Lielupe" attīstības projekta pabeigšana
15_07_P Valsts atbalsts profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmu īstenošanai
nemainīgā līmenī
15_15_P Valsts funkciju sporta nozarē izpildes
nodrošināšana nemainīgā līmenī

Budžeta programma (apakšprogramma)
09.04.00 Sporta būves

09.19.00 Finansējums profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi
09.17.00. Dotācija komandu sporta spēļu izlašu
nodrošināšanai
09.21.00 Augstas klases sasniegumu sports
09.25.00 Dotācija biedrībai "Latvijas Paralimpiskā
komiteja" pielāgotā sporta attīstībai

15_18_P Papildus finansējums prioritāri
atbalstāmo olimpisko individuālo sporta
veidu un olimpisko komandu sporta
spēļu izlašu programmām
15_19_P Nacionālas nozīmes starptautisku sporta
pasākumu organizēšana Latvijā

09.21.00 Augstas klases sasniegumu sports
09.17.00 Dotācija komandu sporta spēļu izlašu
nodrošināšanai
09.16.00 Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku
sporta pasākumu organizēšanai Latvijā

Papildus nepieciešamais valsts
budžeta finansējums
2019
2020
2021
1 558 101

–

–

659 355

659 355

659 355

91 951
52 111

–
–

2 787 345
770 252

–

–

369 334

39 840
–

–
–

1 532 759
115 000

2 850 000
2 000 000
850 000

2 850 000
2 000 000
850 000

2 850 000
2 000 000
850 000

1 860 585

1 400 170

1 492 585

15_21_P Papildus investīcijas valsts nozīmes
09.04.00 Sporta būves
3 000 000
–
9 600 000
sporta infrastruktūras attīstības projektu
īstenošanai
KOPĀ prioritārie pasākumi sportā (bez horizontālajām prioritātēm): 10 019 992 4 909 525 17 389 285

2019.-2021.gada valsts sporta budžeta projekts
(iesniegtie prioritārie pasākumi – horizontālās prioritātes)
Papildus nepieciešamais valsts budžeta
finansējums
2019
2020
2021

Kods

Prioritārā pasākuma nosaukums

Budžeta programma (apakšprogramma)

15_01_H

Pedagogu darba samaksas pieauguma
grafiks un vispārējās izglītības iestāžu
pedagogu piemaksu, prēmiju un
naudas
balvu
kā
vienreizēja
maksājuma un nodrošināšana
Valsts pētījumu programmu
finansējums (tai skaitā Valsts pētījumu
programmas "Sports" īstenošanai)

tai skaitā:
09.19.00.
"Finansējums
profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
tai skaitā:
05.12.00 Valsts pētījumu programmas

–

750 948

2 562 739

–

VPP sportā
1 500 000

VPP sportā
1 500 000

KOPĀ horizontālās prioritātes sportā:

0

2 250 948

4 062 739

7 160 473

21 452 024

15_03_H

KOPĀ prioritārie pasākumi sportā 10 019 992

Piezīme: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iesniegusi prioritāro pasākumu ‘’Reģionālās attīstības
atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana’’, kura ietvaros sadarbībā ar pašvaldībām un biedrību
‘’Latvijas Futbola federācija’’ paredzēts atbalstīt futbola infrastruktūras attīstību Latvijā (pieprasītais valsts
līdzfinansējums 2019. – 2022.gadam 4 007 220 euro apmērā).

Citas aktualitātes (1)
➢ Lai sagatavotu priekšlikumus par sporta valsts pārvaldības un finansējuma
modeļa maiņu, kas veicinātu augstus sasniegumus sportā, kā arī sportiskas un
veselīgas sabiedrības attīstību, izveidota darba grupa Ministru prezidenta vadībā.
(Ministru prezidenta 2018. gada 19. septembra rīkojums Nr. 264 «Par darba
grupu). Līdz 2018. gada 31. oktobrim paredzēts Valsts kancelejā iesniegt
priekšlikumus:
- par sporta valsts pārvaldības modeļa maiņu, lai nodrošinātu sporta
nozares efektīvu pārvaldību un pienācīgu pārstāvniecību valdībā, kā arī
izvērtēt esošo sporta nevalstisko organizāciju darbības modeli, lai veidotu
efektīvu sadarbību ar nevalstiskā sektora partneriem,
- par sporta valsts finansējuma modeļa maiņu, lai ieviestu caurskatāmu un
efektīvu finansējuma izlietojumu.
➢ Latvijas Nacionālā sporta padome: Konceptuāli apstiprināts 2019.-2022.gadā
Latvijā plānoto nacionālas nozīmes starptautisko sporta sacensību un valsts
mēroga komplekso sporta sacensību (Latvijas Olimpiādes un Latvijas Jaunatnes
olimpiādes) kalendārs un atbalstīti sagatavotie priekšlikumi sistēmiskām izmaiņām
nacionālas nozīmes starptautisko sporta sacensību organizēšanas saskaņošanas
procedūrā un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas pamatprincipos.

Citas aktualitātes (2)
➢ 2018.gada 24.maija likuma ‘’Grozījumi Sporta likumā’’ (spēkā no 2018.gada
1.jūlija) ieviešana attiecībā uz Sporta likuma 3.panta 4.punktā nostiprināto par
labas pārvaldības principa ievērošanu sporta organizatoriskajā un pārvaldības
darbā (demokrātiskas pārvaldes struktūras, skaidri mērķi, taisnīgas procedūras,
atklātība, sadarbība ar ieinteresētajām personām, efektīvs un ilgtspējīgs
regulējums, kā arī skaidri pārraudzības un atbildības līmeņi)

➢ Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija lēmums (prot. Nr.28 27.§) par sadarbību ar
Stokholmu (Zviedrija) kandidēšanas procesā uz 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu
rīkošanu Siguldā
➢ Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija rīkojums Nr.313 par Rīcības komitejas izveidi
2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanas uzraudzībai

➢ Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts ‘’Noteikumi par sporta speciālistu
sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām’’, kuru plānots
nodot publiskai apriešanai
➢ Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts ‘’Noteikumi par kārtību, kādā
piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu
apmēru’’

Citas aktualitātes (3)
➢ Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumi Nr. 569 «Noteikumi par
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides kārtību»
➢ 13. Par izglītības iestādes vadītāju, vadītāja vietnieku un izglītības metodiķi ir
tiesīga strādāt persona, kuras izglītība atbilst vienai no šādām prasībām:
➢ 13.1. augstākā pedagoģiskā izglītība;
➢ 13.2. augstākā un pedagoģiskā izglītība vai augstākās izglītības studiju
programmas ietvaros apgūti ar pedagoģiju saistīti studiju kursi vismaz divu
kredītpunktu jeb 80 stundu apjomā;
➢ 13.3. augstākā izglītība un persona iegūst pedagoģisko izglītību vai apgūst šo
noteikumu 21.3. apakšpunktā minēto profesionālās kompetences programmu
pedagoģijā.
➢ 15.punkts. Profesionālās ievirzes sporta pedagogs profesionālo kompetenci
pilnveido atbilstoši sporta speciālistu sertifikācijas kārtībai un sporta speciālistam
noteiktajām prasībām.

Citas aktualitātes (4)

➢ Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumi Nr. 569 «Noteikumi par
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides kārtību» anotācijas redakcija.
➢ Izglītības iestādes vadītājam un vietniekiem, kā arī izglītības metodiķim ir
nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība. Par izglītības iestādes vadītāju,
vietnieku vai izglītības metodiķi ir tiesīga strādāt arī persona, kurai ir augstākā
izglītība un kura ieguvusi vai iegūst pedagoģisko izglītību, vai arī ieguvusi vai iegūst
pedagogu profesionālās pilnveides programmu, kas dod tiesības veikt
pedagoģisko darbību. Šīs ir noteiktas minimālās prasības izglītības iestāžu
vadītājiem un viņu vietniekiem vai izglītības metodiķim. Pieņemot darbā izglītības
iestādes vadītāju, vietnieku vai izglītības metodiķi, būtu vēlams izvērtēt
pretendenta izglītības atbilstību nozares izglītībai – ar to saprotot sportu, arī
mākslu un mūziku.
➢ Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumi Nr. 584 «Grozījumi Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 «Pedagogu darba samaksas noteikumi»»
(680-710)

Citas aktualitātes (5)
➢ Tiek veikti sistēmas „Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana” un sistēmas „Sporta
politika” iekšējie auditi
➢ Ekspluatācijā pieņemta Tenisa centra ‘’Lielupe’’ rekonstrukcijas projekta 1.kārta.
Turpinās 2.kārtas būvdarbi
➢ Tiks aktualizēts Daugavas stadiona rekonstrukcijas nākamo kārtu grafiks, lai
nodrošinātu centrālās arēnas rekonstrukciju jau 2019.gadā un ledus halles
pieejamību 2021.gada pasaules čempionātam hokejā
➢ Ar profesionālās ievirzes sporta izglītības finansēšanas jautājumiem saistītās Valsts
izglītības informācijas sistēmas (VIIS) funkcionalitātes paplašināšana
➢ Valsts budžeta finansēto programmu/pasākumu izvērtēšana
➢ Augstas klases sportistu sagatavošanas sistēmas attīstības izvērtēšana

Citas aktualitātes (6)
➢ Ministru
kabineta
2016.gada
20.decembra
noteikumi
Nr.
831
«Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības
likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un
novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības
iestāžu vadītāju profesionālo darbību»
➢ Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas – nepieciešams uzlabot
metodisko darbu, jo metodiķi vairāk nodarbojas ar organizatorisku jautājumu
risināšanu, piemēram, sacensību, treniņnometņu organizēšanu, mazāk uzmanības
pievēršot metodiskā darba plānošanai un treneru motivēšanai individuālu
programmu izstrādei
➢ pašvaldībās ne reti nav personālresursu šī jautājuma risināšanai 50 (67,5%) sporta
skolās ir direktora vietnieki izglītības jomā, 37 (50%) sporta skolās –
izglītības/sporta metodiķi
➢ Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa – izglītības iestādē pastāv vienotas
prasības izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai vai ir izveidota vienota
sistēma mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei, t.sk. par katra
izglītojamā mācību sasniegumiem un izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku,
secinājumus izmantojot turpmāko uzdevumu noteikšanai un mācību treniņu
procesa pilnveidei.

Profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestāžu statistika
(VIIS dati)

Valsts finansēto sporta skolu skaits (2006 – 2018)

Valsts finansēto izglītojamo skaits 2006 - 2018

Grupas sporta skolās (2013-2017/18)

Izglītojamo skaits sporta skolās grupās (2013 – 2017/18)

Izglītojamo skaits sporta veidos 2016/17 un
2017/18.m.g.

Paldies par uzmanību!
 Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija
 http://www.izm.gov.lv/

