
Latvijas SPORTS šodien un rīt….
LOK Ģenerālās asamblejas 
paplašinātā ārkārtas sesija



Latvijas sports…
Sporta nozares sanāksme nedēļu pirms
13.Saeimas vēlēšanām.

Līdzīgi bija 2005.gadā, kad notika
Sporta forums.

Situācija, prasa rīcību gan no mums,
kas ikdienā strādājam sportam, gan no
politiķiem, Valdības un Saeimas…



Vakar…. (1)
• 2009./2010.gados sporta budžets

mīnus 67 %, salīdzinot ar 2007.gadu;
• Valsts programmu izpildei sportā

2012.gadā ar politisku lēmumu tika
piesaistīti valsts kapitālsabiedrību
ziedojumi no LVM un LDz;

• Mainot UIN aprēķināšanas un
iekasēšanas kārtību, 2017.gadā tika atcelta
iepriekšējā ziedojumu un UIN
atvieglojumu sistēma;



Vakar….(2) 
• 2017.gada martā un 2018.gada martā

LOK ĢA sesijas, kā arī LSFP biedru
kopsapulces pieņēmušas un nosūtījušas
valsts institūcijām rezolūcijas par bažām un
sagaidāmo ziedojumu apjoma
samazināšanos 2018.un tuvākajos gados,
taču šīs un citu nozaru SLO brīdinājumi
politikas gaiteņos netika sadzirdēti;

• Kompensējoši vai citi pasākumi sporta
finansējuma nodrošināšanai iepriekšējā
līmenī, arī netika noteikti – par sporta
nozari atbildīgā IZM paļāvās uz FM
prognozēm un neko nadarīja situācijas
risināšanai.



Šodien…. (1)
• Pēc salīdzinoši sekmīga sporta attīstības perioda

iepriekšējos 5 – 6 gados, kad šobrīd piedzīvojam
krīzi, jo krasi samazinās ziedojumu apjoms
sportam, bet kompensējošu pasākumu vēl nav;

• Ziedojumu sportam kritums 2018.gada pirmajā
pusgadā – 50 %;

• Gada beigas – mīnus 75 % prognoze;
• Sabiedriskā iniciatīva “Es atbalstu sportu”,

kurā iesaistījās arī izcili sportisti, mēneša laikā
savākusi vairāk nekā 10’200 atbalstītāju
parakstu;

• Naudas trūkuma dēļ daži sporta veidi
sašaurinājuši Latvijas izlases komandu
gatavošanos un piedalīšanos starptautiskos
sporta pasākumos;



Šodien (2)……  Valsts sporta budžets 2018 

• Vēsturiski lielākais Valsts sporta budžets 2018. gadā kopā ir 51,4 miljoni EURO un sastāv
no 11 apakšprogrammām;

• Valsts budžeta daļa, kas teorētiski attiecas uz sporta veidu federācijām, to rīkotajām
sacensībām jauniešiem un pieaugušajiem un  augstas klases sasniegumu sporta
finansēšanu, 2018.gadā ir 12,15 miljoni EURO jeb 23,65 %;

• Finansējuma daļa, ko 2018.gadā apsaimnieko LOK, LOV un 
Latvijas Olimpiešu sociālais fonds ir 6,76 miljoni EURO -
joprojām nav sasniegts 2007.gada finansējuma līmenis;



Šodien … (3)
• Pieņemot valsts budžetu 2017. un tālākajiem gadiem, FM

plānoja samazinājumu tieši sporta apakšprogrammās;
• Katru gadu ar to cīnāmies kopā ar IZM un Saeimas

Sporta apakškomisiju par finansējumu iepriekšējā gada
līmenī;

• Papildus “galvas sāpes” sagādā ziedojumu apjoma
samazināšanās (Pārņemot Igaunijas nodokļu sistēmu,
netiek pārņemta tās sporta finansēšanas politika…?);

• Par sporta attīstību, gatavojoties 13.Saeimas vēlēšanām,
savās 4000 zīmju programmās runā tikai 3 politiskās
partijas!

• Sporta attīstības nodrošināšanai nepieciešama
stabilitāte un iespējas plānot finanses ilgtermiņā, lai
atvieglotu arī federāciju, sportistu un treneru darbu, taču
paliekam arvien atkarīgāki no valsts budžeta…



Šodien … (4)    Igaunijas likumdošana par Olimpiskā sporta programmu finansēšanu

• Igaunijas Azartspēļu nodokļa likuma 7.panta 2.daļa paredz, ka 37,4 % no visiem valsts budžetā
iekasētajiem azartspēļu nodokļiem tiek sadalīti, t.sk. sportam: 1/5 daļu jeb 22 % no tā piešķir Olimpisko sagatavošanas
projektu atbalstam;

• Igaunijas Olimpiskā komiteja no tā saņēmusi:
2015.g. – 2,751 milj EUR;
2016.g. – 3,139 milj EUR;
2017.g. – 3,214 milj.EUR;

• Arī akcīzes nodoklis no alkohola Igaunijā tiek sadalīts, t.sk. sporta atbalstam:
2015.g. – 2,028 milj.EUR;
2016.g. – 2,207 milj EUR;
2017.g. – 2,153 milj EUR;

Un Igaunijā neviens “nelasa morāli”, ka sports un kultūra saņem finansējumu no kaitīgo atkarību nodokļiem…



Rīt …. (1)
• Šodien domājam par rītdienu un vēl 12 – 16 gadiem uz priekšu.
• Lai risinātu sporta finansēšanas jautājumus valstiski, nepieciešama politiskā griba un nekas vairāk.
• Nevajag vairāk naudas…

Sporta attīstībai ilgtermiņā nepieciešams:
ü lai sports būtu valsts un nācijas prioritāte vesela un stipra Latvijas patriota izaugsmē;
ü lai sporta finansējuma apjoms valstī kopumā (valsts budžets + valsts kapitālsabiedrību ziedojumi)

nākošajā un tuvākajos gados būtu ne mazāks kā iepriekšējā finanšu gadā (īstermiņa mērķis);
ü lai sporta finansēšanas likumdošana būtu sporta nozarei labvēlīga jau 2020.gadā;
ü lai sporta valsts pārvaldības modelis jau 2019.gadā spētu nodrošināt nozares tiešu

pārstāvniecību valdībā, lai profesionāli, savlaicīgi un efektīvi risinātu nozares jautājumus ilgtermiņā.



Rīt …(2)     Latvijas SPORTS 2030
• Kāds būs Latvijas SPORTS 2030.gadā,

ir atkarīgs no katra šeit klātesošā -
sportistiem, treneriem, sporta federāciju
vadītājiem, pašvaldību un to sporta dzīves
vadītājiem, ierēdņiem un politiķiem;

• Aicinu visus – esiet aktīvi, rīkojieties
gudri Latvijas sporta nākotnes labā;

• Ticu, ka kopā spēsim nodrošināt
pozitīvu ievirzi Latvijas sporta
pastāvēšanai un augšupejai nākotnē,
par ko būsim gandarīti paši un saņemsim
paldies no nākamajām sportistu
paaudzēm…

Lai veicas mums visiem!




