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Mēs apzināmies sporta 
nozīmi sabiedrībā

Sports SALIEDĒ SABIEDRĪBU un motivē 
biežāk dziedāt Latvijas himnu!

Valsts pamats ir veselīga nācija. To var 
stiprināt, iesaistot sportā pēc iespējas 
vairāk gan bērnu un jauniešu, gan 
ikvienu citu sportot gribētāju. 

Sports veicina VESELĪGU DZĪVESVEIDU 
un mazina vēlmi pievērsties dažādām 
nelabvēlīgām atkarībām.



Valsts finansē nelielā apjomā faktiski visas atzītās sporta federācijas

Vai valsts var atļauties finansēt visu?

Situācija šobrīd



Piemēram, komandu 
sporta spēļu sektorā -

Sporta likuma 13.panta piektā daļa nosaka, ka valsts 
finansiāli nodrošina komandu sporta spēļu izlašu 
gatavošanos un dalību Eiropas un pasaules 
čempionātā, kā arī Olimpisko spēļu finālsacensībās 
un to kvalifikācijas turnīros. 

Diemžēl šim mērķim paredzētā valsts budžeta 
dotācija nenodrošina pat pusi no izlasēm 
nepieciešamā finansējuma. 

Protams, lielākā daļa no trūkstošā finansējuma 
federācijām joprojām ir jāsarūpē pašām, tādējādi 
atsakoties no citiem attīstības pasākumiem.



Sporta finansēšanas 
principu reforma 
jeb prioritāri no valsts budžeta 
finansējamie sporta veidi. 

Lai īstenotu šādu mērķi, nosakot 
prioritāros sporta veidus, jāvērtē:
• ietekme uz sabiedrību jeb iesaistīto 

skaits konkrētos sporta veidos; 
• ietekme uz vispusīgu cilvēka fizisko 

attīstību;
• tradīcijas, sportiskie sasniegumi un 

valsts tēla popularizēšana 
starptautiskajā vidē.

Pašvaldību pieredze un tradīcijas!
Lietuvas pieredze!



Piemēram, basketbols un futbols, strauji augošu popularitāti reģionos gūst florbols, 
attīstās pludmales volejbols.
Lai arī savā ekspluatācijā dārgs, ļoti populārs ir hokejs. 
Šie sporta veidi nodrošina lielākās sabiedrības daļas iesaisti sportiskajās aktivitātēs.

Šobrīd objektīvi tie ir tradicionālie komandu sporta spēļu veidi

1) Sporta veidi, kas norošina 
pēc iespējas lielākas sabiedrības daļas iesaisti sportā



Vieglatlētika – Peldēšana - Vingrošana

2) Sporta veidi, kas veicina vispusīgu cilvēka fizisko attīstību



Šie sporta veidi nekad nepretendēs uz lielu sabiedrības daļas iesaisti, 
taču līdz ar šīm tradīcijām, tie regulāri sasniedz augstus rezultātus, 
spodrina valsts tēlu un nes Latvijas vārdu tālu pasaulē:
Piemēram: Bobslejs – Kamaniņas – Skeletons – BMX

3) Tradicionālie sporta veidi



Citu valstu pieredze

Lietuvas piemērs -

prioritāte ir basketbols



Jāņem piemērs no pašvaldībām –

tās, atbilstoši savām tradīcijām, iespējām un infrastruktūrai, 
jau šobrīd ir noteikušas savus prioritāros sporta veidus, kam 
tiek arī mērķtiecīgs pašvaldības atbalsts

Valstij ir jāsadarbojas ar pašvaldībām



Kāds būs labums?

Līdz ar mērķtiecīgu un 
sistemātisku valsts atbalstu, 
iegūs ne vien sabiedrība 
kopumā, bet arī tas būs 
priekšnosacījums augstiem 
sportiskajiem sasniegumiem



Paldies par uzmanību! 

kvalitatīvu, 
no mazotnes 
ieaudzinātu, 
profesionāli 

nodrošināmu un 
rezultatīvu


