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Izglītības un zinātnes ministrijas
valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors
2016.gada 21.martā

Valsts loma sporta nozares pārvaldībā

 Sporta politikas (sporta nozares attīstības stratēģijas) izstrāde
 Sporta nozares tiesiskā regulējuma izstrāde
 Sporta politikas īstenošanas organizēšana un koordinēšana (ciešā sadarbībā ar
nevalstiskajām sporta organizācijām un pašvaldībām)
 Stabila sporta nozares finansēšanas modeļa izstrāde un ieviešana
 Godīgas spēles principu ieviešana un starptautisko saistību sporta nozarē
izpildes nodrošināšana (t.sk. cīņa pret dopingu sportā un cīņa pret rezultātu
manipulēšanu)

Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam
noteiktais vadmotīvs, virzieni un prioritātes
Vadmotīvs: SPORTS – DZĪVES KVALITĀTEI!
Virzieni:
 Bērnu un jauniešu sports – nodrošināt iespējas ikvienam bērnam un jaunietim
iesaistīties sporta nodarbībās, piemērojot fizisko aktivitāšu veidus atbilstoši viņa
fiziskajai sagatavotībai un interesēm.
 Sports visiem (Tautas sports) – nodrošināt iespēju ikvienam iedzīvotājam
iesaistīties regulārās fiziskās aktivitātēs un veselību veicinošos sporta pasākumos,
kā arī veidot iedzīvotāju izpratni par fizisko aktivitāšu nozīmi veselības saglabāšanā
un nostiprināšanā.
 Augstu sasniegumu sports – nodrošināt, lai augsta līmeņa sportisti un valsts izlases
(t.sk. komandu sporta spēlēs) varētu sagatavoties un startēt Olimpiskajās spēlēs,
Pasaules spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, pasaules līmeņa prāta sporta
spēlēs (sporta spēļu kvalifikācijas turnīros un finālsacensībās).
 Pielāgotais sports – nodrošināt, lai cilvēki ar invaliditāti varētu nodarboties ar
sportu atbilstoši viņu interesēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta
aktivitātēs, atbalstot labāko sportistu ar invaliditāti startus Paralimpiskajās spēlēs,
Nedzirdīgo spēlēs (Deaflympics), Speciālās Olimpiādes spēlēs, kā arī pasaules un
Eiropas čempionātos.
Par prioritāriem atzīstama Bērnu un jauniešu sporta un Sports visiem attīstība.

Latvijas Paralimpiskā komiteja – valsts galvenais
partneris pielāgotā sporta attīstībai Latvijā
 Saskaņā ar Sporta likuma 10.panta astoto daļu Latvijas Paralimpiskajai
komitejai (LPK) ir noteiktas (deleģētas) tiesības koordinēt Latvijā atzīto invalīdu
sporta federāciju darbību Starptautiskajā Paralimpiskajā komitejā
pārstāvētajos un citos invalīdu sporta veidos, kā arī pārstāvēt un īstenot
invalīdu sporta intereses.
 LPK apvieno 17 dalīborganizācijas un divus sadarbības partnerus (Latvijas
Nedzirdīgo sporta federācija (LNSF) un Latvijas Speciālā Olimpiāde (LSO)),
tādejādi pārstāvot visu pielāgotā sporta virzienu.
 Saskaņā ar Sporta likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Labklājības ministrija
sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) atbalsta LPK un tās
izstrādātās programmas, kā arī veicina sportistu invalīdu aprūpes programmu
īstenošanu. Līdz šim valsts atbalsts LPK programmām ir ticis sniegts tikai no
IZM paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Latvijas Nacionālās sporta padomes
2015.gada 12.marta sēdes lēmums (prot.Nr.2 9.§)
9. Par Izglītības un zinātnes ministrijas un Labklājības ministrijas sadarbību
pielāgotā sportā attīstības veicināšanā
9.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, biedrības “Latvijas Nedzirdīgo sporta
federācija” un biedrības “Latvijas Speciālā olimpiāde” sniegto informāciju.
9.2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
9.2.1. izstrādājot likumprojektu “Grozījumi Sporta likumā”, precizēt Sporta likuma 6.panta pirmajā daļā noteikto
Labklājības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas kompetenci pielāgotā sporta attīstības veicināšanā;
9.2.2. sagatavojot priekšlikumus 2016.gada valsts sporta budžeta apakšprogrammas 09.00.00 “Sports”
apakšprogrammā 09.25.00 “Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai” paredzēto
valsts līdzekļu sadalei, atsevišķi izdalīt biedrībai “Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” un biedrībai “Latvijas Speciālā
olimpiāde” paredzētos līdzekļus.
9.3. Aicināt Labklājības ministriju izvērtēt un nākamajā Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē informēt par iespēju
palielināt:
9.3.1. ar sportu saistīto pakalpojumu piedāvājumu sociālās integrācijas ietvaros sniegto valsts nodrošināto sociālo
pakalpojumu ietvaros;
9.3.2. sniegto valsts atbalstu tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanai Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistu
sagatavošanai un dalībai sporta sacensībās;
9.3.3. valsts apmaksātā surdotulka pakalpojumu ilgumu (astranomiskajās stundās) kalendārā gada ietvaros Latvijas
Nedzirdīgo sporta federācijas sportistu sagatavošanai un dalībai sporta sacensībās.
9.4. Aicināt Izglītības un zinātnes ministriju sadarbībā ar Labklājības ministriju, izstrādājot jaunās politikas iniciatīvas
2016. un turpmākajiem gadiem, vienoties par kopīgu papildus finansējuma pieprasījumu pielāgotā sporta attīstības
veicināšanai.

Biedrībai ‘’Latvijas Paralimpiskā komiteja’’
piešķirtie līdzekļi 2013. – 2016.gadā (euro)
Finansējuma avots

2013

2015

2016

106 715 214 162

X

X

09.21.00 Augstas klases sasniegumu sports

28 457

X

X

X

09.25.00 Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā
komiteja” pielāgotā sporta attīstībai [izveidota
2015.gadā]

X

X

02.00.00 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

X

9 900

09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi

2014

350 000 365 000
X

X

Pieejamie līdzekļi no valsts kapitālsabiedrību
173 305 119 521 120 000 132 000
ziedojumiem
Pieejamie līdzekļi paralimpisko sporta veidu attīstībai
25 000 22 500 24 900
X
(naudas balva par izciliem sasniegumiem sportā)
KOPĀ: 333 477 366 083 494 900 497 000

Pielāgotā sporta finansējuma sadalījums starp
iesaistītām pielāgotā sporta organizācijām

Organizācija

2015

Latvijas Paralimpiskā komiteja

2016

410 496 435 402

Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija

42 504

43 916

Latvijas Speciālā olimpiāde

17 000

17 682

KOPĀ: 470 000 497 000
Piezīmes:
(1) Tabulā iekļauts tikai finansējums no IZM valsts budžeta apakšprogrammas
09.25.00 ‘’Dotācija biedrībai ‘’Latvijas Paralimpiskā komiteja’’ pielāgotā sporta
attīstībai’’ un AS ‘’Latvijas valsts meži’’ ziedojuma;
(2) Latvijas Nacionālās sporta padomes 2015.gada 23.decembra sēdes lēmums
(prot.Nr.5 3.§, 3.8.apakšpunkts) par nepieciešamību nodrošināt finansējuma
sadalījumu starp LPK, LNSF un LSO.

Valsts budžeta programma 09.00.00 “Sports”
2016. – 2019.gadā
Progr,
apakšpr.
kods
09.00.00
09.04.00
09.08.00
09.09.00
09.10.00
09.12.00
09.16.00
09.17.00
09.19.00

09.21.00
09.23.00

09.25.00

2016.gada
budžets

2017.gada
budžets

2018.gada
budžets

2019.gada
budžets

SPORTS
36 893 074
Sporta būves
6 342 683
Balvas par izciliem sasniegumiem sportā
42 686
Sporta federācijas un sporta pasākumi
2 820 000
Murjāņu sporta ģimnāzija
2 639 551
Latvijas Sporta muzejs
101 835
Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta 2 006 613
pasākumu organizēšanai Latvijā
Dotācija
komandu
sporta
spēļu
izlašu 1 650 000
nodrošināšanai
Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības 11 001 120
programmu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Augstas klases sasniegumu sports
6 558 036
Valsts ilgtermiņa saistības sportā – Dotācija 3 365 550
Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts
galvoto aizdevumu atmaksai
Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” 365 000
pielāgotā sporta attīstībai

39 533 227
11 138 830
42 686
2 146 920
1 851 683
83 835
1 282 415

32 639 279
5 659 170
42 686
2 146 920
1 851 683
83 835
992 415

27 044 191
725 718
42 686
2 146 920
1 851 683
83 835
542 415

1 280 666

1 280 666

1 280 666

11 001 120

11 001 120

11 001 120

5 695 936
4 759 136

5 530 936
3 799 848

5 491 096
3 628 052

250 000

250 000

250 000

Programmas/apakšprogrammas nosaukums
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