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1.PIELIKUMS 
Sporta politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam 

 
Sporta politikas pamatnostādņu 2014.–2020.gadam informatīvajā daļā definēto 

politikas rezultātu un to rezultatīvo rādītāju pase 
 

Politikas rezultāts A1 Palielinās iedzīvotāju īpatsvars, kas nodarbojas ar fiziskajām 
vai sportiskām aktivitātēm 

Politikas rezultāta rezultatīvais 
rādītājs:  

Iedzīvotāju īpatsvars, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā Latvijā 
nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm (avots: 
Eurobarometer 2009) 

Rādītāja iegūšanas metodoloģija Saskaņā ar Eurobarometer datiem vai līdzīgas metodoloģijas ceļā 
iegūtiem datiem 

Mērīšanas biežums Saskaņā ar Eurobarometer pētījuma (par sportu) veikšanas biežumu. 
Ja attiecīgajā gadā Eurobarometer pētījums netiek veikts, veikt 
pētījumu ar līdzīgas metodoloģijas ceļā iegūtiem datiem 

Rādītāja vēlamās vērtības prognoze Palielinās 
Saistītie darbības rezultāti A1.1: 1.-12.klašu audzēkņiem vispārējās izglītības iestādēs 

nodrošinātas iespējas nodarboties ar sportu 
A1.2.: Nodrošināta atzītajām sporta federācijām Sporta likumā 
deleģēto uzdevumu īstenošana 
A1.4: Atbalstīti projekti vienlīdzīgu iespēju radīšanai bērnu un 
jauniešu ar invaliditāti līdzdalībai sporta pasākumos. 

Cita informācija Pieņemti Grozījumi Vispārējās izglītības likumā, kas paredz ar 
2015.gada 1.septembri par vienu stundu palielināt likumā (33.pantā) 
noteikto maksimālo mācību stundu slodzi nedēļā pamatizglītības 
programmā, kā rezultātā ar 2015.gada 1.septembri gan 
pamatizglītības, gan vispārējās vidējās izglītības programmā mācību 
priekšmetā „Sports” ir trīs obligātās stundas nedēļā. 
Normatīvajos aktos, kuri reglamentē interešu izglītības programmu 
finansēšanas kārtību, paredzēta noteikta dotācijas apmēra 
novirzīšana vienas papildus sporta nodarbības nodrošināšanai 
vispārējās izglītības iestāžu 1.-12.klašu audzēkņiem. 
Normatīvajā aktā par valsts pamatizglītības standartu un tam 
atbilstošiem pamatizglītības programmu paraugiem mācību 
priekšmetā „Sports” noteiktas vienotas prasības izglītojamo fiziskās 
sagatavotības līmeņa noteikšanai, kā arī paredzēts attiecīgs kontroles 
mehānisms. 
Īstenots konkurss „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde izglītības 
iestādēm”. 
Izstrādāta un īstenota peldētapmācības programma 1. – 4.klašu 
audzēkņiem. 
Izstrādātas vadlīnijas sporta pedagogiem un sporta speciālistiem 
(treneriem) par darbu ar izglītības iestāžu audzēkņiem visās 
veselības grupās. 
Īstenots pasākumu komplekss konkursa „Gada sporta skolotājs” 
ietvaros. 

Politikas rezultāts A2 Palielinās iedzīvotāju izpratne par fizisko aktivitāšu 
nepieciešamību veselības saglabāšanā un nostiprināšanā 

Politikas rezultāta rezultatīvais 
rādītājs:  

Iedzīvotāju īpatsvars, kas informēti par fizisko aktivitāšu 
nepieciešamību veselības saglabāšanā un nostiprināšanā 

Rādītāja iegūšanas metodoloģija Salīdzināmais rezultatīvais rādītājs iegūstams, Pamatnostādņu 
23.uzdevuma izpildei. 
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Pētījums par Latvijas iedzīvotāju izpratni par fizisko aktivitāšu 
nepieciešamību veselības saglabāšanā un nostiprināšanā 

Mērīšanas biežums Ik pa trīs gadiem informatīvā ziņojuma ietvaros 
Rādītāja vēlamās vērtības prognoze Palielinās 

Saistītie darbības rezultāti A2.1: Īstenotas informatīvi izglītojošas kampaņas un pasākumi par 
fizisko aktivitāšu nozīmi veselības saglabāšanā un veicināšanā. 
A2.5: Veikti pētījumi bērnu un jauniešu sporta, sports visiem, augstu 
sasniegumu sporta un pielāgotā sporta jomā. 

Cita informācija Izstrādātas vadlīnijas ģimenes ārstiem; 
Izstrādātas vadlīnijas pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātājiem un 
sporta skolotājiem; 
Īstenots konkurss „Sporta literatūras un metodisko materiālu 
izstrāde, tulkošana un izdošana” 

Politikas rezultāts B1 Latvija tiek pārstāvēta augstākā līmeņa starptautiskās sporta 
sacensībās 

Politikas rezultāta rezultatīvais 
rādītājsNr.1:  

Eiropas un pasaules līmeņa starptautiskās sporta sacensības, kurās 
piedalās Latviju pārstāvošie sportisti (gadā) 

Rādītāja iegūšanas metodoloģija Biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” apkopotā informācija 
par sporta federāciju darbības izvērtējumu 

Mērīšanas biežums Reizi gadā atbilstoši biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” 
sniegtajai informācijai 

Rādītāja vēlamās vērtības prognoze Pieaug 
Saistītie darbības rezultāti B1.2.: Atbalstīti LOV sastāvā esošie sportisti un viņu treneri. 

Cita informācija Atbalstīta talantīgo sportistu un valsts izlašu (t.sk. komandu sporta 
spēlēs) sagatavošanās un dalība Olimpiskajās spēlēs, Pasaules spēlēs 
(World Games), pasaules un Eiropas čempionātos (arī atlases 
turnīros), kā arī pasaules līmeņa prāta sporta spēlēs 
Atbalstīta sportistu ar invaliditāti un valsts izlašu sagatavošanās un 
dalība Paralimpiskajās un Nedzirdīgo spēlēs, pasaules un Eiropas 
čempionātos (arī atlases turnīros) 

Politikas rezultāta rezultatīvais 
rādītājs Nr.2:  

Latviju pārstāvošo sportistu skaits, kuri piedalās Eiropas un 
pasaules līmeņa starptautiskās sporta sacensībās (gadā) 

Rādītāja iegūšanas metodoloģija Biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” apkopotā informācija 
par sporta federāciju darbības izvērtējumu 

Mērīšanas biežums Reizi gadā atbilstoši biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” 
sniegtajai informācijai 

Rādītāja vēlamās vērtības prognoze Pieaug 
Saistītie darbības rezultāti B1.2.: Atbalstīti LOV sastāvā esošie sportisti un viņu treneri. 

Cita informācija  
Politikas rezultāts B2 Latvijā sarīkoto dažāda līmeņa sporta sacensību skaits (gadā) 

Politikas rezultāta rezultatīvais 
rādītājs:  

Latvijā sarīkoto starptautisko sporta sacensību skaits (gadā) 

Rādītāja iegūšanas metodoloģija Biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” apkopotā informācija 
par sporta federāciju darbības izvērtējumu 

Mērīšanas biežums Reizi gadā saskaņā ar biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” 
sniegto informāciju 

Rādītāja vēlamās vērtības prognoze Pieaug 
Saistītie darbības rezultāti B2.1: Latvijā tiek rīkotas starptautiskas sporta sacensības. 

 
Cita informācija Atbalstīta  starptautisku sporta pasākumu organizēšana Latvijā 

Politikas rezultāts B3 Sporta veidu skaits, kuros tiek īstenotas valsts finansētas 
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profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas 
Politikas rezultāta rezultatīvais 

rādītājs:  
 

Sporta veidu skaits, kuros tiek īstenotas valsts finansētas 
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas 

Rādītāja iegūšanas metodoloģija Reizi gadā saskaņā ar profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu 
sniegto informāciju par mācību treniņu grupām, audzēkņu skaitu, 
treneru skaitu, likmēm. 

Mērīšanas biežums Reizi gadā 
Rādītāja vēlamās vērtības prognoze Pieaug 

Saistītie darbības rezultāti B3.1: Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes saņem dotāciju 
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai. 

Cita informācija Normatīvajā aktā par kārtību, kādā valsts finansē profesionālās 
ievirzes sporta izglītības programmas, izdarīti grozījumi, kuri 
pilnveido dotāciju sadales kārtību, kā arī nostiprina atzīto sporta 
federāciju lomu programmu īstenošanas uzraudzībā. 

Politikas rezultāts B4 Sporta treniņus (nodarbības) vada kvalificēti sporta speciālisti 
Politikas rezultāta rezultatīvais 

rādītājs:  
Kopējais personu skaits, kurām ir tiesības strādāt par sporta 
speciālistu (treneri) 

Rādītāja iegūšanas metodoloģija Biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” apkopotā informācija 
par sertificēto sporta speciālistu skaitu 

Mērīšanas biežums Reizi gadā atbilstoši biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” 
sniegtajai informācijai 

Rādītāja vēlamās vērtības prognoze Pieaug 
Saistītie darbības rezultāti B4.1: Sporta nozarē nodarbināti sporta speciālisti (treneri), kuri 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ieguvuši tiesības strādāt sporta 
jomā par sporta speciālistu (treneri) 

Cita informācija Pilnveidota sporta speciālistu (treneru) sertifikācijas sistēma, 
palielinot sporta speciālistu sertifikācijas kategoriju skaitu. 
Pilnveidota sporta speciālistu (treneru) kontroles kārtība un 
normatīvajos aktos paredzēta administratīvā atbildība par sporta 
speciālistu sertifikācijas noteikumu neievērošanu (gan darba 
devējam, gan darbiniekam). 
Izstrādāti profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu paraugi 
sporta veidos, kuri tiek attīstīti valsts līdzfinansētajās profesionālās 
ievirzes sporta izglītības iestādēs 
 

Politikas rezultāts C1 Sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi tiek 
nodrošināta veselības aprūpe un medicīniskā uzraudzība 

Politikas rezultāta rezultatīvais 
rādītājs:  

Dažāda veida profilaktisko un cita veida medicīnisko pārbaužu 
skaits 

Rādītāja iegūšanas metodoloģija Valsts sporta medicīnas centra apkopotā informācija 
Mērīšanas biežums Reizi gadā atbilstoši Valsts sporta medicīnas centra sniegtajai 

informācijai 
Rādītāja vēlamās vērtības prognoze Veikto pārbaužu skaits pieaug atbilstoši piešķirtā finansējuma 

apjomam 
Saistītie darbības rezultāti C1.1: Sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi tiek 

veiktas profilaktiskās medicīniskās pārbaudes 
C1.2: Palielināts LOV sportistiem un olimpisko spēļu kandidātiem 
veicamo dopinga kontroļu skaits 

Cita informācija Nodrošināta un uzlabota veselības aprūpei un medicīniskai 
uzraudzībai nepieciešamo funkcionālo izmeklējumu pieejamība 
sportistiem, bērniem un jauniešiem ar paaugstinātu fizisko slodzi 
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Politikas rezultāts D1 Veicināta sporta infrastruktūras pieejamība un attīstība 
Politikas rezultāta rezultatīvais 

rādītājs:  
Atbalstīto nacionālo sporta bāzu un sporta infrastruktūras projektu 
skaits 

Rādītāja iegūšanas metodoloģija Saskaņā ar IZM Finanšu piešķiršanas sportam komisijas lēmumiem 
Mērīšanas biežums Reizi gadā 

Rādītāja vēlamās vērtības prognoze Atbalstīto projektu skaits pieaug atbilstoši piešķirtā finansējuma 
apjomam 

Saistītie darbības rezultāti  
Cita informācija Īstenots sporta politikas plānošanas dokuments, kurš nosaka valsts 

un pašvaldību nozīmes sporta infrastruktūras attīstības virzienus 
Īstenots nacionālas nozīmes kultūras un sporta infrastruktūras 
objekta – Daugavas stadiona (Rīgā) teritorijas attīstības projekts 

Politikas rezultāts E1 Sporta nozares attīstībai pieejamais finansējums nodrošina 
nozares attīstību 

Politikas rezultāta rezultatīvais 
rādītājs:  

Palielināts sporta nozarei pieejamais finansējums, piešķirot 
Pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu rīcības plānā norādīto 
papildus nepieciešamo finansējumu 

Rādītāja iegūšanas metodoloģija  
Mērīšanas biežums Reizi gadā 

Rādītāja vēlamās vērtības prognoze Finansējums pieaug atbilstoši Sporta politikas pamatnostādnēs 2014. 
– 2020.gadam plānotajam 

Saistītie darbības rezultāti E1.1: Palielināts sporta infrastruktūras attīstībai pieejamo finanšu 
avotu skaits 
E1.2: Publiski pieejama informācija par sporta organizācijām 
piešķirto publisko finansējumu un sporta organizāciju papildus 
piesaistīto finansējumu 

Cita informācija  

Politikas rezultāts E2 Nodokļu politiku reglamentējošie normatīvie akti veicina sporta 
nozares attīstību 

Politikas rezultāta rezultatīvais 
rādītājs:  

Izdarīti grozījumi nodokļu politiku reglamentējošajos normatīvajos 
aktos, kuri veicina  sporta nozares attīstību 

Rādītāja iegūšanas metodoloģija  
Mērīšanas biežums Reizi gadā 

Rādītāja vēlamās vērtības prognoze Izdarīti grozījumi nodokļu politiku reglamentējošajos normatīvajos 
aktos 

Saistītie darbības rezultāti E2.1: Likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktais 
nodokļu atlaides procentuālais apmērs ziedotājiem 
E2.2: Sporta likumā noteikts, ka sportists uz līguma pamata var 
darboties kā pašnodarbināta persona. 

Cita informācija  
 
 
 
 

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis 


