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Sabiedriskai apspriešanai nodotais 
Sporta politikas pamatnostādņu 

2021.–2021. gadam projekts



Iedzīvotāju īpatsvars (%), kas vismaz 1-2 reizes 
nedēļā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm
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Survey on Sport and Physical Activity, Special Eurobarometer (2010; 2014; 2018):
2010: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/55466
2014: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/57767
2018: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/82452
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Latvijas 
Antidopinga 

birojs

Veselības 
ministrija

Labklājības 
ministrija

Aizsardzības 
ministrija

Iekšlietu 
ministrija

Finanšu 
ministrija

Tieslietu 
ministrija

Vides aizsardzības 
un reģionālās 

attīstības ministrija

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Valsts sekretāra vietnieks –

Sporta departamenta direktors
SPORTA DEPARTAMENTS (9)

MINISTRU KABINETS

LATVIJAS REPUBIKAS SAEIMA
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

SPORTA APAKŠKOMISIJA

LATVIJAS NACIONĀLĀ SPORTA PADOME

Latvijas 
Sporta muzejs

KAPITĀLSABIEDRĪBAS
Murjāņu sporta 

ģimnāzija

VSIA ‘’Kultūras un 
sporta centrs 

‘’Daugavas stadions’’’’

SIA ‘’Bobsleja un 
kamaniņu trase 

‘’Sigulda’’’’

SIA ‘’Sporta centrs 
‘’Mežaparks’’’’

SIA ‘’Tenisa centrs 
‘’Lielupe’’’’

SIA ‘’Latvijas 
Olimpiskā vienība’’

Latvijas Sporta 
pedagoģijas 
akadēmija

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS

Latvijas Sporta 
federāciju padome

Visas atzītās sporta 
federācijas (94)

Latvijas 
Olimpiskā 
komiteja

Latvijas 
Paralimpiskā 

komiteja

Latvijas Komandu 
sporta spēļu 

asociācija

Latvijas Sporta 
izglītības iestāžu 

Direktoru padome

Atzītās olimpiskās 
sporta federācijas 
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Latvijas 
Olimpiešu klubs

Latvijas Olimpiskā 
akadēmija

Latvijas Olimpiešu 
sociālais fonds

Olimpiskie centri 
(9)

Sporta federācijas 
cilvēkiem ar 

invaliditāti (21)

Atzītās komandu 
sporta spēļu sporta 

federācijas (11)

Profesionālās ievirzes 
sporta izglītības 

iestādes (82)

Sporta klubi

PAŠVALDĪBU IEDZĪVOTĀJI

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA

110 novadi un 9 republikas pilsētas

Par sportu atbildīgās iestādes pašvaldībās

Latvijas sporta organizatoriskā pārvaldības struktūra





Kods Programmas, apakšprogrammas nosaukums 2020.gads
2021.gada

budžets
2022.gada

budžeta ietvars
2023.gada

budžeta ietvars

09 00 00 SPORTS 38 641 730 33 827 923 33 441 487 33 301 962

09 04 00 Sporta būves 5 912 651 1 584 015* 627 957 627 957

09 08 00 Balvas par izciliem sasniegumiem sportā 42 686 42 686 42 686 42 686

09 09 00 Sporta federācijas un sporta pasākumi 2 775 447 2 618 649 2 718 649* 2 718 649*

09 10 00 Murjāņu sporta ģimnāzija 2 161 094 2 265 306 2 305 656 2 305 656

09 12 00 Latvijas Sporta muzejs 90 231 86 801 86 801 86 801

09 16 00 Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu 
organizēšanai Latvijā 614 500 242 415 242 415 242 415

09 17 00 Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai 1 730 145 1 500 000 1 360 811 1 360 811

09 19 00 Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām

16 072 828 17 452 124 18 141 772 18 141 772

09 21 00 Augstas klases sasniegumu sports 7 206 505 6 654 610 5 774 053 5 774 053

09 23 00 Valsts ilgtermiņa saistības sportā – Dotācija Latvijas Olimpiskajai 
komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai 1 615 688 1 016 317 1 865 732 1 726 207

09 25 00 Dotācija biedrībai "Latvijas Paralimpiskā komiteja" pielāgotā 
sporta attīstībai 419 955 365 000 274 955 274 955

 Valsts pamatfunkciju izpildei nemainīgā līmenī (salīdzinot ar 2020. gada sākotnējo plānu) 2021.gadā samazinājums 1 509 795 EUR [ņemot
vērā arī atbalstīto IZM priekšlikumu par 1 379 486 EUR iekšējo līdzekļu pārdali], bet 2022. un turpmākajos gados 2 889 281 EUR.

 2020. gadā papildus tika piešķirti 5 000 000 EUR, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari.
Daļa no minētā finansējuma atbilstoši iesniegto projektu/programmu iesniegumiem grafikam sporta organizācijām pieejama arī 2021. gada.

 Nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai 2021.gadā papildus pieejami 1 300 000 EUR (MK 10.12.2020 lēmumi).
 Apakšprogrammā 09.04.00 "Sporta būves" 2021. gadā 956 058 EUR paredzēti Olimpiskā centra "Rēzekne" būvniecības pabeigšanai.
 Apakšprogrammā 09.09.00 "Sporta federācijas un sporta pasākumi" 2022. un 2023. gadā 375 000 EUR paredzēti projektu "Sporto visa

klase" un "Personības akadēmija" īstenošanai [no VAS “Latvijas Loto” dividendēm], kas gan nemazina deficītu (nav pamatfunkcijām).

2020.-2023.gada valsts sporta budžets



Sporta politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam (3) 
Izstrādes laika grafiks

02.2020 04.2020 12.2020 04.2021 

Saskaņoto SPP 
izskatīšana Latvijas 
Nacionālajā sporta 

padomē un 
iesniegšana Valsts 

kancelejā

Esošo 
pamatnostādņu 

izvērtējums 
iesniegts Valsts 

kancelejā

Nozaru ministriju 
un sociālo partneru 

iesaiste 
priekšlikumu 

izstrādē

Darbs darba 
grupās pie SPP 

projekta

07.-09.2020

07.12.2020 SPP 
projekts nodots 
sabiedriskajai 
apspriešanai

02.2021

Finanšu aprēķini. 
SPP projekta 
izsludināšana 

Valsts sekretāru 
sanāksmē

Diskusijas / eksperti / Sabiedrības līdzdalība



Sporta politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam
Izaicinājumi sporta nozarē
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 Bērnu un pieaugušo mazkustīgs dzīvesveids un nepietiekama iedzīvotāju fiziskā aktivitāte kopumā

 Reģionāli nevienlīdzīgs sporta piedāvājums un Vienotas sporta infrastruktūras attīstības stratēģijas neesamība

 Cilvēkresursu atjaunotne sportā

 Talanti – to meklēšana, attīstīšana un noturēšana

 Fragmentācija sporta nozares attīstības plānošanā un skaidru prioritāšu neesamība

 Sazarota sporta pārvaldības un budžeta administrēšanas sistēma nevalstisko sporta organizāciju līmenī

 Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas modeļa nepilnības un programmu
īstenošanas efektivitātes jautājums

 Sportistu sagatavošanas sistēmas nepilnības pēc profesionālās ievirzes sporta izglītības ieguves

 Nepietiekama cilvēku ar invaliditāti iesaiste pielāgotās fiziskās aktivitātēs

 Sporta nozares finansējums turpmākajos gados

 Aizsargāt godprātīgumu un vērtības sportā

 Stiprināt sporta nozares atveseļošanu un noturību pret krīzēm Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās



Sporta politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam (2)

Vadmotīvs: SPORTS – DZĪVES KVALITĀTEI!

Virzieni:
 Bērnu un jauniešu sports
 Tautas sports
 Augstu sasniegumu sports
+ Pielāgotais sports (kā caurviju virziens)

Par prioritāru atzīstama Bērnu un jauniešu sporta attīstība

Mērķis: veicināt iedzīvotāju regulāru iesaisti fiziskās aktivitātēs, attīstīt talantus un radīt
priekšnoteikumus izcilu rezultātu sasniegšanai sportā

Apakšmērķi:
 izveidot uz sistēmisku attīstību vērstu sporta nozares finansēšanas un pārvaldības

sistēmu
 sekmēt sporta infrastruktūras pieejamību un attīstību
 veicināt visu iedzīvotāju fizisko aktivitāti
 radīt konkurētspējīgu vidi augstu sasniegumu sporta attīstībai

Valsts 
finansiālās 

iespējas

Sporta 
nozares 

vajadzības



1. Rīcības virziens: 
Sporta nozares finansēšanas un pārvaldības sistēmas pilnveide

 Jauns Sporta likums

 Sporta pārvaldības sistēmas reforma, būtiski samazinot sporta nozarei paredzēto valsts budžeta līdzekļu
administrēšanā iesaistīto organizāciju skaitu, kā arī stiprinot atzītās sporta federācijas lomu sporta veidam
paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārvaldībā

 Pilnveidota kritēriju sistēma valsts sporta budžeta līdzekļu sadalei (tai skaitā sasaiste ar sporta federācijām
izvirzīto pienākumu izpildi un labas pārvaldības principa ievērošanu)

 Prioritāro sporta veidu noteikšana, izveidojot to atbalstīšanas mehānismu

 Papildus finansēšanas avoti sportam, kā arī nodokļu politikas instrumenti

 Valsts mēroga sporta loterija

 Vienots Valsts sporta reģistrs (sporta datu digitalizācija)



2. Rīcības virziens: 
Sporta infrastruktūras attīstība

 Sporta infrastruktūras attīstības stratēģijas izstrāde saskaņā ar datu analīzi un pieejamajiem finanšu
resursiem (pirms tam veicot sporta bāzu kartējumu)

 Esošo sporta infrastruktūras objektu nozīmīguma un ietekmes novērtējums, definējot prioritāri atbalstāmo
sporta infrastruktūras objektu finansiālā atbalsta mehānismu

 Atbilstoši NAP 2027 noteiktam Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” rekonstrukcija, lai nodrošinātu arī
turpmāku trases atbilstību izvirzītajām starptautiskajām prasībām (tai skaitā bobsleja četriniekiem) un
saglabātu trases konkurētspēju ilgtermiņā

 Valsts pārvaldībā esošo sporta bāzu centralizēta pārvaldības modeļa ieviešana

 Pasākumi sporta infrastruktūras pieejamības veicināšanai



3. Rīcības virziens: 
Sports aktīvai un veselai sabiedrībai

(Sasaiste ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021–2027)

 Papildus vismaz viena ārpusstundu sporta nodarbība 1.-12.klašu audzēkņiem sporta interešu izglītības ietvaros

 Sporta nodarbības augstskolu dienas nodaļu 1. un 2.kursa studentiem bez kredītpunktu piešķiršanas, taču ar
novērtējumu (ieskaitīts/neieskaitīts)

 Programma Latvijas iedzīvotāju noslīkšanas novēršanai "Drošība uz ūdens"

 Darba devēju motivēšana atbalstīt darbinieku fizisko aktivitāti

 Pasākumi iedzīvotāju iesaistei brīvprātīgā darbā sportā

 Sporta integritāte un godīgums sportā

 Nacionālas nozīmes tautas sporta pasākumu atbalsts



4. Rīcības virziens: 
Sports izcilībai – jaunatnes sporta, talantu un 

augstu sasniegumu sporta attīstība

 Atbalsts sportistu un izlašu sagatavošanai dalībai augstākā līmeņa sporta sacensībās

 Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas modeļa pilnveide, nostiprinot atzīto sporta
federāciju lomu programmu īstenošanas uzraudzībā

 Nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu atbalsts un tā sasaiste ar tūrismu

 Sistēma augstas klases sportistu atbalstam iekšlietu un aizsardzības resoros, veicinot duālo karjeru sportā

 Veicināt Augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas tālāku attīstību

 Jauni sportistu atlases kritēriji valsts atbalsta saņemšanai

 Sporta zinātnes attīstība (tai skaitā Valsts pētījumu programmas sportā īstenošana)

 Sporta tehnoloģiju un e-sporta attīstība









Pašvaldību kompetence sportā jaunajā Pašvaldību likumā (projektā)
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Likums "Par pašvaldībām" (spēkā šobrīd)

15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:
[..]
6) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
sportu;
[..]

Pašvaldību likums (projekts)

5. pants. Autonomās funkcijas
(1) Pašvaldībai ir šādas autonomās funkcijas:
[..]
7) Veicināt sporta attīstību, tostarp, uzturēt un attīstīt pašvaldības sporta bāzes, atbalstīt
sportistu un sporta klubu (tajā skaitā profesionālo sporta klubu) darbību un sniegt atbalstu
sporta pasākumu organizēšanai;
[..]



Paldies!

 (+371) 67047935
 edgars.severs@izm.gov.lv

 Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija 

 http://www.izm.gov.lv/


