
Valsts- Politika- Sports- Ambīcijas

Baiba Broka
Latvijas Biatlona federācija

Rīga, 2018.gada 28.septembris



Sporta politika

• Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam –
galvenais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments
Latvijā

• Sporta politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam

No sporta politikas virzieniem par prioritāriem
atzīstama Bērnu un jauniešu sporta un

Sports visiem attīstība



Sporta politikas virzieni

Valsts sporta politikas mērķis ir veidot veselas, 
fiziski un garīgi attīstītas personības.

Sporta politikas virzieni ir:
Bērnu un jauniešu sports;
Sports visiem;
Augstu sasniegumu sports;
Pielāgotais sports 
Citās valstīs izšķir arī “ Elites sportu” 



Situācija Augstu sasniegumu sportā
• Drosme, ambīcija noteikt, ka olimpiskās medaļas,
pasaules un Eiropas čempioni ir mērķis

• Valsts finansējums ir nepietiekams, fragmentārs un
periodisks tiem sportistiem, kuri gatavojās un pārstāv
Latviju olimpiskajās spēlēs (LOK- federāciju skaits)

• Nav izstrādāta sportistu “ Duālās karjeras” atbalsta
sistēma ( LU “More Than Gold”)

• Dramatisks finansējuma kritums
• Nepieciešams kompensējošs mehānisms
• Sportistu atlīdzības un sociālo garantiju jautājumi



Sports- vai valstij to vajag?

SPORTS- kas tas ir? kam to vajag? un vai vajag?
Elites sportisti- profesionāli sportisti:

Paraugs, Elks, Iedvesmotājs, Lepnums, Saliedētība

(Matvejevs) 
Sportam vienīgajam piemīt funkcija, radīt specifisku sacensību –
etalona funkciju un radošo sasniegumu funkciju. Specifiskā 
sacensību – etalona funkcija tiek skaidrota kā sporta sasniegumi, 
kas, iegūstot sabiedrības atzinību, kalpo par sava veida

etalonu cilvēka spēju robežai.  



Sporta sociāli-ekonomiskā nozīme 
• Sports ir augošs ekonomisks un sociāls fenomens

• Sports sekmē indivīdu aktīvu līdzdalību sabiedriskās norisēs,
proti, aktīvu pilsoniskumu ( caur patriotismu- valsts piederību
un lepnumu par sportistu rezultātiem)

• Sports ir dinamiska un strauji augoša nozare, kuras 
makroekonomiskā ietekme nav pietiekami novērtēta 

• ( sporta sacensību ietekme uz ekonomiku)



Laiks pārmaiņām
• Izaicinājums- rast balansu starp tautas sportu, bērnu un jauniešu sportu un
augstu sasniegumu un elites sportu

• Internāta modeļa pieeja augstas klases sportistu sagatavošanā Latvijas
apstākļos ir viens no visefektīvākajiem veidiem, kā nākotnē konkurēt ar citu
valstu sportistiem

• Būtu jāveido sporta veidu reģionālo attīstības centru (sporta internātu)
sistēma

• Sportistu Duālās karjeras sistēmas izveidošana

• Diskusijas par nepieciešamību un lietderību noteikt Latvijā no valsts budžeta
prioritāri atbalstāmos sporta veidus, tādejādi koncentrējot sporta nozarei
paredzētos valsts budžeta līdzekļus un palielinot ieguldīto līdzekļu
efektivitāti

• Alberts Einšteins “ Insanity is doing the same thing, over and over again,
• but expecting different results.”



Meklējam risinājumu……

• Vai esošā sporta pārvaldības sistēma/struktūra 
ļauj sasniegt augstus mērķus?

• Vai ir izvērtējums par valsts budžeta naudas 
izlietojuma efektivitāti atbilstoši sporta politikas 
virzieniem un sasniegtajiem rezultātiem?

• Vai ir redzējums, kas būtu darāms citādāk?
• Vai varam rast kompensējošu mehānismu tam, 

ka ziedojumu apmērs ir ievērojami sarucis?



Paldies par uzmanību!


