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IEVADS
Sporta pirmsākumi meklējami senajā Grieķijā 776.gadā p.m.ē., kad Olimpiādes spēlēs
Zevs deva iespēju uzvarēt paša izraudzītam atlētam. Grieķi ticēja, ka uzvarēja dievu izredzētie
[141]. Šodien sports ir pieejams ikvienam sabiedrības indivīdam, un sportiskie sasniegumi
netiek saistīti ar pārcilvēciskām spējām.
Eiropas Sporta hartā, kas pieľemta 1992.gadā, definēts, ka ar sportu apzīmē visu veidu
fizisku aktivitāti, kura ar neorganizētu vai organizētu piedalīšanos sekmē fiziskās un garīgās
veselības, labsajūtas saglabāšanu vai uzlabošanu, sociālo attiecību veidošanu vai rezultātu
sasniegšanu visu līmeľu sacensībās [43].
Savukārt Latvijā leģitīmā aspektā sports ir visu veidu individuālas vai organizētas
aktivitātes fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai
sacensībās [184].
Termina sports skaidrojums neatklāj tā ietekmi uz sabiedrību. Zināms, ka arvien vairāk
cilvēku nodarbojas ar sportu, skatās sportu, lasa par sportu, apmeklē sporta pasākumus. Ar
sportu nodarbojas ne tikai skolā un brīvajā laikā, šodien daudziem cilvēkiem tā ir arī profesija.
Sports nozīmē ne tikai aktīvu līdzdalību, bet arī līdzi jušanu, jo sports ir kļuvis arī par
nopietnu mediju sastāvdaļu.
Līdz ar to sports 21.gadsimtā ir sabiedrības kultūras sastāvdaļa, kurai tiek piedēvētas
daţādas funkcijas sabiedrībā – izglītojošā, veselību veicinošā, sociālā, kultūras, ekonomiskā,
politiskā, atpūtas un izklaides funkcija, kas apliecina šī fenomena daudzšķautľaino dabu [12,
49]. Tam ir būtiska nozīme indivīda, it īpaši, –jaunatnes dzīvē, jo tas māca sadarboties grupas
ietvaros, izrādīt drosmi, spēlēt godīgi, būt lojālam pret komandas biedriem, pašdisciplīnu un
paškontroli, cienīt noteikumus, izpaust līdzjūtību, veicināt mieru, demonstrēt meistarību,
integrēties, būt godīgam, būt agresīvam, būt konkurējošam, būt neatlaidīgam, pakļaut sev
grupu, demonstrēt līderību, demonstrēt hegemonisku pretestību, just empātiju, izprast ētiku,
saudzēt apkārtējo vidi, izprast komandu kā morālu kopienu, tālejošu domāšanu, kļūt rūpīgam
un saudzīgam, kritisko domāšanu un patstāvību [52].
Sports ir nozīmīga nozare, kurai ir nepieciešama vadīšana, lai kompleksi veicinātu
sporta attīstību.
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Sporta attīstība ir plānota, strukturēta un uz sasniegumiem balstīta pozitīvu izmaiľu
veicināšana un attīstīšana organizācijas un personu uzvedībā [41].
Stratēģiskās plānošanas nozīmība sporta nozarē ir neapšaubāma – sports ir pieaugošs
sociāls un ekonomisks fenomens, kas rada nozīmīgumu ikvienas valsts solidaritātes un
labklājības stratēģiskajos mērķos. Tāpēc ir svarīgi, lai valstij būtu skaidra un funkcionāla
sporta stratēģija, balstīta uz valsts sektora īpatnībām, pievēršot īpašu uzmanību kontekstam,
politikas ietekmei, darba spēka kvalitātēm un augsta līmeľa vadītājiem [53].
Eiropas Savienība ir īstenojusi daţādas iniciatīvas sporta attīstības jomā, atbildot uz
konkrētajā laikā esošajām sporta nozares problēmām. Eiropas sporta politikas veidošanā
būtisks dokuments ir Eiropas Padomes Sports visiem harta (1975), kurā noteikts, ka
ikvienam indivīdam ir tiesības nodarboties ar sportu un, ka sports ir jāveicina kā būtisks
cilvēka attīstības faktors [44]. Eiropas Sporta harta (1992) ir sporta politikas dokuments, kas
izveidots, pamatojoties uz Sports visiem hartu (1975), bet papildinot ar laika gaitā gūtajām
jaunajām atziľām. Eiropas Sporta harta formulējusi vadlīnijas sporta politikas un
likumdošanas pilnveidošanai un tālākai attīstībai Eiropas Padomes dalībvalstīs, nosakot
valdībām atbildību sporta jomā, tādējādi nosakot kopējas principiālas nostādnes sporta
attīstībai visā Eiropā [43, 44].
Dokumentā Helsinku ziņojums par sportu (1999) uzmanība ir vērsta uz pieaugošo
sporta komercializāciju, aicinot saglabāt esošo sporta struktūru un uzsvērt sporta sociālo
funkciju jaunajā ekonomiskajā kontekstā. Savukārt Nicas sporta deklarācija (2000) nosaka
sporta lomu Eiropas Savienībā, liekot uzsvaru uz sporta sociālajiem un izglītības mērķiem.
Eiropas konstitūcijā (2004) ir atzīta sporta sociālā, izglītības un kultūras funkcija, taču šis
dokuments tā arī netika apstiprināts [66, 132, 5, 203].
Būtiska Eiropas Savienības iniciatīva sporta jomā bija 2004.gada pasludināšana par
Eiropas gadu caur izglītību un sportu, kura mērķis bija palielināt izpratni par potenciāli
noderīgajām saitēm starp izglītību un sportu un iepazīstināt jaunatni ar tām zināšanām un
prasmēm, kuras ir nepieciešamas ne tikai, lai attīstītu viľu fizisko potenciālu un vēlmi
piedalīties, bet arī veicināt jauniešu sociālās prasmes multikulturālā kontekstā [46].
Svarīgs dokuments ir arī Eiropas Komisijas izstrādātā Baltā grāmata par sportu (2007).
Šajā dokumentā ir iekļauta sporta definīcija, kas iepriekš jau definēta Eiropas Konstitūcijā.
Arī šis dokuments pievērš uzmanību sporta sociālajai lomai, sporta ekonomiskajai dimensijai
un sporta organizēšanai [5, 203].
2009.gadā izstrādāts dokuments Lisabonas līgums un sagatavošanas darbības (2009),
nosakot Eiropas Komisijas kompetenci sporta jomā, kas nozīmē, ka Eiropas Savienība ir
tiesīga formulēt vadlīnijas un rekomendācijas sportā [116].
Vairākas valstis pasaulē un Eiropā sporta attīstību plāno, bet ne visās plānošana notiek
nacionālā līmenī. Piemēram, Eiropā nacionālā līmenī sports tiek reglamentēts Armēnijā,
Azerbaidţānā, Horvātijā, Igaunijā, Francijā, Gruzijā, Ungārijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā,
Rumānijā un Slovēnijā, taču Austrijā, Kiprā, Čehijā, Somijā, Vācijā, Nīderlandē, Šveicē un
Apvienotajā Karalistē sporta attīstības plānošana ir deleģēta nevalstiskā sektora rokās [20, 22,
53, 54, 59, 61, 62, 67, 76, 134, 182, 190].
Latvijā mērķtiecīga valsts līmeľa sporta nozares reglamentēšana ir aizsākusies
2002.gadā, kad tika pieľemts Sporta likums, kura mērķis ir noteikt sporta organizēšanas un
attīstības vispārīgos un tiesiskos pamatus, sporta organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju
savstarpējās attiecības un pamatuzdevumus sporta attīstībā un sporta finansēšanas pamatus, kā
arī principus, kas ievērojami, iesaistoties starptautiskajā sporta kustībā [184]. Latvijas valdība
2004. gadā apstiprināja Latvijas Sporta politikas pamatnostādnes (turpmāk tekstā –
Pamatnostādnes), kuras ietver sporta politikas galvenos principus, mērķus un apakšmērķus,
prioritātes, sasniedzamos politikas rezultātus un vēlamos rīcības virzienus to sasniegšanai. Šo
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pamatnostādľu īstenošanai tika izstrādāta Nacionālā sporta attīstības programma 2006. –
2012.gadam (turpmāk tekstā – Programma) [111, 130].
Programmas īstenošanas termiľš ir noslēdzies, un, lai sekmīgāk plānotu nozares tālāku
attīstību, ir nepieciešams izvērtēt šo plānošanas dokumentu ietekmi uz sporta attīstību Latvijā.
Pētījuma objekts: vadības process.
Pētījuma priekšmets: stratēģiskā plānošana sporta nozarē Latvijā.
Pētījuma subjekts: Latvijas sporta federāciju vadītāji, pašvaldību sporta darba vadītāji
un sporta nozares eksperti.
Pētījuma mērķis: inovatīva sporta nozares stratēģiskās plānošanas modeļa izstrāde.
Pētījuma hipotēze: sporta stratēģisko plānošanu Latvijā optimizēs šādas inovācijas:
 tiek apstiprināts viens sporta nozares stratēģiskās plānošanas dokuments –
programma, kuras izstrādē iesaistītas valsts, pašvaldību un sporta vadošās institūcijas, nosakot
to uzdevumus un atbildību rezultātu noteikšanā, vērtēšanā un realizācijas koordinēšanā;
 programmas veicamo uzdevumu plānojums ir atbilstošs darbības virzieniem – tiesību
aktu izstrāde, sporta vadības sistēmas pilnveide, iedzīvotāju izglītošana un sporta
popularizēšana, sportistu sagatavošana un sacensību sistēma, speciālistu izglītošana, sporta
bāzes, informatīvā bāze, starptautiskie sakari.
 programmas realizēšanas termiľš – divi olimpiskie cikli (8 gadi);
 programmas realizēšanā regulāri, katra gada noslēgumā tiek veikts izvērtējums par
paveikto pēc iegūtajiem datiem – valsts sporta statistiskās atskaites, iedzīvotāju aptaujas un,
balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, ja nepieciešams, tiek izdarītas korekcijas.
Pētījuma uzdevumi:
1. Izpētīt sporta stratēģiskās plānošanas kontekstu Latvijā.
2. Izanalizēt sporta stratēģiskās plānošanas dokumentus – Pamatnostādnes un
Programmu.
3. Izpētīt sporta stratēģiskās plānošanas dokumentu realizēšanu un noteikt šo
dokumentu ietekmi uz sporta attīstību Latvijā.
4. Izstrādāt inovatīvu Latvijas sporta nozares stratēģiskās plānošanas modeli.
Pētījuma teorētisko pamatu veido:
1. Sporta nozare (Čelladurais P. (1994), Hojre R., Smits A., Vesterbeks H., Stjuarts B.,
Nikolsons M. (2006), Matvejevs L. (1990), Snaiders E. (1990), Šērders J. (2007)) kā
sabiedrības funkcionēšanas sastāvdaļa (Bogaerts S. (2006), Fernāte A. (2008), Fullinviders
R.K. (2006), Matvejevs L. (1999), Smits A.C.T. Stjuarts B. (2010)), kuras funkcionēšanas
pamatā ir sporta attīstības plānošana (Grīna B.C. (2005), Īdijs J. (1993), Vats D.C. (2003));
2. Stratēģiskā plānošana (Brusons J.M. (2004), Brusons J.M. un Roerings V.D.
(1988), Čaffē E. (1985), Čandlers A. (1962), Makmilans H. un Tampoes M. (2000),
Maknamara C. (2000), Mintzbergs J.H. (1991), Īdijs D.C. (1983), Vilkinsons G. un
Monkhauss E. (1994), Kvinns J.B. (1991)) kā sporta nozares attīstības plānošanas pamats
(Gederlaite – Moana A. un Laskiene S. (2010), Goliembevskis R.T. (1985)).
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Pētījuma bāze:
 Anketēšanā par sporta nozares attīstību Latvijā sporta veidu kontekstā 2006. –
2010.gadā piedalījās 49 Latvijas sporta veidu federāciju prezidenti vai ģenerālsekretāri.
 Anketēšanā par sporta nozares attīstību Latvijā valsts kontekstā piedalījās 70 Latvijas
novadu pašvaldību atbildīgie sporta darbinieki.
 Anketēšanā par Latvijas Nacionālās sporta attīstības programmas 2006. –
2012.gadam izstrādes procesu, tās realizēšanu un sporta attīstības plānošanu piedalījās 14
sporta nozares eksperti.
Pētījuma zinātniskā novitāte: izstrādāta definīcija terminam „sporta stratēģiskā
plānošana” un izstrādāts zinātniski pamatots sporta nozares stratēģiskās plānošanas modelis.
Pētījuma praktiskā nozīme: izstrādāto modeli var pielietot sporta nozares stratēģiskajā
plānošanā.
Pētījuma posmi: Pētījums realizēts 6 gados (no 2006.gada līdz 2012.gadam), kopumā 3
posmos. Pētījuma gaita atspoguļota 1.tabulā.
1.tabula
Pētījuma realizēšanas posmi
Posmi

Mērķis

Saturs

2008.gada
septembris –
2010.gada
jūnijs

Pētījuma zinātnisko
kategoriju izstrāde

Literatūras, normatīvo aktu,
dokumentu, statistikas
pārskatu, pētījumu
novērtēšana

2010.gada
jūnijs –
2011.gada
septembris

Statistikas datu
apkopošana un
analizēšana

Veicot ex-post analīzi,
apkopoti un analizēti
statistikas dati par valsts
sociāli ekonomiskajiem
rādītājiem (iedzīvotāju
skaits, valsts kopbudţets,
iedzīvotāju ienākumi,
izdevumi), kā arī sporta
statistika (nodarbojošos
skaits, sportiskie sasniegumi,
invalīdu sports, sporta bāzes)
statistika 2006. – 2010.g.
Izmantojot hermeneitikā
balstītu diskursa analīzi,
analizētas Pamatnostādnes
un Programma.

Pētījuma
dalībnieks

Rezultāti

1.posms
Autore

Definētas pētījuma
zinātniskās
kategorijas,
apzināta literatūra,
izstrādāts teorētisks
sporta nozares
stratēģiskās
plānošanas modelis

Autore

Iegūti fona dati, kas
nepieciešami sporta
attīstības
izvērtēšanai

Autore

Iegūts izvērtējums
Pamatnostādnēm un
Programmai
stratēģiskās
plānošanas
kontekstā

2.posms

Izanalizēt
Pamatnostādnes un
Programmu
stratēģiskās
plānošanas
kontekstā

1.tabulas turpinājums
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Posmi

Mērķis

Saturs

Sporta nozares
pārstāvju viedokļa
noskaidrošana par
Pamatnostādņu un
Programmas
ietekmi uz sporta
attīstību

Anketēti sporta federāciju
pārstāvji par Pamatnostādņu
un Programmas ietekmi uz
sporta attīstību
Anketēti pašvaldību vadošie
sporta darbinieki par
Pamatnostādņu un
Programmas ietekmi uz
sporta attīstību

Pētījuma
dalībnieks
49 sporta
federāciju
darbinieki
70 Latvijas
novadu
pašvaldību
atbildīgie
sporta
darbinieki

Rezultāti
Iegūts sporta
federāciju pārstāvju
viedoklis par sporta
attīstību
Iegūts pašvaldību
vadošo sporta
darbinieku viedoklis
par sporta attīstību

Iegūto pētījuma rezultātu
matemātiski statistiskā
apstrāde
Iegūto pētījuma rezultātu
matemātiski statistiskā
apstrāde

3.posms
2011.gada
oktobris –
2012.
janvāris

Latvijas sporta
nozares stratēģiskās
plānošanas modeļa
izstrāde

Anketēti sporta nozares
eksperti par Pamatnostādņu
un Programmas ietekmi uz
sporta attīstību, kā arī
papildināts teorētiski
izstrādātais sporta
stratēģiskās plānošanas
modelis

14 sporta
nozares
eksperti

Izstrādāts sporta
nozares stratēģiskās
plānošanas modelis

Pētījuma aizstāvēšanai izvirzītās tēzes:
1. Brīvprātīga sporta nevalstisko organizāciju apľemšanās nenodrošina sporta
stratēģiskā plāna realizēšanu, taču Ministru kabineta noteikto uzdevumu izpilde ir obligāta
valsts un pašvaldību institūcijām, bet nevalstisko organizāciju iesaistīšanās plāna realizēšanā
tiek sekmēta ar finansiālo resursu nodrošinājumu.
2. Pamatnostādnēs un Programmā konstatētās problēmas sporta nozarē nav
pamatotas ar datiem un skaitļiem, noteiktie indikatori neatspoguļo mērķa sasniegšanas gaitu,
noteiktie darbības virzieni un veicamie uzdevumi – sadrumstaloti pa darbības jomām, finanšu
sadalījums nav atbilstošs noteiktajiem mērķiem, plānoto uzdevumu izpildes termiľi vairumā –
nekonkrēti, neskatoties uz izmaiľām ārējā vidē, plānošanas dokumentos netiek veiktas
būtiskas korekcijas.
3. Programmas realizēšana ir daļēji sekmējusi sporta nozares attīstību.
4. Latvijas sporta stratēģisko plānošanu nepieciešams īstenot, secīgi realizējot šādus
posmus: plāna plānošana – izveidojot darba grupu, kurā iesaistīti sporta likumā definēto
organizāciju pārstāvji, pašvaldību pārstāvji, vadošo sporta nevalstisko organizāciju pārstāvji;
misijas un vīzijas izstrādāšana; SVID analīze; mērķa definēšana; uzdevumu definēšana –
nosakot darbības virzienus – tiesību aktu izstrāde, sporta vadības sistēmas pilnveide,
iedzīvotāju izglītošana un sporta popularizēšana, sportistu sagatavošana un sacensību sistēma,
speciālistu izglītošana, sporta bāzes, informatīvā bāze, un starptautiskie sakari; monitoringa
plāna izstrāde – nosakot, ka novērtējums jāveic par katru kalendāro gadu un pēc tam, ja
nepieciešams, jāveic korekcijas plānā; plāna projekta publiskā apspriešana, plāna
apstiprināšana
Ministru
kabinetā
un
plāna
realizēšana.
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1. LATVIJAS SPORTA NOZARES STRATĒĢISKĀS
PLĀNOŠANAS TEORĒTISKAIS UN TIESISKAIS
PAMATOJUMS
1.1. Sporta nozare un tās vadība Latvijā
1.1.1. Sports un tā nozīme
Atskatoties vēsturiskā retrospekcijā, sporta pirmsākumi meklējami senajā Grieķijā, kas
uzskatāma par olimpisko spēļu dzimteni. Vēsturē saglabājušās ziľas par olimpiskajām spēlēm
no 776.gada p.m.ē. Antīkās spēles bija īpašs reliģisks rituāls nevis tikai lielas sporta
sacensības, kā tas ir mūsdienās. 1169 gados notika 300 olimpiskās spēles, taču 393.gadā tās
tika aizliegtas. Olimpiskās spēles atdzima apmēram pēc 1500 gadiem, kad 1883.gadā franču
aristokrāts Pjērs de Kubertēns (1863. – 1937.) pirmo reizi izvirzīja ideju rīkot plašas
starptautiskas sacensības, pārľemot antīkās Grieķijas olimpisko spēļu tradīcijas un ideālus.
Pirmās modernās olimpiskās spēles notika 1896.gadā Atēnās [141, 142].
Pjērs de Kubertēns uzskatīja, ka sports ir daļa no ikviena cilvēka mantojuma, un to
nekas nevar aizstāt [203]. Pjērs de Kubertēns 1894.gadā izstrādāja olimpiskās kustības
pamatdokumentu – Olimpisko hartu, ietverot tajā olimpisma pamatprincipus: dzīves
filozofija, domāšanas veids, tieksme pēc prāta, miesas un gara saskaľas, olimpiskais ideāls –
harmonisks cilvēks, harmoniskā sabiedrībā [142]. Šī Olimpiskā harta laika gaitā ir
piedzīvojusi būtiskus grozījumus, taču pamatprincipi ir palikuši nemainīgi.
Savukārt, vēsturiski apskatot termina sports skaidrojumus, var pieľemt, ka šī termina
vēsture aizsākās 1516.gadā Anglijā, kad tur bija jāpieľem Sporta deklarācija, lai cilvēku brīvā
laika izklaidēs nesāktos strīdi un tiktu ieviesti kaut minimāli noteikumi. Tas aizgūts no
senfranču valodas termina de sportere, kas nozīmē – prom no kaut kā, izklaidēties brīvajā
laikā. Latīniski šī vārda cilme desportare nozīmē – sacensties laika kavēkļa dēļ [77, 51].
Kopš 1516.gada ir pagājis ilgs laiks, un līdz šodienai – 21.gs. sākumam, termins sports
ir piedzīvojis evolūciju un daudz plašāku skaidrojumu, jo laika gaitā mainījās sabiedrība un
mainījās arī attieksme pret sportu.
1992.gadā Eiropas Padomes pieľemtajā Eiropas Sporta hartā, termins sports tiek
skaidrots šādi: „ar vārdu sports apzīmē visu veidu fiziskās aktivitātes, kuras caur nejaušu vai
organizētu piedalīšanos vērstas uz fiziskās un garīgās labsajūtas izteikšanu vai uzlabošanu,
sociālu attiecību veidošanu vai rezultātu sasniegšanu jebkura līmeľa sacensībās” [43].
Sporta terminu zinātniskajā vārdnīcā (1991) termins sports tiek definēts šādi: „Sports ir
organizēta darbība ar fizisku piepūli, noteiktu struktūru saskaľā ar oficiāliem un precīzi
noteiktiem uzvedības noteikumiem un procesiem, kuru vērotāji ir skatītāji” [2].
Svešvārdu vārdnīcā termins sports, pirmkārt, tiek skaidrots kā daţādas fiziskās nodarbes
un spēles, kuru nolūks ir attīstīt un nostiprināt ķermeni, arī piedalīšanās sacensībās; otrkārt,
fizisko treniľu un sacensību sistēma [193].
Matvejevs L. (1999) sportu tā šaurākajā izpratnē skaidro kā darbību, kura vēsturiski ir
veidojusies un formējusies fiziskās kultūras sfērā sacensību veidā kā reglamentētas cīľas
paľēmiens, kurā notiek cilvēka spēju demonstrēšana un novērtēšana, kā arī kopā ar to, – šo
spēju maksimizācija. Savukārt sports tā plašākā nozīmē aptver sacensību darbību,
sagatavošanās procesu, lai gūtu panākumus sacensībās, kā arī specifiskas attiecības un
uzvedības normas starp cilvēkiem, kuras rodas uz šīs darbības pamata [206].
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Savukārt Fernātes A. (2008) definīcija papildina iepriekšminētos skaidrojumus, liekot
uzsvaru gan uz sacensību darbību, gan uz cilvēku attiecībām, kā arī paplašinot šo
iepriekšminēto skaidrojumu ar definīciju, ka sports ir specifiska cilvēka fiziskās un garīgās
darbības joma, kurai raksturīga visu formu fiziska aktivitāte vai sacensību darbība,
gatavošanās šai darbībai un cilvēku savstarpējās attiecības šajā jomā ar mērķi sasniegt,
uzlabot un saglabāt fizisko un garīgo labsajūtu [49].
Latvijā leģitīmā aspektā termins sports tiek skaidrots 2002.gada 24.oktobrī pieľemtā
Sporta likuma 1.panta 10.punktā: „Sports ir visu veidu individuālas vai organizētas aktivitātes
fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta
sacensībās” [190]. Šāda termina sports definīcija lietota arī Pamatnostādnēs, uz kuru pamata
ir izstrādāta Programma. Šajā dokumentā ir minēta atsauce uz Eiropas Sporta hartā sniegto
termina sports skaidrojumu [111, 130, 43].
Aplūkojot sporta definīcijas, redzams, ka sporta daba ir ļoti plaša un kompleksa, taču
skaidrs ir tas, ka sports ir neatľemama indivīda un sabiedrības veidošanās sastāvdaļa. Indivīda
līmenī sports māca daţādas prasmes. Fullinviders R.K. (2006) ir apkopojis prasmes, kuras
sports māca bērnam, ja viľš nodarbojas ar sportu: sadarboties grupas ietvaros, izrādīt drosmi,
spēlēt godīgi, būt lojālam pret komandas biedriem, pašdisciplīnu un paškontroli, cienīt
noteikumus, izpaust līdzjūtību, veicināt mieru, demonstrēt meistarību, integrēties, būt
godīgam, būt agresīvam, būt konkurējošam, būt neatlaidīgam, pakļaut sev grupu, demonstrēt
līderību, hegemonisku pretestību, izjust empātiju, izprast ētiku, saudzēt apkārtējo vidi, izprast
komandu kā morālu kopienu, tālejošu domāšanu, kļūt rūpīgam un saudzīgam, kritisko
domāšanu un patstāvību [52].
Arī visas sabiedrības līmenī sports veic daţādas funkcijas.
Eiropas Komisija (1998) identificēja piecas sporta funkcijas: izglītības, veselības,
sociālo, kultūras un rekreācijas funkciju [45].
Matvejevs L. (1999) kā īpaši sportam vienīgajam piemītošas funkcijas piedēvē
specifisku sacensību – etalona funkciju un evristisko sasniegumu funkciju. Specifiskā
sacensību – etalona funkcija skaidrota kā sporta sasniegumi, kas, iegūstot sabiedrības
atzinību, kalpo par sava veida etalonu cilvēka spēju, kuras var sportā realizēt, robeţai. Šis
„sportiskais etalons” progresē, mobilizējot sportista attīstību. Savukārt evristiskā sasniegumu
funkcija sevī iekļauj radošo meklējumu darbību, iekļaujot jaunatklātā momentus. Sportā šī
funkcija izpauţas kā kaut kā jauna atklāšana savās spējās, kā arī tā realizēšana visaugstākajā
līmenī [206].
Fernāte A. (2002) ir apkopojusi sporta četras pamatfunkcijas:
1. Izglītojošā funkcija. Tā realizējas kā pretstats mazkustīgam dzīvesveidam, kā
līdzeklis personības attīstībai.
2. Tautas veselības veicinošā funkcija. Fiziskās aktivitātes uzlabo veselību, līdz ar to
samazinot lielu daļu sociālo izmaksu.
3. Sociālā funkcija. Veicina sociālo integrāciju ģimenē, darba vietā, invalīdiem un citām
minoritātēm – sabiedrībā. Sports ir ļoti nozīmīgs Eiropas sabiedriskajā struktūrā cīľā pret
rasismu un sociālo izolētību.
4. Kulturālā funkcija. Sports palīdz integrēties noteiktā apgabalā (novadu, reģionālā vai
nacionālā līmenī), nodrošinot sociālo identitāti, palielinot izpratni vides aizsardzības
jautājumos [48].
Bogaerts S. (2006) sportam piedēvē atpūtas un izklaides funkcijas, ekonomisko funkciju
un politisko funkciju [12].
Iepazīstot daţādu autoru skaidrojumu, var secināt, ka sports savu darbību realizē caur
šādām funkcijām: izglītības, veselības, sociālo, kultūras, ekonomisko un politisko funkciju
(1.attēls).
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1.attēls. Sporta funkcijas (autores izstrādāts)
Sports savu darbību realizē ar sporta veidu palīdzību. Arī sporta veidu skaidrojums
vairāku autoru interpretācijās ir daţāds. Makbraids F. (1979) izteica pieľēmumu, ka pirmkārt,
– daţas spēles ir sports, piemēram, beisbols; otrkārt, – daţas spēles nav sports, piemēram,
bridţs; treškārt, – daţi sporta veidi nav spēles, piemēram, makšķerēšana [122].
Taču Matvejevs L. (1999) piedāvā sporta veidus iedalīt piecās grupās pēc sportistu
darbības rakstura un sportisko rezultātu sasniegšanas faktoriem:
1.grupa – sporta veidi, kuros panākumu gūšanas pamatā ir sportista fiziskā sagatavotība
un spējas. Šajā grupā ietilpst spēka, izturības, acikliskie, cikliskie sporta veidi, kuriem
nepieciešama izturība; sporta spēles un individuālie sporta veidi; sporta vingrošana,
vieglatlētika u.tml.
2.grupa – sporta veidi, kuru pamatā ir sportista spēja prasmīgi pārvietoties uz kāda
pārvietošanās līdzekļa (piemēram, motocikla, automašīnas, planiera, lidmašīnas, jahtas
u.tml.), pateicoties kuram, tiek sasniegti vērtīgi rezultāti.
3.grupa – sporta veidi, kuru pamatā ir darbība ar daţādu veidu šaujamieročiem
(piemēram, loka šaušana, šaušana ar arbaletu).
4.grupa – sporta veidi, kuru rezultāts nav atkarīgs no sportista kustību rīcības, bet gan
no abstrakti loģiskām spējām apspēlēt pretinieku (piemēram, daţādi šaha un kauliľu sporta
veidu paveidi).
5.grupa – sporta veidi, kuru pamatā ir tehniskās konstrukcijas (piemēram,
aviomodelisms, automodelisms, peldošie modeļi) [206].
Sportam piedēvētas unikālas iezīmes, kas to atšķir no citām sabiedrības jomām:
 cilvēki attīsta iracionālas kaislības;
 pastāv atšķirības, vērtējot sniegumu;
 sporta organizācijām ir savstarpējo attiecību saistītā daba;
 nesacensību daba;
 sporta precei (spēlei vai sacensībām) var būt daţāda kvalitāte;
 sportam ir augsta preces jeb brenda lojalitāte;
 sports rada personības identificēšanu ar sporta elkiem;
 sporta fani rada augstu optimisma pakāpi;
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 sporta organizācijas relatīvi negribīgi pieľem jaunās tehnoloģijas;
 sportam bieţi ir ierobeţots finansiālais atbalsts [70, 181].
Autore šī darba ietvaros pētīs sporta nozares plānošanu, tāpēc, lai arī sportam ir
kompleksa daba, šajā pētījumā uzmanību centrēs uz sporta jomām atbilstoši sporta jomu
mērķiem un uzdevumiem.
Analizējot sporta nozari, vairāki autori ir veikuši sporta diferenciāciju – daţādu jomu,
virzienu, novirzienu, sadaļu, variāciju definēšanu.
Matvejevs L. (1999) sportā izdala šādus virzienus: augstu sasniegumu sports un
ordinārais, visiem pieejamais sports jeb masu sports. Augstu sasniegumu sports ir orientēts
uz sportiskajiem rezultātiem un to paaugstināšanu. Savukārt masu sporta pamatā ir līdzdalība
sporta aktivitātēs, un tajā tiek sasniegti visiem šī līmeľa dalībniekiem sasniedzami rezultāti.
Masu sportam ir iespējamas daţādas modifikācijas:
 skolas sports – sporta izmantošana vispārējās izglītības sistēmā, nākamās paaudzes
audzināšana, kurā sporta nodarbības ir pakļautas, pirmkārt, – pedagoģiskajiem principiem un
ir mācību procesa sastāvdaļa;
 profesionālās pilnveides sports – sporta izmantošana kā pilnveides līdzeklis izvēlētas
profesijas apgūšanai (piemēram, armijai);
 fizkultūras kondīcijas sports – sports, ar kuru nodarbojas pieaugušie, kuriem nedominē
sasniegumi, bet nodarbošanās ar sportu ir vairāk fizkultūras – sporta treniľi, lai nostiprinātu
agrāk iegūto kondīciju;
 atveseļojoši rekreatīvais sports – sporta elementu kā līdzekļu un metoţu izmantošana
veselīgai atpūtai – izklaidei, darbspēju atjaunošanai un interesantas, emocionāli piesātinātas
izklaides organizēšanai.
Matvejevs L. uzsver, ka svarīgi ir pārejas ceļi no masu sporta uz augstu sasniegumu
sportu [206].
Čelladurais P. (1994), definējot sporta menedţmentu, izdala masu sportu, elites sportu
jeb top sportu, skatītāju sportu vai komercsportu [24].
Savukārt Platonovs V.N. (1997) uzskata, ka 20.gs. noslēgumā sportu var klasificēt
trejādi: pirmkārt, – olimpiskais sports, otrkārt, – tautas sports, treškārt, – profesionālais sports
[208].
Liepiľš I. (2000) klasificē sportu, vadoties pēc meistarības prasībām: tautas sports,
amatieru sports, klubu sports, nacionālais sports, olimpiskais sports, profesionālais sports.
Tautas sports – tā uzdevums ir sporta nodarbībās iesaistīt pēc iespējas vairāk iedzīvotāju.
Savukārt tautas sportu iedala: pirmsskolas un skolas sports, rehabilitācijas sports, rekreatīvais
sports, ārstnieciskie sporta pasākumi, invalīdu sports, profesionāli lietišķais sports, plaši tautas
pasākumi, piedaloties lielām ļauţu masām. Amatieru sports – sportista darbība, kad viľš
apvieno darbu vai mācības ar sporta nodarbībām. Klubu sports – talantīgākie jaunieši
iekļaujas daţādu rangu sporta klubos, kas var būt kā amatieru, tā arī profesionāļu klubi.
Nacionālais sports – saistīts ar līdzdalību kādas valsts izlases komandās. Olimpiskais sports ir
saistīts ar olimpiskajām spēlēm, gatavošanās darbs pakļauts centralizētai vadībai.
Profesionālais sports ir sports kļūst par cilvēka pamatprofesiju [113].
Šērders J. (2007) ir definējis šādas sporta sastāvdaļas: rekreācijas sports, sacensību
sports, augstu sasniegumu sports un elites sports. Šīs sastāvdaļas ir attēlotas „baznīcas” veida
modelī, atainojot arī šo sastāvdaļu proporcijas (2.attēls).
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2.attēls. Sporta „Baznīcas” modelis [184]
Latvijā saskaľā ar 2002.gadā izstrādāto Programmu sportā tiek izdalītas šādas jomas –
tautas sports, bērnu un jauniešu sports, augstu sasniegumu sports un sports cilvēkiem ar
invaliditāti [111, 130].
Sporta attīstība no saviem pirmsākumiem, kad 776.gadā p.m.ē. sports bija reliģiska
rituāla sastāvdaļa, un mūsu ēras 16.gs., kad sports tika uzskatīts par brīvā laika pavadīšanas
veidu, mūsdienās demonstrē daudzšķautnainu dabu. Šodien sports ir gan fiziska nodarbe, gan
personības pilnveides līdzeklis. Sportam ir liela nozīme sociālajā un kultūras dzīvē, kā arī
atpūtā. Sports daudz dod ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai un integrētākai sabiedrībai.
Tas būtiski sekmē sabiedrības labklājību. Iepazīstot daţādu autoru skaidrojumu, var secināt,
ka sports savu darbību realizē caur šādām funkcijām: izglītības, veselības, sociālo, kultūras,
ekonomisko un politisko funkciju. Sporta pētniekiem nav vienota viedokļa par sporta
sastāvdaļām – jomām. Latvijas sporta politikas dokumentos noteiktās sporta jomas – tautas
sports, bērnu un jauniešu sports, augstu sasniegumu sports un sports cilvēkiem ar invaliditāti
– ir optimālākais variants, jo šādi tiek radīti apstākļi veselas, fiziski un garīgi attīstītas
personības veidošanai.
1.1.2. Sporta nozares tiesiskā bāze
Viens no priekšnosacījumiem nozares attīstībai ir mērķtiecīga, vispusīga likumdošanas
bāze. Arī sporta nozari reglamentē virkne likumu un Ministru kabineta noteikumu, kuri
nepārtraukti tiek pilnveidoti un piemēroti izmaiľām nozarē un valstī.
Sporta nozares pamatlikums ir Sporta likums, kurš tika pieľemts 2002.gadā. Par sporta
likuma nepieciešamību sporta sabiedrība spriedusi jau, sākot no 1988.gada, taču tikai
2002.gadā LR 6. Saeima savā pēdējā sēdē pieľēma Sporta likumu. Gadu gaitā likumā veikti
vairāki (septiľi) grozījumi, kuru nepieciešamību noteica gan izmaiľas citos normatīvajos
aktos, gan nepilnības sākotnējā likuma tekstā.
Sporta likuma mērķis ir noteikt: sporta organizēšanas un attīstības vispārīgos un
tiesiskos pamatus; sporta organizāciju, valsts un pašvaldības institūciju savstarpējās attiecības
un pamatuzdevumus sporta attīstībā; sporta finansēšanas pamatus; principus, kas ievērojami,
iesaistoties starptautiskajā sporta kustībā. Likums nosaka sporta jomā ievērojamos
pamatprincipus: vienlīdzības princips; godīgas spēles princips; drošības princips. Šie
pamatprincipi auţas cauri visām likuma normām un MK noteikumiem, kas izdoti,
pamatojoties uz atsevišķiem likuma pantiem [184].
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Sporta likums, kā arī citi likumi, sākas ar likumā lietoto terminu skaidrojumu. Tas ir
būtiski ne tikai, lai pareizi izprastu likumā noteiktās normas, bet arī dod iespēju sporta
speciālistiem vienādi skaidrot terminus. Sporta likumā doti šādu terminu skaidrojumi: sporta
bāze, sporta darbinieks, sporta izglītības iestāde, sporta izglītības programma, sporta
sacensības, sporta speciālists, sporta treniľš (nodarbība), sportists, sports [184].
Sporta likums ietver jaunas un ļoti būtiskas normas par sporta nodarbību organizēšanu
izglītības iestādēs. Piemēram, likums nosaka, ka arī izglītības iestādēs izglītojamajiem ar
speciālām vajadzībām jānodrošina iespēja iesaistīties sporta nodarbībās, protams, atbilstoši
viľu speciālajām vajadzībām. Arī pirmsskolas izglītības iestādēs jāiekļauj sporta nodarbības.
Izglītības iestāţu vadītājiem un sporta skolotājiem aktuāla ir norma, ka izglītības iestādes
dibinātājs, kas galvenokārt ir attiecīgā pašvaldība, nodrošina sporta bāzes un aprīkojuma
pieejamību izglītojamajiem. Sporta skolotājiem vēlīga arī šāda norma „.. izglītības iestādes ar
sporta bāzi un aprīkojumu pirmkārt nodrošina savas iestādes izglītojamo ārpusstundu sporta
nodarbības un tikai pēc tam citu personu sporta nodarbības” [184].
Šajā likumā, bez Izglītības un zinātnes ministrijas, pirmo reizi ar likuma spēku noteikta
arī citu ministriju kompetence sporta jomā. Atbilstoši Sporta likuma 6.pantam „Citu nozaru
ministriju kompetence sporta jomā”, sporta nozares attīstībā tagad iesaistītas arī šādas
ministrijas: Labklājības ministrija, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Tieslietu
ministrija, Veselības ministrija [184].
Lai precizētu Veselības ministrijai noteiktās kompetences, likums uzdeva Ministru
kabinetam izstrādāt speciālus noteikumus. Šādi noteikumi pieľemti, lai noteiktu kārtību, kā
tiek organizēta sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpe un
medicīniskā uzraudzība – Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes
un medicīniskās uzraudzības kārtība [189].
Lai realizētu noteikto kompetenci dopinga kontroles jomā, Ministru kabinets 2004.gadā
bija pieľēmis Dopinga kontroles noteikumus, kuri 2011.gadā zaudēja spēku, taču tūlīt arī
Ministru kabinets apstiprināja Dopinga kontroles kārtību [38, 39].
Sporta likumā noteikts arī pašvaldību tiesīgums iesaistīties sporta attīstības
nodrošināšanā savā administratīvajā teritorijā. Likuma 7.pantā „Pašvaldību kompetence sporta
jomā” noteikts, ka pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā
administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas noteikt atbildīgo par sportu, būvēt un uzturēt sporta
bāzes, sekmēt sporta organizāciju veidošanos un darbību, atbalstīt sporta speciālistu un citu
sporta darbinieku tālākizglītību, finansēt sporta sacensības un licencētas sporta izglītības
programmas un sporta pasākumus, ko īsteno to administratīvajā teritorijā esošie sporta klubi”.
Darba devējiem noteiktā kompetence (8.pants) ir vai nu ļoti nenoteikta – „darba devēji
atbalsta darbinieku nodarbošanos ar sportu”, vai arī ir tiesīgi organizēt darbiniekiem sporta
sacensības, nodrošināt dalību sacensībās [184]. Līdz ar to nav skaidrs, kas gan var uzľēmuma
vadītājam liegt to darīt.
Lai svarīgu lēmumu pieľemšanā sporta jomā iesaistītu arī pašas sporta organizācijas,
Ministru kabinets izveidojis sabiedrisku konsultatīvu institūciju – Nacionālo sporta padomi.
Apsprieţamo jautājumu loku nosaka Sporta likums, bet padomes tiesības, lēmumu
sagatavošanas un pieľemšanas kārtību un citus jautājumus nosaka Ministru kabineta
noteikumi Latvijas Nacionālās sporta padomes nolikums [184, 100].
Sporta likumā ir precizēti nacionālo sporta veidu federāciju veidošanas, atzīšanas
kritēriji un kārtība, kā arī atzītas sporta federācijas statusa atľemšanas kārtība (10, 10¹, 10²
panti) [184].
Ar Sporta likuma 11.pantu valsts nevalstiskajai organizācijai biedrībai „Latvijas
Olimpiskā komiteja” uzliek par pienākumu ne tikai nodrošināt valsts labāko sportistu dalību
olimpiskajās spēlēs un olimpisko izglītību, bet arī īstenot jaunatnes programmu, reģionālās
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attīstības programmu, sporta veidu attīstības programmu. Deleģējot šādus pienākumus, valsts
arī paredz valsts sporta budţetā lielāko naudas summu šai nevalstiskajai organizācijai [184].
Sports nevar attīstīties bez sporta bāzēm. Nepieciešamas gan vienkāršas sporta bāzes
tautas sportam, gan sporta bāzes, kuras atbilst starptautisko sporta federāciju prasībām. Jau
kopš 1992.gada valsts piešķir nacionālās sporta bāzes statusu labākajām sporta bāzēm. Sporta
likuma 12.panta 2.daļā tika noteikts, ka jāpieľem attiecīgs likums, kas nomainītu 1992.gadā
pieľemto Latvijas Augstākās Padomes lēmumu Par nacionālās sporta bāzes statusa
piešķiršanu. Savukārt Saeima likumu Par nacionālās sporta bāzes statusu pieľēma tikai
2009.gadā [152, 153].
Vairāki Sporta likuma panti saistīti ar finanšu jautājumiem. Tomēr valsts patlaban
nespēj ievērot likumā noteikto normu – „Budţeta apakšprogrammas „Augstas klases
sasniegumu sports” finansējuma apmērs tiek noteikts ne mazāks kā iepriekšējā budţeta gadā”
(13.pants, 1.daļa). To pašu var teikt arī par šī paša panta 3.daļā noteikto normu – „No valsts
budţeta pirmkārt finansējams bērnu un jauniešu sports” [184].
Laika gaitā likumā veikti grozījumi un valsts budţeta līdzfinansējums paredzēts arī
valsts izlases komandām sporta spēlēs (13.pants, 5.daļa). Saistībā ar šo normu ir pieľemti
Ministru kabineta noteikumi Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu
sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko
spēļu atlases turnīros un finālsacensībās [184, 90].
Sporta likums tika papildināts arī ar normu, kas paredz, ka valsts budţeta finansētajos
sporta pasākumos jānorāda informācija, ka pasākums tiek atbalstīts no valsts budţeta
(13.panta 6.daļa). Lai šo pantu varētu realizēt, tika izstrādāti Ministru kabineta noteikumi
Kārtība, kādā norāda informāciju par sporta pasākuma līdzfinansēšanu no valsts budţeta
[136, 184].
Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā atbilstoši Sporta likumam var saľemt
Latvijas sportisti, viľu treneri, sportistus apkalpojošie sporta darbinieki, tai skaitā ārsti,
apkalpojošais personāls un attiecīgās sporta veidu federācijas (14.panta 1.daļa). Lai šo
procesu optimālāk reglamentētu ir izstrādāti un pieľemti Ministru kabineta noteikumi
Kārtība, kādā piešķiramas naudas balvas un naudas balvu apmērs [137, 184].
Sporta likums nosaka pamatprasības, kas saistītas ar sporta sacensību organizēšanu un
piedalīšanos starptautiskajās sacensībās (15., 16., 17.pants). Sporta likumam sekoja vēl virkne
citu likumu un MK noteikumu, kas reglamentē publisku pasākumu, tajā skaitā, – sporta
pasākumu organizēšanu.
Kā nepilnīgu var definēt Sporta likuma 18.pantu „Sportistu tiesības un pienākumi”.
Sportistam ir tiesības tikai vienā – piedalīties sporta treniľos un sacensībās [184]. Analizējot
sportista darbību, jāsecina – kas gan to var liegt! Toties, ja sportists pārstāv valsti, startējot
izlases komandā, par savas veselības un dzīvības apdrošināšanu atbildīgs ir tikai viľš pats.
Sporta likuma 19.pants dod tikai skaidrojumu, kas ir profesionāls sportists, bet joprojām
nav sakārtoti vairāki sociālas dabas jautājumi, garantijas augstas klases sportistiem, beidzot
sporta gaitas [184].
Valsts uzskata, ka sporta darbiniekiem un sporta speciālistiem ir tikai pienākumi
(20.pants). Sporta likums nosaka, kādas normas un normatīvie akti jāievēro sporta
darbiniekiem, kā arī nosaka, kas jāievēro un jānodrošina sporta speciālistam organizējot
nodarbības un treniľus. Sporta speciālistiem ir jābūt arī sertifikātam, lai iegūtu tiesības strādāt
sporta jomā. Sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, lai iegūtu tiesības strādāt
sporta jomā, nosaka īpaši Ministru kabineta noteikumi [184, 140].
Sporta likums joprojām ir pilnveidojams un papildināms, bet pašlaik ir jāpanāk esošā
likuma ievērošana.
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Sporta attīstību valstī nodrošina sporta organizācijas, kuras dibinājušas gan valsts, gan
pašvaldības, gan sabiedrība savu vēlmju un interešu realizēšanai. Šīm organizācijām ir daţāds
juridiskais statuss, to dibināšanu un darbību nosaka attiecīgs likums. Valsts iestādes, kuru
pārziľā ir sporta jautājumi, patlaban ir tikai daţas – LR Izglītības un zinātnes ministrija,
Valsts aģentūra „Latvijas Sporta muzejs”, Sporta medicīnas valsts aģentūra, Iekšlietu
ministrijas veselības un sporta centrs. Tiesības dibināt valsts institūcijas nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums, bet katras šāds valsts iestādes dibināšanu, reorganizāciju un
likvidēšanu nosaka Ministru kabinets. Nolemjot dibināt valsts iestādi, tiek apstiprināts tās
nolikums, kurš nosaka iestādes mērķus, uzdevumus, vadības struktūru un citus jautājumus.
Izglītības un zinātnes ministrijas reglamentā ir noteikts, ka tā ir vadošā valsts pārvaldes
iestāde izglītības, zinātnes un sporta nozarē [90, 197, 185, 198].
Lielāko daļu no visām sporta organizācijām veido nevalstiskās sporta organizācijas,
kuras, stājoties spēkā Biedrību un nodibinājumu likumam, no „sabiedriskajām organizācijām”
un „sabiedrisko organizāciju apvienībām” bija jāpārdēvē par „biedrībām”, „nodibinājumiem”
un „fondiem”. Biedrību un nodibinājumu likums attiecas ne tikai uz sporta organizācijām.
Likums nosaka nevalstisko organizāciju dibināšanas, reorganizācijas un likvidēšanas kārtību.
Likums nosaka organizācijas statūtu saturu, vadības institūcijas u.tml. jautājumus. Faktiski
nevalstiskās organizācijas dibināšana nav pārāk sareţģīts process, bet tās vadības procesā
jāievēro demokrātijas pamatprincips – vara pieder tautai [11].
Tā kā nevalstiskās organizācijas mērķis nevar būt peļľas gūšana, valsts cenšas kontrolēt
šo organizāciju finanšu darbību. Ministru kabinets ir izdevis noteikumus Ministru kabineta
noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem [139, 135].
Lai veicinātu biedrību un nodibinājumu darbību, Saeima pieľēma Sabiedriskā labuma
organizāciju likumu. Sabiedriskā labuma organizāciju likums pirmkārt skaidro, ko nozīmē
sabiedriskā labuma darbība – „tā ir darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai
tās daļai”. Arī sporta atbalstīšana ir šāda darbība. Likums nosaka, kā biedrība, nodibinājums
vai fonds var iegūt šādu statusu un kā – zaudēt. Nevalstiskās sporta organizācijas cenšas iegūt
šo statusu galvenokārt pateicoties šī likuma 4.panta 2.daļā noteiktajai normai – „Personas,
kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saľemt likumos noteiktos nodokļu
atvieglojumus” [176].
Ziedotājiem noteiktos nodokļu atvieglojumus nosaka arī likums Par uzņēmuma
ienākumu nodokli. Likuma Par uzņēmuma ienākuma nodokli 20.1. pants nosaka –
„Rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no
summām, kas ziedotas budţeta iestādēm, valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras
ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām
biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas
Ekonomiskās zonas valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās
uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šī konvencija ir stājusies spēkā, reģistrētai
nevalstiskai organizācijai, kura darbojas Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas
nosacījumiem pielīdzināmā statusā saskaľā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts vai
Eiropas Ekonomiskās zonas valsts normatīvajiem aktiem”. Sakarā ar valsts ekonomiskā
stāvokļa pasliktināšanos šis pants tika izslēgts no likuma un pēc tam atkal atjaunots. Tomēr
jāľem vērā, ka šī norma attiecas uz uzľēmumiem, kas nav nodokļu parādnieki. Turklāt, ziedot
drīkst tikai 20% no kopējās nodokļu summas [157].
Organizācijām, kuras ieguvušas sabiedriskā labuma organizācijas statusu, jāievēro arī
Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka sabiedriskā labuma organizācijas izdevumu veidus,
kas Sabiedriskā labuma organizāciju likuma izpratnē ir uzskatāmi par sabiedriskā labuma
organizācijas administratīvajiem izdevumiem [139].
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Sporta nozarei noteikto mērķu sasniegšanā savu ieguldījumu dod arī uzľēmumi, kuri
sniedz pakalpojumus sporta jomā – Sporta/fitnesa klubi. Pamatā tie ir sabiedrības ar
ierobeţotu atbildību, bet ir arī akciju sabiedrības, piemēram, Hokeja klubs „RĪGAS
DINAMO”. Šo kapitālsabiedrību dibināšanu un darbību nosaka Komerclikums [93].
Vērā ľemama likumdošanas bāze izveidota publisku pasākumu, tajā skaitā, – sporta
pasākumu rīkošanai. Kā pirmais, būtiskākais, ir jāmin likums Par Eiropas konvenciju par
skatītāju pārkāpumiem un rupju uzvedību sporta pasākumos un īpaši futbola sacensību laikā.
Likums paredz, ka vietās, kur sagaidāmi skatītāju pārkāpumi un rupjas uzvedības izpausmes,
sporta organizācijas un klubi kopā ar stadionu īpašniekiem un valsts varas iestādēm – saskaľā
ar likumdošanā noteiktajām kompetencēm veic praktiskus pasākumus stadionā un tā robeţās
skatītāju pārkāpumu un rupju uzvedības gadījumu novēršanai un kontrolēšanai. Ar šīs
konvencijas noteikumiem īpaši jāiepazīstas tām organizācijām, kas rīko starptautiskas spēles,
sporta sacensības, kurās sacensību laikā sagaidāmas skaitliski lielas un nekontrolējamas ļauţu
masas [146].
Likums Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums nosaka, ka publisks
pasākums ir fiziskas vai juridiskas personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku,
piemiľas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma
piederības. Likums nosaka pasākuma organizatoru, par tehnisko drošību atbildīgās personas,
par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgās personas, kārtības uzturētāju, apmeklētāju un
dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību [174].
Ministru kabineta noteikumi Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina
neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā nosaka kārtību, kādā pasākuma
organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā, tajā skaitā,
sporta sacensībās. Šie Ministru kabineta noteikumi nosaka, kāda ir atbildība un kādas darbības
jāveic pasākuma organizatoriem un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniedzēja
norīkotajai atbildīgajai personai. Noteikumi nosaka arī neatliekamās medicīniskās palīdzības
nodrošināšanai nepieciešamo minimālo resursu, – ārsta palīgs, ārsts, medicīniskais transporta
līdzeklis – plānošanas metodiku [89].
Ļoti būtiski sporta pasākumu organizēšanā ir Noteikumi par publiska pasākuma
organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu. Noteikumi nosaka kārtību,
kādā tiek apdrošināta pasākuma (arī sporta sacensības ir publisks pasākums) organizatora
civiltiesiskā atbildība, kā arī civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālo summu.
Pasākuma organizators atbild par to, ka tiek noslēgts līgums ar apdrošināšanas organizāciju
par pasākuma civiltiesisko obligāto apdrošināšanu. Apdrošinātājs savukārt sedz izdevumus,
kas saistīti ar pasākuma apmeklētāja dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu un par
pasākuma dalībnieku mantai nodarītajiem bojājumiem. Atbildības summa ir atkarīga no
pasākuma dalībnieku skaita [138].
Nozīmīga ir arī ar likumu Par antidopinga konvencijas papildprotokolu apstiprinātā
Eiropas valstu vienošanās par dopinga kontroļu savstarpēju atzīšanu [144].
Sporta nozari reglamentējošos tiesību aktus iespējams sadalīt pēc jomām, kuras tie
reglamentē – tiesību akti, kas saistītas ar sporta nozares funkcionēšanu, sporta organizāciju
darbību un darbības realizēšanu (3.attēls).
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3.attēls. Sporta nozari reglamentējošie tiesību akti (autores izstrādāts)
Sporta darbību Latvijā regulē aptuveni 40 normatīvo aktu (normatīvo aktu uzskaitījums
redzams pielikumā Nr.1). Var uzskatīt, ka sporta joma ir reglamentēta vispusīgi, kas ir ļoti
svarīgi sporta nozares attīstībai, taču sporta nozares kvalitatīvai funkcionēšanai ir svarīgi, lai
šajos dokumentos noteiktais tiktu ievērots.
1.1.3. Sporta vadības sistēma
Kopš 2006.gada 23.novembra, kad stājās spēkā 2006.gada 26.oktobrī LR Saeimā
pieľemtais likums Grozījumi Sporta likumā sports tika atzīts par nozari, taču līdz tam tika
lietots vārds joma. Latvijas Zinātľu akadēmijas Terminoloģijas komisija skaidro, ka jau pats
vārda nozare sastāvs (īpaši sakne, kas ir vārdā „zars”, un priedēklis „no-", kas saistās ar
„atdalīšanas”, „atdalīšanās” nozīmi) liecina, ka runa ir par kādu nozarojumu – atsevišķu,
vairāk vai mazāk patstāvīgu daļu no kāda kopuma. Tiek norādīts, ka terminā nozare ietvertā
jēdziena būtiskās pazīmes ir:
 runa ir par kāda kopuma (jomas, sistēmas) daļu;
 šis kopums saistīts ar cilvēka kā sabiedriskas būtnes darbību;
 katru šo daļu (t.i., – nozari) vieno kopējs saturs, tematika, specifiskā darbības joma,
virziens, apstrādājamais vai pētāmais objekts, noteikti darba procesi u.tml. [87].
Katras nozares vadībai tiek veidota sistēma. Sistēma ir savstarpēji iedarbojošos
elementu kopība, kas veido vienotu organismu, kuram ir jaunas īpašības: tādas, kādas
nepiemīt tās atsevišķiem elementiem [117].
Sistēmas elementu attiecības raksturo:
 koordinācija, kas nodrošina atsevišķu elementu un visas sistēmas saskaľotu,
līdzsvarotu darbību;
 subordinācija, kas raksturo atsevišķu elementu pakļautību un izvietojumu sistēmā pēc
to nozīmīguma;
 struktūra, kas ļauj sistēmai saglabāt dinamisku līdzsvaru [172].
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Nozare ir sareţģīta, dinamiska sistēma, kuru mērķtiecīgi veido cilvēks noteiktas,
sabiedrībai un tās locekļiem nepieciešamas pieprasītas produkcijas un pakalpojumu raţošanai.
Lai sporta nozare spētu sniegt pakalpojumus sporta jomā, valstīs tiek izveidota sporta vadības
sistēma.
Sporta sistēma sastāv no atsevišķiem elementiem – institūcijām, organizācijām, kuru
savstarpējā saistība un mijiedarbība ļauj sistēmai funkcionēt kā patstāvīgai vienībai,
saskaroties ar citām sistēmām un vidēm [15].
Hoje R., Smits A., Vesterbeks H., Stjuarts B., Niholsons M. (2006) ir definējuši, ka
sporta nozari var iedalīt trijos sektoros: pirmais sektors – valsts vai publiskais sektors, kas
iekļauj nacionālās, reģionālās un vietējās valdības un speciālistu aģentūras, kuras attīsta sporta
politiku, nodrošina finansējumu un realizē daţādus specifiskus uzdevumus, piemēram, augstu
sasniegumu sporta atbalstīšana vai dopinga kontrole; otrais sektors – nevalstiskais vai
brīvprātīgais sektors, kurš tiek veidots no sabiedrības veidotām organizācijām, kuru vada
starptautiskas sporta organizācijas un asociācijas, kas nodrošina sacensības un arī līdzdalības
iespējas, nosaka un vada sporta noteikumus, organizē galvenās sacensības; trešais sektors –
profesionālās vai komerciālās sporta organizācijas, ietverot profesionālās līgas un to
komandas, kā arī saistītās organizācijas, tādas kā sporta apģērbu un apavu raţotnes, mediju
uzľēmumus, stadionu pārvaldniekus un pasākumu vadītājus. Šie trīs sektori nedarbojas
izolēti, daudzos gadījumos to darbība ievērojami pārklājas [70].
Sporta nozares segmentēšanu ir veikuši vairāki autori. Pitts B.G., Fīldings L.V. un
Millers L.K. (1994) ir izstrādājuši sporta segmentēšanas modeli, kurā sports tiek segmentēts
pēc preces vai tās pircēja un izdala trīs galvenos segmentus – sporta pasākumi, sporta preces
un sporta preču reklamēšana [171].
Savukārt Mīks A. (1997) ir izstrādājis sporta ekonomiskās ietekmes modeli. Mīks A.
uzskata, ka sporta nozari var iedalīt trijos segmentos – sports kā izklaide un rekreācija, sporta
preces un pakalpojumi, sportu atbalstošās organizācijas [124].
Tomēr sporta nozari visplašāk ir definējuši Li M., Hofakrs S., un Mahonijs D. (2001),
izstrādājot sporta nozares divu sektoru modeli. Atšķirībā no iepriekšējiem modeļiem šajā
sports ir definēts kā centrs un pārējās sastāvdaļas – kā apakšsektori. Centru veido:
profesionālās vai pusprofesionālās komandas; starpskolu un starpkoledţu sporta departamenti;
pašvaldību un apgabalu rekreācijas departamenti; sporta un fitnesa klubi; profesionāli
sportisti, treneri un instruktori, kustamo sacensību dalībnieku īpašnieki (piemēram,
automašīnu un zirgu īpašnieki); citu notikumu un pakalpojumu raţotāji. Savukārt centra
darbību atbalsta: pirmais sektors, administrācija un sportistu darbību regulējošas asociācijas;
otrais sektors, Sporta preču raţotāji, vairumtirgotāji un mazumtirgotāji; trešais sektors, sporta
bāzes un objekti; ceturtais sektors, Sporta mediji (televīzija, radio, kabeļtīkli, ţurnāli un citi
periodiskie izdevumi), piektais sektors, Sporta vadības uzľēmumi (mārketings, sabiedriskās
attiecības, pasākumu menedţments) sportistu pārstāvniecība, finansu konsultācijas, u.c.),
sestais sektors, Valsts, pašvaldību un apgabalu sporta padomes un iestādes [112].
Arī Latvijā sporta nozares attīstību nodrošina liels skaits daţāda juridiskā statusa
institūciju un organizāciju. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir izveidojusi
sporta nozares vadības sistēmas teorētisko modeli, kurā ietilpst valsts, pašvaldību, nevalstiskās
organizācijas un uzľēmumi (4.attēls).
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4. attēls. Sporta vadības sistēma Latvijā [188]

Izprotot sporta nozīmi, sporta attīstības nodrošināšanai Latvijā valsts ir dibinājusi
institūcijas, iestādes un kapitālsabiedrības. Katrai no šīm organizācijām ir noteikti mērķi un
uzdevumi.
Kā vadošā institūcija sporta vadības sistēmā ir Latvijas Republikas Saeimas Izglītības,
zinātnes un kultūras komisijas Sporta apakškomisija.
Saskaľā ar Latvijas Republikas Satversmes 64.pantu likumdošanas tiesības pieder
Saeimai [108].
Lai gan Saeimas komisiju un apakškomisiju veidošana notiek katru reizi pēc
jaunievēlētās Saeimas sanākšanas, īpaša Saeimas struktūrvienība ar sportu saistītu jautājumu
risināšanai Latvijā kopš neatkarības atjaunošanas bijusi vienmēr. Pirmā tika izveidota ar LR
Augstākās Padomes 1991.gada 17.septembra lēmumu Par Augstākās Padomes komisijas
izveidošanu sporta un fiziskās kultūras jautājumu risināšanai Latvijas Republikā [145].
Saskaľā ar Saeimas kārtības ruļļa 166.pantu, komisija izskata likumprojektus,
priekšlikumus un iesniegumus uz Saeimas lēmuma pamata vai iesniedz tos pati, ja tie ir
saistīti ar komisijas mērķiem [178].
Tā kā Saeimas pieľemtie likumi, ne tikai ikgadējais likums par valsts budţetu, var tieši
ietekmēt sporta nozares attīstību, Sporta apakškomisijai ir būtiska loma sporta vadības
sistēmā.
Ministru kabinets Latvijā realizē izpildvaru, kas sevī ietver plašu kompetenci, tajā
skaitā tiesības izlemt sporta nozarei būtiskus jautājumus. Ministru kabinets darbojas
attiecīgajos likumos noteiktās kompetences ietvaros. Saskaľā ar Sporta likumā noteiktajiem
deleģējumiem Ministru kabinets:
 apstiprina Latvijas Nacionālo sporta padomi un tās priekšsēdētāju;
 apstiprina Latvijas Nacionālās sporta padomes nolikumu;
 nosaka kritērijus un kārtību, kādā sporta federācijai piešķir vai atľem tiesības vadīt un
koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā valstī, kā arī pārstāvēt valsti
attiecīgajā starptautiskajā sporta organizācijā;
 nosaka kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā;
 piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā;
 nosaka sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, kādām jāatbilst sporta
speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā;
 nosaka, kā organizējama sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības
aprūpe un medicīniskā uzraudzība;
 nosaka kārtību, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs
sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases
turnīros un finālsacensībās;
 nosaka kārtību, kādā norādāma informācija, ka pasākums tiek līdzfinansēts no valsts
budţeta, kā arī informācijas saturu [184].
Saskaľā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu tiešās pārvaldes institucionālo
sistēmu veido un tās darba organizāciju nosaka Ministru kabinets. Tāpat saskaľā ar Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 15.panta pirmo daļu Ministru kabinets izveido, reorganizē un
likvidē tiešās pārvaldes iestādes [198].
Tātad tieši Ministru kabinets pēc būtības pieľem galīgo lēmumu par jebkādām
izmaiľām valstiskajā sporta vadības sistēmā.
Ministru kabinets, kā to nosaka Sporta likums, izveido Latvijas Nacionālo sporta
padomi, kuras sastāvā iekļaujami ministri un republikānisko sporta organizāciju vadītāji.
Latvijas Nacionālā sporta padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts
21

sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī lēmumu
pieľemšanu ar sportu saistītajos jautājumos [184, 100].
Saskaľā ar Sporta likuma 9.panta 3.daļu, Latvijas Nacionālā sporta padome:
1) piedalās valsts sporta politikas izstrādē;
2) izstrādā priekšlikumus valsts budţeta līdzekļu sadalei sporta jomā un iesniedz tos
Izglītības un zinātnes ministrijai;
3) sniedz Ministru kabinetam priekšlikumus attiecībā uz naudas balvu piešķiršanu par
izciliem sasniegumiem sportā;
4) sniedz atzinumu par starptautisku sacensību (olimpisko spēļu, pasaules un Eiropas
čempionātu finālsacensību) rīkošanu Latvijā;
5) sniedz atzinumu par sporta bāzes atbilstību nacionālās sporta bāzes statusam;
6) iesaka Aizsardzības ministrijai un Iekšlietu ministrijai sporta veidus, kas atbalstāmi
šo ministriju iestādēs;
7) sniedz atzinumu Labklājības ministrijai par izcilu Latvijas sporta veterānu atbalsta
programmu [184].
Ministru kabinets atbilstoši savai kompetencei nozaru vadīšanai ir dibinājis ministrijas.
Sporta nozare kopā ar izglītības nozari un zinātni ir Izglītības un zinātnes ministrijas
pārvaldībā.
Izglītības un zinātnes ministrija, tās valsts sekretārs un Sporta departaments saskaľā ar
sporta vadības sistēmu, ir Ministru kabineta pakļautībā.
Izglītības un zinātnes ministrija sporta jomā:
1) īsteno vienotu valsts politiku;
2) izstrādā normatīvo aktu projektus;
3) īsteno mērķtiecīgu starptautisko sadarbību un nodrošina Latvijas pārstāvību
starptautiskajās sporta organizācijās;
4) veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus [184].
Saskaľā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2011.gada 14.jūnijā izdotā reglamenta
2.daļas 6.punktu ministrijas administratīvo vadību īstenoja valsts sekretārs. Saskaľā ar šī
reglamenta 8.2.5.punktu valsts sekretāra padotībā bija Sporta departaments. Savukārt
reglamenta 8.3.5.punkts noteica, ka Sporta departamenta sastāvā ir Sporta politikas nodaļa un
Sporta iestāţu un organizāciju nodaļa [80].
2012.gada 25.jūnijā spēkā stājās jauns Izglītības un zinātnes ministrijas reglaments un
Sporta departamenta vietā tika izveidots Sporta un jaunatnes departaments. Sporta un
jaunatnes departamenta kompetencē paralēli jaunatnes lietām ir šādas funkcijas:
 izstrādā politiku, kā arī organizē un koordinē politikas īstenošanu sporta jomā;
 veic sporta politikas rezultātu analīzi un izvērtējumu;
 ministrijas kompetences ietvaros koordinē sporta organizāciju darbību;
 normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un koordinē nacionālo sporta bāzu
darbību sporta jomā;
 normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā koordinē starptautiskajos līgumos paredzēto
saistību izpildi sporta jomā;
 atbilstoši ministrijas kompetencei izstrādā Latvijas nacionālo pozīciju projektus
Eiropas Savienības jautājumos sporta jomā;
 uzrauga sporta politikas īstenošanu;
 īsteno padotību pār valsts aģentūru Latvijas Sporta muzejs, ministrijas padotībā
esošajām iestādēm, kas piedalās sporta politikas īstenošanā;
 uzrauga biedrībai Latvijas Sporta federāciju padome deleģēto valsts pārvaldes
uzdevumu izpildi [81].
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Latvijas sporta vadības sistēmā iekļautas arī citu nozaru ministrijas, kurām saskaľā ar
Sporta likuma 6.pantu, saskaľojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, ir noteikta kompetence
sporta nozares mērķu sasniegšanai. Tās ir Veselības ministrija, Labklājības ministrija,
Aizsardzības ministrija un Iekšlietu ministrija.
Veselības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju:
1) nodrošina ar iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudţu) fizisko attīstību un fizisko
sagatavotību saistīto datu apkopošanu un analīzi;
2) organizē sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un
medicīnisko uzraudzību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
3) īsteno 2005.gada 19.oktobra Starptautiskās konvencijas pret dopingu sportā un
1989.gada 16.novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijas Nr.135 (turpmāk –
antidopinga konvencijas) noteikumu ieviešanai nepieciešamos pasākumus;
4) organizē dopinga kontroli Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
5) izstrādā sporta medicīnas programmas, to skaitā sportistu fiziskās rehabilitācijas
programmas, un koordinē sporta medicīnas jautājumus valstī [184].
Veselības ministra pakļautībā ir Sporta medicīnas valsts aģentūra. Saskaľā ar Sporta
medicīnas valsts aģentūras nolikumu (Ministru kabineta noteikumi Nr.47, izdoti 2005.gada
18.janvārī) aģentūrai ir šādas funkcijas:
1) sniegt valsts pārvaldes institūcijām informatīvu atbalstu iedzīvotāju fiziskās veselības
aprūpes un sporta politikas īstenošanā;
2) koordinēt sporta medicīnas stratēģijas īstenošanu;
3) veikt dopinga kontroli un citus pasākumus saskaľā ar antidopinga konvencijām;
4) apkopot un analizēt datus, kas saistīti ar iedzīvotāju (īpaši, – bērnu un pusaudţu)
fizisko attīstību un sagatavotību;
5) nodrošināt veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību sportistiem un bērniem ar
paaugstinātu fizisko slodzi, kā arī koordinēt veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības
pasākumus;
6) sniegt valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātpersonām sporta medicīnas,
iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī
veikt dopinga kontroles;
7) vadīt un īstenot sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes
programmas [185].
Labklājības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju:
1) atbalsta Latvijas Paralimpisko komiteju un tās izstrādātās programmas, kā arī veicina
sportistu invalīdu aprūpes programmu īstenošanu;
2) izstrādā programmu izcilu Latvijas sporta veterānu atbalstam un nodrošina minētās
programmas īstenošanu, ľemot vērā Latvijas Nacionālās sporta padomes atzinumu [190].
Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju:
1) izstrādā programmas jauniešu fiziskās sagatavotības uzlabošanai;
2) nodrošina karavīru vispārējo un speciālo profesionālo fizisko sagatavotību;
3) atbalsta valsts labāko sportistu – karavīru – treniľu un sacensību iespējas;
4) atbalsta atsevišķus sporta veidus Aizsardzības ministrijas iestādēs pēc Latvijas
Nacionālās sporta padomes ieteikuma [184].
Finanšu ministrijas kompetence sportā netiek atrunāta Sporta likumā, taču Sporta
likuma 9.panta 2.punktā tiek minēts, ka Nacionālās sporta padomes sastāvā ir arī finanšu
ministrs. Iedziļinoties Finanšu ministrijas 2012.gada 27.martā apstiprinātajā reglamentā, var
secināt, ka ministrija savā darbības kompetencē ir iekļāvusi arī sportu, izveidojot Budţeta
departamentu, kura sastāvā ir arī Izglītības, zinātnes, kultūras un sporta finansēšanas nodaļa
[184, 50].
Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju:
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1) nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās iestāţu darbinieku vispārējo un speciālo
profesionālo fizisko sagatavotību;
2) atbalsta valsts labāko sportistu – Iekšlietu ministrijas un tās iestāţu darbinieku –
treniľu un sacensību iespējas;
3) atbalsta atsevišķus sporta veidus Iekšlietu ministrijas iestādēs pēc Latvijas
Nacionālās sporta padomes ieteikuma [184].
Latvijas Sporta vadības sistēmā Ministru kabinetam padota ir arī Latvijas Pašvaldību
savienība. Latvijas Pašvaldību savienība ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno
Latvijas Republikas novadu un republikas pilsētu pašvaldības. LPS biedri ir visas 118
pašvaldības: 9 republikas pilsētu un 109 novadu pašvaldības [105].
Sporta likuma 10.panta 9.daļa nosaka, ka Latvijas pašvaldību sadarbību sporta jomā
koordinē, to kopīgās intereses pārstāv un īsteno biedrība Latvijas Pašvaldību savienība [184].
Savukārt Sporta likuma 7.pants nosaka pašvaldību darbību sporta jomā:
1. Pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā administratīvajā
teritorijā, ir tiesīgas:
1) noteikt par sportu atbildīgo darbinieku vai institūciju;
2) būvēt un uzturēt sporta bāzes un nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu;
3) sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu, veidošanos un darbību;
4) atbalstīt sporta speciālistu un citu sporta darbinieku tālākizglītību;
5) finansēt sporta sacensības;
6) finansēt licencētas sporta izglītības programmas un sporta pasākumus, ko īsteno to
administratīvajā teritorijā esošie sporta klubi.
2. Pašvaldības finansē licencētas sporta izglītības programmas to padotībā esošajās
akreditētajās sporta izglītības iestādēs [184].
Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotajā sporta vadības sistēmas teorētiskajā modelī
ir iezīmēta arī Jaunatnes sporta padome. Jaunatnes sporta padome ir konsultatīva un
koordinējoša koleģiāla institūcija, kas izveidota ar mērķi piedalīties jaunatnes sporta politikas
izstrādē, sekmēt jaunatnes sporta attīstību, sporta izglītības pilnveidi un sadarbību jaunatnes
sporta jomā [79]. Faktiski šī padome nedarbojas jau vairāk nekā trīs gadus.
Izglītības un zinātnes ministrijai ir kapitāldaļas 5 Valsts kapitālsabiedrībās – SIA
„Bobsleja un kamaniľu trase „Sigulda”, VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas
stadions”, SIA „Sporta centrs „Meţaparks”, SIA „Tenisa centrs „Lielupe” un SIA „Latvijas
Olimpiskā vienība”. Saskaľā ar likumu Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām (Saeimā pieľemts 2002.gada 26.septembrī) 1.panta 4.punktu valsts
kapitālsabiedrība ir kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder
valstij. Šī likuma 19.panta trešā daļa nosaka, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvim valsts vai
pašvaldības kontrolētajā kapitālsabiedrībā jāveicina likumos, Ministru kabineta noteikumos
un apstiprinātajās nozares attīstības koncepcijās, stratēģijās un citos nozares attīstību
reglamentējošos dokumentos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošana [163]. Tādējādi
kapitāla daļu pārvaldīšanas process kapitālsabiedrībās ir raksturojams kā sporta politikas
īstenošanas elements, līdz ar to arī šīs kapitālsabiedrības vērtējamas kā Latvijas sporta vadības
sistēmas elementi.
Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā ir arī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija.
Saskaľā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Satversmi (apstiprināta LR Saeimā
2007.gada 26.aprīlī) tā ir Latvijas Republikas valsts akadēmiskās un profesionālās izglītības,
zinātnes, kultūras un sporta institūcija. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas darbības
galvenais mērķis ir dot studentiem augstāko akadēmisko un augstāko profesionālo izglītību un
sagatavotību, attīstīt sporta zinātni un izkopt kultūru, lai saglabātu Latvijas Republikai
nepieciešamo intelektuālo un fizisko potenciālu, veicinātu to attīstību, nodrošinātu tautas
harmonisku attīstību [149].
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Latvijas sporta vadības sistēmā iekļauta vēl viena izglītības iestāde – Murjāņu sporta
ģimnāzija. Murjāľu sporta ģimnāzija saskaľā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2007.gada
9.marta rīkojumu Nr.206 „Par Murjāľu sporta ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu un
1996.gada 13.jūnija rīkojuma Nr.281 atzīšanu par spēku zaudējušu” 1.daļas 1.punktā ir
noteiks, ka Murjāľu sporta ģimnāzija ir valsts dibināta vispārējās izglītības un sporta
izglītības iestāde, kas atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā. Ģimnāzijas
darbības mērķi:
1. Izglītības procesa organizēšana atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartam,
vispārējās izglītības mācību priekšmetu standartiem, vispārējās izglītības programmām un
vispārējās izglītības mācību priekšmetu programmām;
2. Sportisko rezultātu sasniegšanas veicināšana olimpiskajos sporta veidos;
3. Izglītības vides veidošana.
Ģimnāzijas darbības pamatvirzieni ir izglītojošā, sportiskā un audzinošā darbība.
Ģimnāzijas uzdevumi ir:
1. Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmas atbilstoši normatīvajiem aktiem;
2. Sagatavot kandidātus Latvijas nacionālajām izlasēm startiem olimpiskajās spēlēs,
pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī gatavot Latvijas nacionālās izlases rezervi
olimpiskajos sporta veidos;
3. Sagatavot izglītojamos studijām un profesionālai sportiskajai darbībai;
4. Sniegt metodisko palīdzību sporta izglītības iestādēm;
5. Racionāli izmantot ģimnāzijai piešķirtos finanšu līdzekļus [129].
Īpaša iestāde ir Sporta muzejs. Valsts aģentūras Latvijas Sporta muzejs nolikuma, kuru
Ministru kabinets apstiprināja 2005.gada 26.jūlijā (MK noteikumi Nr.559), 1.daļā ir noteikts,
ka muzejs ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.
Ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Izglītības un zinātnes ministrijas starpniecību.
Aģentūras darbības mērķis ir ieinteresēt un informēt sabiedrību par fizisko kultūru un sportu –
aktīva un veselīga dzīvesveida pamatu, kas attīsta sabiedrības morālās un fiziskās spējas
garīgo un materiālo vērtību radīšanā [197].
Atskatoties retrospektīvi uz valsts dibināto institūciju un iestāţu skaitu un kompetenci,
jākonstatē, ka Izglītības un zinātnes ministrijā kopš 2005.gada bija izveidots amats – Izglītības
un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks sporta jautājumos. Šis amats, saskaľā ar
strukturālajām reformām Izglītības un zinātnes ministrijā 2009.gadā tika likvidēts. Sporta
vadības sistēmā būtisku lomu ieľēma Latvijas Sporta pārvalde, kas bija Izglītības un zinātnes
ministrijas padotības iestāde, kuras kompetences robeţas starp Izglītības un zinātnes
ministrijas valsts sekretāra vietnieku sporta jautājumos un Sporta departamentu bija stipri
izplūdušas, kā rezultātā 2009.gada 31.janvārī Latvijas Sporta pārvalde tika likvidēta. Reformu
rezultātā tika panākta sporta nozares optimizācija – no 42 sporta administrēšanā iesaistītajiem
darbiniekiem 2006.gadā jau 2010.gadā tie bija tikai 11 darbinieki. Reformas šo gadu laikā ir
skārušas arī Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo iestāţu skaitu – 2006.gadā bija
padotas 14 iestādes, bet 2010.gadā – tikai 2 iestādes.
Lielākā daļa organizāciju, kas ietilpst sporta vadības sistēmā, ir nevalstiskas
organizācijas. Visbieţāk nevalstiskās organizācijas rodas, lai apmierinātu kādu sabiedrības
vajadzību, kuru nerisina ne valsts, ne pašvaldība, ne bizness. Nevalstiskās organizācijas
sniedz cilvēkiem iespējas uzlabot savu un citu sabiedrības locekļu dzīves kvalitāti,
profesionāli pašapliecināties un augt personībām.
Nevalstiskās sporta organizācijas dibina un darbojas pagastos, pilsētās, novados. Tās ir
biedrības, sporta klubi, kas ne tikai sekmē kāda atsevišķa sporta veida attīstību, bet organizē
arī citas fiziskas aktivitātes, tādas kā ziemas peldēšana, nūjošana, nodrošina sporta attīstību
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noteiktām cilvēku grupām (skolēniem, studentiem, cilvēkiem ar invaliditāti u.tml.) vai sporta
attīstību kopumā noteiktā reģionā – pagastā, pilsētā, novadā.
Nevalstiskās sporta organizācijas – sporta klubi apvienojoties ir dibinājuši
republikāniskas organizācijas – biedrības – nacionālās sporta federācijas. Nacionālo sporta
federāciju mērķis ir vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā (veidos) vai darbības
jomā, kā arī pārstāvēt šo sporta veidu vai darbības jomu attiecīgajā starptautiskajā sporta
organizācijā [184].
Nacionālās sporta veidu federācijas savukārt ir apvienojušās un dibinājušas biedrību
Latvijas Sporta federāciju padome.
Biedrības Latvijas Sporta federāciju padome mērķi un uzdevumi saskaľā ar tās
statūtiem ir:
1) koordinēt Latvijā atzīto sporta federāciju darbību, pārstāvēt un īstenot to kopīgās
intereses;
2) pārstāvēt Latviju Eiropas Nevalstiskajā sporta organizācijā – European NonGovernmental Sports Organisation (ENGSO);
3) veikt Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos deleģētās funkcijas un noteiktos
uzdevumus [109].
Arī Sporta likumā tiek minēta biedrības Latvijas Sporta federāciju padome kompetence
sporta jomā. Sporta likuma 10.panta 6.daļa nosaka, ka Latvijā atzīto sporta federāciju darbību
koordinē, to kopīgās intereses pārstāv un īsteno sporta organizācija – biedrība Latvijas Sporta
federāciju padome. Vēl Sporta likums nosaka, ka biedrība Latvijas Sporta federāciju padome:
 pieľem lēmumu par sporta federācijas atzīšanu, atteikumu to atzīt vai lēmumu par
atzītās sporta federācijas statusa atľemšanu, pildot šo uzdevumu tā ir tiesīga izdot
administratīvos aktus;
 atzīto sporta federāciju reģistrā apkopo informāciju par atzītajām sporta federācijām,
kā arī uztur un pārzina atzīto sporta federāciju reģistru;
 kontrolē atzīto sporta federāciju darbību sporta jomā.
Saskaľā ar Sporta likuma 10.panta 6.daļu, veicot iepriekšminētos uzdevumus, biedrība
Latvijas Sporta federācijas padome ir Izglītības un zinātnes ministrijas funkcionālā pakļautībā
[184].
Biedrībai Latvijas Sporta federāciju padome, saskaľā Latvijas Sporta vadības struktūru
ir pakļautas sporta veidu federācijas – 2011.gada 1.janvārī biedrība Latvijas Sporta federāciju
padome bija atzinusi 77 federācijas [168].
Nozīmīga nevalstiskā organizācija, kuru dibinājuši olimpisko sporta veidu federāciju
pārstāvji, ir biedrība Latvijas Olimpiskā komiteja. Biedrības Latvijas Olimpiskā komiteja
statūtos noteiktie mērķi ir:
1) nodrošināt Latvijas pārstāvniecību Starptautiskajā olimpiskajā kustībā un Latvijas
sportistu un komandu piedalīšanos olimpiskajās spēlēs;
2) ievērojot olimpiskās kustības principus, attīstīt sportu un sporta izglītību Latvijā;
3) panākt godīgas spēles (fair play) principu, sporta ētikas normu un antidopinga
politikas ievērošanu sportā Latvijā [102].
Biedrības Latvijas Olimpiskā komiteja kompetence sportā ir atrunāta arī Sporta likuma
11.pantā, kas nosaka, ka:
1. Olimpisko kustību valstī vada un koordinē sporta organizācija – biedrība Latvijas
Olimpiskā komiteja;
2. Biedrība Latvijas Olimpiskā komiteja, kooperējot valsts, pašvaldību un savus finanšu
līdzekļus, īsteno šādas programmas:
1) olimpiskās izglītības programmu;
2) olimpiskās kustības jaunatnes programmu;
3) olimpiskās kustības reģionālās attīstības programmu;
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4) sporta veidu attīstības programmu;
5) programmu valsts labāko sportistu dalībai olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs
un citās starptautiskajās un reģionālajās kompleksajās sacensībās [184].
Biedrība Latvijas Olimpiskā komiteja ir dibinājusi (viena no dibinātājiem) šādas
nevalstiskās organizācijas – nodibinājums Olimpiešu sociālais fonds, nodibinājums Olimpisko
sacensību aģentūra, biedrība Latvijas Olimpiešu klubs un biedrība Latvijas Olimpiskā
akadēmija, ka arī desmit olimpiskos centrus.
Nodibinājuma Olimpiešu sociālais fonds darbības mērķi:
1) sadarbībā ar valsts un citām Latvijas sporta organizācijām, pašvaldībām un
komersantiem risināt jautājumus par labuma saľēmēju – Latvijas olimpiešu, izcilu bijušo
sportistu, treneru, sporta darbinieku un citu sporta veterānu sociālo un sadzīves apstākļu
apzināšanu un uzlabošanu, viľu materiālo un morālo vajadzību pilnīgāku apmierināšanu un
veselības uzlabošanu;
2) censties nodrošināt ar pabalstiem par mūţa ieguldījumu sportā olimpiskās medaļas
izcīnījušos sporta veterānus, izcilus bijušos Latvijas sportistus, trenerus un sporta darbiniekus
saskaľā ar Latvijas Republikas likumdošanu, izmantojot valsts budţeta un citus finanšu
līdzekļus;
3) popularizēt sabiedrībā, bet it īpaši jaunatnes vidū, bijušo Latvijas sportistu vārdus,
sasniegumus un to vēsturisko nozīmīgumu [133].
Nodibinājuma Olimpisko sacensību aģentūra statūtos noteikti šādi darbības mērķi:
1) sekmēt jaunatnes iesaistīšanos sportā, piedāvājot uz olimpiskajiem principiem
balstītas sistemātiskas un daudzveidīgas sporta sacensības;
2) organizēt Latvijas Jaunatnes ziemas un vasaras Olimpiādes un Olimpiskās dienas;
3) nodrošināt Latvijas komandu dalību Eiropas un Pasaules jaunatnes ziemas un vasaras
Olimpiskajās sacensībās;
4) veicināt sadarbību ar pašvaldībām (izglītības iestādēm) sporta jomā, sporta veidu
federācijām, masu medijiem un citām organizācijām;
5) izstrādāt un īstenot brīvprātīgo izglītojošās programmas pašvaldībās [143].
Biedrības Latvijas Olimpiešu klubs statūtos minētie darbības mērķi ir atbalstīt olimpisko
kustību Latvijā, popularizēt olimpisma filozofiju par sportu, mākslu, izglītību un ekoloģiju
[101].
Biedrības Latvijas Olimpiskā akadēmija darbības mērķis ir veicināt olimpisko ideju
izzināšanu un izplatību un atbalstīt LOK pasākumus olimpiskās vēstures izpētes, izglītības,
sporta zinātnes un olimpiskās kustības popularizēšanas jomās [147].
Patlaban Latvijā darbojas 10 olimpiskie centri – Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā,
Daugavpilī, Limbaţos, Siguldā, Cēsīs, Gulbenē un Jelgavā. 2001. gada 12.decembrī Latvijas
Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas sēdē tika pieľemti noteikumi par reģionālo un
sporta veidu olimpisko centru (OC) izveidi, kuru pamatā darbojas šādi pamatprincipi:
 projektus izstrādāt sadarbībā ar pašvaldībām un sporta veidu federācijām, nodrošinot
partnerības principu un ievērojot vispārējās prasības reģionālo un sporta veidu OC attīstībā;
 uzbūvēt OC lielākajās pilsētās, kurās ir augstskolas, tādējādi nodrošinot iespēju
nodarboties ar sportu ne tikai profesionāliem sportistiem un studentiem, bet ikvienam pilsētas
iedzīvotājam;
 paredzēt iespēju OC izmantot reģionālajiem kultūras, mākslas un citiem pasākumiem,
tādējādi pildot pašvaldības sociālo funkciju [118].
Biedrības – sporta federācijas cilvēkiem ar invaliditāti apvienojušās biedrībā Latvijas
Paralimpiskā komiteja Sporta likuma 9.panta 8.daļa noteikts, ka Latvijā atzīto invalīdu sporta
federāciju darbību Starptautiskajā Paralimpiskajā komitejā pārstāvētajos un citos invalīdu
sporta veidos koordinē, invalīdu sporta intereses pārstāv un īsteno sporta organizācija –
biedrība Latvijas Paralimpiskā komiteja [184].
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Biedrības Latvijas Paralimpiskā komiteja mērķi ir:
1) būt par Latvijas paralimpiskās kustības centru Latvijā;
2) veicināt invalīdu sporta veidu attīstību;
3) popularizēt sportu kā līdzekli, lai fiziski, garīgi un psiholoģiski rehabilitētu invalīdus
un palīdzētu viľiem iekļauties pilnvērtīgā sabiedriskā dzīvē [104].
Biedrības Latvijas Paralimpiskā komiteja dalīborganizācijas, jeb sporta federācijas
cilvēkiem ar invaliditāti ir Latvijas Invalīdu sporta federācija, Latvijas Bērnu un jaunatnes
sporta federācija, Latvijas Stājhokeja federācija, Latvijas Ratiņbasketbola sporta federācija,
Latvijas Invalīdu jāšanas federācija, Latvijas Neredzīgo sporta savienība [103].
Kā nevalstiskā organizācija sporta vadības sistēmā ir izcelta arī biedrība Latvijas Skolu
sporta federācija (LSSF). LSSF ir nevalstiska organizācija, kas apvieno Latvijas
vispārizglītojošās skolas un skolu sporta klubus ar mērķi veicināt to sporta attīstību un
jaunatnes piesaisti sporta nodarbībām [119].
Atsevišķi nevalstisko organizāciju sektorā ir izdalīta arī biedrība Latvijas Tautas sporta
asociācija, kuras galvenie mērķi ir radīt nepieciešamos apstākļus tautas sporta attīstībai
Latvijā un rast iespējas katram iedzīvotājam nodarboties ar fiziskām aktivitātēm [152].
Latvijas sporta vadības sistēmā ir atvēlēta vieta arī profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestādēm. 2011./2012.mācību gadā Latvijā darbojās 66 profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestādes [107]. Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļu, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt
biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus
kapitālsabiedrībās. Savukārt Sporta likuma 4.pants definē terminu „sporta izglītības iestāde” –
valsts, pašvaldību vai citu juridisko vai fizisko personu dibināta iestāde, kuras uzdevums ir
sporta izglītības programmu īstenošana, vai komersants, kuram sporta izglītības programmu
īstenošana ir viens no komercdarbības veidiem. Sporta likuma 7.panta 2.daļā ir definēts, ka
pašvaldības finansē licencētas sporta izglītības programmas to padotībā esošajās akreditētajās
sporta izglītības iestādēs. Lai arī Latvijas likumdošanā nav definēts, kas ir profesionālās
ievirzes sporta izglītības iestāde un kādi ir tās darbības mērķi, tomēr iepazīstoties ar vairāku
profesionālās ievirzes izglītības iestāţu nolikumiem, var secināt, ka to galvenais mērķis ir
īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītību [153, 184, 85, 95].
Nevalstisko organizāciju – biedrību Latvijas Sporta izglītības iestāţu direktoru padome
ir dibinājušas pašvaldību profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes. Šīs biedrības
darbības mērķi ir risināt jautājumus, kas saistīti ar Latvijas sporta skolu un sporta klubu
darbību, pārstāvēt to intereses valsts institūcijās un citās organizācijas, veicināt jaunatnes
sporta attīstību un pilnveidot sporta sistēmu Latvijā [37].
Nozīmīga loma sporta attīstībā valstī atvēlēta arī pašvaldībām (118 kopskaitā). Likuma
Par pašvaldībām 15.pantā ir noteikta pašvaldības autonomā funkcija: „nodrošināt veselības
aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu” [154].
Saskaľā ar Sporta likuma 7.panta 1.daļu pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un
sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas:
1) noteikt par sportu atbildīgo darbinieku vai institūciju;
2) būvēt un uzturēt sporta bāzes un nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu;
3) sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā – sporta klubu, veidošanos un darbību;
4) atbalstīt sporta speciālistu un citu sporta darbinieku tālākizglītību;
5) finansēt sporta sacensības;
6) finansēt licencētas sporta izglītības programmas un sporta pasākumus, ko īsteno to
administratīvajā teritorijā esošie sporta klubi [184].
Katra pašvaldība šīs ar likumu noteiktās tiesības realizē pēc saviem ieskatiem un
finansiālajām iespējām, pieľemot darbā par sportu atbildīgus darbiniekus, dibinot sporta
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centrus, sporta skolas, ceļot un uzturot sporta bāzes, atbalstot sporta organizācijas un sporta
pasākumus.
Savukārt 10.panta 9.daļā noteikts, ka Latvijas pašvaldību sadarbību sporta jomā
koordinē, to kopīgās intereses pārstāv un īsteno biedrība Latvijas pašvaldību savienība [184].
Izpētot Latvijas sporta nozares vadības sistēmu, autore secina, ka Izglītības un zinātnes
ministrijas izstrādātais sporta vadības sistēmas teorētiskais modelis (5.attēls) pilnībā neataino
esošo situāciju valstī. Sistēmā nav ievēroti vadības līmeľi, sporta klubi nav sasaistīti ar sporta
federācijām. Sistēmā nav iekļautas sporta bāzes un fitnesa klubi (arī sporta klubi), kuri, pēc
juridiskā statusa būdami kapitālsabiedrības, tomēr nodrošinot iedzīvotājiem iespēju fiziski
pilnveidoties, sekmē valstī noteikto sporta mērķu sasniegšanu.
Analizējot esošo valsts politiku sporta nozares vadības jautājumos, redzams, ka
galvenās sporta attīstītājas ir nevalstiskās sporta organizācijas. No tām lielākās pilnvaras
saskaľā ar Sporta likumu valsts ir deleģējusi biedrībai Latvijas Olimpiskā komiteja.
Ļoti būtiska loma sporta vadības jautājumos ir pašvaldībām. Neskatoties uz to, ka
pašvaldību darbību sporta jautājumos uzdots koordinēt biedrībai Latvijas Pašvaldību
savienība, autore uzskata, ka šai organizācijai ir pārāk daudz jautājumu, kas jārisina, un
sportam neatliek ne zināšanu, ne laika. Autore uzskata, ka jāpalielina valsts institūciju – IZM
Sporta un jaunatnes departamenta loma pašvaldību darbības pilnveides sekmēšanā sporta
jautājumos.
Autore uzskata, ka fitnesa industrija arī sekmē valsts sporta nozares mērķu sasniegšanu
un ka uzľēmumi, kas sniedz šādus pakalpojumus, jāiekļauj nozares vadības sistēmā, kā arī
jāvērtē to devums un jāsekmē attīstība.

1.1.4. Sporta nozares resursi
Lai izvērtētu sporta nozares attīstību un plānotu tās tālāku attīstību, ir būtiski apzināt tās
funkcionēšanai nepieciešamos resursus.
Ikvienas nozares, tajā skaitā, sporta nozares darbībai, mērķu sasniegšanai ir
nepieciešami šādi resursi:
 darbaspēka resursi (personāls, speciālisti);
 finanšu resursi (īstermiľa un ilgtermiľa kapitāls);
 materiālu resursi (pamatlīdzekļi, izejvielas, gatavā produkcija);
 informācijas resursi (lēmumu pieľemšanai nepieciešamie dati) [172].
Darbaspēka resursi. Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumi Nr.461
„Profesiju klasifikators” piedāvā šādu ar sportu saistītas profesijas grupu – sporta un fiziskās
sagatavotības speciālisti, to sadalot šādi:
 vadītājs/direktors/ pārvaldnieks sporta jomā;
 vadītāja vietnieks, izpilddirektors sporta jomā;
 sporta organizators;
 individuālie un komandu sporta veidu sportisti – atlēts, sacīkšu braucējs, ţokejs,
profesionāls sportists, alpīnists;
 vecākais treneris;
 sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti – sporta instruktors, sporta
tiesnesis, sporta treneris, sporta metodiķis, sporta speciālists;
 fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori – vingrošanas
nodarbību instruktors, trenaţieru zāles instruktors, sporta pasākumu organizators, sporta spēļu
vadītājs [173].
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Sporta likuma 1.panta 9.punktā definēta sportista būtība – fiziskā persona, kas
nodarbojas ar sportu un piedalās sacensībās, taču 19.pantā definēta profesionāla sportista
būtība – fiziska persona, kas uz darba līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta
sacensībām un piedalās tajās [184]. Tātad – arī sportists ir profesija.
Profesija – vadītājs sporta jomā ir attiecināma uz plašu organizāciju spektru. Latvijā
vadītāji sporta jomā nepieciešami darbam pirmkārt, – valsts iestādēs un institūcijās – par
sportu atbildīgās amatpersonas valsts līmenī, daţādu valsts sporta aģentūru vadītāji; otrkārt, –
vadītāji pašvaldību iestādēs un institūcijās – par sportu atbildīgie darbinieki novados,
profesionālās pilnveides izglītības iestāţu (sporta skolu) vadītāji; treškārt, – kapitālsabiedrību
vadītāji sporta iestādēs, kurās valsts ir daļu turētājs; ceturtkārt, – nevalstisko organizāciju –
federāciju, sporta klubu un citu sporta organizāciju vadītāji. Arī sporta būvju vadītājus
pieskaitām pie vadītājiem sporta jomā [70].
Profesiju klasifikatorā atsevišķi nav izdalīti sporta skolotāji, bet tā ir sporta nozares
būtiska sastāvdaļa [70, 111, 130].
Sporta nozarei nepieciešami arī sporta ārsti [111, 130].
Sports nevar attīstīties bez brīvprātīgo darba. Ne vienmēr brīvprātīgie saľem
atalgojumu, taču to nozīme sporta nozares attīstībā ir būtiska ekonomiskā aspektā [23].
Finanšu resursi. Tā kā sporta nozarē iesaistīto organizāciju loks ir ļoti plašs – gan
biedrības, gan pašvaldību dibinātas iestādes, gan komersanti, ļoti plašs veidojas arī sporta
nozares finansējums. Kā primārais sporta nozares finanšu avots ir valsts budţets, kurā katru
gadu konkrēta naudas summa paredzēta sportam [70, 88].
Arī pašvaldības no sava budţeta sportam var piešķirt finansējumu, kurš tiek tērēts sporta
vajadzībām attiecīgās pašvaldības teritorijā [196, 88].
Sporta nozares attīstībā svarīgs ir sponsoru atbalsts [11].
Valsts atbalsta arī uzľēmumu ziedojumus sporta sabiedriskā labuma organizācijām,
piešķirot ienākumu nodokļa atlaides [155].
Savukārt nevalstiskajām organizācijām ir iespēja savu budţetu veidot arī no biedru
naudām un papildināt ar ienākumiem no saimnieciskās darbības, piemēram, sacensību
rīkošanas, sporta inventāra, sporta objektu izīrēšanas u.tml. [11, 93].
Ievērojamu finansiālu devumu sporta nozares attīstībai sniedz arī Eiropas Savienības
struktūrfondi [42].
Materiālu resursi. Sporta nozare nav iedomājama bez sporta bāzēm. Latvijā pieejamās
sporta bāzes iedala šādi: sporta bāzu objekti, piemēram, tenisa korti; kompleksie sporta centri,
kas piemēroti vairāku sporta veidu attīstībai; multifunkcionālas sporta bāzes, kas piemērotas
sportam un kultūras pasākumiem [13].
Svarīgs resurss ir sporta iekārtas – daţādi trenaţieri un inventārs, kas nodrošina sporta
nodarbību norisi [111, 130, 180].
Informācijas resursi. Sakarā ar to, ka sporta nozarē ir tik plašs iesaistīto darbspēka
resursu klāsts, tai ir arī plašs nepieciešamo informācijas resursu klāsts. Kā svarīgs
informācijas resurss ir jāmin zinātniskie pētījumi, kas sniedz plašu informāciju par
jaunākajiem atklājumiem sporta nozarē [33].
Sporta nozares funkcionēšanai būtisks informācijas resurss ir metodiskie materiāli [74].
Metodiskie materiāli sniedz informāciju par daţādiem sporta nozarei svarīgiem
aspektiem, piemēram, sportistu vispusīgā fiziskās sagatavošana u.tml. aspekti. Neatľemama
informācijas resursu sastāvdaļa ir datubāzes, kas iekļauj aktuālo sporta informāciju [6].
Datubāzēs var tikt apkopota aktuāla informācija par sacensībām, sacensību rezultātiem,
treniľu nodarbību iespējām, sporta bāzu pieejamību, sporta speciālistiem u.tml. aspektiem.
Sporta nozares resursu struktūra attēlota 5.attēlā.
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SPORTA NOZARE

Darba spēka resursi
sportisti
sporta skolotāji,
pasniedzēji
treneri, vec. treneri
sporta ārsti
sporta būvju vadītāji
tiesneši
brīvprātīgie
vadītāji sporta jomā:

valsts iestādēs,
institūcijās
(ministrijas, valsts
aģentūras u.tml.)
pašvaldību iestādēs,
institūcijās

Finanšu resursi

Materiālu resursi

valsts budţets

sporta bāzes un
objekti

Informācijas resursi
zinātniski pētījumi
metodiski materiāli

pašvaldību
budţets
pašvaldību
budţets
pašvaldību
sponsoru līdzekļi
budţets

sporta iekārtas un
inventārs

datubāzes:
par sacensību
organizēšanu

biedru naudas

par sacensību
rezultātiem

ziedojumi
par treniľu,
nodarbību iespējām

ienākumi no
saimnieciskās
darbības
(nodarbību
organizēšana,
sacensību
rīkošana, sporta
objektu, inventāra
īre, reklāmas
nešana, u.tml.)

par sporta bāzēm

par sporta
speciālistiem

Eiropas fondu
finansējums

kapitālsabiedrībās

nevalstiskajās
organizācijās
(biedrībās un
nodibinājumos)

5.attēls. Sporta nozares resursi (autores izstrādāts)
Sporta nozarei kā jebkurai citai nozarei ir nepieciešami darba spēka, finanšu, materiālie
un informācijas resursi. Šo resursu nodrošināšanā iesaistās valsts un pašvaldības, sabiedrība
un tās locekļi, kā arī tiek piesaistīts Eiropas fondu finansējums.
Apzinoties, ka sportam ir liela nozīme gan indivīda, gan sabiedrības funkcionēšanā, ir
ļoti būtiski, lai valstij būtu konkrēta vīzija par sporta attīstību.
Vatts D.C. (2003) definē, ka sporta attīstība ir cilvēku iespēja nodarboties ar sportu,
viľu interešu nodrošināšana un uzlabošana jebkurā viľu spēju līmenī. Vatts D.C. skaidro, ka
sporta attīstība nav rīcība tikai sporta attīstīšanai, bet tā ir arī indivīda attīšana sportā un sporta
organizāciju attīstīšana, lai labāk nodrošinātu sportu. Savukārt kā galvenos principus sporta
attīstībai tiek minēta iespēja nodarboties ar sportu, kā arī jaunu būvju celtniecību [202].
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Īdijs J. (1993) skaidro, ka sporta attīstība ir plānota, strukturēta un uz sasniegumiem
balstīta, pozitīvu izmaiľu veicināšana un attīstīšana organizācijas un personu uzvedībā. Īdijs J.
attīstību definē kā procesu, kurš nodrošina visu vecumu cilvēkiem to interešu un spēju līmenī
kļūt labākiem un būt pārākiem viľu izvēlētajās sporta aktivitātēs [41].
Vatts D.C. ir definējis arī sporta attīstības pamatvērtības:
1) Dalībniekiem vienmēr ir jābūt procesa uzmanības centrā: organizatoriem jānodrošina
visas iespējas, jākoordinē un jāvada sports, izejot no dalībnieku vēlmēm un jābūt pret tām
elastīgiem;
2) Sporta attīstībai jānodrošina dalībniekiem iespēja sasniegt un nodrošināt
pašrealizāciju viľu izvēlētajā sporta aktivitātē;
3) Aizspriedumiem pret cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai cilvēkiem, kuri cieš no
sociāliem vai ekonomiskiem trūkumiem, no rasisma, dzimumu nevienlīdzības, eidţisma –
nav vietas sporta attīstībā;
4) Ikvienam dalībniekam ir tiesības uz vidi, kas nodrošina fizisko un personīgo drošību,
kurā viľš jūtas fiziski un personiski drošs [202].
Grīna B.C. (2005) ir formulējusi, ka sporta attīstības sistēmām ir divi galvenie
uzdevumi: pirmais – palielināt ar sportu aktīvi nodarbojošos skaitu; otrais – uzlabot sporta
sasniegumus [58].
Sporta attīstība no saviem pirmsākumiem, kad 776.gadā p.m.ē. tas bija reliģiska rituāla
sastāvdaļa, un pirmsākumiem mūsu ēras 16.gs., kad tas tika uzskatīts par brīvā laika
pavadīšanas veidu, mūsdienās sports globalizācijas un komercializācijas iespaidā ir kļuvis par
neatľemamu indivīda un sabiedrības funkcionēšanas sastāvdaļu. Latvijā sporta vadību realizē
Izglītības un zinātnes ministrija, kopumā sporta vadības sistēmā iesaistot vairāk nekā 100
valsts un nevalstiskās organizācijas. Sporta nozares funkcionēšanu Latvijā nodrošina četru
veidu resursi, pirmkārt, – darba spēka resursi (sporta skolotāji, pasniedzēji, treneri, sporta
ārsti, sporta būvju vadītāji, tiesneši, vadītāji sporta jomā); otrkārt, – finanšu resursi (valsts
budţets, sponsoru līdzekļi, pašvaldības budţets, biedru naudas, ziedojumi, ienākumi no
saimnieciskās darbības, Eiropas fondu finansējums); treškārt, – materiālu resursi (sporta bāzes
un objekti, sporta iekārtas un inventārs); ceturtkārt, – informācijas resursi (zinātniskie
pētījumi, metodiskie materiāli, datubāzes). Sporta nozares darbība Latvijā ir ļoti vispusīgi
reglamentēta – to reglamentē vairāk nekā 40 normatīvo dokumentu. Taču, lai sporta attīstība
notiktu mērķtiecīgi un sekmīgi, valstij ir nepieciešama sporta nozares stratēģiskā plānošana.

1.2. Sporta stratēģiskā plānošana
1.2.1. Stratēģiskā plānošana, tās saturs un modeļi
No teorētiskā viedokļa stratēģiskajai plānošanai ir ļoti plaša viedokļu un pieeju
daţādība, taču literatūrā nav iespējams atrast īpaši izstrādātus sporta nozares attīstības
stratēģiskās plānošanas modeļus. Autores mērķis ir apskatīt stratēģiskās plānošanas
teorētiskos aspektus no daţādiem skatupunktiem, lai rezultātā sniegtu optimālu definīciju
sporta stratēģiskajai plānošanai.
Vadības zinātnes pamatā ir vadības cikls, kuru jau 1896.gadā izstrādāja Fajols H.,
definējot piecas vadības funkcijas: plānošanu, organizēšanu, koordinēšanu, komandēšanu un
kontroli. Vadības zinātnei attīstoties, vairums zinātnieku uzskata, ka galvenās vadības
funkcijas ir plānošana, organizēšana, motivēšana, koordinēšana un kontrole [57, 60, 69, 65,
172, 205].
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Vadības funkciju vidū īpaša nozīme tiek piešķirta plānošanas funkcijai. Certo S.C.
(2003) uzskata, ka plānošana ir primārā vadības funkcija, uz kuras pamata tiek veidotas
pārējās vadības funkcijas [18].
Griffins R.V. (1990) skaidro, ka plānošana ir vispusīgs process, kas iekļauj mērķu
noteikšanu, attīstības plāna izstrādi un citas ar šīm darbībām saistītas aktivitātes. Savukārt
plāns ir veids kā sasniegt mērķus, bet mērķis ir apstākļi, kurus organizācija vēlas sasniegt
[60]. Certo S.C. (2003) uzskata, ka plānošana ir vadības sistēmas uzdevumu noteikšanas
process, kurā nosaka ceļu, kā tiks sasniegti mērķi [18]. Praude V. un Beļčikovs J. (2001)
daudz vairāk paplašina plānošanas definīciju, skaidrojot, ka plānošana ir organizācijas mērķu
noteikšana, rūpīga situācijas izpēte un mērķu sasniegšanas stratēģiskās, taktiskās un
operatīvās darbības izstrāde [172].
Praude V. un Beļčikovs J. (2001) plānošanu iedala šādi:
 stratēģiskā plānošana – virzīta uz organizācijas jaunu iespēju noteikšanu, jaunu
produktu izstrādi u.tml.;
 taktiskā plānošana – virzīta uz organizācijas esošo iespēju izpēti un noteikšanu
(resursi, produkti, rezultāti u.tml.);
 operatīvā plānošana ir virzīta uz organizācijas pašreizējo iespēju īstenošanu [172].
Zinātnieki uzskata, ka jebkurai organizācijai veidojas visi trīs plānošanas veidi un ka tie
ir savā starpā ir cieši saistīti vai precīzāk – izriet viens no otra. Griffins R.V. (1990) izstrādājis
organizācijas plānošanas procesu, ko ataino 6.attēls. Griffins R.V. skaidro, ka no misijas izriet
stratēģiskie mērķi, kas palīdz izveidot stratēģisko plānu. Stratēģiskie plāni tiek izstrādāti, lai
sasniegtu stratēģiskos mērķus, jeb, konkrētāk precizējot, – galvenais plāns, kurā tiek izklāstīti
lēmumi par resursu asignēšanu, prioritātēm un nepieciešamajiem rīcības soļiem, lai sasniegtu
stratēģiskos mērķus. Taktiskie plāni tiek radīti, lai sasniegtu kādas stratēģiskā plāna daļas, un
definēti kā plāni, kuriem ir jāsasniedz taktiskie mērķi, savukārt operatīvie plāni tiek radīti,
ľemot vērā taktiskos plānus, lai sasniegtu operatīvos mērķos [60].
Organizācijas misija
(rezultāts, priekšnoteikumi, vērtības, virzieni)
Stratēģiskie mērķi

Stratēģiskie plāni

Taktiskie mērķi

Taktiskie plāni

Operacionālie mērķi

Operacionālie plāni

6.attēls. Organizācijas plānošanas process [60]
Praude V. un Beļčikovs J. (2001) skaidro, ka plānošana tiek veikta vairākos līmeľos –
tautsaimniecības plānošana, reģionālā plānošana, organizācijas plānošana, organizācijas
struktūrvienības plānošana, kā arī nozares plānošana, kas ir tautsaimniecības plānošanas
sastāvdaļa ar noteiktām īpatnībām [172]. Autore šajā pētījumā uzmanību koncentrē tieši uz
konkrētas nozares – sporta nozares plānošanu.
Zinātnieki klasificē arī plānošanas principus, kas jāievēro jebkura plāna izstrādē:
 kompleksa pieeja;
 detalizēta pieeja;
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 precizitāte;
 skaidrība;
 nepārtrauktība;
 elastīgums [172].
Stratēģiskās plānošanas teorijas aizsākumi meklējami 19.gs. 60. – 70.gados. Mintzbergs
H., Ālstrends B. un Lempels Dţ. (2001) ir formulējuši stratēģijas veidošanas desmit skolas:
1. Dizaina skola – stratēģijas kā domāšanas process;
2. Plānošanas skola – stratēģijas veidošana kā formāls process;
3. Pozicionēšanas skola – stratēģijas veidošana kā analītisks process.;
4. Uzľēmējdarbības skola – stratēģija kā vīzijas īstenošanas ceļš;
5. Kognitīvā skola – stratēģijas veidošana kā mentāls process;
6. Mācīšanās skola – stratēģijas veidošana kā augošs process;
7. Varas skola – stratēģijas veidošana kā pārrunu process;
8. Kultūras skola – stratēģijas veidošana kā kolektīvs process;
9. Vides skola – stratēģijas veidošana kā reakcija uz ārējo vidi;
10. Konfigurācijas skola – stratēģijas izstrāde kā transformācijas process [129, 207].
Jēdzienam stratēģija ir vairākas definīcijas, kuras galvenokārt ir saistītas ar militāro
jomu. Tās rašanās ir meklējama pirms vairāk nekā 2500 gadiem, kad Sun Tzu traktātā „Kara
māksla” definēja stratēģijas pamatnoteikumus kauju veikšanai [192]. Mūsdienās šis termins ir
paplašinājis savu ietekmi un kļuvis aktuāls vadības teorijā, kā rezultātā ar šo terminu tiek
skaidroti gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi procesi.
Čandlers A. (1962) īsi un kodolīgi definē, ka stratēģija ir ilgtermiľa mērķu noteikšana,
rīcības virzienu pieľemšana un nepieciešamo resursu piešķiršana, lai sasniegtu šos mērķus
[21].
Plašāku skaidrojumu sniedz Kvinns J.B. (1991) – stratēģija ir paraugs vai plāns, kas
apkopo organizācijas galvenos mērķus, politiku un rīcības sekas vienotā veselumā. Labi
formulēta stratēģija palīdz sakārtot un izvietot organizācijas resursus mainīgā stāvoklī,
balstoties uz to iekšējām iespējām un trūkumiem, prognozējot izmaiľas vidē un konkurentu
rīcību [128].
Mintzbergs J.H. (1991) stratēģiju raksturo ar pieciem aspektiem: plāns, gājiens,
paraugs, nostāja vai perspektīva [128].
Ieejot 21.gadsimtā, teorētiķi, runājot par organizācijas menedţmentu, stratēģiju saprot
kā darbības virzienu – organizācijas ilgtermiľa pamatmērķu un darbības virzienu noteikšanu,
to sasniegšanai nepieciešamo resursu izdalīšanu kā arī uz drošu nākotni virzītas idejas un
rīcību [120, 172].
Tūlīt pēc termina stratēģija teorētiķi skaidro terminu stratēģiskā plānošana.
Stratēģisko plānošanu kā metodi organizēšanas pozicionēšanai caur tās resursu
prioritizēšanu, balstoties uz tās mērķiem, cenšoties virzīties mērķu virzienā un attīstoties
konkrētā laika periodā, definē Vilkinsons G. un Monkhauss E. (1994) [204].
Savukārt citi teorētiķi stratēģisko plānošanu uztver kā stratēģiskā menedţmenta
sastāvdaļu un formulē kā dzīvotspējīgu savienojumu starp organizācijas ilgtermiľa mērķiem,
resursiem un vides apstākļiem veidošanu ar noteiktām metodēm un aktivitātēm un definē 3 –
5 gadu ilgam periodam [172].
Brusons J.M. ( 2004) stratēģisko plānošanu skaidro kā disciplinētas pūles radīt
fundamentālus lēmumus un fundamentālu rīcību, kas veido un vada to, kas organizācija ir, ko
tā dara, kāpēc tā dara to [16].
Pēc daţādu sporta nozares un stratēģiskās plānošanas teoriju analīzes var definēt, ka
stratēģiskā plānošana sporta nozarē ir ilgtermiņa plānošana, atbildot sporta nozarē pašlaik
esošajām problēmām, kas atspoguļota plānā, ar iespēju tajā veikt izmaiņas, notiekot
izmaiņām iekšējā un ārējā vidē.
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Stratēģiskās plānošanas procesā teorētiķi izdala atsevišķas sastāvdaļas – soļus, posmus,
kopumā, galvenokārt, nosaucot tos par modeļiem. Modelis – mākslīgi izveidots
eksperimentālā pētījuma līdzeklis un objekts, kas ietver oriģināla īpašības un eksperimenta
brīdī aizstāj oriģinālu. Tas ir vienkāršots oriģināla atveidojums, kas aizstāj oriģinālu tik lielā
mērā, ka modeļa pētīšana sniedz jaunu informāciju par attiecīgo objektu [169].
Piemēram, Īdijs D.C. (1983) nosaka, ka stratēģiskās plānošanas process sastāv no 5
galvenajiem soļiem: vides novērtēšana; vājo un stipro pušu resursu novērtēšana; stratēģijas
formulēšana; resursu piešķiršana un ieviešana [40].
Izdalot stratēģiskās plānošanas procesā atsevišķas sastāvdaļas un sarindojot tās noteiktā
secībā, zinātnieki ir veidojuši modeļus.
Balstoties uz vairāku autoru teorijām par stratēģiskās plānošanas procesa sastāvdaļām,
Čafē E.E. (1985) izstrādāja trīs stratēģiju modeļus: lineārās stratēģijas modelis, adaptīvās
stratēģijas modelis un skaidrojošās stratēģijas modelis. Lineārās stratēģijas modeļa nolūks ir
mērķa sasniegšana, un šo modeli raksturo stratēģijas plānošana, stratēģijas formulēšana un
stratēģijas ieviešana. Adaptīvās stratēģijas modeļa nolūks ir organizācijas mainīšanās līdz ar
izmaiľām apkārtējā vidē, taču skaidrojošās stratēģijas modeļa mērķis ir leģitimitāte, un
stratēģija fokusējas uz organizācijas iesaistītajām pusēm un iespējamajām iesaistītajām pusēm
[19].
Maknamara C. (2000) aprakstījis 5 vadošos stratēģiskās plānošanas modeļus valsts
organizācijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām; tie ir: pamata stratēģiskās plānošanas
modelis, uz mērķi virzīts stratēģiskās plānošanas modelis, sakārtotības stratēģiskās plānošanas
modelis, scenārija plānošanas modelis, pašorganizācijas stratēģiskās plānošanas modelis
[123].
Pamata stratēģiskās plānošanas modelis. Šo stratēģiskās plānošanas modeli rekomendē
izmantot organizācijām, kuras ir ļoti mazas un kurām iepriekš nav bijis stratēģiskā plānā. Šo
plānošanas modeli parasti pielieto augstākā līmeľa vadītāji un stratēģiskās plānošanas procesā
veic šādas funkcijas:
1. Misijas izvirzīšana – šis apgalvojums skaidro, kāpēc organizācija pastāv. Laika gaitā
misija mainās.
2. Mērķu, kuri organizācijai ir jāsasniedz, lai izpildītu savu misiju izvēle.
3. Īpašas pieejas vai stratēģijas, kuras ir jāīsteno, novērtējot izmaiľas iekšējā un ārējā
vidē, noteikšana.
4. Rīcības plāna izstrāde, lai īstenotu stratēģiju – tiek definētas aktivitātes, kas ir jāveic
konkrētām organizācijām, struktūrdaļām, piemēram, departamentiem. Uzdevumiem ir jābūt
skaidri definētiem, lai varētu secināt, vai šie uzdevumi ir realizēti.
5. Plāna monitorings un plāna uzlabošana – plānotājiem regulāri ir jāapkopo
informācija, vai mērķi ir sasniegti un vai rīcības plāns tiek realizēts. Iespējams, vislielākais
stratēģiskās plānošanas panākumu rādītājs ir pozitīvas informācijas ieguve no organizācijas
darbībā iesaistītajām pusēm [123].
Uz mērķi virzīts stratēģiskās plānošanas modelis. Autori šo modeli uzskata par daudz
efektīvāku stratēģiskās plānošanas modeli nekā Pamata stratēģiskās plānošanas modelis.
Plānā veicamos soļus organizācijas var nedarīt katru gadu. Uz mērķi virzīta plānošana paredz
šādas darbības:
1. Iekšējās/ ārējās vides identificēšana ar SVID analīzi;
2. Stratēģiskā analīze, lai identificētu un prioritizētu galvenos mērķus;
3. Stratēģijas vai programmas izstrādāšana mērķu sasniegšanai;
4. Vīziju, misiju un vērtības izstrāde un uzlabošana (daţas organizācijas vispirms sāk ar
šo soli);
5. Rīcības plānu izveide (uzdevumi, nepieciešamie resursi, atbildīgie);
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6. Mērķu un stratēģijas apstiprināšana, misijas, vīzijas, stratēģiskā plāna rīcības plānu
pilnveidošana, u.tml.;
7. Gada operatīvo plānu izstrāde;
8. Budţeta vienam gadam izstrāde un apstiprināšana;
9. Operatīvā plāna vienam gadam vadīšana;
10. Stratēģisko plānu monitorēšana/ izskatīšana/ novērtēšana [123].
Sakārtotības stratēģiskās plānošanas modelis. Šī modeļa mērķis ir izveidot ciešu saikni
starp organizācijas misiju un resursiem, ar kuriem operatīvi pārvaldīt organizāciju. Šis
modelis var būt efektīvs organizācijām, kuras vēlas precīzi regulēt stratēģijas vai izprast,
kāpēc organizācijas nedarbojas. Galvenie soļi:
1. Plānošanas grupa definē misiju, programmas, resursus un nepieciešamo atbalstu;
2. Identificē, kas strādā labi un kam ir nepieciešami uzlabojumi;
3. Identificē, kā būtu jāveic šie uzlabojumi;
4. Iekļauj uzlabojumus kā stratēģijas stratēģiskajā plānā [123].
Scenārija stratēģiskās plānošanas modelis. Šo modeli var izmantot mijiedarbībā ar
citiem modeļiem, lai izveidotu stratēģisko domāšanu. Šo modeli galvenokārt var pielietot,
identificējot stratēģiskos mērķus un uzdevumus. Veic šādas darbības noteiktā secībā:
1. Izvēlas daţus ārējos ietekmējošos faktorus un iedomājas izmaiľas, kā tie ietekmētu
organizāciju, piemēram, izmaiľas likumdošanā, demogrāfiskās izmaiľas u.tml.;
2. Ľemot vērā šos faktorus, apsprieţ trīs daţādus organizācijas nākotnes scenārijus,
iekļaujot pozitīvu iznākumu, negatīvu iznākumu un saprātīgu iznākumu, kas var izveidoties
organizācijā šo faktoru ietekmē. Negatīvā scenārija apskate bieţi ierosina motivāciju mainīt
organizāciju;
3. Iesaka, ko organizācijai vajadzētu darīt, vai izveido potenciālās stratēģijas katrā no
trijiem scenārijiem, lai reaģētu uz izmaiľām;
4. Plānotāji ātri atklāj kopējo viedokli vai stratēģijas, kuras atbildēs uz ārējām
izmaiľām;
5. Izvēlas vēlamākas izmaiľas, kuras organizācija vēlas sasniegt, piemēram, tuvākajos
trīs vai piecos gados, un identificē stratēģijas, kuras organizācija realizēs, lai reaģētu uz
izmaiľām [123].
Organiskais vai pašorganizējošais stratēģiskās plānošanas modelis. Šī pieeja
stratēģiskajai plānošanai ir līdzīga organisma attīstībai. Galvenie soļi ir:
1. Noskaidrot un definēt organizācijas kultūras vērtības, pielietojot dialoga un diskusiju
metodes;
2. Definēt grupas vīziju organizācijai, pielietojot dialoga un diskusiju metodes;
3. Regulāri, piemēram, reizi ceturksnī, veikt apspriedi par to, kas būtu jāveic, lai
sasniegtu misiju, un ko grupa pašlaik dara, lai to sasniegtu;
4. Regulāri atgādināt sev un iesaistītajām pusēm, ka šāda veida dabiskā plānošana
nekad nebeidzas un grupai ir jāmācās definēt vērtības, pārdomas un procesu;
5. Būt ļoti pacietīgiem;
6. Vairāk fokusēties uz mācīšanos un mazāk – uz metodēm;
7. Jautāt grupai par to, kā tā iesaistītajām pusēm skaidros stratēģiskos plānus [123].
Brusons J.M. (2004) piedāvā stratēģiskās plānošanas 10 soļu stratēģiskās plānošanas
modeli, kas sastāv no šādiem soļiem:
1. Ieviest un piekrist stratēģiskās plānošanas procesam;
2. Identificēt organizatoriskās pilnvaras;
3. Definēt organizācijas misiju un vērtības;
4. Novērtēt iekšējo un ārējo vidi, lai identificētu stiprās un vājās puses, iespējas un
draudus;
5. Identificēt organizācijas stratēģiskās problēmas;
36

6. Formulēt stratēģijas, lai atrisinātu problēmas;
7. Pielāgot un pārskatīt stratēģijas un stratēģisko plānu;
8. Izveidot efektīvu organizācijas vīziju;
9. Izstrādāt efektīvu ieviešanas procesu;
10. Izvērtēt stratēģijas un stratēģiskās plānošanas procesus [16].
Brusons J.M. un Roerings V.D. (1988) izstrādāja 8 soļu stratēģiskās plānošanas modeli
valdībām, kas sastāv no šādiem soļiem: sākotnēja vienošanās vai „plāns plānošanai”; pilnvaru
identificēšana un noskaidrošana; misijas formulēšana; ārējās vides novērtēšana; iekšējās vides
novērtēšana; stratēģisko problēmu identificēšana; stratēģijas izveide; organizācijas nākotnes
apraksta izveidošana [17].
Lai varētu analizēt šo modeļu realizēšanas iespējas, tika apzinātas iepriekšminēto
modeļu iespējas un ierobeţojumi, kā arī definēti šo modeļu atslēgas vārdi (2.tabula). Tā kā
autora mērķis ir izstrādāt stratēģiskās plānošanas modeli, iepriekšminētie stratēģiskās
plānošanas modeļi tiek analizēti no pozīcijas – kādi stratēģiskās plānošanas posmi tiek
aptverti un cik detalizēti tie definē visus posmus.
2.tabula
Stratēģiskās plānošanas modeļu iespējas, ierobežojumi un atslēgas vārdi
Nr.p.k.
1.

Modeļa nosaukums,
autors
Stratēģiskās plānošanas
process (Īdijs, 1983)

2.

Lineārās
stratēģijas
modelis (Čaffee, 1985)

3.

Adaptīvās stratēģijas
modelis (Čaffee, 1985)

4.

Skaidrojošās stratēģijas
modelis (Čaffee, 1985)

5.

Pamata
stratēģiskās
plānošanas
modelis
(Maknamara, 2000)

6.

Uz
mērķi
virzīta
plānošana
(Maknamara, 2000)

7.

Sakārtotības
stratēģiskās plānošanas
modelis (Maknamara,
2000)

Iespējas

Ierobežojumi

Uzmanība tiek koncentrēta
uz iekšējo un ārējo vidi, kā
arī – uz nepieciešamajiem
resursiem stratēģijas
realizēšanai
Paredzēta plānošana,
formulēšana, ieviešana

Netiek definēti mērķi

Paredzēta organizācijas
mainīšana līdz ar
izmaiľām apkārtējā vidē
Fokusējas uz iesaistītajām
pusēm un iespējamajām
iesaistītajām pusēm
Tiek aptverts cikls no
mērķu definēšanas līdz
monitoringam un
izmaiľām plānā, mainoties
ārējās vides apstākļiem
Paredzēta operatīvā darba
vadība viena gada periodā,
bet par pamatu ľemot
ilgtermiľa plānus. Tiek
iekļauta arī plānu
monitorēšana/ izskatīšana/
novērtēšana

Nav paredzēta mērķu
definēšana, plānošana,
ieviešana, novērošana
Netiek definēti
organizācijas mērķi, to
sasniegšanas iespējas
Plānu izstrādā augstākā
līmeľa vadītāji,
neiesaistot iesaistītās
puses

Tiek definēta misija un tās
saikne ar tās realizēšanai
nepieciešamajiem
resursiem.

Plāns koncentrējas uz
esošo un vispārējo
situāciju. Netiek definēts
mērķis, kurš būtu
jāsasniedz ilgtermiľā, kā
arī nav paredzēts
monitorings
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Ļoti vispārīga un
nekonkrēta

Nav definēts, cik bieţi
būtu jāveic monitorings,
lai saprastu vai gada
plāni plāni stratēģiskā
plāna realizēšanā

Atslēgas vārdi
Vides
novērtēšana,
resursu
piešķiršana,
ieviešana
Mērķis,
plānošana,
formulēšana,
ieviešana
Ārējā vide
Iesaistītās puses
Misija, mērķis,
iekšējā vide,
ārējā vide, plāna
monitorings un
uzlabošana
SVID analīze,
mērķi, vīzija,
misija, vērtības,
operatīvais
plāns, budţets,
monitorēšana,
izskatīšana,
novērtēšana
Misija, resursi

2.tabulas turpinājums
Nr.p.k.
8.

9.

10.

11.

Modeļa nosaukums,
autors
Scenārija stratēģiskās
plānošanas
modelis
(Maknamara, 2000)
Organiskais
vai
pašorganizējošais
stratēģiskās plānošanas
modelis (Maknamara,
2000)
10 soļu stratēģiskās
plānošanas
process
(Brusons, 2004)

8 soļu stratēģiskās
plānošanas
modelis
(Brusons un Roerings,
1988)

Iespējas

Ierobežojumi

Atslēgas vārdi

Sniedz atbildes uz
jautājumiem par iespējamo
rīcību ārējās vides izmaiľu
rezultātā
Uzsvars uz dialogu
organizācijas iekšienē

Netiek izstrādāts
stratēģiskais plāns, bet
tikai rīcības scenāriji

Ārējie
ietekmējošie
faktori, izmaiľas

Netiek izstrādāts
stratēģiskais plāns

Vīzija, diskusijas,
iesaistītās puses

Aptver plašu stratēģiskās
plānošanas loku, sākot no
piekrišanas stratēģiskajai
plānošanai, līdz
stratēģiskās plānošanas
izvērtēšanai

Nav paredzēta mērķu
definēšana, kā arī
izmaiľu ieviešana
plānā, mainoties ārējai
apkārtējai videi

Tiek identificētas
problēmas, kurām
nepieciešams stratēģiskais
plāns

Netiek definēts mērķis,
ko ar šo plānu vēlas
sasniegt

Misija, vērtības,
SVID analīze,
vīzija, ieviešanas
process,
stratēģijas
izvērtēšana,
piekrišana
stratēģijai
„Plāns
plānošanai”,
misija, iekšējās
vides izvērtēšana,
ārējās vides
izvērtēšana,
problēmu
identificēšana

Iepriekšminēto modeļu atslēgas vārdi raksturo bieţāk pieminētās stratēģiskās
plānošanas sastāvdaļas (3. tabula).
3.tabula
Stratēģiskās plānošanas modeļu atslēgas vārdu izmantošanas biežums
Atslēgas vārds
1.
Plāna plānošana
Problēmas definēšana
Iesaistītās puses
Misija
Vīzija
Vērtības
Mērķi
Iekšējā vide (stiprās, x
vājās puses)
Ārējā vide (iespējas, x
draudi)
Resursi/ budţets
x
Plāna ieviešana
Monitorings
Izmaiľu ieviešana

2.
x

Modeļa kārtas numurs 2.tabulā
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9.

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
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11.
x
x

x
x

x

10.

x
x
x

Kā redzams 3.tabulā, autori, definējot stratēģiskās plānošanas modeļu posmus,
visbieţāk izmanto atslēgas vārdus ārējā vide (7 no 11 stratēģiskās plānošanas modeļiem),
iekšējā vide, misija (5 no 11 stratēģiskās plānošanas modeļiem), vīzija, mērķi, resursi un
budţets (3 no 11 stratēģiskās plānošanas modeļiem). Tomēr ļoti būtiski ir apskatīt katra šī
stratēģiskās plānošanas modeļa posma definējumu.
Plāna plānošana. Vairāki stratēģiskās plānošanas teorētiķi stratēģijas plāna plānošanā
vispirms akcentē problēmu definēšanu, tad – iesaistīto pušu lomu, minot to, ka iesaistītās
puses ir gan jāidentificē pirms plānošanas procesa, lai identificētu darbības virzienus, gan
jāiesaista stratēģiskās plānošanas procesā. Hitts M.A, Airlands R.D., Hoskissons R.E. (2005)
definē iesaistītās puses kā indivīdus un grupas, kuras var ietekmēt un var tikt ietekmētas ar
stratēģijas rezultātiem [69]. Savukārt Hills Č.V.L. un Dţons G.R. (2007) iesaistītās puses
iedala divos veidos: ārējās iesaistītās puses (klienti, piegādātāji, kreditori, valdība, apvienības,
vietējās pašvaldības, sabiedrība) un iekšējās iesaistītās puses (akcionāri, personāls, vadītāji,
valdes locekļi), kā arī min, ka visu iesaistīto pušu intereses ne vienmēr ir iespējams apmierināt
[68].
Misija ir skaidrojums organizācijas eksistencei, tās fundamentālais nolūks [123]. Pretēji
mērķiem un uzdevumiem, kas var mainīties katru gadu, vīzija ir ilgtermiľa solījums. Vīzija
uzlabo sasniedzamos mērķus; tā ir priekšnosacījums izmaiľām; tā ir stratēģiskā plāna pamatā;
tā motivē un veicina indivīdu talantu attīstīšanos un atvieglo lēmumu pieľemšanu [115].
Vērtības tiek definētas kā darbības prioritātes [123].
Praude V. un Beļčikovs J. (2001) skaidro, ka mērķis ir cilvēka darbības rezultātu
priekšstatīšana, motīvs cilvēku apzinīgai rīcībai [172].
Griffins R.V. (1990) pēc hierarhijas mērķus iedala šādi:
 misija – organizācijas fundamentālais nolūks;
 stratēģiskie mērķi – tos definē augstākā līmeľa vadītāji un fokusē uz plašām
galvenajām problēmām;
 taktiskie mērķi – tos definē vidējā līmeľa vadītāji un fokusē tos uz operatīvām
darbībām, lai sasniegtu stratēģiskos mērķus;
 operatīvie mērķi – tos definē zemākā līmeľa vadītāji, un tie ir fokusēti uz īsu termiľu
un ir cieši saistīti ar taktiskajiem mērķiem [60]. Tādējādi, skaidrojot, ka misija arī ir mērķis.
Praude V. un Beļčikovs J. (2001) uzsver mērķu izpildes laika nozīmīgumu, skaidrojot,
ka stratēģiskie mērķi parasti ir ilgtermiľa mērķi (vairāk par 5 gadiem), taktiskie mērķi –
vidēja termiľa mērķi (1 – 5 gadi) un operatīvie mērķi – īstermiľa mērķi (līdz 1 gadam) [172].
Griffins R.V. (1990) formulē četrus organizācijas mērķu uzdevumus, – pirmkārt, – tie
norāda kopēju darbības virzienu organizācijas darbiniekiem; otrkārt, – tie sekmē plānošanu;
treškārt, – mērķi kalpo par motivāciju un iedvesmu organizācijas darbiniekiem; ceturtkārt, –
mērķi nodrošina efektīvu novērtēšanas un kontroles mehānismu [60].
Mērķiem jābūt konkrētiem, izmērāmiem, reāliem, noteiktiem. Svarīgs ir process, kā tiek
izvirzīti mērķi: vai organizācija tuvojas mērķiem virzienā no apakšas uz augšu vai – no augšas
uz apakšu. Tuvojoties mērķim no augšas uz apakšu, augstākā līmeľa menedţeri nosaka
mērķus padotajiem, bet, tuvojoties mērķiem no apakšas uz augšu, pakļautie savus mērķus
novada augstākstāvošajiem. Tuvošanās mērķiem no apakšas uz augšu rāda, ka padotie labprāt
pamato un nosaka mērķus pēc savas iniciatīvas [172].
Vides analīze. Visbieţāk pieminētais stratēģiskās plānošanas procesa solis ir vides
analīze. Trainers J.F. (2004) nosaka, ka vides analīze ir būtiska jebkura plānošanas procesa
sākumā [196]. Savukārt Certo S.C. (2003) precizē, ka vides analīze ir process, kurā tiek
apzināti organizācijas vides faktori, kuri nozīmīgi ietekmē organizācijas darbību [18].
Praude V. un Beļčikovs J. (2001) iedala organizācijas vidi iekšējā un ārējā vidē,
savukārt ārējo vidi veido tieši ietekmējošie un netieši ietekmējošie faktori [172].
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Iekšējā vide ir tie galvenie organizācijas darbības nosacījumi un faktori, kas izveidojas
tās menedţmenta darbības gala iznākumā, uzskata Kalve I. (2005). Iekšējās vides analīze
parāda organizācijas stiprās un vājās puses – pieejamo resursu daudzumu un to kvalitātes
izvērtējumu atbilstīgi stratēģiskajam nolūkam. Analizējot iekšējo vidi, ir iespējams secināt, ko
organizācijai ir iespējams paveikt, izmantojot esošos resursus un pieredzi [72]. Organizācijas
iekšējās vides faktori ir mērķi, darbinieki, struktūra, organizācijas kultūrvērtības un
menedţmenta darba stils, tehnoloģija. Ārējā vide ir tie organizācijas funkcionēšanas
nosacījumi un faktori, kas izveidojas samērā neatkarīgi no tās menedţmenta un var ietekmēt
organizācijas darbību [157].
Kalve I. (2005) uzsver, ka ārējās vides analīzes uzdevums – norādīt vai akcentēt
galvenos ārpus organizācijas pastāvošos faktorus, kas var labvēlīgi vai nelabvēlīgi ietekmēt
organizācijas darbības galarezultātus. Analizējot ārējo vidi, organizācijas noskaidro, ko tām
vajadzētu darīt, ko prasa vai ļauj ārējās vides faktori, kāda būs to ietekme [86].
Praude V. un Beļčikovs J. (2001) kā tieši ietekmējošu ārējās vides faktorus min:
patērētājus, konkurentus, piegādātājus, valsts likumdošanu, sabiedriskās organizācijas un
presi, bet kā netieši ietekmējošus faktorus definē valsts ekonomisko stāvokli, sociālkultūras
attiecības, valsts politiku, zinātnes, tehnikas progresu, starptautiskās attiecības [172].
David F.R. (2007) šos faktorus papildina, uzsverot, ka neviena organizācija, neatkarīgi
no tās darbības jomas, – vai tā ir maza vai liela, uzľēmums vai biedrība, nav pasargāta no
iespējām un draudiem, kas rodas no izmaiľām sociālajos, kultūras un demogrāfiskajos ārējās
vides faktoros [25].
Certo S.C. (2003) organizācijas vidi iedala trijos līmeľos: pirmais līmenis –
organizācijai ir vispārējā vide, kuru veido ekonomiskie, sociālie, politiskie, likumdošanas un
tehnoloģijas komponenti; otrais līmenis – darbības vide, kuru veido šādi komponenti – klienti,
konkurenti, piegādātāji, darbinieki un starptautiskie komponenti; trešais līmenis, iekšējā vide
– plānošanas, organizēšanas, ietekmēšanas un kontroles aspekti [18].
Kā visplašāk pielietotā metode iekšējās un ārējās vides faktoru izvērtēšanai tiek minēta
SVID analīze. Trainers J.F. (2004) tēlaini uzsver SVID analīzes nozīmi – „atrodas stratēģiskās
plānošanas sirdī” [196]. Šīs metodes nosaukums cēlies no angliskā nosaukuma SWOT
(strenghts, weaknesses, opportunities, threats) un latviskots kā SVID. SVID analīzē stiprās un
vājās puses ir jāatrod iekšējā vidē, bet iespējas un draudi – ārējā vidē [86].
Vairāki stratēģiskās plānošanas teorētiķi kā stratēģiskā plāna sastāvdaļas ir minējuši
resursus un budţetu. Pamatā tiek izdalīti četri galvenie resursu veidi – darbaspēka, finanšu,
materiālu, informācijas [172]. Taču konkrēti budţets ir stratēģiskā plāna izpausme monetārā
formā [71].
Stratēģiskās plānošanas teorētiķi kā stratēģiskās plānošanas posmu ir minējuši arī plāna
ieviešanu – svarīgi, lai stratēģiskais plāns nepaliktu plānošanas līmenī, bet tiktu realizēts,
tādējādi sasniedzot izvirzītos mērķus [123]. Kā nākamais stratēģiskā plāna posms pēc
stratēģijas ieviešanas tiek uzsvērts stratēģijas monitorings jeb novērtēšana. Stratēģijas
izstrādātājiem ir būtiski izstrādāt tādu stratēģiju, kura nesīs uzlabojumus un attīstību. Kvinns
J.B. (1992) ir definējis efektīvas stratēģijas kritērijus. Tie ir: skaidri uzdevumi, iniciatīvas
saglabāšana, koncentrēšanās, fleksibilitāte, koordinēta vadīšana, pārsteigums, drošība [128].
Viljoens J. (1991) uzsver, ka svarīgi ir novērtēt stratēģiskos lēmumus – to var darīt gan
formāli, gan neformāli, bet tas ir jādara pirms lēmuma izvēles, kā arī uzskata, ka stratēģisko
lēmumu novērtēšanas process ir daudz svarīgāks nekā jebkurš cits organizatorisks lēmums, jo,
– ja stratēģiskais lēmums tiek realizēts, ir sareţģīti to mainīt. Viljoens J. (1991) ir apkopojis
stratēģijas novērtēšanas kritērijus, ar kuru palīdzību var novērtēt stratēģiju. Tie ir: saskaľa ar
ārējo un iekšējo vidi, izmērāmība, saskaľa ar organizācijas vīziju, resursu pietiekamība,
konkurētspēja, atbalsts no „atslēgas” cilvēkiem, optimāls risks, fleksibilitāte, motivācija,
sociālā atbildība, skaidrība [199]. Savukārt Rumelts R. (1980) izstrādāja stratēģijas
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novērtēšanas galvenos principus, un tie ir: atbilstība starp mērķiem un uzdevumiem; saskaľa
reakcijā starp ārējo vidi un izmaiľām tajā; priekšrocība – stratēģijai ir jābūt konkurētspējīgai;
iespējas savienot fiziskos, cilvēku un finanšu resursus [128].
Kā stratēģiskā plāna posms tika pieminēta arī izmaiľu ieviešana. Izmaiņu ieviešana kā
stratēģiskā plāna posms ir iespējams, taču tikai tad, ja tā ir nepieciešama [123].
Stratēģiskās plānošanas nozīmība sporta nozarē ir neapšaubāma. Gedvelaite – Moana
A., Laskiene S. (2010) uzsver stratēģijas nepieciešamību sporta nozarē, skaidrojot, ka sports ir
pieaugošs sociāls un ekonomisks fenomens, kas rada nozīmīgumu ikvienas valsts solidaritātes
un labklājības stratēģiskajos mērķos. Tāpēc ir svarīgi, lai valstij būtu skaidra un funkcionāla
sporta stratēģija, balstīta uz valsts sektora vadības īpatnībām, īpašu uzmanību pievēršot
kontekstam, politikas ietekmei, darbaspēka kvalitātēm un augsta līmeľa vadītājiem [53].
Iepriekš analizētie stratēģiskās plānošanas modeļi raksturo vadības teorijas pieeju
stratēģiskajai plānošanai, kas nozīmē, ka šos modeļus var attiecināt uz jebkuru nozari, tajā
skaitā – sporta nozari. Lai stratēģiskā plānošana būtu aktuāla, tai ir jābūt inovatīvai. Inovācija
– priekšmets, parādība (arī jauna ideja, tehnisks paľēmiens, pieeja, metode u.c.), kas radīts
radoši izveidots, izmantojot neparastus paľēmienus, līdzekļus un ieviests nesen, pēdējā laikā,
aktuāls, nozīmīgs pārmaiľu rezultāts, jaunievedums, jauninājums [169]. Saprotams, ka sporta
nozares stratēģiskā plānošana ir valsts organizāciju rokās un tās savā darbībā pilnīgi noteikti
var izmantot stratēģisko plānošanu, taču Goliembevskis R.T. (1985) definēja 5
ierobeţojumus, kas pamanāmi valsts sektorā atšķirībā no privātā sektora:
1. Valsts organizācijā ir „dzelzs trijstūris”, kas ietekmē lēmumu pieľemšanas procesu:
likumdošanas apakšgrupas, izpildvara un masu mediji.
2. Valsts organizācijām ir daudz interešu, un tas traucē precīzi definēt un apmierināt
visu iesaistīto pušu intereses.
3. Valdības birokrātijai nav centralizētas varas, jo lēmumu pieľemšanā tā ir pakļauta
valsts un vietējam spiedienam.
4. Valdībā mēdz strādāt politiķu uz īsu laiku iecelti darbinieki ar daţādām prasmēm,
interesēm un mērķiem, kuriem nav nekādas saistības ar ilgi strādājošiem profesionāļiem. Tas
apgrūtina politisko komunikāciju un koordināciju, kā arī ietekmē decentralizētu lēmumu
fleksibilitāti.
5. Valsts organizāciju darbības likumisko pamatu veido sīki fokusēta kontrole, uzsverot
procedūru regularitāti vairāk kā atvērtību problēmu risināšanai un jauc politiku ar
menedţmentu [56].
Stratēģija un stratēģiskā plānošana ir būtiska vadības cikla plānošanas posma
sastāvdaļa. Teorijā ir sastopami vairāki stratēģiskās plānošanas modeļi. Stratēģiskā plāna
nozīme sporta attīstībā ir ļoti būtiska, jo stratēģiskā plāna rūpīga izstrāde, tā realizācijas
uzraudzība un pilnveidošana atbilstoši izmaiľām ārējā vidē viennozīmīgi virza sportu
attīstības virzienā.
Pēc daţādu sporta nozares un stratēģiskās plānošanas teoriju analīzes var definēt, ka
stratēģiskā plānošana sporta nozarē ir ilgtermiņa plānošana, atbildot uz pašlaik esošajām
problēmām sporta nozarē, kas atspoguļota plānā, ar iespēju veikt tajā izmaiņas, notiekot
izmaiņām iekšējā un ārējā vidē. Stratēģiskās plānošanas galvenie posmi: plāna plānošana,
misijas un vīzijas izstrādāšana, SVID analīze, mērķa definēšana, uzdevumu definēšana,
monitoringa plāna izstrāde. Taču stratēģiskās plānošanas process Latvijā paredz arī stratēģiskā
plāna sabiedrisku apspriešanu un apstiprināšanu Ministru kabinetā.
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1.2.2. Sporta stratēģiskā plānošana Latvijā 1991. – 2010.gadā
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas sekoja visas tiesiskās bāzes, t.i., – likumu nomaiľa.
Taču pēc neatkarības atgūšanas turpināja strādāt Fiziskās kultūras un sporta komiteja (FKSK),
kura bija pakļauta Latvijas Republikas Ministru kabinetam. Neskatoties uz sareţģīto stāvokli
valstī 1991.gadā kopumā, bet, novērtējot fiziskās kultūras un sporta lielo nozīmi tautas
veselības nodrošināšanā un nacionālā prestiţa paaugstināšanā, FKSK izveidoja autoritatīvu
speciālistu grupu (A.Gāţe, U.Grāvītis, E.Gulbe, A.Jansons, V.Kalderauskis, A.Laizāns,
I.Liepiľš, J.Melbārdis, E.Puriľš, P.Sluka, P.Strūbergs, D.Šveica, Ţ.Tikmers, D.Znatnajs),
kuru vadīja LSPA profesors Imants Liepiľš, lai izstrādātu LR sporta attīstības koncepciju.
1991.gada 3.jūlijā FKSK izdeva pavēli Nr.84–v Par LR fiziskās kultūras un sporta
attīstības koncepciju 1991. – 1994.gadam [148].
Koncepcijas saturu veido:
1. Pamatnosacījumi;
2. Fiziskās kultūras un sporta attīstības pamatprincipi;
3. Fiziskās kultūras un sporta attīstības galvenie virzieni;
4. Vadības sistēmas;
5. Finansiālā un ekonomiskā nodrošināšana;
6. Sporta bāzes;
7. Sporta inventāra raţošana un apgāde;
8. Speciālisti;
9. Zinātne;
10. Sporta popularizēšana;
11. Likumi un citi normatīvie akti koncepcijas juridiskajai nodrošināšanai.
Koncepcijā nav formulēti sasniedzamie fiziskās kultūras un sporta mērķi, bet noteikts,
ka laika periodā no 1991. līdz 1994.gadam „jākonkretizē iedzīvotāju sociāli – demogrāfisko
grupu fiziskās kultūras mērķi, liekot tos par pamatu valsts un sabiedrisko organizāciju
darbībai, izvēloties raksturīgākos fiziskās kultūras attīstības virzienus”. Kā galvenie fiziskās
kultūras un sporta attīstības virzieni tika noteikti šādi:
 fiziskā audzināšana pirmsskolā, skolā un augstskolā;
 fiziskā kultūra un sporta darba kolektīvā;
 fiziskā kultūra invalīdiem un pensionāriem;
 augstu sasniegumu sports [106].
Katrā no koncepcijas sadaļām vēlamajā formā, piemēram, jābūt, jārada, jāsekmē,
jāveltī, jāgūst u.tml., noteiktas veicamās darbības, nenosakot izpildes termiľus, kā arī
atbildīgos par izpildi.
FKSK pavēlē ieteikts rajonu, pilsētu apvienībām, komitejām, nodaļām šīs koncepcijas
ietvaros izstrādāt savas teritorijas, bet sporta biedrībām un organizācijām – savas sistēmas
koncepciju vai rīcības programmu.
1992.gada februārī Latvijas MP FKSK tiek reorganizēta par Sporta departamentu
Izglītības ministrijas sastāvā, tādējādi pazeminot šīs valstiskās institūcijas prestiţu un rīcības
spēju. Līdz ar to koncepcijas tālākā virzība apstājās [14].
Sākot ar 1992.gadu, pārmaiľas piedzīvoja visa sporta nozare. Līdz ar likuma Par
sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām pieľemšanu, izveidojās plašs sabiedrisko
organizāciju un to apvienību tīkls. Juridiskās personas statusu ieguva sporta veidu federācijas,
sporta biedrības un sporta klubi. Ľemot to vērā, nozares vadību valsts faktiski uzticēja
sabiedrībai. Reizi četros gados (noslēdzoties olimpiskajam ciklam) Nacionālā sporta padome
pieľēma lēmumu, un Izglītības ministrija apstiprināja organizācijas komiteju Latvijas sporta
kongresa organizēšanai. Kongresā kā dalībnieki tika aicināti visu veidu sporta organizāciju
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pārstāvji – treneri, menedţeri, sportisti, sporta skolotāji, ministriju, arodbiedrību un vietējo
pašvaldību darbinieki.
Pārskata periodā ir notikuši četri kongresi – 1992.g., 1996.g., 2001.g., 2006.g.
Latvijas sporta kongresu uzskaitījumā sporta sabiedrībai ir daţādi viedokļi. Vieni
uzskata, ka jau pirms kara Latvijā notika Latvijas 1. sporta kongress; citi,– ka 1988.gadā
notikusī LOK atjaunošanas konference uzskatāma par Latvijas 1. sporta kongresu. Sporta
sabiedrība vienojās, ka 1992.gadā būs Latvijas 2. sporta kongress.
Katrs no šiem organizētajiem kongresiem, izľemot 5. kongresu, izvērtēja paveikto
olimpiskajā ciklā un pieľēma lēmumus par veicamo nākamajos gados.
Latvijas 2. sporta kongress (1992.g.) pieľēma šādas rezolūcijas: Par tautas sporta
attīstību, Par Latvijas Sporta hartu, Par Latvijas jaunatnes sportu, Par pasaules latviešu
Trīszvaigţņu spēļu sarīkošanu. Kongresa dalībnieki noraidīja Latvijas Sporta likuma projektu.
Kongress, būdams sabiedriska institūcija, pasludināja tiesības akceptēt sporta stratēģijas un
pamatvirzienus, vienlaicīgi nosakot, kādas funkcijas jāveic valsts organizācijai – Sporta
departamentam [91].
Kā labāk sagatavots un rezultatīvāks vērtējams Latvijas 3. sporta kongress (1996.g.).
Kongress apstiprināja Latvijas sporta politikas pamatnostādnes un galvenos uzdevumus, kas
veicami laika posmā no 1997. līdz 2000. gadam, nodrošinot Latvijas sporta politikas
pamatnostādņu izpildi [96]. Šīs pamatnostādnes deva termina sports skaidrojumu – „Sports ir
sabiedrības dzīves neatľemama sastāvdaļa, kas nozīmē visa veida organizētas un brīvprātīgas
fiziskas, garīgas, tehniskas aktivitātes veselības, garīgās un fiziskās labsajūtas uzlabošanai, kā
arī sportisko rezultātu sasniegšanai sacensībās”. Šis skaidrojums ar nelielām izmaiľām tika
iekļauts Sporta likumā (2002.g.) [184]. Latvijas sporta politikas pamatnostādnēs tika
nosauktas un skaidrotas sporta jomas – bērnu sports, jaunatnes sports, tautas sports, augstu
sasniegumu sports, profesionālais sports un sporta nozīme.
1996.gadā apstiprinātās Latvijas sporta politikas pamatnostādnes pilnībā var uzskatīt
par sporta stratēģiskās plānošanas dokumentu, jo noteikts Latvijas valsts sporta politikas
pamatmērķis – veidot veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības, kas vienotas valstiskā
apziľā, spēj pildīt dzīves un darba pienākumus ģimenē, sabiedrībā un valstī. Šis mērķa
formulējums nedaudz saīsinātā variantā ir arī patlaban spēkā esošajās Pamatnostādnēs.
1996.gadā apstiprinātajās Sporta politikas pamatnostādnēs galvenie uzdevumi virzīti uz tautas
sporta, tajā skaitā, – arī cilvēku ar invaliditāti, bērnu un jaunatnes sporta un augstu
sasniegumu sporta attīstību. Latvijas sporta politikas pamatnostādnēs 1997. – 2000.gadam
sadaļā Sporta politikas īstenošanas mehānisms noteiktas darbības, kas saistītas ar šādām
jomām:
 likumdošana;
 finansēšana;
 sporta organizatoriskā sistēma;
 informācija un sporta popularizēšana;
 izglītība, zinātne un sporta medicīna;
 sporta būves;
 starptautiskā sadarbība.
Dokumenta noslēgumā noteikts, ka Latvijas Nacionālā sporta padome regulāri pārskata
un atjaunina šī dokumenta prasības atbilstoši Latvijas tautas interesēm un sporta attīstības
procesam.Veicamo galveno uzdevumu apkopojums veikts atbilstoši Latvijas sporta politikas
pamatnostādnēs 1997. – 2000.gadam sadaļā – Sporta politikas īstenošanas mehānisms
noteiktajām jomām. Šajā dokumentā doti konkrēti apakšuzdevumi, to juridiskais pamatojums,
plānotais finanšu avots, atbildīgais, termiľi un paredzamais rezultāts [96]. Neskatoties uz to,
ka Latvijas Sporta politikas pamatnostādnes tika apstiprinātas Latvijas Nacionālajā sporta
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padomē (26.03.1997.) un to ievadā ir rakstīts: „Sporta politikas pamatnostādnes (koncepcija) ir
dokuments, kas nosaka nacionālo sporta attīstības programmu un sporta likumprojektu
izstrādes, kā arī valsts sporta politikas īstenošanas galvenos mērķus un uzdevumus, to
sasniegšanai ieteicamos un vēlamos virzienus” tas tomēr nav uzskatāms kā valsts izdots
tiesisks akts. Tā ir brīvprātīga sporta sabiedrības vienošanās, ko atbalstījusi sabiedriska
konsultatīva institūcija – MK dibināta Nacionālā sporta padome, kuras lēmumu neizpildei nav
seku.
Latvijas 4. sporta kongress (2001.g.) pēc situācijas izvērtēšanas pieľēma lēmumu atstāt
valsts sporta politikas mērķi nemainīgu un apstiprināja darbības virzienus nākamajiem četriem
gadiem. Pretstatā iepriekšējam kongresam pieľemtie dokumenti nenosaka konkrētus
uzdevumus, veicamus konkrētā laikā, atbildīgās institūcijas un nepieciešamo finansējumu
[97].
Latvijas 5. sporta kongress (2006.g.) notiek pēc lielāka starplaika un izvērtējamais
periods vairs nav olimpiskais cikls. Tas saistīts ar kongresa darba kārtības galveno jautājumu –
Nacionālās sporta attīstības programmas 2006. –2012.gadam projekta apspriešana un
izvērtēšana. Programmu apsprieda pa tās sadaļām un noslēgumā pieľēma lēmumu – kopumā
programmu atbalstīt [98].
Sākot ar 2004.gadu, LR Izglītības un zinātnes ministrija mainīja savu attieksmi pret
sporta nozares vadības procesu un ministrijā izveidoja struktūrvienību – Sporta departamentu,
kura sastāvā ir Sporta politikas nodaļa. Tas nodrošināja to, ka 2004.gada septembrī Ministru
kabinets beidzot apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotās Sporta politikas
pamatnostādnes 2004. – 2009.g. Pamatnostādnes izstrādātas ar nolūku noteikt vienotu valsts
sporta politiku sporta jomā, pieľemt nacionālo sporta attīstības ilgtermiľa programmu un
sakārtot plānošanas sistēmu, padarot to efektīvāku [111].
Pamatnostādnes paredzēja ilgtermiľa programmas izstrādi līdz 2005.gadam. Izstrādes
process ievilkās, un Programma tika apstiprināta 2006.gada 31.oktobrī, aptverot laika periodu
no 2006. – 2012.gadam, ľemot vērā olimpisko ciklu [130]. Tā kā pamatnostādľu darbības
termiľš nesakrita ar programmas darbības termiľu, ar MK 2010.gada 12. jūlija rīkojumu
Nr.390 pamatnostādľu darbības laiks tika pagarināts līdz 2012.gadam [64]. Latvijas sporta
nozares stratēģiskās plānošanas process Latvijā no 1991.gada attēlots 7. attēlā.
Sporta attīstības stratēģiskās plānošanas dokumenti
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7.attēls. Sporta attīstības stratēģiskā plānošana Latvijā no 1991.gada (autores izstrādāts)
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Pamatnostādņu un Programmas izvērtējums tiks veikts promocijas darba 3.nodaļā.
Kā atsevišķa sporta attīstības plānošanas institūcija jāpiemin Ministru kabinets. Latvijā
izpildvaru īsteno Ministru kabinets. Ministru kabineta iekārtas likuma (stājies spēkā
2008.gada 1.jūlijā) 15.panta 1.daļa nosaka, ka deklarācija par Ministru kabineta iecerēto
darbību ir politisko vadlīniju dokuments, kuru izstrādā visam Ministru kabineta pilnvaru
laikam un kurš ietver Ministru kabineta darbības prioritātes, sasniedzamos mērķus un
rezultātus [125].
Saskaľā Latvijas Republikas Satversmes 58.pantu Ministru prezidentam ir padotas
valsts pārvaldes iestādes [108].
Laika periodā no 1990.gada līdz 2010.gadam Latvijā ir darbojošies 10 Ministru kabineta
sasaukumi. Šajā laikā ikviena Ministru kabineta deklarācijā bija sastopams kāds ar sportu
saistīts uzdevums [26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 200, 201].
Lai gan bieţi vien Ministru kabineta deklarācijās definētie uzdevumi bieţi bija
deklaratīvi, nevis – izmērāmi.
Sporta stratēģisko plānošanu laika periodā no 1992.līdz 2004.gadam Latvijā galvenokārt
veica sporta sabiedrība, bet, sākot ar 2004.gadu, šajā procesā aktīvi piedalās arī valsts. Valsts
un pašvaldību institūcijām jānodrošina valsts pieľemtu tiesību aktu ievērošana sporta jomā,
bet arī pārējās organizācijas var ľemt tos vērā, it īpaši, – ja valsts nodrošina finansējumu.
Kopsavilkums.
Sports ir gan fiziska nodarbe, gan personības pilnveides līdzeklis. Sportam ir liela
nozīme sociālajā un kultūras dzīvē, kā arī atpūtā. Sports daudz dod ekonomiskajai un
sociālajai kohēzijai un integrētākai sabiedrībai. Tas būtiski sekmē sabiedrības labklājību.
Sports savu darbību realizē caur izglītības, veselības, sociālo, kultūras, ekonomisko un
politisko funkcijām. Sportā izdala šādas jomas – tautas sports, bērnu un jauniešu sports,
augstu sasniegumu sports un sports cilvēkiem ar invaliditāti, kas liecina par to, ka sports
aptver visu sabiedrību. Sports ir pieaugošs sociāls un ekonomisks fenomens, kuram ir
nozīmīga loma ikvienas valsts attīstībā.
Latvijas valsts, izprotot sporta lomu un problēmas, kas nesekmē sporta attīstību,
pieľēmusi virkni tiesību aktu. Kā „jumta likums” ir uzskatāms Sporta likums. Saskaľā ar šo
likumu ir pieľemti vairāki Ministru kabineta noteikumi, kas precizē likumā noteiktās normas.
Saeima un Ministru kabinets ir pieľēmuši likumus un noteikumus, kas reglamentē sporta
organizāciju dibināšanu un darbību, sporta sacensību organizēšanu, sporta speciālistu
izglītošanu, sporta bāzu un finanšu nodrošināšanu u.tml. jautājumus. Sporta darbību Latvijā
regulē aptuveni 40 normatīvo aktu. Var uzskatīt, ka sporta joma ir reglamentēta vispusīgi, kas
ir ļoti svarīgi sporta nozares attīstībai, taču sporta nozares kvalitatīvai funkcionēšanai ir
svarīgi, lai šie dokumenti tiktu pilnveidoti un ievēroti.
Valsts ir atzinusi, ka sports ir vesela nozare. Katras nozares, tajā skaitā, – arī sporta
nozares vadībai tiek veidota sistēma. Latvijā sporta nozares vadības sistēmā ietilpst valsts un
daţāda līmeľa pašvaldību un nevalstiskās organizācijas, tajā skaitā, – arī uzľēmumi.
Analizējot esošo valsts politiku sporta nozares vadības jautājumos, redzams, ka valsts ir
maksimāli samazinājusi institūcijas un darbinieku skaitu, kas risina sporta nozares vadības
jautājumus. Galvenās sporta attīstītājas ir nevalstiskās sporta organizācijas. No tām lielākās
pilnvaras saskaľā ar Sporta likumu valsts ir deleģējusi Latvijas Olimpiskajai komitejai. Ļoti
būtiska loma sporta vadības jautājumos ir pašvaldībām.
Sporta nozarei kā jebkurai citai nozarei ir nepieciešami darba spēka, finanšu, materiālie
un informācijas resursi. Šo resursu nodrošināšanā iesaistās valsts un pašvaldības, sabiedrība
un tās locekļi, kā arī tiek piesaistīts Eiropas fondu finansējums.
Lai kompleksi attīstītu sporta nozari, tās attīstība ir jāvada. Nozares vadības process
sākas ar plānošanu vai konkrētāk – ar stratēģisko plānošanu. Pēc daţādu sporta nozares un
stratēģiskās plānošanas teoriju analīzes var definēt, ka stratēģiskā plānošana sporta nozarē ir
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ilgtermiņa plānošana, atbildot uz pašlaik esošajām problēmām sporta nozarē, kas
atspoguļota plānā, ar iespēju veikt tajā izmaiņas, notiekot izmaiņām iekšējā un ārējā vidē.
Teorijas izpēte ļauj secināt, ka stratēģiskās plānošanas galvenie posmi ir plāna plānošana,
misijas un vīzijas izstrādāšana, SVID analīze, mērķa definēšana, uzdevumu definēšana,
monitoringa plāna izstrāde, taču stratēģiskās plānošanas process Latvijā paredz arī stratēģiskā
plāna sabiedrisku apspriešanu un apstiprināšanu Ministru kabinetā.
Sporta stratēģisko plānošanu laika periodā no 1992. līdz 2004.gadam Latvijā
galvenokārt veica sporta sabiedrība, beidzoties olimpiskajam ciklam, sapulcējoties republikas
sporta kongresā. Kongresa dalībnieki izvērtēja sasniegto un lēma par mērķiem un
uzdevumiem nākamajiem 4 gadiem. Pieľemtie lēmumi nav uzskatāmi par tiesību aktiem un to
izpildi nekontrolēja valsts.
Sākot ar 2004. gadu, šajā procesā aktīvi piedalās arī valsts. Ministru kabinets apstiprina
Sporta politikas pamatnostādnes 2004. – 2009.g. un pēc ieilguša izstrādes perioda –
Nacionālo sporta attīstības programmu 2006. – 2012.gadam. Valsts un pašvaldību
institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām, kuru darbību finansē valsts, jānodrošina
valsts sporta politikas tiesību aktu realizēšana.
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2. PĒTĪJUMA UZDEVUMI, METODES UN
ORGANIZĒŠANA
2.1.Pētījuma uzdevumi
Latvijā mērķtiecīga valsts līmeľa sporta nozares reglamentēšana ir aizsākusies
2002.gadā, kad tika pieľemts Sporta likums, kura mērķis ir noteikt sporta organizēšanas un
attīstības vispārīgos un tiesiskos pamatus, sporta organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju
savstarpējās attiecības un pamatuzdevumus sporta attīstībā un sporta finansēšanas pamatus, kā
arī principus, kas ievērojami, iesaistoties starptautiskajā sporta kustībā [184]. Latvijas valdība
2004. gadā apstiprināja Latvijas Sporta politikas pamatnostādnes, kuras ietver sporta politikas
galvenos principus, mērķus un apakšmērķus, prioritātes, sasniedzamos politikas rezultātus un
vēlamos rīcības virzienus to sasniegšanai. Šo pamatnostādľu īstenošanai, tika izstrādāta
Nacionālā sporta attīstības programma 2006. – 2012.gadam [111, 130].
Ir pagājuši jau 10 gadi kopš pirmā sporta stratēģiskās plānošanas dokumenta izstrādes
un ir nepieciešams izvērtēt šo plānošanas dokumentu ietekmi uz sporta attīstību, kā arī
izstrādāt priekšlikumus sporta attīstībai, tāpēc par darba mērķi izvirzīts: inovatīva sporta
nozares stratēģiskās plānošanas modeļa izstrāde.
Pamatojoties uz augstāk minēto, izvirzīta hipotēze: sporta stratēģisko plānošanu Latvijā
optimizēs šādas inovācijas:
 tiek apstiprināts viens sporta nozares stratēģiskās plānošanas dokuments –
programma, kuras izstrādē iesaistītas valsts, pašvaldību un sporta vadošās institūcijas, nosakot
to uzdevumus un atbildību rezultātu noteikšanā, vērtēšanā un realizācijas koordinēšanā;
 programmas veicamo uzdevumu plānojums ir atbilstošs darbības virzieniem –
tiesību aktu izstrāde, sporta vadības sistēmas pilnveide, iedzīvotāju izglītošana un sporta
popularizēšana, sportistu sagatavošana un sacensību sistēma, speciālistu izglītošana, sporta
bāzes, informatīvā bāze, starptautiskie sakari.
 programmas realizācijas termiľš – divi olimpiskie cikli (8 gadi);
 programmas realizēšanā regulāri, katra gada noslēgumā tiek veikts izvērtējums
par paveikto pēc iegūtajiem datiem – valsts sporta statistiskās atskaites, iedzīvotāju aptaujas
un, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, ja nepieciešams, tiek izdarītas korekcijas.
Pamatojoties uz darba mērķi un hipotēzi, tika izvirzīti šādi pētījuma uzdevumi:
1. Izpētīt sporta stratēģiskās plānošanas kontekstu Latvijā.
2. Izanalizēt sporta stratēģiskās plānošanas dokumentus – Pamatnostādnes un
Programmu.
3. Izpētīt sporta stratēģiskās plānošanas dokumentu realizēšanu un noteikt šo
dokumentu ietekmi uz sporta attīstību Latvijā.
4. Izstrādāt inovatīvu Latvijas sporta nozares stratēģiskās plānošanas modeli.

2.2. Pētīšanas metodes
Pētījuma realizācijā tiek izmantotas gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās metodes.
Kvantitatīvā pētniecība skaidro mijiedarbību starp internāliem faktoriem no
pozitīvisma viedokļa un uzsver cēloľsakarības. Kvalitatīvā pieeja pretstatā kvantitatīvajai
drīzāk fokusējas uz iezīmju dabu vai veidu raksturošanu, nevis uz to skaitu, un tā daudz
mazāk uzsver cēloľsakarību [94].
Pētījumā tiek izmantotas sekojošas metodes:
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Teorētiskās metodes: literatūras teorētiskā analīze, citu pētījumu atziľu analīze,
diskursa analīze.
Empīriskās metodes: aptauja (anketēšana), ex – post novērtēšanas metode.
Kvantitatīvo un kvalitatīvo datu interpretācija: iegūto kvantitatīvo datu apstrāde,
rezultātu grafiska attēlošana.
Matemātiskās statistikas metodes, izmantojot SPSS datorprogrammu.
2.2.1.Literatūras avotu izpēte un analīze
Literatūras avotu izpēte un analīze ir jebkura pētnieciska darba neatliekama sastāvdaļa
Šajā darba posmā tiek izvērtēta un precizēta tēma, noteikti uzdevumi un pētījuma galvenā
ideja, izstrādāta hipotēze un zinātniskā darba metodika. Sistemātiska speciālās literatūras
izpēte ir viens no priekšnoteikumiem sekmīgai pētījuma risināšanai. Literatūras izpēti veic
visa darba rakstīšanas laikā, jo pētījuma gaitā var rasties jaunas atziľas, jauni fakti. Paša
iegūtos eksperimentālos datus un secinājumus var salīdzināt ar tiem, kas jau atspoguļoti
publikācijās. Literatūras analīze sniedz informāciju par konkrēto pētāmo tēmu un arī par tās
saistību ar citām tēmām, tāpat sniedz informāciju, kas šīs tēmas izpētē ir paveikts iepriekš,
veicot pieredzes transformācijas funkciju [1].
Literatūras analīze tika veikta visā darba izstrādes laikā. Izpētīti 208 avoti, no kuriem
144 latviešu valodā, 60 angļu valodā, 3 krievu valodā un viens vācu valodā. Literatūras
pētījumos analizētas autoru atziľas, kas palīdzēja izprast šādus jautājumus: pirmkārt, sporta
nozare kā sabiedrības funkcionēšanas sastāvdaļa, kuras funkcionēšanas pamatā ir sporta
attīstības plānošana; otrkārt, stratēģiskā plānošana kā sporta nozares attīstības plānošanas
pamats.

2.2.2.Aptauja
Aptauja – pētīšanas metode, kas satur respondentiem uzdotus jautājumus, tā ir
sistemātiska datu vākšana no cilvēkiem, lai tos vēlāk analizētu [75].
Anketēšanu aptaujā izmanto tādēļ, ka ar šo metodi vienlaicīgi var anketēt lielu skaitu
respondentu un anketu materiālu raksturs ir pateicīgs apstrādei un statistikai analīzei [1, 194].
Pētījumā tika izmantotas trīs anketas. Anketa Nr.1. – sporta federāciju prezidentiem/
ģenerālsekretāriem. Anketa ir anonīma, anketā ir astoľi slēgtie jautājumi ar atbilţu variantiem
un viens atklātais jautājums. Anketas mērķis: noskaidrot daţādu sporta organizāciju pārstāvju
viedokli par sporta attīstību valstī 2006. – 2010.gadā Programmas kontekstā. Anketēšana
notika no 2010.gada decembra līdz 2011.gada martam. Anketas tika izsūtītas 89 federācijām,
atpakaļ saľemtas 49 aizpildītas anketas. Anketas jautājumi sadalīti 4 blokos: 1.blokā –
jautājums par Programmā noteikto sporta jomu attīstību laikaposmā no 2006. – 2010.gadam;
2.blokā – jautājums par federācijas darbu ietekmējošiem faktoriem; 3.blokā lūgts novērtēt
Pamatnostādnēs formulēto problēmu risināšanu, kā arī minēt būtiskus piemērus par
Programmā plānoto uzdevumu realizāciju; 4.blokā jautāts – vai Programma ir sekmējusi
konkrētā sporta veida attīstību un sporta nozares attīstību kopumā (anketa – 2.pielikumā).
Sporta federāciju/ ģenerālsekretāru anketēšanas rezultātu aprakstošās statistikas kopsavilkums
8.pielikumā.
Anketa Nr.2 – pašvaldību sporta vadītājiem. Anketas mērķis: noskaidrot pašvaldību
sporta vadītāju viedokli par sporta attīstību pašvaldībās 2006. – 2010.gadā Programmas
kontekstā. Anketēšana notika 2011.gada martā un aprīlī. Tika izsūtītas 118 anketas, atpakaļ
saľemtas 70 aizpildītas anketas. Anketas jautājumi sadalīti 4 blokos: 1.blokā – jautājums par
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Programmā definēto sporta jomu attīstību laikposmā no 2006. līdz 2010.gadam; 2.blokā –
jautājums par pašvaldības darbu sporta jomā ietekmējošiem faktoriem; 3.blokā lūgts novērtēt
Pamatnostādnēs formulēto problēmu risināšanu, kā arī minēt būtiskus piemērus par
Programmā plānoto uzdevumu realizāciju; 4.blokā jautāts, vai Programma ir sekmējusi
sporta attīstību konkrētajā pašvaldībā, kā arī sporta nozares attīstību valstī kopumā (anketa –
3.pielikumā). Pašvaldību sporta vadītāju anketēšanas rezultātu aprakstošās statistikas
kopsavilkums 9.pielikumā.
Anketa Nr.3. – sporta nozares ekspertu anketēšana par Programmas izstrādi un
realizāciju. Anketas mērķis: noskaidrot Programmas izstrādes procesa un programmas
realizācijas vērtējumu un priekšlikums Latvijas sporta nozares stratēģiskās plānošanas
modelim. Kopumā anketēšanā piedalījās 14 eksperti. Ekspertu anketēšana notika no
2011.gada septembra līdz 2011.gada decembrim. Anketēšana notika gan personīgi, – pētījuma
autorei esot klāt, gan, – anketas nosūtot elektroniski. Anketas jautājumi bija sadalīti 3 blokos:
1.blokā tika uzdoti jautājumi par Programmas izstrādes gaitu, realizēšanu un sporta nozares
novērtēšanu; 2.blokā uzdoti jautājumi par sporta stratēģiskās plānošanas dokumenta izstrādi;
3.blokā – jautājumi par eksperta personību (anketa – 4.pielikumā). Ekspertu anketēšanas
rezultātu aprakstošās statistikas kopsavilkums 10.pielikumā.
2.2.3. Matemātiski statistiskā metode
Empīrisko datu salīdzinošā analīze tika veikta apstrādājot datus ar statistiskās apstrādes
un analīzes paketes SPSS (The Statistical Package for Social Science) programmas 20 versiju,
pētījuma rezultāti analizēti pēc sekojošas shēmas:
1) U Manna – Vitneja kritērijs;
2) Vilkoksona rangu kritērijs.
U kritērijs izstrādāts Manna un Vitneja darbos. Ar U kritēriju pārbauda nulles hipotēzi
par to, ka divām neatkarīgi veidotām izlasēm ir vienādi sadalījumi un tās pieder pie vienas un
tās pašas populācijas. Šo kritēriju izmanto, ja sadalījumi atšķiras no normālā sadalījuma. U
kritērijs tiek uzskatīts par drošāko neparametrisko kritēriju. Savukārt, Vilkoksona rangu
kritērijs tiek izmantots gadījumos, kad novērtējam vienus un tos pašus cilvēkus divās daţādās
situācijās un pastāv iespējamība, ka mainīgie lielumi būs atkarīgi [175].
Pētījumā ievāktie dati tika ievadīti un apstrādāti ar SPSS un Excel datorprogrammu
palīdzību. Lai veiktu datu apstrādi ar SPSS 20, tika izveidota kodēšanas tabula, kas noteica
atbilstību starp anketas jautājumiem un rādītājiem, kuri izmantoti datorizētā datu apstrādē.
Gadījumos, kad signifikance ir lielāka par 0,05, uzskatāms, ka nav būtisku atšķirību starp
esošo un prognozējamo situāciju. Ja signifikance ir mazāka vai vienāda par 0,05, uzskatāms,
ka ir būtiskas atšķirības starp esošo situāciju. Ja signifikance ir mazāka vai vienāda ar 0,01,
uzskatāms, ka ir ļoti būtiskas atšķirības starp esošo un prognozējamo situāciju.
2.2.4. Hermeneitiskā pieejā balstīta diskursa analīze
Lai veiktu pētījuma pirmo uzdevumu – analizēt sporta stratēģiskās plānošanas
dokumentus „Latvijas Sporta politikas pamatnostādnes 2004. – 2012.gadam” un „Latvijas
Nacionālo sporta attīstības programmu 2006. – 2012.gadam” tika izmantota kvalitatīvās
pētīšanas metode – diskursa analīze.
Diskursa analīze ir valodas pielietošanas pētīšana [55].
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Diskursa analīzes veicēji izvirza vairākus jautājumus un saľem daţādas atbildes.
Diskursa analīzi ir vērtīgi pielietot atbildot uz jautājumiem, kas ir saistīti ar cilvēka dzīvi un
komunikāciju, antropoloģiju, kultūru, psiholoģiju, socioloģiju, kā arī politiku un biznesu [84].
Diskurss signalizē noteiktu valodas redzes leľķi, kur valoda un teksts ir sociālās dzīves
elementi, kas cieši saistīts ar citiem elementiem [47].Tādēļ ir svarīgi analizēt tekstu un
noskaidrot kāds ir teksta sociālais efekts, tātad ne tikai, kas ir pateikts, bet arī kas ar to ir
domāts.
Izmantojot hermeneitiskā pieejā balstītu diskursa analīzes metodi tika analizētas
Pamatnostādnes un Programma, atbildot uz sekojošiem jautājumiem:
1) Vai sporta politikas plānošanas process kopumā atbilst stratēģiskās plānošanas
teorijai?
2) Vai sporta politikas plānošana atbilst Latvijas tiesiskajiem aktiem?
3) Vai Pamatnostādnēs definētās (noteiktās) sporta nozares problēmas bija pamatotas
un atbilstošas situācijai?
4) Vai Pamatnostādnēs noteiktie mērķi (galvenais un pakārtotie) atbilst Eiropas
Sporta hartai?
5) Vai Programmā noteiktie darbības virzieni un veicamie uzdevumi sekmē mērķu
sasniegšanu?
6) Vai Programmā noteiktie indikatori parādīs mērķu sasniegšanas gaitu?
7) Vai Programmas veicamo uzdevumi izpildes plānotie termiľi ir konkrēti un to
izpilde ir kontrolējama?
8) Vai finanšu sadalījums sekmē Programmas noteikto mērķu sasniegšanu?
9) Vai Programmas uzdevumu realizācijā ir iesaistītas kompetentas institūcijas?
2.2.5. Ex-post novērtēšanas metode
Lai atrisinātu 3. uzdevumu – noteikt šo dokumentu ietekmi uz sporta attīstību, tiek
izmantota arī ex-post novērtēšanas metode.
Ex-post analīzes metode sniedz tūlītēju ieguvumu un atspoguļo realitāti. Šī metode
apkopo datus par patiesajiem rezultātiem, kas ir saistīti ar iesaistītajām un neiesaistītajām
dalībnieku grupām un daţādiem citiem sociālajiem un ekonomiskajiem faktoriem, kas varētu
būt noteikuši programmas ieviešanu [92].
Kā sociāli ekonomiskie rādītāji ir izvēlēti: iedzīvotāju skaits Latvijā, valsts kopbudţets,
iedzīvotāju naudas ieľēmumi un mājsaimniecību izdevumu patēriľa struktūra 2006. –
2010.gadā. Savukārt sporta nozares attīstības raksturošanai ir analizēta statistika, kas raksturo
Programmā definēto rādītāju – fiziskās aktivitātēs iesaistīto personu skaits, sagatavoto
augstas klases sportistu skaits, jaunuzceltie un renovētie sporta objekti, sportā iesaistītie
cilvēki ar invaliditāti, kas sasnieguši augstvērtīgus rezultātus, – izpildi 2006. – 2010.gadā.
Šādi sporta rādītāji tika izvēlēti, jo tā ir vienīgā pieejamā statistika par sporta nozari Latvijā.
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2.3. Pētījuma organizēšana
Pētījums ilgst 5 gadus (no 2006. – 2011.gadam) un tika veikts vairākos posmos.
Pirmajā posmā (no 2008.gada septembris – 2010.gada jūnijs), kura mērķis bija pētījuma
zinātnisko kategoriju izstrāde, tika veikta literatūras, normatīvo aktu, dokumentu, statistikas
pārskatu, pētījumu novērtēšana, kā rezultātā, tika definētas zinātniskās kategorijas, apzināta
literatūra un izstrādāts teorētisks sporta nozares stratēģiskās plānošanas modelis.
Otrajā posmā (no 2010.gada jūnijs – 2011.gada septembris) mērķi bija: statistikas datu
apkopošana un analizēšana; Pamatnostādņu un Programmas analīze stratēģiskās plānošanas
kontekstā; sporta nozares pārstāvju viedokļa noskaidrošana par Pamatnostādņu un
Programmas ietekmi uz sporta attīstību. Šajā posmā tika veikta ex-post analīze, apkopojot un
analizējot statistikas datus par valsts sociāli ekonomiskajiem rādītājiem 2006. – 2010.gadā
(iedzīvotāju skaits, valsts kopbudţets, iedzīvotāju ienākumi, izdevumi), kā arī nodarbojošos
skaita, sportisko sasniegumu, invalīdu sporta un sporta bāzu statistika 2006. – 210.gadā; tika
veikta Pamatnostādņu un Programmas hermeneitikā balstīta diskursa analīze; sporta
federāciju vadošo amatpersonu anketēšana (49 respondenti) un pašvaldību sporta vadītāju
anketēšana (70 respondenti), noskaidrojot viľu viedokli par sporta attīstību valstī 2006. –
2010.gadā Pamatnostādņu un Programmas kontekstā. Otrā posma rezultātā tika iegūti fona
dati, kas nepieciešami sporta attīstības izvērtēšanai; iegūts Pamatnostādņu un Programmas
izvērtējums stratēģiskās plānošanas kontekstā; iegūts sporta federāciju un pašvaldību sporta
vadītāju viedoklis par sporta attīstību.
Trešajā posmā (2011.gada oktobris – 2012.gada janvāris), kura mērķis bija Latvijas
sporta nozares stratēģiskās plānošanas modeļa izstrāde, tika veikta sporta ekspertu (14
respondenti) anketēšana par Pamatnostādņu un Programmas ietekmi uz sporta attīstību, kurā
tika uzdoti jautājumi arī par optimālāka Latvijas sporta stratēģiskās plānošanas modeļa
izstrādi, kā arī notika iegūto pētījuma rezultātu matemātiski statistiskā apstrāde. Trešā posma
rezultātā tika izstrādāts Latvijas sporta nozares stratēģiskās plānošanas modelis.
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3.SPORTA STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS LATVIJĀ
PĒTĪJUMA REZULTĀTI
3.1. Latvijas sporta stratēģiskās plānošanas dokumentu hermeneitiskā
pieejā balstīta diskursa analīze
Šodien Latvijā spēkā ir divi sporta politikas plānošanas dokumenti: Pamatnostādnes un
Programma. Pamatnostādnes pieľēma 15.09.2004.g., taču 12.07.2010.g. to darbības termiľu
Ministru kabinets pagarināja līdz 2012.gadam. Uz Pamatnostādņu pamata izstrādāta
Programma, kuru Ministru kabinets apstiprināja 31.10.2006. Sporta politikas plānošanas
dokumentu izstrādes gaita attēlota 8.attēlā.
Latvijas Sporta politikas pamatnostādnes 2004. – 2012.gadam
(MK rīkojums Nr.632, 15.09.2004.; MK rīkojums Nr.391, 12.07.2010.)

IZM Sporta pārvaldes 3.06.2003. rīkojums par darba grupas izveidi Nacionālās
sporta attīstības programmas 2004. – 2012.gadam izstrādei. Darba grupā iekļauti:
pārstāvji no IZM, tās pārraudzībā un pakļautībā esošajām iestādēm, pašvaldībām,
sabiedriskajām organizācijām, sporta federācijām un Sporta medicīnas valsts
aģentūras

IZM rīkojums Nr.123, 21.05.2005.
Par Nacionālo sporta attīstības programmu 2005. – 2009.gadam –
par starpministriju darba grupas izveidi, iekļaujot atbildīgo ministriju, valsts
iestāţu, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus un ekspertus

Nacionālās sporta attīstības programmas 2006. – 2009.gadam projekts

Apspriests Latvijas sporta forumā 2005.gada 29.septembrī

Apspriests Rīgas pašvaldības sporta konferencē 2006.gada 12.janvārī

Apspriests Latvijas 5.sporta kongresā 2006.gada 21.janvārī

Nacionālā sporta attīstības programma 2006. – 2012.gadam
(MK rīkojums Nr.838, 31.10.2006.; MK rīkojums Nr.389, 12.07.2010.)

8.attēls. Latvijas sporta politikas plānošanas dokumentu izstrādes process
(autores izstrādāts)
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Izmantojot hermeneitiskā pieejā balstītu diskursa analīzes metodi, tiks analizēti divi
sporta politikas dokumenti: Pamatnostādnes un Programma, atbildot uz šādiem jautājumiem:
1) Vai sporta politikas plānošanas dokumenti kopumā atbilst stratēģiskās plānošanas
teorijai?
2) Vai sporta politikas plānošanas dokumenti atbilst Latvijas tiesību aktiem?
3) Vai Pamatnostādnēs sporta nozarē atklātās problēmas bija pamatotas un atbilda
esošajai situācijai?
4) Vai Pamatnostādnēs noteiktie mērķi (galvenais un pakārtotie) atbilst Eiropas
Sporta hartai?
5) Vai Programmā noteiktie darbības virzieni un veicamie uzdevumi sekmē mērķu
sasniegšanu?
6) Vai Programmā noteiktie indikatori parādīs mērķu sasniegšanas gaitu?
7) Vai Programmas veicamo uzdevumi izpildes plānotie termiľi ir konkrēti un to
izpilde ir kontrolējama?
8) Vai finanšu sadalījums sekmē Programmas noteikto mērķu sasniegšanu?
9) Vai Programmas uzdevumu realizēšanā ir iesaistītas kompetentas institūcijas?
Ministru kabinets Pamatnostādnes pieľēma 15.09.2004., taču 12.07.2010. to darbības
termiľu Ministru kabinets pagarināja līdz 2012.gadam [111]. Izstrādes brīdī spēkā nebija
nevienā Ministru kabineta līmenī apstiprināta politikas plānošanas dokumenta, tikai
2006.gadā Ministru kabinets izdeva rīkojumu Par Politikas plānošanas sistēmas attīstības
pamatnostādņu apstiprināšanu. Šis dokuments izstrādāts, lai novērstu plānošanas sistēmas
darbībā identificētos trūkumus un nodrošinātu rīcībpolitikas plānošanas un koordinācijas
sistēmas efektīvu darbību. Rīkojums nosaka, ka kopumā ir četru veidu rīcībpolitikas
plānošanas dokumenti – pamatnostādnes, programma, plāns un koncepcija. Katram veidam ir
noteiktas funkcijas un loma kopējā rīcībpolitikas plānošanas sistēmā. Rīkojums arī uzlika par
pienākumu MK izstrādāt likumprojektu par attīstības plānošanas sistēmu [155]. Kā rezultātā
2008.gadā tika pieľemts Attīstības plānošanas sistēmas likums, kura mērķis ir, nosakot
attīstības plānošanas sistēmu, sekmēt valsts ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanos. Likums nosaka, ka attīstības plānošana ir principu, mērķu un to
sasniegšanai nepieciešamās rīcības izstrāde nolūkā īstenot politiski noteiktas prioritātes un
nodrošināt sabiedrības, teritorijas vai attiecīgās nozares attīstību [4]. Savukārt saskaľā ar
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta piekto un sesto daļu Ministru kabinets izdeva
Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumus [3].
MK Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi
nosaka visu līmeľu, veidu un termiľu politikas plānošanas dokumentos ietveramo saturu, to
izstrādāšanas, apstiprināšanas, aktualizācijas un spēka zaudēšanas kārtību, darbības termiľu
un pārskatu sniegšanas kārtību, kā arī to ietekmes novērtēšanas kārtību. Noteikumi nosaka, ka
Pamatnostādnes ir uz konkrētu, valstij nozīmīgu mērķu sasniegšanu vērsts vidēja termiľa
politikas plānošanas dokuments, kas aptver plašu jautājumu loku un ko izstrādā laikposmam
no pieciem līdz septiľiem gadiem. Pamatnostādnes ietver: esošās situācijas raksturojumu
attiecīgajā nozarē; informāciju par risināmo jautājumu sasaisti ar citiem attīstības plānošanas
dokumentiem, tajā skaitā,– atbilstību Nacionālajam attīstības plānam, un saskaľotību ar
plānošanas reģionu attīstības programmās noteiktajiem pasākumiem un tiesību aktiem;
identificētās problēmas, kuru risināšanai nepieciešama noteiktas politikas īstenošana;
būtiskākos esošos un no jauna izvirzītos politikas pamatprincipus, politikas mērķus un, ja
nepieciešams,– arī apakšmērķus un prioritātes; rīcības virzienus politikas mērķu un rezultātu
sasniegšanai un turpmākās rīcības plānojumu; piedāvātā risinājuma sākotnējā (ex–ante)
ietekmes novērtējuma rezultātus; rīcības plānojumā paredzēto uzdevumu (vienveidīgu vai
saturiski saistītu pasākumu kopums) un pasākumu (atsevišķas darbības vai rīcības) izpildes
termiľu, ko nosaka ar precizitāti līdz pusgadam; politikas rezultātus, tiem pakārtotos darbības
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rezultātus un to rezultatīvos rādītājus, kas norāda uz izvirzīto mērķu sasniegšanas progresu;
ietekmes novērtējumu uz valsts un pašvaldību budţetiem; par paredzēto uzdevumu un
pasākumu izpildi atbildīgās institūcijas; pārskatu sniegšanas un novērtēšanas kārtību.
Pamatnostādľu īstenošanai var izstrādāt plānu [3].
Plāns ietver: ja nepieciešams, esošās situācijas raksturojumu attiecīgajā nozarē;
informāciju par plāna sasaisti ar attiecīgās jomas vai nozares prioritātēm un citiem attīstības
plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem. Ja plānu izstrādā pamatnostādľu ieviešanai, plānā
norāda attiecīgajās pamatnostādnēs noteiktos politikas mērķus, rīcības virzienus, uzdevumus
un plānotos darbības rezultātus; plāna mērķi; pasākumus izvirzīto mērķu sasniegšanai un
uzdevumu izpildei, kā arī tiešos darbības rezultātus; termiľus pasākumu īstenošanai ar
precizitāti no viena līdz trim mēnešiem; pasākumu izpildei nepieciešamo finansējumu; par
pasākumu īstenošanu atbildīgās institūcijas un, ja nepieciešams, pasākumu īstenošanā
iesaistītās institūcijas; pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtību [3].
MK Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi
nosaka tādu normu, ka, izstrādājot plānošanas dokumentus, ievēro normatīvos aktus, kas
nosaka sabiedrības līdzdalības kārtību attīstības plānošanas procesā.
Saskaľā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta piekto daļu Ministru
kabinets ir izdevis noteikumus – Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā. Noteikumi nosaka sabiedrības līdzdalības kārtību Saeimas, Ministru kabineta, tiešās
valsts pārvaldes iestāţu, valsts pārvaldes iestāţu, kas nav padotas Ministru kabinetam,
plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas procesā. Noteikumu mērķis ir sekmēt
efektīvu, atklātu, ietverošu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas
procesā, tādējādi paaugstinot plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību
sabiedrības vajadzībām un interesēm. Sabiedrības līdzdalību īsteno formālās (piemēram,
biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības, darba devēju organizācijas, reliģiskās organizācijas)
un neformālās (nereģistrētas iniciatīvu grupas, interešu apvienības) sabiedrības grupas, kā arī
atsevišķas fiziskas personas [3, 177].
Ministru kabinetā apstiprināmos plānošanas dokumentus saskaľo, izskata un apstiprina
Ministru kabineta kārtības rullī noteiktajā kārtībā arī šo normu nosaka Attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi. Ministru kabineta kārtības rullī
noteikts, ka Ministru kabinets atbilstoši kompetencei izskata attīstības plānošanas
dokumentus. Plānošanas dokumentu projektiem jāiziet diezgan garš saskaľošanas ceļš, pirms
tie tiek apstiprināti un izsludināti.
Būtiski ir noskaidrot, kā ievēroti tiesību akti un kā stratēģiskās plānošanas modelis
realizēts praksē.
Pamatojoties uz Pamatnostādnēm, tika izstrādāta un apstiprināta Programma [111, 130].
Kā redzams, nesakrīt abu politikas plānošanas dokumentu realizācijas periods jeb darbības laiks.
Lai novērstu šo nesakritību, 2010.gadā Ministru kabinets pieľēma rīkojumu, kas pagarina
Pamatnostādņu darbības laiku līdz 2012. gadam, kā arī izdara daţas izmaiľas dokumenta tekstā
[64].
Tā kā stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrāde ir ilgstošs process, racionālāk ir
izstrādāt vienu dokumentu, kurš ietvertu gan sporta politikas pamatnostādnes, gan to realizācijas
plānojumu. Vēsturiski Latvijā sporta nozarē plānošanas periods ir olimpiskais cikls – 4 gadi.
Beidzoties vasaras Olimpiādes spēlēm (1992.,1996.,2000.g.) sporta sabiedrība sanāca kopā, lai
izvērtētu sasniegto un nolemtu par nākamās četrgades mērķiem un uzdevumiem.
Tā kā MK noteikumi paredz, ka nozares plānošanas dokumentus izstrādā laika posmam
no pieciem līdz septiľiem gadiem, arī valsts apstiprinātā sporta attīstības programma aptvēra 7
gadus, tomēr noslēdzoties ar Olimpiādes spēlēm Londonā.
Ľemot vērā nozares specifiku, kā arī valsts nestabilo ekonomiku, sporta nozares
stratēģiskajiem plāniem tomēr jāiekļaujas olimpiādes ciklā un ne ilgākam periodam kā 4
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gadiem. Kā liecina Pamatnostādņu Informatīvā daļa, dokumenta izstrādei Izglītības un zinātnes
ministrijas Sporta pārvalde (organizācija likvidēta 2008.g.) 2003.gada 3. jūnijā apstiprināja
darba grupu, tās sastāvā iekļaujot pārstāvjus no Izglītības un zinātnes ministrijas, tās
pārraudzībā un pakļautībā esošajām iestādēm, pašvaldībām un sabiedriskajām organizācijām,
sporta federācijām, Sporta medicīnas centra. Pamatnostādņu izstrādes gaitā tika iekļauts posms
– diskusija sabiedrībā. Lai to realizētu, tika izveidotas četras darba grupas atbilstoši sporta
jomām – sports visiem, bērnu un jauniešu sports, augstu sasniegumu sports un invalīdu sports
[111].
Programmas izstrādei arī tika izveidota darba grupa (Izglītības un zinātnes ministrijas
2005.gada 21.februāra rīkojums Nr.123), veiktas konsultācijas un apspriešanas ar nevalstisko
sporta organizāciju, valsts un pašvaldību pārstāvjiem [130].
Sporta nozares attīstības plānošanas dokumenti ir izstrādāti atbilstoši Attīstības
plānošanas sistēmas likumam un tam pakārtotajiem tiesību aktiem,– iesaistot plašus sporta
sabiedrības slāľus, valsts un pašvaldības institūciju pārstāvjus. Tam bija jānodrošina plānošanas
procesa kvalitāte un plānošanas rezultātu atbilstība sabiedrības vajadzībām un interesēm [4].
Lēmuma – sporta nozares attīstības plānošanas dokumentu (Pamatnostādnes un Programma)
izstrādei un grupveida pieľemšanai ir priekšrocības un trūkumi. Neapšaubāma priekšrocība ir
iespēja saľemt vairāk informācijas un zināšanu. Grupa apvieno cilvēkus ar daţādu pieredzi,
izglītību, profesiju, kuri var izvirzīt oriģinālas idejas, alternatīvas un novērtēt tās, bet no otras
puses,– lēmuma grupveida pieľemšana ir samērā ilgstošs un darbietilpīgs process. Tā līdz sporta
nozares stratēģiskās attīstības konkrēta plāna – programmas izstrādei faktiski pagāja trīs gadi.
Tas ir pārāk ilgs periods. To varētu saīsināt, ja tiktu izveidota darba grupa, kas izstrādātu vienu
dokumentu, kas ietvertu gan politikas pamatnostādnes, gan plānu to realizēšanai.
Stratēģiskās plānošanas normatīvie akti paredz sniegt situācijas raksturojumu attiecīgajā
nozarē. Lai raksturotu sporta nozares attīstību, Pamatnostādnēs minēti šādi dati:
 nacionālo sporta federāciju skaits (reģistrētas IZM Sporta pārvaldē 2003.g.);
 sporta klubu skaits (Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) 2004.g. dati));
 regulārās sporta nodarbībās iesaistījušos skaits (LSFP 2004.g. dati);
 cilvēku ar invaliditāti skaits, kas iesaistījušies pielāgotās sporta aktivitātēs un viľu
sasniegtie rezultāti paralimpiskajās spēlēs (Latvijas Paralimpiskās komitejas (LPK) 2004.g.
dati);
 skolēnu, kuri nodarbojas sporta veidu grupās vispārējās izglītības iestādēs skaits
(Latvijas Jaunatnes sporta centra (LJSC) 2004.g. dati);
 audzēkľu un grupu, kuri nodarbojas sporta veidu grupās profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestādēs, sporta klubos, olimpiskajos centros, sporta ģimnāzijā un citās sporta
organizācijās skaits (LJSC 1998. –2004.g. dati);
 audzēkľu skaits, kuri nodarbojas sporta veidu grupās interešu izglītības programmās
(LR Centrālās statistikas pārvaldes 2003.g. dati);
 sporta sacensību dalībnieku skaits (LSFP 2004.g. dati);
 Latvijas sportistu un sporta spēļu komandu skaits, kas piedalās Eiropas un pasaules
čempionātos un olimpiskajās spēlēs un sasniegtie augstvērtīgākie rezultāti – izcīnītās vietas
(Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) 2003.g. dati);
 sporta darbinieku skaits (Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes 2003.g.
dati);
 IZM finansējums sportam 2000. –2004. gadam;
 Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) finansējums 1994. –2002. gadam no valsts
speciālā budţeta;
 sporta bāzu objektu skaits Latvijā (LR Centrālās statistikas pārvaldes 2003.g. dati un
Latvijas Sporta pārvaldes 1994. –2002.g. dati);
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 sporta nozari reglamentējošo normatīvu aktu – likumu un MK noteikumu
uzskaitījums [111].
Sporta nozares attīstības izvērtēšanai doti to raksturojoši dati, tomēr absolūti skaitļi vēl
nedod objektīvu vērtējumu, piemēram, nodarbojošos ar sportu skaits. Lai vērtējums būtu
objektīvs, nodarbojošos skaits jāvērtē attiecībā pret noteiktu kontingentu, piemēram, – cik
procentu Latvijas iedzīvotāju nodarbojas ar sportu, cik procentu bērnu un jauniešu noteiktā
vecumā nodarbojas ar sportu. Tas dod iespēju esošos datus salīdzināt ar iepriekšējo atskaites
periodu, ar citu valsti.
Vēl neobjektivitāti nozares attīstības vērtēšanā rada tas, ka apkopoti dati par tiem, kas
nodarbojas ar sportu organizēti – atskaites sniedz sporta organizācijas. Nav apkopoti dati par
tiem, kas nodarbojas sporta uzľēmumos, piemēram, fitnesa klubos. Nav informācijas par
tiem, kas to dara regulāri, bet patstāvīgi, neiesaistoties sporta organizācijās.
Pamatnostādnēs tikai 4 no 14 sporta nozares attīstības rādītājiem parādīta attīstības
dinamika – finansēm, izcīnītajām vietām Eiropas un pasaules čempionātos, sporta skolu
audzēkľu skaitam un sporta bāzu objektu skaitam, bet nav veikta analīze [111].
Kopumā jāsecina, ka situācijas raksturojums Latvijas sporta nozarē ir nepilnīgs,
neobjektīvs, nedod pilnīgu raksturojumu, kā arī, beidzoties sporta politikas plānošanas
periodam, nevarēs objektīvi izvērtēt sasniegto, jo nebūs, ar ko objektīvi salīdzināt.
Situācijas raksturojumam Latvijas sporta nozarē jāatklāj esošie plusi un mīnusi, jeb
esošās problēmas. Tomēr, iepazīstoties ar Pamatnostādņu sadaļu „Problēmu formulējums,
kuru risināšanai nepieciešams īstenot noteiktu valdības politiku”, mēs neatrodam sasaisti ar
situācijas raksturojumu nozarē. Pārzinot nozari, var piekrist, ka šādas problēmas tiešām
eksistē, bet tās jāpamato ar datiem un faktiem.
Pamatnostādnēs noteikti sporta politikas pamatprincipi, kuri, kā tekstā definēts, – „izriet
no Eiropas Sporta hartas nosacījumiem” [111]. Eiropas sporta hartu visas Eiropas valstis
apľēmušās ievērot savā darbībā, un tā tiek ľemta vērā izstrādājot normatīvos dokumentus
sporta nozarē [43]. Arī Latvija, pieľemot Sporta likumu, domājams, ľēma to vērā. Tāpēc arī
patlaban sporta nozares „pamatlikumā” – Sporta likuma 3.pantā ir noteikti „Sporta jomā
ievērojamie pamatprincipi” [184]. Šis likums nav ľemts vērā, izstrādājot Pamatnostādnes,
kaut gan MK Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi
nosaka, ka, izstrādājot politikas plānošanas dokumentus, jāievēro pastāvošie likumdošanas
akti [3].
Precīza sporta politikas mērķa definēšana ir galvenais nosacījums valsts sporta vadības
sistēmas veiksmīgai funkcionēšanai un nepieciešamo resursu efektīvai izmantošanai. Latvijas
3.sporta kongresā 1996.gada 14.decembrī sporta sabiedrība vienojās par valsts sporta
pamatnostādnēm un Latvijas valsts sporta politikas pamatmērķi – veidot veselas fiziski un
garīgi attīstītas personības, kas vienotas valstiskā apziņā, spēj pildīt dzīves un darba
pienākumus ģimenē, sabiedrībā un valstī [96]. Pamatnostādnēs valsts sporta politikas mērķis
ir – veidot veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības. Mērķa formulējums ir īsāks, bet arī
precīzs, jo saskan ar sporta pamatprincipiem un ideālu – harmonisks cilvēks harmoniskā
sabiedrībā [111].
Tā kā sporta nozarē izdala četras jomas, vēl ir noteikti arī apakšmērķi, kas precizē
mērķus katrai jomai:
 radīt iespēju katram indivīdam nodarboties ar sportu;
 nodrošināt valsts atbildību par bērnu un jauniešu obligāto fizisko izglītību;
 nodrošināt atbalstu talantīgu sportistu un komandu sagatavošanai startiem
olimpiskajās spēlēs, pasaules sporta spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos;
 nodrošināt valsts atbalstu invalīdu sporta attīstībai [111].
Analizējot minētos apakšmērķus, jāsecina, ka pirmais no tiem pēc būtības sevī ietver arī
pārējos definētos apakšmērķus, jo, lai radītu iespēju katram indivīdam nodarboties ar sportu,
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nepieciešama gan valsts atbildība par bērnu un jauniešu obligāto fizisko izglītību, gan atbalsts
talantīgu sportistu un komandu sagatavošanai startiem starptautiskās sacensībās, gan invalīdu
sporta attīstībai. Vārds katram aptver gan bērnus un jauniešus, gan talantīgos sportistus, gan
invalīdus. Tāpat jāsecina, ka arī formulējums nav precīzs, jo, piemēram, atbildību nevar
nodrošināt. To var noteikt vai paredzēt.
Katrai sporta jomai ir noteikti arī politikas rezultāti. Analizējot tos, jāsecina, ka tie
pamatā ir formulēti kā definēto sporta jomu mērķu sasniegšanas rezultāta konstatējums
vēlējuma izteiksmē (izľemot invalīdu sporta politikas rezultātu). Pēc tiem ir rezultatīvie
rādītāji, kas ne gluţi atspoguļo mērķa sasniegšanu. Piemēram, jomas Sports visiem politikas
rezultāti ir: katram indivīdam radīta iespēja nodarboties ar sportu – neatkarīgi no vecuma,
dzimuma, tautības, rases, reliģiskās piederības, garīgiem un fiziskiem traucējumiem,
nodrošinot tam nepieciešamos ekonomiskos un sociālos apstākļus. Rezultatīvie rādītāji, kas
apliecinātu mērķa sasniegšanu, ir noteikti šādi:
1) dalībnieku skaits, kas iesaistījušies regulārās sportiskās aktivitātēs sporta federācijās;
2) dalībnieku skaits, kas iesaistījušies regulārās sportiskās aktivitātēs sporta klubos;
3)sporta sacensību dalībnieku skaits;
4) sporta bāzu skaits [111].
Ja zinām, ka Sporta likuma 10.panta 3.daļa nosaka: „Sporta federācija ir biedrība, kura
sastāv no sporta klubiem un citām juridiskajām personām, kuru darbība ir saistīta ar noteiktu
sporta veidu vai darbības jomu, un kuras mērķis ir vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta
veidā vai darbības jomā, kā arī pārstāvēt šo sporta veidu vai darbības jomu attiecīgajās
starptautiskajās sporta organizācijās”, pirmais rādītājs ir galīgi aplams [184].
Lai noskaidrotu, cik cilvēku nodarbojas ar sportu, ir jāiegūst informācija arī par tiem
iedzīvotājiem, kas nodarbojas patstāvīgi, ne tikai sporta klubos, tātad – organizēti. Turklāt,
zināt skaitu ir vēl par maz; to nepieciešams attiecināt pret iedzīvotāju skaitu, lai informācija
kļūtu objektīva un to varētu salīdzināt ar iepriekšējiem datiem.
Rezultatīvais rādītājs – sporta bāzu skaits arī neatklās mērķa sasniegšanu, piemēram,
iespēju nodarboties ar sportu cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem, iespēju iedzīvotājiem
nodarboties samērā tuvu savai dzīves vai darba vietai, iespēju nodarboties ar attiecīgu
aktivitāti vai sporta veidu.
Arī bērnu un jauniešu sporta un invalīdu sporta jomās nodarbojošos skaita
konstatējums vēl nedod iespēju analizēt un izvērtēt iegūtos rezultātus.
Katras sporta jomas mērķu sasniegšanai Pamatnostādnes nosaka rīcības virzienus, kas
tālāk attīstīti un konkretizēti Programmā un papildināti ar konkrētiem veicamajiem
uzdevumiem. Ľemot vērā, ka katras sporta jomas attīstība ir saistīta ar sporta bāzu
nodrošinājumu, papildus sadaļām katrā sporta jomā, Programma papildināta vēl ar sadaļu
„Sporta bāzes”.
Pamatnostādņu saturā iekļautas arī nodaļas „Turpmākā rīcība” un „Atskaitīšanās un
novērtēšanas kārtība”. Šajās nodaļās daudzi veicamo pasākumu izpildes termiľi plānoti ar
domu, ka Programma tiks izstrādāta un apstiprināta līdz 2005.gada 1.jūlijam, bet diemţēl tā
apstiprināta tikai 2006.gada 31.oktobrī. Pamatnostādnēs noteikti arī tādi termiľi kā – katru
gadu līdz 1.jūlijam Izglītības un zinātnes ministrijai jāiesniedz pārskata ziľojumu par
Pamatnostādņu īstenošanu un Programmas izpildi, ik pēc trīs gadiem jāatjauno Programmas
daļas, bet ik pēc 5 gadiem jāatjauno Pamatnostādņu daļas [111]. Taču būtiski saturiski
grozījumi netika veikti [63].
Sporta stratēģiskās plānošanas dokumenta Pamatnostādnes analīze ļauj secināt:
 plānošanas un realizācijas procesu sareţģī divu daţādu dokumentu esamība un
atšķirība to darbības termiľā;
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 situācijas raksturojums sporta nozarē neatklāj situācijas patieso būtību, jo skaitļi bez to
attiecināšanas pret attiecīgo kontingentu neatklāj patieso situāciju un nedod iespēju tos
izvērtēt;
 neprecīzi formulēti sporta politikas apakšmērķi un sasniedzamais rezultāts, kā arī ne
vienmēr definētais iegūstamais rezultāts neatklās mērķa sasniegšanu.
Otrs valsts politikas dokuments sporta nozarē Latvijā, kurš izstrādāts, ievērojot
Pamatnostādnēs noteikto, ir Programma [130]. Kā jau tika minēts, sākotnēji abiem
dokumentiem nesakrita darbības laiks. Šo nesakritību likvidēja Ministru kabinetam 12.07.2010
rīkojums Nr.391 Grozījumi Sporta politikas pamatnostādnēs 2004.–2009.gadam [64].
Tāpat kā Pamatnostādnēs, nepamatota ir Eiropas Sporta hartas kā pamatdokumenta
pieminēšana termina sports skaidrojumā. 2002.gadā pieľemtajā Latvijas Republikas Sporta
likumā ir dots šī termina skaidrojums un tam ir jābūt par pamatu šī termina skaidrojumam
[184,111, 130].
Programmas mērķis ir – radīt apstākļus veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības
veidošanai [130]. Kā redzams, šis mērķis saskan ar pamatnostādľu mērķi, tikai papildus atklājot
veicamās darbības, kuras jāveic, lai to sasniegtu. Līdzīgi ir arī ar šīs Programmas
apakšmērķiem, kurus īstenojot, sasniedzams Programmas mērķis.
Izvērtējot Programmā noteiktos plānotos politikas rezultātus, novērojama atšķirība ar
iepriekš analizēto Pamatnostādņu noteiktajiem sporta politikas virzienu rezultātiem. Šeit
noteikts, ka Programmas ieviešanas galvenais rezultāts būs fiziskajās aktivitātēs iesaistīto
cilvēku skaita palielināšanās, iedzīvotāju mazkustīguma rādītāju samazināšanās, kā arī
sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanās. Tāpat noteikts, ka Programmas sekmīgas
īstenošanas rezultātā nākotnē varētu samazināties nepieciešamība izmantot veselības aprūpes
pakalpojumus, sekmīgāk attīstīsies valsts ekonomika un konkurētspēja [130].
Programmā iekļauta tabula ar būtiskākajiem rādītājiem – indikatoriem Programmas
izpildes raksturošanai pa gadiem (2007. – 2012.gadam). Šie indikatori kardināli atšķiras no
Pamatnostādnēs noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem:
 fiziskās aktivitātēs iesaistīto personu skaits (Sports visiem, Bērnu un jauniešu sports);
 sagatavoto augstas klases sportistu skaits (Augstu sasniegumu sports);
 jaunuzceltie un renovētie sporta objekti (Sporta būves);
 sportā iesaistītie cilvēki ar invaliditāti, kas sasnieguši augstvērtīgus rezultātus [130].
Tomēr, lai noteiktu, vai fiziskajās aktivitātēs iesaistīto skaits liecina par sporta attīstību,
tas jāsalīdzina ar iedzīvotāju skaitu un bērnu un jauniešu skaitu. Tāpat nav skaidrs, ko uzskatīt
par augstvērtīgiem rezultātiem cilvēkiem ar invaliditāti.
Programmā visi veicamie uzdevumi sadalīti piecās sadaļās:
1) bērnu un jauniešu sports;
2) augstu sasniegumu sports;
3) sports visiem;
4) sports cilvēkiem ar invaliditāti;
5) sporta bāzes [130].
Izmaiľas veiktas sporta jomu nosaukumos. Pamatnostādnēs, skaidrojot sporta jomu sports
visiem, iekavās lietoja arī terminu tautas sports, kas noteikti labāk atbilst latviešu leksikai un
bija vairāk pierasts Latvijas iedzīvotājiem. Programmā lietots tikai termins Sports visiem [111,
130].
Nomainīts arī termins invalīdu sports pret sports cilvēkiem ar invaliditāti. Šādu izmaiľu
pamatojums nav atrodams Programmas saturā [111, 130].
Programmā skaidroti termini – bērnu un jauniešu sports, augstu sasniegumu sports,
sports visiem. Skaidrojumos nav konkrētības, kopsakarības, bet termins sports cilvēkiem ar
invaliditāti netiek skaidrots vispār [130].
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Salīdzinot ar Pamatnostādnēs noteiktajiem sporta politikas virzieniem, Programmā īpaši
izceltas sporta bāzes, kaut gan sporta bāzes ir tikai līdzeklis sporta politikas mērķa un
apakšmērķu sasniegšanai nevis atsevišķs apakšmērķis [111, 130].
Katrā sadaļā ir minēti konkrēti veicamie pasākumi, noteikts to īstenošanas termiľš,
nepieciešamais papildu finansējums konkrētā pasākuma īstenošanai, kā arī noteikti plānotie
rezultāti. Šī dokumenta sastāvdaļas atbilst MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1178 Attīstības
plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi [3]. Programma paredz
sadaļu, kas norāda, kādam Pamatnostādnēs norādītajam rīcības virzienam atbilst attiecīgais
uzdevums [111, 130].
Katrā no sporta jomām un sporta bāzu nodaļā veicamie uzdevumi sadalīti vairākās
sadaļās. Gandrīz katrai šai nodaļai ir atšķirīgas sadaļas. Bērnu un jaunatnes sporta un augstu
sasniegumu sportā veicamie uzdevumi iedalīti četrās sadaļās:
1) Normatīvie akti;
2) Pētījumi un informācija;
3) Sportistu sagatavošanas un sacensību sistēma;
4) Veselības aprūpe un sociālās garantijas.
Sports visiem veicamie uzdevumi sadalīti tikai trīs sadaļās – nav paredzēti uzdevumi, kas
saistīti ar veselības aprūpi un sociālajām garantijām. Savukārt jomas sports cilvēkiem ar
invaliditāti nodaļā papildus augstākminētajām četrām sadaļām ir vēl paredzēti arī uzdevumi, kas
saistīti ar izglītību un tālākizglītību un starptautisko sadarbību.
Sporta bāzu nodaļā uzdevumi sagrupēti šādi:
1) Normatīvie akti;
2) Sporta būvju attīstība;
3) Institucionālā sistēma [130].
Ja par pamatu ľemam faktorus, kas ietekmē sporta attīstību kopumā un Pamatnostādņu
rīcības virzienus, veicamos uzdevumus visās sporta jomās vajadzētu plānot šādi:
1) Normatīvie akti;
2) Institucionālā sistēma vai vadības sistēma;
3) Sacensību sistēma;
4) Starptautiskā sadarbība;
5) Izglītība un tālākizglītība;
6) Veselības aprūpe;
7) Sociālās garantijas;
8) Informācija un pētījumi [111].
Šo uzskaitījumu vēl varētu papildināt ar uzdevumiem, kas saistīti ar sporta bāzu attīstības
plānošanu, celtniecību, renovāciju un uzturēšanu un neveidot atsevišķu sporta bāţu nodaļu. Nav
racionāli Programmā veidot atsevišķas nodaļas katrai sporta jomai, jo maz ir sporta institūciju
un organizāciju, kas saistītas tikai ar vienu sporta jomu. Piemēram, jebkuras pašvaldības par
sporta attīstību atbildīgajai institūcijai vai darbiniekam lielākā vai mazākā mērā ir jāplāno un
jānodrošina visu sporta jomu attīstība, tajā skaitā,– arī sporta bāzu attīstību, kas sekmēs visu
sporta jomu attīstību. Nacionālajām sporta federācijām sava sporta veida attīstība ir jāsāk ar
sports visiem jomu, tad ar bērnu un jauniešu, tad augstu sasniegumu sportu un, ja iespējams,
piemēro arī cilvēkiem ar invaliditāti.
Veicamie uzdevumi, kā jau tika minēts, atbilst Pamatnostādnēs noteiktajiem darbības
virzieniem. Visvairāk veicamo uzdevumu jāveic bērnu un jauniešu sporta nodaļā – 30
uzdevumu, vismazāk – sports visiem – 12 uzdevumu [111, 130]. Tas ir tāpēc, ka bērnu un
jauniešu sporta nodaļā vairāki uzdevumi faktiski saistīti ar sports visiem jomu. Šādi tiek gūts
papildu apliecinājums, ka veicamie uzdevumi nav jādala pa sporta jomām.
Programma paredz sadaļu, kas norāda, kādam Pamatnostādnēs norādītajam rīcības
virzienam atbilst attiecīgais uzdevums [111, 130]. Autore uzskata, ka tas ir lieki, nevajadzīgi, jo
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šādi tika nepamatoti iegroţoti Programmas izstrādātāji, jo no Pamatnostādņu izstrādes līdz
Programmas apstiprināšanai pagāja ilgs laiks un Programmas izstrādē piedalījās citi cilvēki,
kuriem varēja būt cits viedoklis vai papildu idejas, kas sekmētu mērķu sasniegšanu.
Programmā ir noteikts veicamā uzdevuma izpildes laiks. Programmas izstrādātāji,
nosakot konkrētu izpildes gadu, 40% no visiem termiľiem ir noteikuši 2006. un 2007. gadu.
36% – faktiski nekonkrēti izpildes termiľi, piemēram, 2006. – 2012.g., 2007. – 2012.g., 2008. –
2012.g. [130].
Fakti ļauj secināt, ka, izstrādājot stratēģiskās plānošanas dokumentu septiľiem gadiem, ir
problēma noteikt konkrētus izpildes termiľus vismaz gada ietvaros visā plānojuma periodā.
Programmā plānots arī finansējums veicamajiem uzdevumiem. Analizējot papildus
nepieciešamā finansējuma plānojumu, iegūstam tā sadalījumu atbilstoši sporta jomām un sporta
bāţu nodrošinājumam (4.tabula).
4. tabula
Uzdevumiem nepieciešamā papildus finansējuma plānojums (%)
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Programmas sadaļas
Bērnu un jauniešu sports
Augstu sasniegumu sports
Sports visiem
Sports cilvēkiem ar invaliditāti
Sporta bāzes

% no kopējās
summas
31
40
11
7
11

Ja Programmas realizēšanai plānotā papildus nepieciešamā finansējuma % sadalījumu pa
darbības virzieniem vērtējam, ľemot vērā Programmas mērķi – radīt apstākļus veselas, fiziski
un garīgi attīstītas personības veidošanai, tas nav plānots mērķtiecīgi (40% tiek plānoti augstu
sasniegumu sportam) [130].
Analizējot apmaksātos uzdevumus, kā pozitīvais jāatzīmē, ka paredzēts arī finansējums
veicamajiem pētījumiem un speciālistu izglītošanai [130].Finanšu faktiskais nodrošinājums
gadu gaitā tiks analizēts 3.2.2.nodaļā „Valsts budţets sportam”.
Programma noteikusi arī atbildīgās institūcijas, kas atbildīgas par uzdevumu realizēšanu.
Tās ir gan valsts institūcijas (ministrijas), iestādes (SP, LSM, LSPA), aģentūra (SMVA), gan
uzľēmumi (LOV), gan nevalstiskās organizācijas (LSFP, LTSA, LOK, LPS un citas.), kuras
saľem valsts budţeta finansējumu [130]. 2009.gadā likvidējot IZM Sporta pārvaldi, tai
paredzētie uzdevumi pārgāja IZM pārziľā.
Analizējot Pamatnostādnes un Programmu, izmantojot hermeneitiskā pieejā balstītu
diskursa analīzi, tika saľemtas atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem, kuru rezultāti apkopoti
5.tabulā.
5.tabula
Sporta stratēģiskās plānošanas dokumentu – Pamatnostādņu un Programmas
diskursa analīzes rezultāti
Nr.p.k.
Jautājums
1.
Vai sporta politikas plānošanas
dokumenti kopumā atbilst stratēģiskās
plānošanas teorijai?
2.
Vai sporta politikas plānošanas
dokumenti atbilst Latvijas tiesiskajiem
aktiem?

Rezultāts
Politikas plānošanas dokumenti daļēji atbilst
stratēģiskās plānošanas teorijai.
Sporta politikas plānošanas dokumentu izstrāde
kopumā atbilda tajā laikā spēkā esošajiem tiesību
aktiem, bet laika periodā no 2006. līdz2010.g.
pieľemti vairāki tiesību akti, kas precizē un
nosaka valsts politikas izstrādi.
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5.tabulas turpinājums
Nr.p.k.
Jautājums
3.
Vai
Pamatnostādnēs
definētās
problēmas bija pamatotas un atbilstošas
situācijai?
4.
Vai Pamatnostādnēs noteiktie mērķi
(galvenais un pakārtotie) atbilst
Eiropas Sporta hartai?
5.
Vai Programmā noteiktie darbības
virzieni un veicamie uzdevumi sekmē
mērķu sasniegšanu?

Rezultāts
Problēmas definētas populistiski, nepamatojot ar
datu analīzi.

6.

Vai Programmā noteiktie indikatori
parādīs mērķu sasniegšanas gaitu?

7.

Vai Programmā veicamo uzdevumu
izpildes plānotie termiľi ir konkrēti un
to izpilde ir kontrolējama?

Indikatori neparādīs mērķu sasniegšanas gaitu, jo
tie ir noteikti absolūtos skaitļos, nevis –
procentuāli attiecībā pret konkrēto kontingentu,
resursu.
Termiľi ir nekonkrēti, līdz ar to arī uzdevumu
izpildes kontrole ir apgrūtināta.

8.

Vai
finanšu
sadalījums
sekmē
Programmas
noteikto
mērķu
sasniegšanu?
Vai Programmas realizēšanā ir
iesaistītas kompetentas institūcijas?

9.

Atbilst Eiropas Sporta hartai.
Ne visās sporta jomās aptverti visi nepieciešamie
darbības virzieni un attiecīgi arī nav plānoti
uzdevumi, kas sekmētu mērķu sasniegšanu.

Finanšu sadalījuma proporcijas
nesekmēs
Programmā noteiktā galvenā mērķa sasniegšanu.
Programmas realizēšanā ir iesaistītas visas
valsts dibinātās sporta nozares organizācijas un
nevalstiskās organizācijas, kuras saľem valsts
budţeta finansējumu.

Kā redzams 5.tabulā, Latvijas sporta stratēģiskās plānošanas dokumentu hermeneitiskā
pieejā balstīta diskursa analīze atsedz nepilnības sporta nozares plānošanā un var secināt, ka:
 Pamatnostādnēs formulētās problēmas nav pamatotas ar faktiem sadaļā par situācijas
raksturojumu nozarē;
 sporta politikas apakšmērķu un iegūstamo rezultātu formulējumā pieļautas neprecizitātes
un neobjektivitāte;
 trīs gadi – laika periods starp abu sporta politikas plānošanas dokumentu izstrādi ir pārāk
ilgs, neskatoties uz nepieciešamību to izstrādē iesaistīt sporta sabiedrību;
 Programmas rezultātu izvērtēšanai noteiktie indikatori nav objektīvi;
 Programmā netiek skaidrots termins sports cilvēkiem ar invaliditāti;
 Programmas sadaļa, kas norāda, kādam Pamatnostādnēs norādītajam rīcības virzienam
atbilst attiecīgais uzdevums, nepamatoti iegroţo Programmas izstrādātājus, jo no
Pamatnostādņu izstrādes līdz Programmas apstiprināšanai pagāja liels laika sprīdis un
Programmas izstrādē piedalījās citi cilvēki, kuriem varēja būt cits viedoklis vai papildus idejas,
kas sekmētu mērķu sasniegšanu;
 izstrādājot stratēģiskās plānošanas dokumentu septiľiem gadiem, ir problēma noteikt
konkrētus izpildes termiľus vismaz gada ietvaros visam plānojuma periodam;
 Programmas realizēšanai plānotais papildus nepieciešamais finansējuma nav sadalīts
starp sporta jomām atbilstoši Programmas mērķim;
 Programmas realizēšanas laikā vienīgās izmaiľas tajā bija IZM Sporta pārvaldes
izslēgšana no atbildīgās institūcijas statusa uzdevumu realizācijā, sakarā ar tās likvidēšanu.
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3.2. Latvijas sociāli ekonomisko un sporta attīstības
2006. – 2010.gada rādītāju ex-post analīze
Lai izpētītu sporta stratēģiskās plānošanas dokumentu realizēšanu un to ietekmi uz
sporta attīstību veikta ex-post analīze, izvērtējot Latvijas sociāli ekonomiskos un sporta
statistikas rādītājus 2006. – 2010.gadā. Kā sociāli ekonomiskie rādītāji izvēlēti: iedzīvotāju
skaits Latvijā, valsts kopbudţets, iedzīvotāju naudas ieľēmumi un mājsaimniecību izdevumu
patēriľa struktūra 2006. – 2010.gadā. Savukārt sporta nozares attīstības raksturošanai
analizēta statistika, kas raksturo Programmā noteikto rādītāju – fiziskās aktivitātēs iesaistīto
personu skaits, sagatavoto augstas klases sportistu skaits, jaunuzceltie un renovētie sporta
objekti, sportā iesaistītie cilvēki ar invaliditāti, kas sasnieguši augstvērtīgus rezultātus,
attīstību 2006. – 2010.gadā.
Lai varētu noteikt sporta attīstību valstī, nepieciešams izvērtēt rādītājus, kas raksturo
valsts iedzīvotāju sociāli ekonomisko stāvokli.
Iedzīvotāju skaitam, sastāvam un tā izmaiľām, kā arī demogrāfisko procesu intensitātei
ir nozīmīga loma sociāli ekonomiskajā attīstībā, tautas attīstības līmeľa un tendenču
noteikšanā. Iedzīvotāji ir gan materiālo un garīgo vērtību radītāji, gan patērētāji [195].
Laika periodā no 2006. līdz 2010.gadam iedzīvotāju skaitam Latvijā ir tendence
samazināties (6.tabula).
6.tabula
Iedzīvotāju skaits Latvijā 2006. – 2010.gadā [73]
Gads
Iedzīvotāju
skaits

2006.
2 287 948

2007.
2 276 100

2008.
2 266 094

2009.
2 254 834

2010.
2 248 374

Lai varētu labāk izvērtēt iedzīvotāju skaita dinamiku Latvijā, nepieciešams to apskatīt
diagrammā salīdzinoši (9.attēls).

9.attēls. Iedzīvotāju skaita dinamika Latvijā 2006. – 2010.gadā
Kā redzams 9.attēlā, 2006. – 2010.gadā iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties
vidēji par 10 000 iedzīvotāju katru gadu. Kopumā šajā laika periodā Latvijā iedzīvotāju skaits
ir samazinājies par 39 574. Tādai mazai valstij kā Latvija ikviens iedzīvotājs ir svarīgs, un
ilgtermiľā šādai tendencei var būt negatīvas sekas.
Budţets ir līdzeklis valsts politikas realizēšanai ar finansiālām metodēm. Budţets ir
valdības finansiālās darbības un vadības pamatā. Budţeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi
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līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām to valsts pienākumu
izpildei, kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laika posmā,
kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieľēmumi. Budţetu izstrādājot, jāľem
vērā nepieciešamība nodrošināt vispārējo ekonomisko līdzsvaru. Valsts konsolidētais
kopbudţets veidojas no valsts konsolidētā budţeta un pašvaldību budţeta. Savukārt valsts
konsolidētais budţets veidojas no valsts pamatbudţeta un valsts speciālā budţeta, bet
pašvaldību budţets veidojas no pašvaldību pamatbudţeta un pašvaldību speciālā budţeta
[114].
Budţeta ieľēmumi veidojas no nodokļiem, nodevām, citiem maksājumiem (piemēram,
maksājumi par valsts kapitāla daļu izmantošanu) un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumiem
(pamatā – ES fondu līdzekļi) [88].
Laika periodā no 2006. līdz 2010.gadam valsts kopbudţets ir piedzīvojis kāpumus un
kritumus gan izdevumos, gan ienākumos (7.tabula).
7.tabula
Latvijas valsts kopbudžets 2006. – 2010.gadā (LS) [158, 159, 160, 161, 162]
Gads
Izdevumi
Ieņēmumi

2006.
3360,0
3310,4

2007.
4279,1
4396,3

2008.
5106,8
4677,4

2009.
4687,2
4022,5

2010.
3790,0
4663,4

Izmaiľas valsts kopbudţetā pārskatāmākas diagrammā (10.attēls).

10.attēls. Valsts kopbudžeta dinamika 2006. – 2010.gadā
Valsts kopbudţeta ienākumi laika periodā no 2006. līdz 2008.gadam ir piedzīvojuši
kāpumu par 1367 milj. latu, bet 2009.gadā ir vērojams budţeta ienākumu kritums, salīdzinot
ar 2008.gadu ienākumi ir samazinājušies par 6549 milj. latu. Līdzīga situācija ir arī ar
izdevumiem: 2006. – 2008.gadā izdevumi palielinājušies par 1746,8 milj. latu, bet 2009.gadā,
salīdzinot ar 2008.gadu, izdevumi samazinās par 419,6 milj. latu. Apskatot diagrammu,
jāsecina nepatīkams fakts, ka laika periodā no 2006. līdz 2009.gadam valsts kopbudţeta
izdevumi pārsniedz ienākumus. Šāda situācija ilgtermiľā sareţģī ekonomisko situāciju valstī.
Savukārt 2010.gads ir pirmais gads, kad šajā laika periodā ieľēmumi pārsniedz izdevumus.
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Iedzīvotāju ienākumi un izdevumi ir tie, kas demonstrē, cik daudz naudas cilvēki saľem
un cik daudz naudas viľi atļaujas tērēt. Ienākumu lielums nosaka izdevumu sastāvu un
struktūru. Jo mazāki ienākumi, jo mazākas iedzīvotāju iespējas ieguldīt līdzekļus izglītībā,
veselības aprūpē, atpūtas pasākumos, moderno informācijas tehnoloģiju un tehnikas iegādē.
Mazie ienākumi liek mājsaimniecībām lielāko daļu savu ienākumu tērēt uzturam, īrei un
komunālo pakalpojumu apmaksai [195].
Iedzīvotāju ienākumi 2006. – 2010.gadā apskatāmi 8.tabulā.
8.tabula
Iedzīvotāju naudas ieņēmumi – strādājošo mēneša vidējā darba samaksa
bruto (Ls) [72]
Gads
Ieņēmumi (Ls)

2006.
302

2007.
398

2008.
479

2009.
461

2010.
445

Kā redzams 8.tabulā, iedzīvotāju vidējā darba samaksa kopumā 2006. – 2010.gadā ir
pieaugusi. Visaugstāko kāpumu tā sasniedz 2008.gadā – 479 Ls, bet 2009.gadā vērojams
kritums par 18 Ls. Arī 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, ir kritums iedzīvotāju darba
samaksā, taču šoreiz – par 16 Ls. Šis kritums nav būtisks, bet, ja kritums turpināsies
turpmākajos gados, tas negatīvi ietekmēs iedzīvotāju izdevumu struktūru.
Mājsaimniecības patēriľa izdevumu struktūra demonstrē izdevumu veidus, kam
iedzīvotāji tērē savus ienākumus. Latvijas iedzīvotāju izdevumu struktūra 2006. – 2010.gadā
attēlota 9.tabulā.
9.tabula
Mājsaimniecību patēriņa izdevumu struktūra 2006. – 2010.gadā [125]
Gadi
Izdevumi
Pārtika un bezalkoholiskie
dzērieni
Alkoholiskie dzērieni un
tabaka
Apģērbi un apavi
Mājoklis, ūdens,
elektroenerģija, gāze u.c.
kurināmais
Mājokļa iekārta,
mājturības piederumi un
mājas uzkopšana
Veselība
Transports
Sakari
Atpūta un kultūra
Izglītība
Restorāni, kafejnīcas un
viesnīcas
Dažādas preces un
pakalpojumi

2006.
%
28,1

2007.
%
25,5

2008.
%
25,6

2009.
%
26,7

2010.
%
28.3

3,3

3,0

3,2

3,6

3.5

7,7
12,2

8,6
10,2

7,8
11,9

5,3
15,5

5.9
16.3

5,8

6,2

6,2

5,2

4.3

3,7
13,1
6,1
7,5
1,4
5,9

4,9
15,5
5,2
8,2
1,2
5,8

4,8
14,6
4,6
8,3
1,4
5,5

5,3
13,1
5,1
8,0
1,8
4,3

5.8
12.0
5.0
7.0
1.9
3.9

5,2

5,6

5,1

6,1

6.0
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Sareţģīti ir analizēt iedzīvotāju izdevumus par sporta pakalpojumiem Latvijā, jo valsts
šādus datus nepakopo, kā arī nav veikti pētījumi par šo tēmu. Var pieľemt, ka šāda
informācija atspoguļota iedzīvotāju izdevumu struktūras pozīcijā veselība. Lai varētu
salīdzināt iedzīvotāju izdevumu izmaiľas konkrētās izdevumu kategorijās, nepieciešams to
attēlot diagrammā salīdzinoši pa gadiem (11.attēls).

11.attēls. Izmaiņas iedzīvotāju izdevumu struktūras pozīcijā Veselība 2006. –
2010.gadā (% no kopējiem izdevumiem)
11.attēlā redzams, ka 2006.gadā izdevumi pozīcijā veselība bija 3,7% no kopējiem
izdevumiem, bet 2010.gadā tie bija 5,8% no kopējiem izdevumiem, kopumā izdevumi par
veselību šajā laika periodā ir palielinājušies.
Ne tikai iedzīvotāji finansē sporta nozari, apmaksājot tās pakalpojumus, bet arī valsts
katru gadu izdala noteiktu summu sporta nozares vajadzībām.
Saskaľā ar Sporta likuma 13.panta 1.daļu, valsts budţeta līdzekļus sportam piešķir
saskaľā ar gadskārtējo valsts budţeta likumu [184].
Valsts budţets sportam 2006. – 2010.gadam apskatāms 10.tabulā.
10.tabula
Valsts budžets sportam 2006. – 2010.gadam (LS) [78]
Gads
Budžets (Ls)

2006.
22 012 999

2007.
26 866 329

2008.
27 585 643

2009.
17 777 177

2010.
13 998 825

Vislielākais valsts finansējums sportam atvēlēts 2008.gadā, taču jau 2010.gadā tas bija
gandrīz divas reizes mazāks. Lai varētu analizēt Programmas realizāciju, nepieciešams
plānoto finansējumu salīdzināt ar reālo. Programmas realizēšanai plānotais finansējums
attēlots 11.tabulā.
11.tabula
Programmā plānotais finansējums 2006. – 2010.gadam (LS) [130]
Gads
Plānotais
finansējums
(Ls)

2006.
13 489 632

2007.
24 533 632

2008.
22 775 048

2009.
25 038 664

2010.
27 501 736

Lai varētu salīdzinoši apskatīt valsts budţeta sportam dinamiku 2006. – 2010.gadam, kā
arī saskatīt atšķirības starp Programmā plānoto un reālo situāciju, nepieciešams to attēlot
diagrammā (12.attēls).
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12.attēls. Plānotā un reālā valsts sporta budžeta dinamika 2006. – 2010.gadā (LS)
[130, 78]
Kā redzams 12.attēlā, valsts budţets sportam 2006. – 2010.gadā ir piedzīvojis lielas
izmaiľas. Sports vislielāko finansējumu ir saľēmis 2008.gadā – 27 585 643 Ls, bet 2009.gadā
tas piedzīvoja pirmo lielo samazinājumu – gandrīz par 10 000 000 latu, savukārt 2010.gadam
tas samazināts vēl par gandrīz 4 miljoniem latu. Dati liecina, ka līdz 2008.gadam valsts
budţets sportam pārsniedz Programmā plānoto, taču 2009.gadā tas sastāda tikai 70,9 % no
plānotā, bet 2010.gadā – 50,9 %.
Detalizēts valsts budţeta sportam sadalījums 2006. – 2010.gadā apskatāms 12.tabulā.
12.tabula
Valsts budžeta sportam sadalījums 2006. – 2010.gadā (Ls) [78]
Izdevumu veids
Sports
Sporta pārvalde
Sportistu sagatavošanas centri
Sporta būves
Nacionālās sporta federācijas
Sporta pasākumi
Dotācija Latvijas Sporta deju
federācijai – Šmita deju skolai bērnu
sporta nometľu un sacensību
organizēšanai
Balvas par izciliem sasniegumiem
sportā
Murjāľu sporta ģimnāzija
Latvijas Jaunatnes sporta centrs
Valsts aģentūra „Latvijas Sporta
muzejs”
Dotācijas pašvaldību izglītības
iestāţu profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām

2006.g.
22 012 099
308 651
1 665 512
514 704
345 856
1 981 097
31 000

2007.g.
26 866 329
363 730
2 159 641
1 375 704
598 256
1 915 196
6 000

2008.g.
27 585 643
369 941
2 412 699
1 292 946
598 256
2 083 199
-

2009.g.
17 777 177
513 974
437 079
661 393
-

2010.g.
13 999 825
579 234
1 217 023

450 000

190 000

190 000

0

50 000

948 253
137 972
36 778

1 077 193
71 965

1 231 500
81 488

844 105
52 745

1 161 625
52 000

4 851 227

6 788 708

8 235 266

5 281 336

3 220 677
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-

12.tabulas turpinājums
Izdevumu veids
Augstas klases sasniegumu sports
Dotācija Latvijas Olimpiskajai
komitejai (LOK) – valsts galvoto
aizdevumu atmaksai
Dotācija Latvijas Motosporta
federācijai
Dotācija Latvijas Sporta
arodbiedrībai
Dotācija futbola organizācijām
Dotācija nacionālajai sporta bāzei
SIA „Babītes hokeja halle”
Dotācija sporta federāciju
pasākumiem un materiāltehniskās
bāzes uzlabošanai
Dotācija 2009.gada Eiropas
čempionāta basketbolā sievietēm
organizēšanai
Valsts aģentūra „Latvijas Sporta
muzejs”
Dotācijas pašvaldību izglītības
iestāţu profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
Augstas klases sasniegumu sports
Dotācija Latvijas Olimpiskajai
komitejai (LOK) – valsts galvoto
aizdevumu atmaksai
Dotācija Latvijas Motosporta
federācijai
Dotācija Latvijas Sporta
arodbiedrībai
Dotācija futbola organizācijām
Dotācija nacionālajai sporta bāzei
SIA „Babītes hokeja halle”
Dotācija sporta federāciju
pasākumiem un materiāltehniskās
bāzes uzlabošanai
Dotācija 2009.gada Eiropas
čempionāta basketbolā sievietēm
organizēšanai

2006.g.
9 759 177
568 072

2007.g.
9 449 833
2 695 903

2008.g.
6 734 600
3 733 258

2009.g.
4 002 484
3 289 843

2010.g.
3 677 755
4 041 511

231 300

10 500

-

-

-

3 000

-

-

-

-

93 500
19 000

-

-

-

-

67 000

15 900

-

-

-

-

140 000

450 000

898 876

-

36 778

71 965

81 488

52 745

52 000

4 851 227

6 788 708

8 235 266

5 281 336

3 220 677

9 759 177
568 072

9 449 833
2 695 903

6 734 600
3 733 258

4 002 484
3 289 843

3 677 755
4 041 511

231 300

10 500

-

-

-

3 000

-

-

-

-

93 500
19 000

-

-

-

-

67 000

15 900

-

-

-

-

140 000

450 000

898 876

-

Kā redzams 12.tabulā, 2006. – 2010.gadā valsts budţeta sportam pozīcijas ir
piedzīvojušas izmaiľas. 2010.gadā, salīdzinot ar 2006.gadu, no izdevumiem ir pazudušas
šādas pozīcijas – Sporta pārvalde; Sportistu sagatavošanas centri; dotācija Latvijas Sporta
deju federācijai – Šmita deju skolai bērnu sporta nometņu un sacensību organizēšanai;
Latvijas Jaunatnes centrs, dotācija Latvijas Motosporta federācijai; dotācija Latvijas Sporta
arodbiedrībai; dotācija futbola organizācijām; dotācija nacionālajai sporta bāzei SIA
„Babītes hokeja halle”; dotācija sporta federāciju pasākumiem un materiāltehniskās bāzes
uzlabošanai; dotācija 2009.gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm organizēšanai.
67

Vislielākais samazinājums 2010.gadā attiecībā pret 2006.gadu ir skāris šādas pozīcijas –
sporta būves; dotācijas pašvaldību izglītības iestāţu profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām; augstas klases sasniegumu sports. Savukārt 2010.gadā ir apvienotas budţeta
pozīcijas nacionālās sporta federācijas un sporta pasākumi.
Ir arī pozīcijas, kurās finansējums ir palielinājies. 2010.gadā pret 2006.gadu tās ir
sporta būves, Murjāņu sporta ģimnāzija, VA Latvijas Sporta muzejs, kā arī dotācijas Latvijas
Olimpiskajai komitejai valsts galvoto kredītu atmaksai.
2009.gadā Izglītības un zinātnes ministrija izstrādāja Starpposma informatīvo ziņojumu
par Nacionālās sporta attīstības programmas 2006. – 2012.gadam izpildi. Šajā ziľojumā tika
analizēta arī budţeta saistība ar Programmas realizēšanu (13.tabula).
13.tabula
Nacionālās sporta attīstības programmas 2006. – 2012.gadam uzdevumu izpilde
pa sadaļām 2007. – 2008.gadā [191]
Programmas sadaļa

4.1. Bērnu un jauniešu
sports
4.2. Augstu sasniegumu
sports
4.3. Sports visiem
4.4. Sports cilvēkiem ar
invaliditāti
4.5. Sporta bāzes
KOPĀ:

Izpilde norit
saskaņā ar
programmā
noteikto

Ir iespējams
izpildīt, bet
nepieciešams
papildu
finansējums

Kopā

3 (10%)

Nav iespējams
izpildīt
nepiešķirta
finansējuma
vai tā
samazinājuma
dēļ
8 (26%)

19 (63%)
20 (86%)

-

3 (13%)

23

11 (91%)
15 (88%)

-

1 (8%)
2 (11%)

12
17

9 (75%)
74 (78 %)

3 (3%)

3 (25%)
17 (18%)

12
94

30

Kā redzams 13.tabulā, katrā no Programmā definētajām sadaļām ir uzdevumi, kurus
nav iespējams izpildīt nepiešķirtā finansējuma vai tā samazinājuma dēļ, kā arī sadaļā Bērnu
un jauniešu sports tiek minēti uzdevumi, kuru izpildei ir nepieciešams papildus finansējums.
Tabula raksturo periodu, kad valsts budţets sportam pārsniedza Programmā plānoto,
bet tam seko gadi, kad plānoto uzdevumu veikšanai kardināli ir samazināts finansējums. Tā
rezultātā 2009. un 2010.gadā daudz vairāk uzdevumi netika realizēti.
Dati par valsts sporta budţeta sadali laika periodā no 2006. līdz 2010. gadam daļēji
atklāj finansējumu bērnu un jauniešu sportam un augstu sasniegumu sportam, bet nesniedz
informāciju par finansējumu sports visiem un sports cilvēkiem ar invaliditāti.
Programmas realizēšanas izvērtējumam noteikti šādi rādītāji – fiziskās aktivitātēs
iesaistīto personu skaits, sagatavoto augstas klases sportistu skaits, jaunuzceltie un renovētie
sporta objekti, sportā iesaistītie cilvēki ar invaliditāti, kas sasnieguši augstvērtīgus rezultātus.
Lai varētu noteikt sporta nozares attīstību, jāanalizē šo rādītāju dinamika 2006. – 2010.gadā.
Programmas realizēšanas noteiktā rādītāja fiziskās aktivitātēs iesaistīto personu skaits
attīstības plānojums attēlots 14.tabulā.
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14.tabula
Programmā plānotais fiziskās aktivitātēs iesaistīto personu skaits (Sports visiem,
Bērnu un jauniešu sports) [130]
Gads
Skaits

2007.
350 000

2008.
400 000

2009.
450 000

2010.
470 000

Lai varētu iegūt priekšstatu par šī rādītāja dinamiku, tika apkopoti valsts statistikas
atskaites dati par sportu un biedrības Latvijas Sporta federāciju padome apkopotā informācija.
Viens no svarīgākajiem informācijas avotiem ir valsts statistiskā atskaite. Līdz
2006.gadam to iesniedza pašvaldības un apkopoja Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta
pārvalde, taču pēc Sporta pārvaldes likvidēšanas dati par 2007.gadu un 2008.gadu netika
apkopoti vispār. Par 2009.gadu un 2010.gadu apkopojumu veica Izglītības un zinātnes
ministrijas Sporta departaments. Tomēr jāatzīmē, ka atskaitē tiek uzskaitīts nodarbojošos
skaits sporta organizācijās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs. Var pieľemt,
ka uzskaitītas personas, kas organizēti iesaistītas fiziskās aktivitātēs. Pieejamie valsts
statistiskās atskaites dati apkopoti 15.tabulā.
15.tabula
Nodarbojošos skaits sporta organizācijās un profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestādēs (sporta skolās) un sporta klubos 2006. – 2010.gadā saskaņā ar valsts
statistikas atskaiti par sportu [83, 186, 187]
Gads
Sporta organizācijās
nodarbojošos skaits
Profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestādēs
un sporta klubos
nodarbojošos skaits
Kopā:

2006.
71 941

2007.
-

2008.
-

2009.
83 065

2010.
64 861

30 703

-

-

28 321

37 864

102 644

-

-

111 386

102 725

Nodarbojošos skaits attiecas uz valsts un pašvaldību iestādēm, biedrībām un
nodibinājumiem, kapitālsabiedrībām, kuru pamatdarbība ir saistīta ar sporta nodarbību un
sporta pasākumu organizēšanu. Savukārt profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs
(sporta skolās) un sporta klubos nodarbojošos skaitā, apkopota informācija gan par
kompleksajām, gan par viena sporta veida sporta skolām, gan par pašvaldību, gan par
privātajām sporta skolām.
Valsts statistikas atskaites dati rāda, ka 2010.gadā, salīdzinot ar 2006.gadu,
nodarbojošos skaits ar sportu ir samazinājies par aptuveni 7 tūkstošiem cilvēku.
Lai noteiktu, kāda daļa no iedzīvotājiem nodarbojas ar sportu organizēti un vai to nav
ietekmējis iedzīvotāju skaita samazināšanās, ir aprēķinātas procentuālās nodarbojošos skaita
attiecības pret valsts iedzīvotāju skaitu (16. tabula).
16.tabula
Nodarbojošos ar sportu skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita
Gads
Nodarbojošos skaits % no
iedzīvotāju skaita

2006.
4,4

2007.
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2008.
-

2009.
4,9

2010.
4,5

Arī procentuālās attieksmes aprēķini liecina, ka 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, ir
nedaudz samazinājies nodarbojošos skaits, bet, 2006.gadu salīdzinot ar 2009.gadu un
2010.gadu, ir pieaugums.
Pamatnostādnēs, raksturojot esošo situāciju sporta nozarē, doti Latvijas Sporta
federācijas apkopotie dati par nodarbojošos ar sportu skaitu. 2004.gadā regulārās fiziskās
aktivitātēs sporta klubos, kas ir sporta federāciju biedri, iesaistījušās 83 675 personas [111].
Savukārt biedrības Latvijas Sporta federāciju padome apkopotā informācija par nodarbojošos
skaitu 2006. – 2010.gadā atspoguļota 17.tabulā.
17.tabula
Nodarbojošos un jauniešu skaits atzītajās federācijās 2006. – 2010.gadā [164, 165,
166, 167, 168]
Gads
Nodarbojošos skaits
T. sk. bērnu un jauniešu
skaits

2006.
98 831
59 484

2007.
97 948
60 470

2008.
105 407
64 238

2009.
100 745
59 886

2010.
98 887
58 230

17.tabula liecina, ka nodarbojošos skaits pētāmā perioda laikā ir bijis svārstīgs – ar
izaugsmi un kritumiem. Salīdzinot ar Pamatnostādnēs minētajiem 2004.gada datiem,
2010.gadā ar sportu nodarbojās par 16% vairāk, taču salīdzinot ar pārskata perioda sākumu –
2006.gadu, tad skaitliski tie ir gandrīz identiski. Valsts sporta statistikas atskaitē minēto datu
un biedrības Latvijas Sporta federāciju padomes apkopotās statistikas par nodarbojošos ar
sportu skaitu 2006. – 2010.gadā, kopsakarības atspoguļotas 13.attēlā.

13.attēls. Nodarbojošos ar sportu skaits 2006. – 2010.gadā saskaņā ar valsts statistikas
atskaiti un biedrības Latvijas Sporta federāciju padome statistikas datiem [164, 165, 166,
167, 168, 83, 186, 187]
Kā redzams 13.attēlā, valsts statistikas atskaites par sportu dati un biedrības Latvijas
Sporta federāciju padome dati atšķiras, taču visbūtiskākā atšķirība redzama 2009.gadā, kad
valsts sporta statistikas atskaitē ir par vairāk nekā 10 tūkstošiem nodarbojošos vairāk.
Atšķirība skaitā ir iespējama, jo saskaľā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1396 Sporta
federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība, kas apstiprināti 2009.gada
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8.decembrī, biedrība Latvijas Sporta federāciju padome apkopo statistiku tikai par atzītajām
federācijām [183], tādējādi neapkopojot informāciju par pilnīgi visiem sporta veidiem.
Salīdzinot Programmā plānoto nodarbojošos ar sportu skaita pieaugumu gan ar valsts
statistikas atskaiti par sportu, gan ar biedrības Latvijas Sporta federāciju padome statistiku,
jāsecina, ka plānotais būtiski (plānotais skaits – četras reizes lielāks) atšķiras no reālās
situācijas un Programmā plānotais nav sasniegts 2006. – 2010.gadā.
Tā kā Programmā indikatoram fiziskās aktivitātēs iesaistīto personu skaits ir
jāatspoguļo arī sporta jomas bērnu un jauniešu sports attīstība, nepieciešams noskaidrot datus
par šī kontingenta iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs.
Valsts sporta statistikas atskaitē un biedrības Latvijas Sporta federāciju padome
apkopotā statistika par bērnu un jauniešu nodarbojošos skaitu ar sportu 2006. – 2010.gadā
dinamika atspoguļota 14.attēlā.

14.attēls. Rādītāja „nodarbojošos jauniešu skaits” dinamika 2006. – 2010.gadā saskaņā
ar valsts statistikas atskaiti par sportu un biedrības Latvijas Sporta federāciju padome
statistikas datiem [164, 165, 166, 167, 168, 83, 186, 187]
Neskatoties uz atšķirīgiem skaitļiem, abu atskaišu dati liecina par nodarbojošos skaita
pieaugumu 2008. un 2009.gadā, bet 2010.gadā nodarbojošos skaits ir mazāks nekā 2006.gadā.
Kā redzams 14.attēlā, rādītāja „nodarbojošos jauniešu skaits” dinamika valsts statistikas
atskaitēs par sportu un biedrības Latvijas Sporta federāciju padome atskaitēs atšķiras.
Iespējams, šī atšķirība ir radusies daţādu termina jaunietis vecuma definējuma dēļ, jo valsts
statistikas atskaitē ir minēti nodarbojošies līdz 18 gadu vecumam, biedrība Latvijas Sporta
federāciju padome vispār nenorāda vecumu, savukārt Pamatnostādnēs – 25 gadi. Tātad šos
datus var izmantot nosacīti, vērtējot bērnu un jaunatnes sporta jomas attīstību.
Gan valsts statistikas atskaites, gan Latvijas Sporta federāciju padomes apkopotie dati
liecina par personām, kuras organizēti sporta organizācijās (t.sk. profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestādēs, uzľēmumos) nodarbojas ar sportu. Tomēr iedzīvotāji arī patstāvīgi vai
kopā ar ģimenes locekļiem, draugiem vai domubiedriem regulāri veic fiziskas aktivitātes vai
trenējas kādā sporta veidā. Vienīgais līdzeklis, kā iegūt informāciju par šiem iedzīvotājiem, ir
socioloģisks pētījums – aptauja.
LR Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā ir pieejami Tirgus un sabiedriskās
domas pētījumu centra iedzīvotāju aptaujas Latvijas iedzīvotāju sportošanas paradumi
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2007.g. rezultāti. Uz jautājumu: „Ar kādām fiziskām/sportiskām aktivitātēm Jūs mēdzat
nodarboties?” 49% aptaujāto atbildēja: „Vispār nenodarbojos” [99]. Atbildes ļauj secināt, ka
pārējie 51% aptaujāto vairāk vai mazāk nodarbojas ar fiziskām/sportiskām aktivitātēm.
Skaidrs, ka ar aptaujas palīdzību var reālāk noteikt iedzīvotāju skaitu, kas nodarbojas ar
fiziskām aktivitātēm vai sportu, kā arī izvērtēt, salīdzinot ar citām valstīm.
Programmā, kā viens no rādītājiem, tās izpildes raksturošanai, noteikts – sagatavoto
augstas klases sportistu skaits. Šī rādītāja plānotā dinamika atspoguļota 18.tabulā.
18.tabula
Programmā plānotais sagatavoto augstas klases sportistu skaits (Augstu
sasniegumu sports) [130]
Gads
Sportistu skaits

2007.
583

2008.
590

2009.
600

2010.
620

Tā kā Latvijā netiek apkopota statistika par sagatavoto augstas klases sportistu skaitu,
biedrības Latvijas Sporta federāciju padomes apkopotā informācija par sportiskajiem
sasniegumiem var tikt pielīdzināta Programmā noteiktajam indikatoram sagatavoto augstas
klases sportistu skaits (Augstu sasniegumu sports).
Latvijas Sporta federāciju padome apkopo federāciju iesniegtos datus par izcīnītajām
pirmajām trīs vietām pasaules čempionātos (PČ), Eiropas čempionātos (EČ), pasaules kausos
(PK), Eiropas kausos (EK), pasaules čempionātos junioriem, Eiropas čempionātos junioriem
un pasaules un Eiropas čempionātos jauniešiem. Datu apkopojums par sportistu izcīnītajām 1.
– 3.vietām laika periodā no 2006.gada līdz 2010.gadam attēlots 19.tabulā.
19.tabula
Sportistu izcīnīto 1. – 3.vietu skaits 2006. – 2010.gadā starptautiskās sacensībās
[164, 165, 166, 167, 168]
Gads

2006.gads

2007.gads

2008.gads

2009.gads

2010.gads

1.v.

2.v.

3.v.

1.v.

2.v.

3.v.

1.v.

2.v.

3.v.

1.v.

2.v.

3.v.

1.v.

2.v.

3.v.

PČ

2

3

2

8

4

5

3

1

3

4

6

3

3

4

3

EČ

4

9

3

4

7

3

9

4

8

2

4

10

7

2

6

PK

2

-

1

1

1

-

1

3

-

1

1

3

2

2

EK
PČ
junioriem
EČ
junioriem
PČ
jauniešiem
EČ
jauniešiem

1

1

2

1

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

1

5

2

3

7

1

2

3

1

3

1

3

2

3

-

3

4

1

6

5

5

1

2

5

2

4

2

1

2

2

-

2

-

-

2

-

2

-

1

3

1

4

2

3

1

1

2

5

4

2

2

8

9

2

5

5

14

18

21

21

28

26

20

19

28

15

24

25

2
24

3
16

5
26

Kopā:

Pētāmajā periodā godalgotās vietas kopsummā visvairāk izcīnītas 2007.gadā – 75 un
2008.gadā – 67. Tas ir laika periods, kad sporta nozare saľēma visvairāk finanšu līdzekļu.
Šajās sacensībās izcīnīto 1. – 3.vietu dinamika laikaposmā no 2006.gada līdz
2010.gadam attēlota 15.attēlā.
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15.attēls. Izcīnīto 1. – 3.vietu skaita dinamika no 2006. līdz 2010.gadam
[164, 165, 166, 167, 168]
Kā redzams 15.attēlā, 1.vietas visvairāk ir izcīnītas 2010.gadā. Sportiskās meistarības
īpašs rādītājs ir olimpiskajās spēlēs gūtie sasniegumi (20.tabula).
20.tabula
Izcīnīto 1. – 3.vietu skaits olimpiskajās spēlēs
2006. – 2010.gadā [164, 166, 168]

1.vieta
2.vieta
3.vieta

2006.g.
Turīna
1

2008.g.
Pekina
1
1
1

2010.g.
Vankūvera
2
-

Laika posmā no 2006. – 2010.gadam notika divas ziemas olimpiskās spēles – 2006.gadā
– Turīnā, Itālijā un 2010.gadā – Vankūverā, Kanādā, kā arī vasaras olimpiskās spēles
2008.gadā Pekinā, Ķīnā. Neapšaubāmi, visvērtīgākie sasniegumi gūti Pekinā, kur izcīnīts
pilns medaļu komplekts. Ziemas olimpiskajās spēlēs 2010.gadā – divas sudraba medaļas,
protams, ir vairāk nekā viena sudraba medaļa 2006.gadā.
Izvērtējot Programmas izpildi raksturojošā rādītāja – sagatavoto augstas klases
sportistu skaits attīstības dinamiku, diemţēl jāsecina, ka tas nav iespējams. Jo, pirmkārt, nav
precīzi noteikts, kādus sportistus uzskaitīt, otrkārt, – Latvijā neviena organizācija neapkopo
šādus datus.
Ja, vērtējot augstu sasniegumu sporta jomas attīstību, izmantojam Latvijas Sporta
federāciju padomes apkopotos datus par izcīnītajām 1. – 3.vietu starptautiskajās sacensībās,
visvairāk godalgotās vietas 2006. – 2010.gadā kopsummā izcīnītas 2007.gadā – 75; un
2008.gadā – 67, bet nākamajos divos gados šo izcīnīto vietu ir mazāk.
Vērtējot startus olimpiskajās spēlēs, jāľem vērā, ka pētījuma periodā notika tikai vienas
vasaras olimpiskās spēles, līdz ar to tajās izcīnīto medaļu komplektu nav, ar ko salīdzināt.
Ziemas olimpiskajās spēlēs parādītā meistarība ir augusi.
Saskaľā ar Pamatnostādnēm, invalīdu sporta politikas mērķis ir nodrošināt valsts
atbalstu invalīdu sporta attīstībai [111]. Kā viens no rādītājiem, lai realizētu Programmu,
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noteikts – sportā iesaistītie cilvēki ar invaliditāti, kas sasnieguši augstvērtīgus rezultātus
[130]. Šī rādītāja plānotā attīstības dinamika atspoguļota 21.tabulā.
21.tabula
Programmā plānotais sportā iesaistīto cilvēku ar invaliditāti, kas sasnieguši
augstvērtīgus rezultātus skaits [130]
Gads
Sportā iesaistīto cilvēku ar
invaliditāti, kas sasnieguši
augstvērtīgus rezultātus skaits

2007.
1200

2008.
1400

2009.
1600

2010.
1800

Latvijā atzīto invalīdu sporta federāciju darbību Starptautiskajā Paralimpiskajā
komitejā pārstāvētajos un citos invalīdu sporta veidos koordinē, invalīdu sporta intereses
pārstāv un īsteno sporta organizācija – biedrība Latvijas Paralimpiskā komiteja [184].
Latvijas Paralimpiskā komiteja ir apkopojusi statistiku par izcīnītajām vietām pasaules
čempionātos (PČ) un Eiropas čempionātos (EČ), kā arī par dalībnieku skaitu 2006. –
2010.gadā. Informācija apkopota 22. un 23.tabulā.
22.tabula
Sportā iesaistīto cilvēku ar invaliditāti dalībnieku skaits pasaules un Eiropas
čempionātos 2006. – 2010.gadā [8]
Gads
PČ
EČ
Kopā

2006.
26
1
27

2007.
23
38
61

2008.
40
40

2009.
2
24
26

2010.
26
26

Kā redzams 22.tabulā, sportā iesaistīto cilvēku ar invaliditāti dalībnieku skaits pasaules
čempionātos un Eiropas čempionātos 2006. – 2010.gadā ir bijis mainīgs. Visvairāk dalībnieku
šajās sacensībās bija 2007.gadā. Pasaules čempionātos Latvija visplašāk pārstāvēta bija
2008.gadā – 40 dalībnieku, savukārt Eiropas čempionātos vislielākais dalībnieku skaits ir bijis
2007.gadā – 38 dalībnieki.
23.tabula
Sportā iesaistīto cilvēku ar invaliditāti izcīnīto 1. – 3. vietu skaits pasaules
čempionātos un Eiropas čempionātos 2006. – 2010.gadā [8]
Gads
PČ
EČ

1.vieta
2.vieta
3.vieta
1.vieta
2.vieta
3.vieta

2006.
2
1
-

2007.
2
1
1
-

2008.
1
2
1
-

2009.
2
2

2010.
2
-

23.tabulā redzams, ka sportā iesaistīto cilvēku ar invaliditāti izcīnīto 1. – 3.vietu skaits
pasaules čempionātos un Eiropas čempionātos 2006. – 2010.gadā ir ar mainīgiem
panākumiem. Katru gadu pasaules čempionātos ir izcīnītas medaļas, un visveiksmīgākais
starts bija 2008.gadā, kad tika izcīnīta viena zelta medaļa, divas sudraba un viena bronzas
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medaļa, taču Eiropas čempionātos ir vairāki gadi, kuros nav izcīnīta neviena medaļa, t.i., –
2006., 2008., 2010.gadi.
Salīdzinot Programmā plānoto ar biedrības Latvijas Paralimpiskā komiteja apkopoto
statistiku, jāsecina, ka reālā situācija būtiski atšķiras no plānotā un 2006. – 2010.gadā
plānotais nav sasniegts;
Kā viens no rādītājiem, lai izvērtētu Programmu, noteikts – jaunuzceltie un renovētie
sporta objekti [130]. Šī rādītāja attīstības dinamikas plānojums Programmā atspoguļots
24.tabulā.
24.tabula
Plānoto jaunuzcelto un renovēto sporta objektu skaits (Sporta būves) [130]
Gads
Sporta objektu skaits

2007.
40

2008.
60

2009.
80

2010.
85

Sporta likums skaidro, ka sporta bāze ir speciāla sportam būvēta vai piemērota būve, kā
arī vide (laukumi, celiľi sporta nodarbībām, veselības takas u.tml.). Sporta bāzes tiek
uzturētas un veidotas, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar sportu. Valsts vai
pašvaldību īpašumā esošās sporta bāzes izmantojamas iedzīvotājiem nepieciešamo
pakalpojumu sniegšanai sportā. Ministru kabinets sporta bāzei var piešķirt nacionālās sporta
bāzes statusu likumā Par nacionālās sporta bāzes statusu noteiktajā kārtībā [184].
Sporta bāzes, kuras ir ieguvušas nacionālās sporta bāzes statusu, saskaľā ar likuma Par
nekustamā īpašuma nodokli 2.panta 8.punktu netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli
[184, 153].
Saskaľā ar 2009.gada 14.maija grozījumiem Sporta likumā sporta bāzu reģistru ved
Izglītības un zinātnes ministrija, un tas tiek pastāvīgi aktualizēts [184]. Iepriekš sporta bāzu
reģistru veda un uzturēja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta
pārvalde.
2006.gadā ekspluatācijā nodotas 44 sporta bāzes ar 75 objektiem. To sadalījums pēc
īpašnieku formas atspoguļots 25.tabulā.
25.tabula
2006.gadā ekspluatācijā nodoto sporta bāzu un objektu skaits pēc to piederības
īpašniekam [81]

1.
2.
3.
4.

Īpašnieks
Biedrības
Pašvaldības
Privātīpašums
Valsts

Sporta bāzes
5
32
6
1

Objekti
5
63
6
1

2006.gadā ekspluatācijā visvairāk ir nodotas pašvaldības īpašumā esošas sporta bāzes.
Kā redzams 16.tabulā, tās ir 32 ar 63 objektiem. Lielākās sporta bāzes ir: Aglonas vidusskola
(īpašnieks – Aglonas novada dome), Galēnu pamatskola (īpašnieks – Riebiņu novada dome),
Vārkavas vidusskola (īpašnieks – Vārkavas novada dome) un Pludmales laukumi (īpašnieks –
Engures novada dome), kur katrā sporta bāzē ir 6 objekti.
Savukārt valsts ekspluatācijā ir nodevusi tikai vienu sporta bāzi – tā ir Madonas pilsētas
2.vidusskolā, kurā nodots viens objekts – minifutbola laukums.
2007.gadā ekspluatācijā nodota 31 sporta bāze ar 56 objektiem. To sadalījums pēc
īpašnieku formas atspoguļots 26.tabulā.
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26.tabula
2007.gadā ekspluatācijā nodoto sporta bāzu un objektu skaits pēc to piederības
īpašniekam [81]

1.
2.
3.
4.

Īpašnieks
Biedrības
Pašvaldības
Privātīpašums
Valsts

Sporta bāzes
1
25
3
2

Objekti
4
38
6
8

2007.gadā, tāpat kā iepriekšējā gadā, ekspluatācijā visvairāk sporta bāzes nodevušas
pašvaldības – 25 sporta bāzes ar 38 objektiem. Lielākais pašvaldības objekts ir Baldones
novada īpašumā esošais Baldones sporta komplekss ar 4 objektiem – sporta spēļu zāle,
vieglatlētikas manēţa, vispārējās fiziskās sagatavošanas zāle un trenaţieru zāle.
Valsts sporta bāzēs arī nodots ievērojams skaits objektu 2007.gadā. Lielākais ir Valsts
robeţsardzes koledţas Sporta mācību centrs, kurš atrodas Rēzeknē un tajā ir 7 sporta objekti
– 25 m peldbaseins, sporta spēļu zāle, 50 m šautuve, trenaţieru zāle, cīņas zāle, tenisa
laukums un stadions.
2007.gadā nacionālās sporta bāzes statuss ir piešķirts tikai biedrības Latvijas Olimpiskā
komiteja īpašumam – Olimpiskais sporta centrs un tā 4 objektiem.
2008.gadā ekspluatācijā nodotas 29 sporta bāzes ar 66 objektiem. To sadalījums pēc
īpašnieku formas atspoguļots 27.tabulā.
27.tabula
2008.gadā ekspluatācijā nodoto sporta bāzu un objektu skaits pēc to piederības
īpašniekam [81]

1.
2.
3.
4.

Īpašnieks
Biedrības
Pašvaldības
Privātīpašums
Valsts

Sporta bāzes
3
23
3
-

Objekti
15
38
13
-

Lai arī 2008.gadā kopējais ekspluatācijā nodoto objektu skaits ir vismazākais, salīdzinot
ar 2006.gadu un 2007.gadu, šajā gadā ir vislielākais uzcelto objektu skaits – 66.
Kā lielākā sporta bāze jāatzīmē Liepājas Olimpiskais centrs, kura īpašnieki ir biedrība
Latvijas Olimpiskā komiteja un Liepājas pilsētas dome. Ekspluatācijā nodotajā bāzē ir 11
sporta objekti.
Arī 2008.gadā vairums ekspluatācijā nodoto sporta bāzu ir pašvaldību īpašums – 23
sporta bāzes ar 38 objektiem. Lielākie ir – Dekšāres pamatskola (īpašnieks – Viļānu novada
dome), Ludzas pilsētas sporta halle (īpašnieks – Ludzas novada dome), Saldus sporta
komplekss (īpašnieks – Saldus novada dome), Sporta komplekss (īpašnieks – Mārupes novada
dome) un Sporta nams Centrs (īpašnieks – Ventspils dome), kur katrā sporta bāzē ir 3 objekti.
Salīdzinot 2006.gadu un 2007.gadu, šis ir pirmais gads, kad valsts nav nodevusi
ekspluatācijā nevienu sporta bāzi.
2008.gadā nacionālās sporta bāzes statuss ir piešķirts četriem īpašumiem – SIA Sporta
klubs Olimpika, SIA tenisa sporta centrs Pļavnieki un biedrības Latvijas Olimpiskā komiteja
un Liepājas pilsētas domes īpašumam – Liepājas Olimpiskajam centram. Katrā no tiem ir
vienpadsmit objektu.
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2009.gadā ekspluatācijā nodotas 9 bāzes un 19 objekti. To sadalījums pēc īpašnieku
formas atspoguļots 28.tabulā.
28.tabula
2009.gadā ekspluatācijā nodoto sporta bāzu un objektu skaits pēc to piederības
īpašniekam [81]

1.
2.
3.
4.

Īpašnieks
Biedrības
Pašvaldības
Privātīpašums
Valsts

Sporta bāzes
8
1
-

Objekti
12
7
-

2009.gadā ekspluatācijā galvenokārt nodotas pašvaldības īpašumā esošas sporta bāzes,
kopumā – 8 bāzes ar 12 objektiem. Kā lielākais pašvaldības uzceltais sporta objekts jāatzīmē
Olaines stadions, kurā ir 3 objekti – vieglatlētikas sektors, futbola laukums, tenisa laukums.
Savukārt kā privātīpašums ir nodots SIA Daugavpils Olimpiskais centrs ar 7 objektiem –
aerobikas zāli, peldbaseinu, trenaţieru zāli, sporta spēļu zāli, vingrošanas zāli, sporta
medicīnas daļu un futbola laukumu.
Savukārt 2010.gadā ekspluatācijā ir nodotas 5 bāzes ar 5 objektiem, un visas šīs bāzes ir
pašvaldību īpašums. No tām divas bāzes ir Jūrmalas pilsētas īpašums un pa vienai – Dobeles,
Olaines un Saldus novadu īpašums.
Sporta bāzu un objektu ekspluatācijā nodošanas dinamika laika periodā no 2006. –
2010.gadam redzama 16.attēlā.

16.attēls. Ekspluatācijā nodoto sporta bāzu un objektu skaits
2006. – 2010.gadā [81]
16.attēls liecina, ka laika posmā no 2006.gada līdz 2010.gadam ekspluatācijā nodoto
sporta bāzu skaits ir kardināli samazinājies. Objektu skaits kritumu piedzīvo 2007.gadā, kad
ekspluatācijā ir nodoti 56 objekti, bet pēc 2008.gada samazinās gan ekspluatācijā nodoto gan
sporta bāzu, gan objektu skaits.
Lai novērtētu sporta bāzes pēc to īpašuma formas, nepieciešams šos statistikas datus
apskatīt procentuāli (17. attēls).
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17.attēls. 2006. – 2010.gadā ekspluatācijā nodoto sporta bāzu skaits pēc īpašuma formas
Kā redzams 17.attēlā, sporta bāzes, kuras ir nodotas ekspluatācijā 2006. – 2010.gadā
visvairāk pieder pašvaldībām – 78% no visām ekspluatācijā nodotajām sporta bāzēm.
Savukārt vismazāk ir valsts īpašumi – tikai 2% no visām ekspluatācijā nodotajām sporta
bāzēm. Var secināt, ka pašvaldības finansējuma piesaistē ir bijušas aktīvas.
Programmā plānoto rādītāja jaunuzceltie un renovētie sporta objekti (Sporta būves)
dinamiku, salīdzinot ar reālo informāciju, kas pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas
izveidotajā Sporta bāzu reģistrā, jāsecina, ka 2006. – 2010.gadā Programmā plānotais nav
sasniegts.
Izvērtējot gan Latvijas sociāli ekonomiskās situācijas rādītājus 2006. – 2010.gadā, gan
statistiku, kas raksturo Programmas realizāciju 2006. – 2010.gadā, var secināt, ka visas
norises ir savā starpā saistītas un valsts ekonomiskā situācija ietekmē arī sporta attīstību.
Piemēram, ja samazinās valsts kopbudţets, samazinās arī iedzīvotāju izdevumi, jaunu sporta
bāzu skaits; ja samazinās valsts budţets sportam, nav arī sportisko sasniegumu. Izvērtējot
Programmā noteikto attīstības rādītāju izpildi, jāsecina, ka visos rādītājos fiziskās aktivitātēs
iesaistīto personu skaits, sagatavoto augstas klases sportistu skaits, sportā iesaistītie cilvēki
ar invaliditāti, kas sasnieguši augstvērtīgus rezultātus un jaunuzceltie un renovētie sporta
objekti plānotais nav sasniegts. Programmā noteiktie rādītāji ir neprecīzi un neatklāj visu
mērķu sasniegšanas gaitu. Rādītāji noteikti, neľemot vērā esošos/pieejamos datu ieguves
avotus un statistikas atskaišu formu saturu. Nav pieejama valsts statistika, kura ietvertu datus,
kas raksturotu valsts sporta politikas mērķu sasniegšanas gaitu. Arī sasniegto rezultātu,
piemēram, nodarbojošos skaitu, vērtējot absolūtos skaitļos, nevis % no kontingenta nevar
redzēt reālo situāciju. Vērtējot tikai datus par personām, kuras organizēti nodarbojas ar sportu,
netiek iegūta patiesā informācija par iedzīvotājiem, kas veic fiziskas aktivitātes.
Ľemot vērā pieejamos datus, kopumā var secināt, ka augšupejoša dinamika visos
rādītājos sporta nozarē ir bijusi 2007. un 2008.gadā, bet 2009. un 2010.gadā sporta attīstības
līmenis atgriezies stratēģiskās plānošanas sākuma līmenī.
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3.3. Sporta stratēģiskās plānošanas ietekmes uz sporta nozares attīstību
Latvijā 2006. – 2010.gadā izvērtējums – anketēšanas rezultāti
Lai veiktu stratēģiskās plānošanas ietekmes uz sporta nozares attīstību izvērtējumu, tika
veikta anketēšana. Kopumā izstrādātas trīs anketas daţādām mērķauditorijām: sporta
federāciju prezidentiem/ģenerālsekretāriem; par sportu atbildīgajiem pašvaldībās; sporta
nozares ekspertiem.
Federāciju prezidenti/ģenerālsekretāri izvēlēti, pamatojoties uz Sporta likuma 10.panta
4.punktu, kurš nosaka, ka sporta federācijai ir tiesības vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā
sporta veidā vai darbības jomā valstī [184]. Tātad šīs amatpersonas ir atbildīgas par konkrētā
sporta veida attīstību. Anketēšana notika no 2010.gada decembra līdz 2011.gada martam.
Anketas tika izsūtītas 89 federācijām, atpakaļ saľemtas 49 aizpildītas anketas. Anketas
jautājumi sadalīti 4 blokos: 1.blokā – jautājums par Programmā noteikto sporta jomu attīstību
laikaposmā no 2006. – 2010.gadam; 2.blokā – jautājums par federācijas darbu ietekmējošiem
faktoriem; 3.blokā lūgts novērtēt Pamatnostādnēs formulēto problēmu risināšanu, kā arī
minēt būtiskus piemērus par Programmā plānoto uzdevumu realizāciju; 4.blokā jautāts – vai
Programma ir sekmējusi konkrētā sporta veida attīstību un sporta nozares attīstību kopumā
(anketa – 2.pielikumā).
Pašvaldību sporta vadītāji izvēlēti, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 3.pantu,
kas nosaka, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoľu vēlētas pārstāvniecības –
domes, un tās izveidoto institūciju un iestāţu starpniecību nodrošina likumos noteikto
funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju intereses [154]. Anketēšana notika 2011.gada martā un aprīlī. Tika
izsūtītas 118 anketas, atpakaļ saľemtas 70 aizpildītas anketas. Anketas jautājumi sadalīti 4
blokos: 1.blokā – jautājums par Programmā definēto sporta jomu attīstību laikposmā no 2006.
līdz 2010.gadam; 2.blokā – jautājums par pašvaldības darbu sporta jomā ietekmējošiem
faktoriem; 3.blokā lūgts novērtēt Pamatnostādnēs formulēto problēmu risināšanu, kā arī
minēt būtiskus piemērus par Programmā plānoto uzdevumu realizāciju; 4.blokā jautāts, vai
Programma ir sekmējusi sporta attīstību konkrētajā pašvaldībā, kā arī sporta nozares attīstību
valstī kopumā (anketa – 3.pielikumā).
Eksperti tika izvēlēti, ľemot vērā, pirmkārt, – viľu pieredzi sporta jomā, otrkārt, – viľu
dalību Programmas izstrādē. Kopumā anketēšanā piedalījās 14 eksperti. Ekspertu anketēšana
notika no 2011.gada septembra līdz 2011.gada decembrim. Anketēšana notika gan personīgi,
– pētījuma autorei esot klāt, gan, – anketas nosūtot elektroniski. Anketas jautājumi bija
sadalīti 3 blokos: 1.blokā tika uzdoti jautājumi par Programmas izstrādes gaitu, realizēšanu
un sporta nozares novērtēšanu; 2.blokā uzdoti jautājumi par sporta stratēģiskās plānošanas
dokumenta izstrādi; 3.blokā – jautājumi par eksperta personību (anketa – 4.pielikumā).
Pamatnostādnēs, uz kuru pamata ir izstrādāta Programma, tika izdalītas 4 jomas: bērnu
un jauniešu sports, augstu sasniegumu sports, sports visiem, sports cilvēkiem ar invaliditāti
[111, 130]. Lai novērtētu sporta jomu attīstību, sporta federāciju prezidentiem/
ģenerālsekretāriem un pašvaldību sporta vadītājiem tika uzdoti jautājumi par katras jomas
attīstību, sniedzot iespēju izvēlēties vienu no šādiem atbilţu variantiem: ir attīstība; daļēja
attīstība; nav attīstības. Federāciju prezidentu/ģenerālsekretāru viedoklis redzams 18.attēlā.
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18.attēls. Federāciju prezidentu/ģenerālsekretāru viedoklis par sporta jomu attīstību
(%) (n=49)
Federāciju prezidentiem/ ģenerālsekretāriem populārākā atbilde par sporta jomu
attīstību 2006. – 2010.gadā bija daļēja attīstība – šādu atbildi federāciju prezidenti/
ģenerālsekretāri ir izvēlējušies sporta jomās augstu sasniegumu sports (48%), bērnu un
jauniešu sports (51%) un sports visiem (44%), bet, definējot sporta jomas sports cilvēkiem ar
invaliditāti attīstību vairums federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru (61%) ir izvēlējušies
atbildi nav attīstības.
Pašvaldību sporta vadītāju viedoklis par sporta jomu attīstību atspoguļots 19.attēlā.

19.attēls. Pašvaldību sporta vadītāju viedoklis par sporta jomu attīstību (%) (n=70)
Kā redzams 19.attēlā, pašvaldību sporta vadītājiem populārākā atbilde daļēja attīstība ir
par sporta jomu augstu sasniegumu sports (54%), taču populārākā atbilde ir attīstība
sastopama sporta jomās sports visiem (49%) un bērnu un jauniešu sports (58%). Savukārt
sporta jomā sports cilvēkiem ar invaliditāti vairāk nekā puse respondentu (52%) ir
izvēlējušies atbildi nav attīstības.
Ekspertiem tika jautāts viedoklis tieši par to jomu, kuras darba grupas izstrādē viľi
konkrēti piedalījās, jo vairāki eksperti piedalījās Programmas visu jomu izstrādes darba
grupās, taču vairāki – tikai vienas. Ekspertiem pie jau iepriekšminētajām sporta jomām: bērnu
un jauniešu sports, augstu sasniegumu sports, sports visiem, sports cilvēkiem ar invaliditāti
tika pievienota arī sadaļa sporta bāzes. Lai arī Pamatnostādnēs kā atsevišķa joma netika
izdalītas sporta bāzes, izstrādājot Programmu, tika izveidota atsevišķa grupu, kas pētīja sporta
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bāţu stāvokli un plānoja veicamos uzdevumus. Ekspertiem tika piedāvāts izvēlēties vienu
atbilţu variantu no šādiem atbilţu variantiem: nav attīstības; vairāk nav, kā ir; gan ir, gan
nav; vairāk ir, kā nav attīstības; ir attīstība. Ekspertu viedoklis ir atspoguļots 20.attēlā.

20.att. Ekspertu viedoklis par sporta jomu attīstību (%) (n=14)
Definējot sporta jomu attīstību, kā redzams 23.attēlā, ekspertu vispopulārākā atbilde bija
gan ir, gan nav. Šāda izvēle ir definēta pie sporta jomām bērnu un jauniešu sports (45%),
sports visiem (34%), savukārt vairāk nekā puse respondentu šādu atbildi izvēlējās, definējot
sporta attīstību sporta jomā sports cilvēkiem ar invaliditāti (75%) un sporta bāzes (60%), taču
sporta jomā augstu sasniegumu sports vispopularākā atbilde bija vairāk ir, kā nav (44%).
Matemātiskā statistika tika iegūta, analizējot datus ar SPSS programmas 20 versiju. Pēc
datu analīzes iegūtās atšķirības attēlotas 29., 30. un 31. tabulā.
29.tabula
Atšķirības federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un pašvaldību sporta vadītāju
viedoklī par sporta jomu attīstību

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Bērnu un
jauniešu
sports
1024
3509
-4,127
0,00

Augstu
sasniegumu
sports
1188,5
2413,5
-3,124
0,002

Sports
visiem
1396,5
3881,5
-1,903
0,057

Sports
cilvēkiem ar
invaliditāti
1638,5
4123,5
-0,468
0,64

Pastāv statistiski nozīmīgās atšķirības federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un
pašvaldību sporta vadītāju viedoklī par sporta jomas augstu sasniegumu sports (p=0,002)
attīstību (skat. 29.tabulu), jo 46% federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka šajā
jomā ir attīstība, bet tikai 21% pašvaldību sporta vadītāju piekrīt šādam viedklim. Kā arī 6%
aptaujāto federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un 25% pašvaldību sporta vadītāju uzskata,
ka augstu sasniegumu sporta jomā nav attīstība.
Savukārt jomas bērnu un jauniešu sports attīstības novērtēšanā statistiski nozīmīgas
atšķirības (p=0,00) federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un pašvaldību sporta vadītāju
viedoklī rodas šādās atbildēs: 27% federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka ir
attīstība, taču tāds viedoklis ir arī 58% pašvaldību sporta vadītāju. Savukārt 22% federāciju
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prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka sporta jomā bērnu un jaunatnes sports nav attīstības,
taču šādam viedoklim piekrīt tikai 2% pašvaldību sporta vadītāju.
30.tabula
Atšķirības federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un ekspertu viedoklī par sporta
jomu attīstību

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Augstu
sasniegumu
sports
325
1550
-0,337
0,736

Bērnu un
jauniešu
sports
317
422
-0,472
0,637

Sports
visiem
289
1514
-0,968
0,333

Sports
cilvēkiem ar
invaliditāti
180,5
285,5
-3,014
0,003

Kā redzams 30.tabulā, salīdzinot federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru viedokli ar
ekspertu viedokli par sporta jomu attīstību, statistiski nozīmīgas atšķirības ir novērojamas
viedoklī par sporta jomas sports cilvēkiem ar invaliditāti (p=0,003) attīstību 2006. –
2010.gadā. Būtiskas atšķirības vērojamas abu respondentu grupu atbildes ir attīstība izvēlē –
šādu atbildi ir izvēlējušies 7% aptaujāto federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un 20%
aptaujāto ekspertu. Savukārt, izvēloties sporta jomu attīstību, viduvēji raksturojošu atbildi ir
izvēlējušies 32% federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un 60% ekspertu. Taču 61%
federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka sporta jomā sports cilvēkiem ar invaliditāti
nav attīstības, taču šādu atbildi nav izvēlējies neviens eksperts.
31.tabula
Atšķirības pašvaldību sporta vadītāju un ekspertu viedoklī par sporta jomu
attīstību

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Augstu
sasniegumu
sports
350,5
455,5
-1,858
0,063

Bērnu un
jauniešu sports
319
2804
-2,343
0,019

Sports
visiem
318
2803
-2,311
0,021

Sports
cilvēkiem ar
invaliditāti
282
387
-2,793
0,005

31.tabulā attēlotajā pašvaldību sporta vadītāju un ekspertu viedoklī par sporta jomu
attīstību statistiski nozīmīgas atšķirības (p=0,019) pašvaldību sporta vadītāju un ekspertu
viedoklī par bērnu un jauniešu sportu rodas, jo 58% aptaujāto pašvaldības sporta vadītāju
uzskata, ka ir attīstība, taču šāds viedoklis ir tikai 11% ekspertu. Kā arī tikai 2% pašvaldību
sporta vadītāju uzskata, ka nav attīstība, taču 11% ekspertu piekrīt pašvaldību sporta vadītāju
viedoklim.
Pašvaldību sporta vadītāju un ekspertu viedoklī par sporta jomas sports visiem attīstību
rodas statistiski nozīmīgas atšķirības (p=0,021), jo 49% pašvaldību sporta vadītāju uzskata, ka
ir attīstība, taču šāds viedoklis ir tikai 11% ekspertu.
Sporta jomā sports cilvēkiem ar invaliditāti pašvaldību sporta vadītāju un ekspertu
viedoklī rodas statistiski nozīmīgas atšķirības (p=0,005), jo 7% pašvaldību sporta vadītāju
uzskata, ka ir attīstība, taču šāds viedoklis ir 25% ekspertu, savukārt situāciju raksturojošo
vidējo atbildi ir izvēlējušies 32% pašvaldību sporta vadītāju un 75% ekspertu, taču 61%
pašvaldību sporta vadītāju uzskata, ka sporta jomā sports cilvēkiem ar invaliditāti nav
attīstības, un šādu viedokli nav paudis neviens eksperts.
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Pamatnostādnēs, uz kuru pamata tika izstrādāta Programma, formulētas problēmas,
kuru risināšana sporta nozarē ir vienlīdz prioritāra:
 nepietiekams valsts atbalsts skolu bērnu komandu turnīru organizēšanā, kā arī bērnu
un jauniešu nepietiekama iesaistīšanās sporta nodarbībās un aktivitātēs;
 nepietiekams sporta būvju skaits valstī kopumā, it īpaši skolu sporta bāzu sliktais
tehniskais stāvoklis vai to trūkums – kā pilsētās, tā lauku reģionos;
 sporta menedţeru un augsti kvalificētu sporta speciālistu trūkums skolās, sporta skolās
un sporta organizācijās;
 kvalificētu sporta medicīnas speciālistu trūkums sportistu veselības aprūpes un
medicīniskās uzraudzības veikšanai;
 nepilnīga augstas klases sportistu un sporta spēļu komandu atbalsta sistēma valstī,
nepietiekami nodrošinātas kvalitatītavas studijas un treniľu iespējas augstākajās izglītības
iestādēs;
 nepietiekams valsts atbalsts sporta klubu un valstī atzīto un reģistrēto federāciju,
savienību un asociāciju darbībai;
 nepietiekamas valsts sociālās garantijas izciliem sportistiem, sporta speciālistiem un
treneriem;
 nepietiekama sabiedrības izpratne par invalīdu sportu un ierobeţota sporta bāzu
pieejamība iedzīvotājiem ar speciālām vajadzībām [111].
Federāciju prezidentiem/ģenerālsekretāriem un pašvaldību sporta vadītājiem tika uzdots
jautājums, kā ir veicies ar šo problēmu risināšanu laika periodā no 2006. Līdz 2010.gadam.
Atbilţu apkopojums redzams 21.attēlā.

21.attēls. Federāciju prezidentu/ģenerālsekretāru viedoklis par Pamatnostādnēs
formulēto problēmu atrisināšanu (%) (n=49)
83

Kā redzams 21.attēlā, vairāk nekā puse federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru definējot
Pamatnostādnēs formulēto problēmu atrisināšanu 2006. – 2010.gadā, uzskata, ka joprojām
pastāv nepietiekama bērnu un jauniešu iesaistīšana sportā (80%), sporta menedţeru un augsti
kvalificētu speciālistu trūkums (66%), nepilnīga augstas klases sportistu un sporta spēļu
komandu atbalsta sistēma valstī (77%), nepietiekams valsts atbalsts sporta organizāciju
darbībai valstī (90%), nepietiekamas valsts sociālās garantijas izciliem sportistiem, sporta
speciālistiem, treneriem (72%), nepietiekama sabiedrības izpratne par invalīdu sportu (58%).
Savukārt atbildi daļēji pastāv federāciju prezidenti un ģenerālsekretāri attiecina uz šādām
Pamatnostādnēs definētajām problēmām: nepietiekams sporta būvju skaits (64%) un
kvalificētu sporta medicīnas speciālistu trūkums (62%).
Pašvaldību sporta vadītāju viedoklis par Pamatnostādnēs formulēto problēmu
risinājumu atspoguļots 22.attēlā.

22.attēls. Pašvaldību sporta vadītāju viedoklis par Pamatnostādnēs formulēto problēmu
atrisināšanu (%) (n=70)
Analizējot 22.attēlā redzamo pašvaldību sporta vadītāju viedokli par Pamatnostādnēs
formulēto problēmu risināšanu, vairāk nekā puse respondentu atbildi daļēji pastāv ir
izvēlējušies, definējot šādu problēmu atrisināšanu 2006. – 2010.gadā: nepietiekama bērnu un
jauniešu iesaistīšana sportā (51%), sporta menedţeru un augsti kvalificētu sporta speciālistu
trūkums (63%), nepietiekams sporta būvju skaits (63%) un nepietiekama sabiedrības izpratne
par invalīdu sportu (58%). Taču populārākā atbilde joprojām pastāv ir, definējot šādas
problēmas: nepilnīga augstas klases sportistu un sporta spēļu komandu atbalsta sistēma valstī
(61%), kvalificētu sporta medicīnas speciālistu trūkums (49%), nepietiekams valsts atbalsts
sporta organizāciju darbībai (74%) un nepietiekamas valsts sociālās garantijas izciliem
sportistiem, sporta speciālistiem, treneriem (81%).
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Savukārt sporta ekspertu viedoklis par to, kā veicies ar Pamatnostādnēs formulēto
problēmu risināšanu, atspoguļots 23.attēlā.

23.attēls. Ekspertu viedoklis par Pamatnostādnēs formulēto problēmu atrisināšanu
(%) (n=14)
Kā redzams 23.attēlā, ekspertu viedoklī par Pamatnostādnēs formulēto problēmu
risināšanu 2006. – 2010.gadā vairāk kā puse respondentu kā populārāko atbildi joprojām
pastāv eksperti ir izvēlējušies analizējot šādas problēmas: nepietiekama bērnu un jauniešu
iesaistīšana sportā (64%), nepietiekams valsts atbalsts sporta organizāciju darbībai (57%).
Savukārt atbildi daļēji pastāv vairāk nekā puse ekspertu ir izvēlējušies, analizējot šādas
problēmas: nepietiekams sporta būvju skaits (79%), sporta menedţeru un augsti kvalificētu
speciālistu trūkums (57%), nepilnīga augstas klases sportistu un sporta spēļu komandu
atbalsta sistēma valstī (72%) un nepietiekama sabiedrības izpratne par invalīdu sportu (79%).
Ekspertu viedoklis vienlīdzīgi dalās starp vairākām atbildēm, definējot šādu problēmu
likvidēšanu: kvalificētu sporta medicīnas speciālistu trūkums (50% uzskata, ka šī problēma
joprojām pastāv, taču 50% respondentu uzskata, ka daļēji pastāv) un nepietiekamas valsts
sociālās garantijas izciliem sportistiem, sporta speciālistiem, treneriem (43% respondentu
uzskata, ka joprojām pastāv, 43% respondentu uzskata, ka daļēji pastāv un 14% respondentu
uzskata, ka šī problēma ir likvidēta).
Arī respondentu viedokļu atšķirības par Programmā definēto problēmu likvidēšanu tika
analizētas, izmantojot SPSS programmu. Matemātiskās statistikas rezultāti atspoguļoti
32.,33.,34. tabulā.
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32.tabula
Atšķirības fedrāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un pašvaldību sporta vadītāju
viedoklī par Pamatnostādnēs definētu problēmu risināšanu

MannWhitney U
Wilcoxon
W
Z
Asymp.
Sig. (2tailed)

Nepietiekama
bērnu
un
jauniešu
iesaistīšana
sportā

Nepietiekams
sporta būvju
skaits

Sporta
menedžeru
un
augsti
kvalificētu
speciālistu
trūkums

1196,000

1499,500

1009,500

2421,000

3984,500

2234,500

-3,306
,001

-,962
,336

-4,314
,000

Kvalificētu
sporta
medicīnas
speciālistu
trūkums

Nepilnīga
augstas klases
sportistu
un
sporta
spēļu
komandu
atbalsta
sistēma valstī

Nepietiekams
valsts atbalsts
sporta
organizāciju
darbībai

1396,000

1397,000

3881,000

2525,000

-1,534
,125

-1,700
,089

Nepietiekama
sabiedrības
izpratne
par
invalīdu sportu

1330,000

Nepietiekamas
valsts sociālās
garantijas
izciliem
sportistiem,
sporta
speciālistiem
un treneriem
1515,000

2506,000

4000,000

2549,000

-2,738
,006

1373,000

-1,000
,317

-1,919
,055

Atšķirības federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un pašvaldību sporta vadītāju
viedokli par Pamatnostādnēs definēto problēmu likvidēšanu 2006. – 2010.gadā atspoguļotas
32.tabulā. Statistiski nozīmīgas atšķirības federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un
pašvaldību sporta vadītāju viedoklī par problēmas nepietiekama bērnu un jauniešu
iesaistīšana sportā (p=,001) likvidēšanu rodas, jo 80% federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru
uzskata, ka šī problēma joprojām pastāv, taču tikai 48% pašvaldību sporta vadītāju piekrīt
šādam viedoklim. Arī 18% federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka šī problēma
daļēji pastāv, taču šāds viedoklis ir 51% pašvaldību sporta vadītāju.
Federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un pašvaldību sporta vadītāju viedoklī par
problēmas sporta menedţeru un augsti kvalificētu speciālistu trūkums likvidēšanu ir
vērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības (p=,000), jo 66% federāciju prezidentu/
ģenerālsekretāru uzskata, ka šāda problēma joprojām pastāv, taču šāds viedoklis ir 28%
pašvaldību sporta vadītāju. Savukārt 34% federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka
šī problēma daļēji pastāv, bet šāds viedoklis ir 63% pašvaldību sporta vadītāju.
Statistiski nozīmīgas atšķirības (p=,006) ir vērojamas arī federāciju prezidentu/
ģenerālsekretāru un pašvaldību sporta vadītāju viedoklī par problēmas nepietiekams valsts
atbalsts sporta organizāciju darbībai likvidēšanu, jo 90% federāciju prezidentu/
ģenerālsekretāru uzskata, ka šī problēma joprojām pastāv, taču šim viedoklim piekrīt tikai
74% pašvaldību sporta vadītāju. Viedoklim, ka problēma nepietiekams valsts atbalsts sporta
organizāciju darbībai daļēji pastāv, piekrīt 8% federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un
20% pašvaldību sporta vadītāju, taču 2% federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka šī
problēma ir likvidēta un šādam viedoklim piekrīt 6% pašvaldību sporta vadītāju.
Par Pamatnostādnēs definētās problēmas nepietiekama sabiedrības izpratne par
invalīdu sportu definētās problēmas likvidēšanu federāciju prezidentiem/ ģenerālsekretāriem
un pašvaldību sporta vadītājiem ir statistiski nozīmīgi atšķirīgs viedoklis (p=,055). Būtiskākās
atšķirības saskatāmas, izvēloties atbildi joprojām pastāv, – šādu atbildi ir izvēlējušies 58%
federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un 39% pašvaldību sporta vadītāju, savukārt atbildi
daļēji pastāv ir izvēlējušies 40% federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un 58% pašvaldību
sporta vadītāju.
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33.tabula
Atšķirības federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un ekspertu viedoklī par
Pamatnostādnēs definēto problēmu risināšanu

MannWhitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig.
(2-tailed)

Nepietiekams
valsts atbalsts
sporta
organizāciju
darbībai

Nepietiekamas
valsts sociālās
garantijas
izciliem
sportistiem,
sporta
speciālistiem
un treneriem

Nepietiekama
sabiedrības
izpratne
par
invalīdu sportu

143,500

Nepilnīga
augstas
klases
sportistu un
sporta spēļu
komandu
atbalsta
sistēma
valstī
84,000

12,000

105,500

117,000

1293,000
-5,065

1271,500
-3,610

1212,000
-4,897

1188,000
-6,838

1233,500
-4,400

1293,000
-4,136

,000

,000

,000

Nepietiekama
bērnu
un
jauniešu
iesaistīšana
sportā

Nepietiekams
sporta būvju
skaits

Sporta
menedžeru
un
augsti
kvalificētu
speciālistu
trūkums

32,000

215,000

68,000

1257,000
-5,945

1343,000
-2,362

,000

,018

Kvalificētu
sporta
medicīnas
speciālistu
trūkums

,000

,000

,000

Analizējot federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un ekspertu viedokļu atšķirības par
Pamatnostādnēs definēto problēmu likvidēšanu, pilnīgi visos viedokļos ir vērojamas
statistiski nozīmīgas atšķirības (skat.33.tabulu).
Federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un ekspertu viedoklī par Pamatnostādnēs
definētās problēmas nepietiekama bērnu un jauniešu iesaistīšana sportā ir vērojamas
statistiski nozīmīgas atšķirības (p=,000). Šīs atšķirības skaidrojamas ar to, ka 80% federāciju
prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka šī problēma joprojām pastāv, taču šim viedoklim
piekrīt tikai 64% ekspertu, kā arī 18% federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka šī
problēma daļēji pastāv, taču šāds viedoklis ir 36% ekspertu.
Statistiski nozīmīgas atšķirības ir novērojamas arī federāciju prezidentu/
ģenerālsekretāru un ekspertu viedoklī par Pamatnostādnēs definētās problēmas nepietiekams
sporta būvju skaits risināšanu (p=,018). Šādas atšķirības radušās, jo 64% federāciju
prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka šī problēma daļēji pastāv, un 8% uzskata, ka šī
problēma ir likvidēta, bet 21% ekspertu uzskata, ka joprojām pastāv, bet 79% uzskata, ka šī
problēma daļēji pastāv.
Arī federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un ekspertu viedoklī par problēmas sporta
menedţeru un augsti kvalificētu speciālistu trūkums risināšanā, vērojamas statistiski
nozīmīgas atšķirības (p=,000). Vairāk nekā puse (66%) federāciju prezidentu/
ģenerālsekretāru uzskata, ka šī problēma joprojām pastāv, taču šādām viedoklim piekrīt tikai
43% ekspertu, savukārt 34% federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka šī problēma
daļēji pastāv – tāds viedoklis ir arī vairāk nekā pusei (57%) ekspertu.
Kvalificētu sporta medicīnas speciālistu trūkums arī ir viena no problēmām, kura ir
definēta Pamatnostādnēs un par kuras risināšanu federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un
ekspertu viedoklī ir vērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības (p=,000). Šāda atšķirība
pamatojama ar to, ka 30% federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka šī problēma
joprojām pastāv, taču precīzi puse aptaujāto ekspertu (50%) šim viedoklim piekrīt. Savukārt
vairāk nekā puse (62%) federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka šī problēma daļēji
pastāv, taču 50% ekspertu šim viedoklim piekrīt. Jāuzsver, ka 8% federāciju prezidentu/
ģenerālsekretāru uzskata, ka šī problēma ir likvidēta, taču šāds viedoklis nav nevienam no
aptaujātajiem ekspertiem.
Statistiski nozīmīgas atšķirības vērojamas arī federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un
ekspertu viedoklī par Pamatnostādnēs definētās problēmas nepilnīga augstas klases sportistu
un sporta spēļu komandu atbalsta sistēma valstī (p=,000). Atšķirība rodas, jo 77% federāciju
prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka šī problēma joprojām pastāv, taču šāds viedoklis ir
tikai 50% ekspertu, savukārt tikai 23% federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka
daļēji pastāv, taču šāds viedoklis ir 50% ekspertu.
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Federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un ekspertu viedoklī par Pamatnostādnēs
definētās problēmas nepietiekams valsts atbalsts sporta organizāciju darbībai, arī vērojamas
statistiski nozīmīgas atšķirības (p=,000). Šajā jautājumā 90% federāciju prezidentu/
ģenerālsekretāru ir izvēlējušies atbilţu variantu joprojām pastāv, taču šāds viedoklis ir tikai
57% ekspertu. Savukārt 8% federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka šī problēma
daļēji pastāv, bet šāds viedoklis ir 43% ekspertu. Jāuzsver, ka 2% federāciju prezidentu/
ģenerālsekretāru uzskata, ka šī problēma ir likvidēta, lai arī šādu viedokli nav paudis neviens
eksperts.
Arī viedoklī par Pamatnostādnēs definētās problēmas nepietiekamas valsts sociālās
garantijas izciliem sportistiem, sporta speciālistiem, treneriem federāciju prezidentu/
ģenerālsekretāru un ekspertu viedoklī ir vērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības (p=,000).
Vairāk nekā puse (72%) federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka šī problēma
joprojām pastāv, taču šim viedoklim piekrīt tikai 43% ekspertu. Savukārt 13% federāciju
prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka šī problēma daļēji pastāv, bet šāds viedoklis ir 43%
ekspertu. Jāuzsver, ka 14% ekspertu uzskata, ka šī problēma ir likvidēta, taču šāds viedoklis
nav nevienam respondentam no federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru kopas.
Nepietiekama sabiedrības izpratne par invalīdu sportu arī ir viena no problēmām, kura
ir definēta Pamatnostādnēs, un federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un ekspertu viedoklī ir
vērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības (p=,000). Šādas atšķirības rodas, jo vairāk nekā
puse (58%) federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka šī problēma joprojām pastāv,
taču šāds viedoklis ir tikai 21% ekspertu. Savukārt 40% federāciju prezidentu/
ģenerālsekretāru uzskata, ka šī problēma daļēji pastāv, taču šāds viedoklis ir 79% ekspertu.
Tomēr 2% federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru uzskata, ka šī problēma ir likvidēta, taču
neviens no ekspertiem nav paudis šādu viedokli.
34.tabula
Atšķirības pašvaldību sporta vadītāju un ekspertu viedoklī par Programmā definēto
problēmu risināšanu
Nepietiekama
bērnu
un
jauniešu
iesaistīšana
sportā

MannWhitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig.
(2-tailed)

Sporta
menedžeru
un
augsti
kvalificētu
speciālistu
trūkums

Kvalificētu
sporta
medicīnas
speciālistu
trūkums

Nepilnīga
augstas klases
sportistu
un
sporta
spēļu
komandu
atbalsta
sistēma valstī

Nepietiekams
valsts atbalsts
sporta
organizāciju
darbībai

97,000

272,500

246,000

182,000

204,000

95,000

Nepietiekamas
valsts sociālās
garantijas
izciliem
sportistiem,
sporta
speciālistiem
un treneriem
146,500

2582,000
-5,196

2757,500
-3,159

2731,000
-3,417

2667,000
-3,996

2689,000
-3,861

2580,000
-5,403

2631,500
-5,136

,002

,001

,000

,000

Nepietiekams
sporta
būvju skaits

,000

,000

,000

Nepietiekama
sabiedrības
izpratne
par
invalīdu sportu

2730,000
-3,421

245,000

,001

Analizējot pašvaldību sporta vadītāju un ekspertu viedokļu atšķirības par
Pamatnostādnēs definēto problēmu likvidēšanu, pilnīgi visu problēmu definējumā ir
novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības (34.tabula).
Pašvaldību sporta vadītāju un ekspertu viedoklī par Pamatnostādnēs definētās
problēmas nepietiekama bērnu un jauniešu iesaistīšana sportā ir novērojamas statistiski
nozīmīgas atšķirības (p=,000). Šajā jautājumā 48% pašvaldību sporta vadītāju ir izvēlējušies
atbildi joprojām pastāv, taču šāds viedoklis ir vairāk nekā pusei (64%) ekspertu. Savukārt
51% pašvaldību sporta vadītāju uzskata, ka šī problēma daļēji pastāv, taču šāds viedoklis ir
tikai 36% ekspertu. Jāpiemin, ka 1% pašvaldību sporta vadītāju uzskata, ka šī problēma ir
likvidēta.
Statistiski nozīmīgas atšķirības ir vērojamas arī pašvaldību sporta vadītāju un ekspertu
viedoklī par Pamatnostādnēs definētās problēmas nepietiekams sporta būvju skaits
likvidēšanu (p=,002). Šāda atšķirība rodas, jo 34% pašvaldību sporta vadītāju uzskata, ka šī
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problēma joprojām pastāv, taču šāds viedoklis ir tikai 21% ekspertu. Savukārt 63%
pašvaldību sporta vadītāju uzskata, ka šī problēma daļēji pastāv, bet šāds viedoklis ir 79%
ekspertu. Savukārt 3% pašvaldību sporta vadītāju uzskata, ka šī problēma ir likvidēta.
Arī pašvaldību sporta vadītāju un ekspertu viedoklī par problēmas sporta menedţeru un
augsti kvalificētu speciālistu trūkums risināšanā, novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības
(p=,001). Šajā jautājumā 28% pašvaldības sporta vadītāju uzskata, ka šī problēma joprojām
pastāv, taču šāds viedoklis ir 43% ekspertu. Vairāk kā puse (63%) pašvaldības sporta vadītāju
uzskata, ka šī problēma daļēji pastāv, kā arī vairāk kā puse (57 %) ekspertu piekrīt šim
viedoklim. Savukārt 9% pašvaldības sporta vadītāju uzskata, ka šī problēma ir likvidēta, taču
šādu viedokli nav paudis neviens eksperts.
Kvalificētu sporta medicīnas speciālistu trūkums arī ir viena no problēmām, kura ir
definēta Pamatnostādnēs un par kuras risināšanu pašvaldību sporta vadītāju un ekspertu
viedoklī ir novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības (p=,000). Pašvaldību sporta vadītājiem
un ekspertiem ir ļoti līdzīgs viedoklis izvēloties atbilţu variantu joprojām pastāv – šādu
atbildi ir izvēlējušies 49% pašvaldību sporta vadītāju un 50% ekspertu. Savukārt atbildi daļēji
pastāv ir izvēlējušies 39% pašvaldību sporta vadītāju un 50% ekspertu. Arī definējot šīs
problēmas likvidēšanu ir eksperti, pašvaldību sporta vadītāji, kuri uzskata, ka šī problēma ir
likvidēta (5%).
Statistiski nozīmīgas atšķirības novērojamas arī pašvaldību sporta vadītāju un ekspertu
viedoklī par Pamatnostādnēs definētās problēmas nepilnīga augstas klases sportistu un sporta
spēļu komandu atbalsta sistēma valstī (p=,000). Būtiskas atšķirības rodas, jo 61% pašvaldību
sporta vadītāju uzskata, ka šī problēma joprojām pastāv, taču tikai 7% ekspertu piekrīt šim
viedoklim. Savukārt 34% pašvaldību sporta vadītāju uzskata, ka šī problēma daļēji pastāv,
taču šādam viedoklim piekrīt 72% ekspertu. Šajā jautājumā, definējot problēmas risinājumu,
7% ekspertu uzskata, ka šī problēma ir likvidēta, taču šāds viedoklis nav nevienam
pašvaldības sporta vadītājam.
Arī pašvaldību sporta vadītāju un ekspertu viedoklī par Pamatnostādnēs definētās
problēmas nepietiekams valsts atbalsts sporta organizāciju darbībai ir novērojamas statistiski
nozīmīgas atšķirības (p=,000). Šādas atšķirības rodas, jo 74% pašvaldību sporta vadītāju
uzskata, ka šī problēma joprojām pastāv, taču šāds viedoklis ir 57% ekspertu. Savukārt 20%
pašvaldību sporta vadītāju uzskata, ka šī problēma daļēji pastāv, taču šim viedoklim piekrīt
43% ekspertu. Definējot šīs problēmas likvidēšanu, 6% pašvaldības sporta vadītāju uzskata,
ka šī problēma ir likvidēta.
Arī viedoklī par Pamatnostādnēs definētās problēmas nepietiekamas valsts sociālās
garantijas izciliem sportistiem, sporta speciālistiem, treneriem federāciju prezidentu/
ģenerālsekretāru un ekspertu viedoklī ir novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības (p=,000).
Viedoklim, ka šī problēma joprojām pastāv – piekrīt 81% pašvaldību sporta vadītāju un 43%
ekspertu. Savukārt 14% pašvaldību sporta vadītāju uzskata, ka šī problēma daļēji pastāv, bet
šāds viedoklis ir 43% ekspertu. Par to, ka šī problēma ir likvidēta uzskata 5% pašvaldību
sporta vadītāju un 14% ekspertu.
Nepietiekami sabiedrības izpratne par invalīdu sportu arī ir viena no problēmām, kura
ir definēta Pamatnostādnēs un pašvaldību un ekspertu viedoklī ir novērojamas statistiski
nozīmīgas atšķirības (p=,001). Šādas atšķirības rodas, jo 39% pašvaldību sporta vadītāju
uzskata, ka šī problēma joprojām pastāv, taču šādam viedoklim piekrīt 21% ekspertu.
Savukārt 58% pašvaldību sporta vadītāju uzskata, ka šī problēma daļēji pastāv, taču šāds
viedoklis ir 79% ekspertu. Atbildi, ka šī problēma ir likvidēta ir izvēlējušies 3% pašvaldību
sporta vadītāju, taču neviens eksperts šādu atbildi nav izvēlējies.
Programmas galvenais mērķis ir radīt apstākļus veselas, fiziski un garīgi attīstītas
personības veidošanai [130]. Tātad nepieciešams noskaidrot, kā Programma ir sekmējusi
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sporta nozares attīstību 2006. – 2010.gadā. Respondentu atbildes ir attēlotas 24.,25.,26..
attēlā.

24.attēls. Federāciju prezidentu/ģenerālsekretāru viedoklis par Programmas
ietekmi uz sporta nozares attīstību 2006. – 2010.gadā (n=49)
Kā
redzams
24.attēlā,
vairums
(67%)
aptaujāto
sporta
federāciju
prezidentu/ģenerālsekretāru uzskata, ka Programma daļēji sekmējusi sporta nozares attīstību,
taču 25% respondentu uzskata, ka šis dokuments nav sekmējis, bet 8% respondentu uzskata,
ka ir sekmējis sporta nozares attīstību Latvijā 2006. – 2010.gadā.

25.attēls. Pašvaldību sporta vadītāju viedoklis par Programmas ietekmi uz sporta
nozares attīstību 2006. – 2010.gadā (n=70)
25.attēlā redzams, ka vairāk kā puse pašvaldības sporta vadītāju (52%) uzskata, ka
Programma daļēji sekmējusi sporta nozares attīstību 2006. – 2010.gadā. Savukārt 45%
respondentu uzskata, ka nav sekmējusi, un tikai 3% respondentu uzskata, ka Programma ir
sekmējusi sporta nozares attīstību 2006. – 2010.gadā.

26.attēls. Ekspertu viedoklis par Programmas ietekmi uz sporta nozares attīstību
2006. – 2010.gadā (n=14)
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Ekspertu viedoklis par Programmas ietekmi uz sporta nozares attīstību atspoguļots
26.attēlā. Ekspertiem jautājumā par Programmas ietekmi uz sporta nozares attīstību 2006. –
2010.gadā piedāvāti vairāki atbilţu varianti, taču arī eksperti ir izvēlējušies vidusceļu,
uzskatot, ka Programma gan ir, gan nav ietekmējusi sporta nozares attīstību – šādu atbilţu
variantu ir izvēlējies 31% respondentu. Savukārt 23% respondentu uzskata, ka vairāk ir, kā
nav sekmējusi un arī 23% respondentu uzskata, ka ir sekmējusi, taču 15% respondentu
uzskata, ka vairāk nav, nekā ir, bet 8% respondentu uzskata, ka Programma nav sekmējusi
sporta attīstību Latvijā 2006. – 2010.gadā.
Arī respondentu viedokļu atšķirības par Programmas ietekmi uz sporta nozares attīstību
2006. – 2010.gadā tika analizētas, izmantojot SPSS programmu. Matemātiskās statistikas
rezultāti atspoguļoti 35.tabulā.
35.tabula
Atšķirības federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru, pašvaldību sporta vadītāju un
ekspertu viedoklī par Programmas ietekmi uz sporta nozares attīstību

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Federāciju prezidentu/
ģenerālsekretāru un
pašvaldību sporta
vadītāju viedokļu
atšķirības
1398,000
2623,000
-1,981
,048

Federāciju prezidentu/
ģenerālsekretāru un
ekspertu viedokļu
atšķirības
243,500
348,00
-1,883
,060

Pašvaldību
sporta vadītāju
un ekspertu
viedokļu
atšķirības
285,00
390,00
-2,728
,006

Analizējot atšķirības federācijas prezidentu/ ģenerālsekretāru, pašvaldību sporta vadītāju
un ekspertu viedoklī par Programmas ietekmi uz sporta nozares attīstību, 35.tabulā redzamas
statistiski nozīmīgas atšķirības (p=,006) pašvaldību sporta vadītāju un ekspertu viedoklī.
Pašvaldību sporta vadītāju viedoklis dalās šādi: 52% uzskata, ka Programma ir daļēji
sekmējusi, 45% uzskata, ka nav sekmējusi, 3% uzskata, ka ir sekmējusi sporta attīstību, taču
ekspertu viedoklis ir šāds: 31% uzskata, ka gan ir, gan nav sekmējusi, 23% uzskata vairāk ir,
kā nav sekmējusi, 23% uzskata, ka ir sekmējusi, 15% vairāk nav, kā ir sekmējusi, 8%
uzskata, ka nav sekmējusi sporta attīstību.
Izvērtējot anketēšanas rezultātus var secināt:
1. Analizējot federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru (n=49), pašvaldību sporta vadītāju
(n=70) un ekspertu (n=14) viedokli par sporta jomu attīstību, tika noskaidrots, ka pastāv
statistiski nozīmīgas atšķirības starp federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un pašvaldību
sporta vadītāju viedokli par augstu sasniegumu sporta jomas (p=0,002) un bērnu un jaunatnes
sporta jomas (p=0,00) attīstību 2006. – 2010.gadā. Savukārt salīdzinot federāciju prezidentu/
ģenerālsekretāru viedokli ar ekspertu viedokli par sporta jomu attīstību, statistiski nozīmīgas
atšķirības ir novērojamas viedoklī par sporta jomas sports cilvēkiem ar invaliditāti (p=0,003)
attīstību 2006. – 2010.gadā. Var secināt, ka pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības pašvaldību
sporta vadītāju un ekspertu viedokli par sporta jomu bērnu un jaunatnes sports (p=0,019),
sports visiem (p=0,021) un sports cilvēkiem ar invaliditāti (p=0,005) attīstību 2006. –
2010.gadā. Var secināt, ka respondenti nevienojās vienotā viedoklī par kādas sporta jomas
attīstību.
2. Analizējot federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru (n=49) un pašvaldību sporta
vadītāju (n=70) viedokli par Pamatnostādnēs definēto problēmu likvidēšanu 2006. –
2010.gadā, statistiski nozīmīgas atšķirības ir viedokļos par šādām problēmām: nepietiekama
bērnu un jauniešu iesaistīšana sportā (p=,001), sporta menedţeru un augsti kvalificētu
speciālistu trūkums p=,000) nepietiekams valsts atbalsts sporta organizāciju darbībai
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(p=006), kā arī nepietiekama sabiedrības izpratne par invalīdu sportu (p=,055). Savukārt
analizējot federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru un ekspertu (n=14) viedokļu atšķirības, kā
arī pašvaldību sporta vadītāju un ekspertu viedokļus par Pamatnostādnēs definēto problēmu
likvidēšanu, pilnīgi visos viedokļos ir novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības.
Respondenti nevienojās par kādas problēmas likvidēšanu, taču vairāk kā puse puse federāciju
prezidentu/ ģenerālsekretāru (57%), pašvaldību sporta vadītāju (74%) un ekspertu (90%)
uzskata, ka joprojām pastāv nepietiekams valsts atbalsts sporta organizāciju darbībai.
3. Analizējot federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru (n=49), pašvaldību sporta vadītāju
(n=70) un ekspertu (n=14) viedokli par sporta nozares attīstību 2006. – 2010.gadā, statistiski
nozīmīgas atšķirības pastāv pašvaldību sporta vadītāju un ekspertu viedoklī (p=,006). Vairāk
kā puse federāciju prezidentu/ ģenerālsekretāru (67%) un pašvaldību sporta vadītāju (52%)
uzskata, ka ir notikusi sporta nozares daļēja attīstība, taču eksperti kā vispopulārāko atbildi ir
izvēlējušies gan ir, gan nav (31%).
Kopsavilkums.
Pamatnostādnes un Programma, laika periodā no 2006. – 2010.gadam bija vadošie
sporta nozares dokumenti. Izmantojot hermeneitikā balstītu diskursa analīzi, secināts, ka:
Pamatnostādnēs formulētās problēmas nav pamatotas ar faktiem sadaļā par situācijas
raksturojumu nozarē; sporta politikas apakšmērķu un iegūstamo rezultātu formulējumā
pieļautas neprecizitātes un neobjektivitāte; trīs gadi – laika periods starp abu sporta politikas
plānošanas dokumentu izstrādi ir pārāk ilgs, neskatoties uz nepieciešamību to izstrādē iesaistīt
sporta sabiedrību; Programmas rezultātu izvērtēšanai noteiktie indikatori nav objektīvi;
Programmā netiek skaidrots termins sports cilvēkiem ar invaliditāti; Programmas sadaļa, kas
norāda, kādam Pamatnostādnēs norādītajam rīcības virzienam atbilst attiecīgais uzdevums,
nepamatoti iegroţo Programmas izstrādātājus, jo no Pamatnostādņu izstrādes līdz
Programmas apstiprināšanai pagāja liels laika sprīdis un Programmas izstrādē piedalījās citi
cilvēki, kuriem varēja būt cits viedoklis vai papildus idejas, kas sekmētu mērķu sasniegšanu;
izstrādājot stratēģiskās plānošanas dokumentu septiľiem gadiem, ir problēma noteikt konkrētus
izpildes termiľus vismaz gada ietvaros visam plānojuma periodam; Programmas realizēšanai
plānotais papildus nepieciešamais finansējuma nav sadalīts starp sporta jomām atbilstoši
Programmas mērķim; Programmas realizēšanas laikā vienīgās izmaiľas tajā bija IZM Sporta
pārvaldes izslēgšana no atbildīgās institūcijas statusa uzdevumu realizācijā, sakarā ar tās
likvidēšanu.
Izvērtējot gan Latvijas sociāli ekonomiskās situācijas rādītājus 2006. – 2010.gadā, gan
statistiku, kas raksturo Programmas realizāciju 2006. – 2010.gadā, var secināt, ka visas
norises ir savā starpā saistītas un valsts ekonomiskā situācija ietekmē arī sporta attīstību.
Izvērtējot Programmā noteikto attīstības rādītāju izpildi, jāsecina, ka visos rādītājos fiziskās
aktivitātēs iesaistīto personu skaits, sagatavoto augstas klases sportistu skaits, sportā
iesaistītie cilvēki ar invaliditāti, kas sasnieguši augstvērtīgus rezultātus un jaunuzceltie un
renovētie sporta objekti plānotais nav sasniegts. Programmā noteiktie rādītāji ir neprecīzi un
neatklāj visu mērķu sasniegšanas gaitu. Rādītāji noteikti, neľemot vērā esošos/pieejamos datu
ieguves avotus un statistikas atskaišu formu saturu. Nav pieejama valsts statistika, kura
ietvertu datus, kas raksturotu valsts sporta politikas mērķu sasniegšanas gaitu. Arī sasniegto
rezultātu, piemēram, nodarbojošos skaitu, vērtējot absolūtos skaitļos, nevis % no kontingenta
nevar redzēt reālo situāciju. Vērtējot tikai datus par personām, kuras organizēti nodarbojas ar
sportu, netiek iegūta patiesā informācija par iedzīvotājiem, kas veic fiziskas aktivitātes.
Ľemot vērā pieejamos datus, kopumā var secināt, ka augšupejoša dinamika visos rādītājos
sporta nozarē ir bijusi 2007. un 2008.gadā, bet 2009. un 2010.gadā sporta attīstības līmenis
atgriezies stratēģiskās plānošanas sākuma līmenī.
Pētījumā iesaistītie respondenti – sporta federāciju ģenerālsekretāri, pašvaldību sporta
vadītāji un sporta nozares eksperti uzskata, ka sporta nozarē ir notikusi daļēja attīstība.
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4.LATVIJAS SPORTA NOZARES STRATĒĢISKĀS
PLĀNOŠANAS MODELIS
Teorētiskajā daļā tika noskaidrotas stratēģiskās plānošanas modeļa sastāvdaļas. Tās ir:
plāna plānošana, problēmas definēšana, iesaistītās puses, misijas, vīzijas, vērtību, mērķu
definēšana, iekšējās un ārējās vides novērtēšana, resursi, budţets, plāna ieviešana,
monitorings, izmaiľu ieviešana [16, 17, 40, 19, 123].
Veicot hermeneitikā balstītu diskursa analīzi, Latvijas sociāli ekonomisko un sporta
attīstības rādītāju ex-post analīzi, anketējot sporta federāciju prezidentus/ģenerālsekretārus un
pašvaldību sporta darba vadītājus, kā arī ekspertus, noskaidrots, ka līdzšinējie Latvijas sporta
nozares stratēģiskās plānošanas dokumenti Pamatnostādnes un Programma ir daļēji
sekmējuši gan sporta nozares, gan atsevišķu sporta jomu attīstību, gan konstatēto problēmu
risināšanu. Tāpēc, lai precizētu un noskaidrotu stratēģiskās plānošanas teoriju atbilstību
Latvijas situācijai, ekspertiem tika uzdoti jautājumi par piemērotu Latvijas sporta stratēģiskās
plānošanas modeli un tā sastāvdaļām.
Ekspertiem jautāts, vai, beidzoties esošās Programmas darbībai, ir nepieciešams
izstrādāt jaunu valsts līmeľa sporta nozares attīstības plānošanas dokumentu. Ekspertu
viedoklis atspoguļots 27.attēlā.

27.attēls. Ekspertu viedoklis par jauna sporta attīstības plānošanas dokumenta
izstrādes nepieciešamību (%) (n=14)
Ekspertiem tika dota iespēja izvēlēties vienu no pieciem atbilţu variantiem: ir; vairāk
ir, kā nav; gan ir, gan nav; vairāk nav, kā ir; nav. Kā redzams 27.attēlā, vairums ekspertu
nešaubās, ka nepieciešams izstrādāt jaunu sporta attīstības plānošanas dokumentu. 79%
aptaujāto ekspertu uzskata, ka, beidzoties Programmas darbībai, ir nepieciešams jauns sporta
attīstības plānošanas dokuments, 14% ekspertu uzskata, ka vairāk ir, kā nav, un 7%
respondentu uzskata, ka gan ir, gan nav nepieciešams.
Laika posmā no 2004. līdz 2012.gadam, Latvijas sporta politiku reglamentē divi
stratēģiskās plānošanas dokumenti – Pamatnostādnes un Programma, taču pētījums pierādīja,
ka divu dokumentu esamība ir lieka, it īpaši tāpēc, ka to izstrāde aizľēma daudz laika –
Pamatnostādnes tika pieľemtas 2004.gadā, taču Programma – tikai 2006.gadā [111, 130].
Tāpēc ekspertiem jautāts, vai ir nepieciešami divi atsevišķi dokumenti, kuros viens nosaka
pamatnostādnes, bet otrs formulē veicamos uzdevumus. Ekspertu viedoklis atspoguļots
28.attēlā.
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28.attēls. Divu sporta politikas plānošanas dokumentu nepieciešamība (%) (n=14)
Ekspertu viedokļu vienotība par šo jautājumu ir pārliecinoša. 28.attēlā redzams, ka
eksperti ir pārliecinoši vienoti, ka divi sporta nozares plānošanas dokumenti nav nepieciešami.
Šādi uzskata 72% respondentu. Savukārt 14% ekspertu uzskata, ka vairāk nav, kā ir, 7%
respondentu uzskata, ka gan ir, gan nav. 7% respondentu uzskata, ka ir nepieciešami divi
sporta politikas plānošanas dokumenti, beidzoties esošo Pamatnostādņu un Programmas
realizēšanas termiľam.
Programmas izstrādē saskaľā ar IZM rīkojumu tika iesaistīti Izglītības un zinātnes
ministrijas pārstāvji un pārstāvji no tās pārraudzībā un pakļautībā esošajām iestādēm, no
pašvaldībām, sabiedriskajām organizācijām, sporta federācijām un Sporta medicīnas valsts
aģentūras. Tā kā stratēģiskās plānošanas teorija uzsver iesaistīto pušu lielo lomu stratēģiskā
plāna izstrādē [130, 68, 69], bija svarīgi noskaidrot, kādu organizāciju pārstāvji pēc ekspertu
domām jāiesaista sporta nozares attīstības plānošanas dokumenta izstrādē. Ekspertiem bija
iespēja izvēlēties vairākus variantus no šādām atbildēm: valsts iestādes (valsts iestādes, kurām
Sporta likumā noteikta kompetence sporta jomā), pašvaldību pārstāvji, vadošās nevalstiskās
sporta organizācijas. Eksperti varēja piedāvāt arī savu atbilţu variantu. Ekspertu viedoklis
atspoguļots 29.attēlā.

29.attēls. Organizācijas, kuras būtu jāiesaista sporta attīstības plāna izstrādē (%) (n=14)
Ekspertu viedokļi par organizāciju pārstāvjiem, kuri jāiesaista sporta nozares attīstības
plāna izstrādē, ir ļoti līdzīgi. Kā redzams 29.attēlā, 93% respondentu uzskata, ka sporta
nozares attīstības plānošanas dokumenta izstrādē jāiesaista vadošās nevalstiskās sporta
organizācijas; arī 93% respondentu uzskata, ka jāiesaista tās valsts iestādes, kuru kompetence
sporta jomā ir noteikta Sporta likumā; 86% respondentu uzskata, ka jāiesaista arī pašvaldību
pārstāvji. 57% ir izvēlējušies arī atbildi cits variants, kā papildus iesaistāmās personas minot:
sporta speciālistus, zinātniekus, jomas profesionāļus, sportistus.
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Pamatnostādnes sākumā tika plānotas 2004. – 2009.gadam, pēc tam to darbību
pagarināja līdz 2012.gadam, jo Programma apstiprināta 2006. – 2012.gadam [64, 111, 130].
Šo dokumentu darbības ilgums atbilst Ministru kabineta tiesību aktos noteiktajam
maksimālajam termiľam – 5 līdz 7 gadi [3, 4]. Savukārt iepriekš, kad sporta nozares
plānošanu veica sporta sabiedrība, lemjot Latvijas sporta kongresā, plānošanas periods bija 4
gadi – olimpiskais cikls [91, 96,]. Stratēģiskās plānošanas teorija kā optimālu stratēģiskā
plāna realizācijas periodu nosaka 3 – 5 gadus [172]. Tāpēc eksperti tika aicināti paust savu
viedokli par laika periodu, kādam jāplāno sporta nozares attīstība. Ekspertu viedoklis
atspoguļots 30.attēlā.

30.attēls. Laika periods, kādam jāplāno sporta nozares attīstība (%) (n=14)
Ekspertiem tika piedāvāta iespēja izvēlēties atbildi starp šādiem atbilţu variantiem: 4
gadiem, 8 gadiem; vairāk kā 8 gadiem; cits variants. Kā redzams 30.attēlā, 42% ekspertu
uzskata, ka plānot vajadzētu 8 gadiem, 33% ekspertu uzskata, ka plānot vajadzētu 4 gadiem,
taču 25% ekspertu izvēlējās atbildi cits variants, piedāvājot šādus variantus: 7 gadiem (līdz
2020.gadam) – atbilstoši Eiropas Savienības plānošanas periodam; atbilstoši valsts
plānošanas dokumentiem.
Stratēģiskā plāna izstrādē būtiskākais ir tā saturs. Programmā veicamie uzdevumi ir
plānoti atbilstoši sporta jomām – augstu sasniegumu sports, bērnu un jauniešu sports, sports
visiem, sports cilvēkiem ar invaliditāti un atsevišķa sadaļa sporta bāzes [130]. Šāds plānojums
radīja situāciju, ka veicamie uzdevumi bieţi bija līdzīgi. Tas bija pamatā tam, lai ekspertiem
uzdotu jautājumu arī par sporta nozares attīstības plānošanas dokumenta saturu.
Respondentiem tika piedāvāti šādi atbilţu varianti: pirmais atbilţu variants – atbilstoši sporta
jomām (tautas sports, bērnu un jauniešu sports, invalīdu sports, augstu sasniegumu sports);
otrais atbilţu variants – plānot veicamos uzdevumus, atsevišķi neizdalot jomas; trešais variants
– plānot veicamos uzdevumus atbilstoši virzieniem: tiesību aktu izstrāde, sacensību sistēma,
izglītošanas un popularizēšanas darbs, speciālistu izglītošana, finansiālais nodrošinājums,
sporta bāzes, informācijas resursi; ceturtais atbilţu variants – cits variants, lūdzot minēt, kāds.
Ekspertu viedoklis attēlots 31.attēlā.

31.attēls. Ekspertu viedoklis par sporta attīstības plāna strukturizēšanu (%) (n=14)
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Kā redzams 31.attēlā, vairums ekspertu (79%) uzskata, ka sporta attīstības plāns būtu
jāstrukturizē atbilstoši darbības virzieniem: tiesību aktu izstrāde, sportistu sagatavošanas un
sacensību sistēma, iedzīvotāju izglītošana un sporta popularizēšana, starptautiskie sakari,
speciālistu izglītošana, finansiālais nodrošinājums, sporta bāzes un informācijas resursi.
Pamatnostādnēs paredzēts, ka Izglītības un zinātnes ministrija katru gadu sagatavo
informatīvu ziľojumu par Programmas izpildi, taču tas netika darīts – pētījuma periodā
sagatavots tikai viens starpposma ziľojums [111, 130, 191]. Ekspertu viedoklis par to, cik
bieţi nepieciešams veikt politikas plānošanas dokumenta novērtējumu, atspoguļots 32.attēlā.

32.attēls. Sporta nozares attīstības plānošanas dokumenta realizēšanas novērtējuma
regularitāte (%) (n=14)
Lai izteiktu savu viedokli par sporta nozares attīstības plānošanas dokumenta
realizēšanas novērtējuma regularitāti, ekspertiem tika dota iespēja izvēlēties starp šādiem
atbilţu variantiem: par katru kalendāro gadu; ik pēc diviem gadiem; pēc plāna realizēšanas
termiņa; cits variants. Vairākums ekspertu (79%) uzskata, ka sporta attīstības plānošanas
dokumenta realizēšanas novērtējums jāveic par katru kalendāro gadu, taču 21% ekspertu
uzskata, ka tas būtu jādara ik pēc diviem gadiem. Neviens no ekspertiem nav izvēlējies atbilţu
variantu pēc plāna realizācijas termiņa vai cits variants.
Pamatnostādnēs paredzēts Programmas atjaunošanas cikls: ik pēc 3 gadiem
Programmas daļas un ik pēc pieciem gadiem – Pamatnostādņu atjaunošana [111]. Praksē
būtiskas izmaiľas šo dokumentu saturā to realizēšanas termiľa laikā netika veiktas, tāpēc
ekspertiem tika uzdots jautājums par to, vai pēc sporta attīstības plāna novērtēšanas
nepieciešams veikt korekcijas plānā. Ekspertu viedoklis atspoguļots 33.attēlā.

33.attēls. Korekciju veikšanas nepieciešamība pēc izpildes gaitas novērtējuma (%)
(n=14)
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Kā redzams 33.attēlā, ekspertu atbildēs par korekciju veikšanas nepieciešamību pēc
izpildes gaitas novērtējuma ievērojamu pārsvaru guva atbilde ir (93%). Pārējie respondentu
uzskata, ka vairāk nav, kā ir. Eksperti, pamatojot savu atbildi, snieguši daţādus skaidrojumus,
piemēram, tas nepieciešams, lai dokuments būtu aktuāls visā plānošanas periodā; to prasa
izmaiņas gan valstī, gan sporta nozarē, gan starptautiskajā sporta kustībā; plānam jābūt
mobilam, atbilstošam situācijai.
Izpētot sporta nozares stratēģiskās plānošanas teorētiskos un tiesiskos aspektus, veicot
sporta stratēģiskās plānošanas dokumentu hermeneitikā balstītu diskursa analīzi un Latvijas
sociāli ekonomisko un sporta attīstības rādītāju ex-post analīzi, sporta federāciju
prezidentu/ģenerālsekretāru un pašvaldību sporta darba vadītājus un ekspertu anketēšanu, tika
izstrādāts optimāls Latvijas sporta stratēģiskās plānošanas modelis.
Stratēģiskā plānošana sporta nozarē ir ilgtermiľa plānošana, atbildot uz patlaban sporta
nozarē esošajām problēmām, kas atspoguļota plānā, ar iespējām veikt tajā izmaiľas, notiekot
izmaiľām iekšējā un ārējā vidē. Līdz ar to, stratēģiskās plānošanas procesā izdalāmi vairāki
posmi. Latvijas sporta nozres stratēģiskās plānošanas modelis sastāv no 9 posmiem:
1.posms. Plāna plānošana. Tā sevī iekļauj šādas darbības:
1) darba grupas izveide, iesaistot:
 Sporta likumā definēto valsts iestāţu, kurām noteikta kompetence sporta jomā
pārstāvjus;
 pašvaldību pārstāvjus;
 vadošo sporta nevalstisko organizāciju pārstāvjus; sporta speciālistus,
zinātniekus, sportistus;
2) darba grupas mērķa un uzdevumu formulēšana;
3) veicamo uzdevumu izpildes termiľu noteikšana.
Pirmais posms ir sagatavošanās posms darbam pirms reāla stratēģiskā plāna izstrādes,
tomēr šis ir būtisks priekšnoteikums kvalitatīva plāna izstrādei.
2. posms. Misijas un vīzijas izstrādāšana.
3. posms. Esošās situācijas novērtēšana, problēmu definēšana, iekšējo un ārējo faktoru
analīze.
4. posms. Mērķa definēšana.
5. posms. Uzdevumu, darbības virzienu, paredzēto izpildes termiľu, atbildīgo
institūciju, finanšu resursu definēšana, kā darbības virzienus nosakot:
 tiesību aktu izstrāde;
 sporta vadības sistēmas pilnveide;
 iedzīvotāju izglītošana un sporta popularizācija;
 sportistu sagatavošana un sacensību sistēma;
 speciālistu izglītošana;
 sporta bāzes;
 informatīvā bāze;
 starptautiskie sakari.
6. posms. Monitoringa plāna izstrāde, nosakot, ka:
 novērtējumu jāveic par katru kalendāro gadu;
 pēc novērtējuma, ja nepieciešams, jāveic korekcijas sporta attīstības plānošanas
dokumentā.
7. posms. Plāna projekta publiska apspriešana.
8. posms. Plāna apstiprināšana Ministru kabinetā.
9. posms. Plāna īstenošana.
Modelis attēlots 34.attēlā.
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PLĀNA PLĀNOŠANA
Darba grupas izveide, iesaistot:

Valsts iestāţu pārstāvjus

Pašvaldību pārstāvjus

Vadošo sporta NVO pārstāvjus

Sporta zinātniekus, praktiķus, sportistus

Darba grupas mērķa un uzdevumu formulēšana
Veicamo uzdevumu izpildes termiņu noteikšana

MISIJAS UN VĪZIJAS IZSTRĀDĀŠANA
SVID ANALĪZE
MĒRĶA DEFINĒŠANA
UZDEVUMU DEFINĒŠANA
Darbības virzieni
Tiesību aktu izstrāde
Sporta vadības sistēmas pilnveide
Iedzīvotāju izglītošana un sporta popularizēšana
Sportistu sagatavošana un sacensību sistēma
Speciālistu izglītošana
Sporta bāzes
Informatīvā bāze
Starptautiskie sakari
Izpildes termiņi
Finanšu nodrošinājums
Atbildīgās institūcijas noteikšana

MONITORINGA PLĀNA IZSTRĀDE
Nosakot, ka novērtējums jāveic par katru kalendāro gadu
Nosakot, ka pēc novērtējuma, ja nepieciešams, jāveic
korekcijas plānā

PLĀNA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
APSTIPRINĀŠANA MINISTRU KABINETĀ
PLĀNA REALIZĒŠANA

34.attēls. Latvijas sporta nozares stratēģiskās plānošanas modelis (autores izstrādāts)
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Latvijas sporta stratēģiskās plānošanas posmi:
1.posms. Plāna plānošana. Stratēģiskās plānošanas teorētiķi Brusons J.M. un Roerings
V.D. (1988) uzsver plānošanas plāna nozīmīgo lomu stratēģiskā plāna izstrādes gaitā [17].
Stratēģiskās plānošanas teorijas autori Čaffē E.E. (1985), kā arī Maknamara C. (2000) paredz,
ka stratēģiskā plāna izstrādē ir jāiesaista stratēģiskā plāna realizēšanā iesaistītās puses. Hitts
M.A., Airlands R.D., Hoskissons R.E. (2005) definē, ka iesaistītās puses ir indivīdi un grupas,
kuras var ietekmēt un var tikt ietekmētas ar stratēģijas rezultātiem [19, 123, 69].
Ľemot vērā vadības teorijas atziľas, sporta nozares stratēģiskā plāna izstrādē jāiesaista
Sporta likumā noteikto valsts iestāţu, kurām piešķirta kompetence sporta jomā: t.i., –
Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Tieslietu
ministrijas, Veselības ministrijas pārstāvji [184].
Sporta nozares stratēģiskās plānošanas dokumenta realizēšanā ir iesaistītas arī
pašvaldības, jo likuma Par pašvaldībām 3.pants nosaka, ka vietējā pašvaldība ir vietējā
pārvalde, kas ar pilsoľu vēlētas pārstāvniecības – domes un tās izveidoto institūciju un iestāţu
starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā –
Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot
valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses [154]. Savukārt Sporta
likums precizē pašvaldību tiesības un pienākumus sporta attīstības nodrošināšanā savā
teritorijā [184.] Līdz ar to sporta nozares stratēģiskā plāna izstrādē jāiesaista biedrība Latvijas
Pašvaldību savienība, kā arī atsevišķu pašvaldību pārstāvji.
Saskaľā ar Ministru kabineta noteikumiem Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā sabiedrības līdzdalību īsteno formālās (piemēram, biedrības,
nodibinājumi, arodbiedrības, darba devēju organizācijas, reliģiskās organizācijas) un
neformālās (nereģistrētas iniciatīvu grupas, interešu apvienības) sabiedrības grupas, kā arī
atsevišķas fiziskas personas [177]. Sporta nozares stratēģijas izstrādē iesaistāmas nozares
vadošās nevalstiskās sporta organizācijas: Latvijas Sporta federāciju padome, Latvijas
Olimpiskā komiteja, Latvijas Paralimpiskā komiteja, Latvijas Skolu sporta federācija,
Latvijas Tautas sporta asociācija [188]. Šo organizāciju uzskaitījumu var papildināt arī ar
citu sporta organizāciju pārstāvjiem.
Sporta nozares stratēģiskā plāna izstrādē jāiesaista arī sporta speciālisti, zinātnieki,
praktiķi, arī sportisti. Par šādu cilvēku iesaisti izteikušies pētījuma ietvaros aptaujātie eksperti.
Viedokļu daţādība izpauţas arī pētījuma ietvaros veiktajā sporta federāciju prezidentu/
ģenerālsekretāru, pašvaldību sporta vadītāju un sporta nozares ekspertu anketēšanā un, it
īpaši, – pašvaldību sporta vadītāju un ekspertu atšķirīgajā viedoklī par Programmas ietekmi
uz sporta nozares attīstību 2006. – 2010.gadā (p=,006). Līdz ar to var secināt, ka, lai
izstrādātu kvalitatīvu sporta nozares stratēģisko plānu, tā izstrādē maksimāli jāiesaista tā
realizēšanā iesaistītās puses.
Pēc iesaistīto pušu noteikšanas nepieciešams formulēt darba grupas mērķi un
uzdevumus, kā arī veicamo izdevumu izpildes termiľus.
2.posms. Misijas un vīzijas izstrādāšana. Izstrādājot sporta nozares stratēģisko plānu,
jāsāk ar misijas un vīzijas definēšanu. Misijas nozīmi stratēģiskā plāna izstrādes procesā
uzsver Brusons J.M. un Roerings V.D. (1988), Maknamara C. (2000) un Brusons J.M. (2004)
[17, 123, 16]. Sporta stratēģiskā plāna misijas definēšana sevī iekļauj dokumenta eksistences
skaidrojumu – tā fundamentālo nolūku, savukārt vīzija ir priekšnosacījums izmaiľām, kas
būtu jāveic, virzoties uz mērķi. Izstrādājot misiju un vīziju, jāľem vērā, ka sporta attīstības
sistēmām ir divi galvenie uzdevumi: pirmais – palielināt aktīvi nodarbojošos ar sportu skaitu;
otrais – uzlabot sporta sasniegumus [58].
3.posms. SVID analīze. Lai varētu izstrādāt kvalitatīvu sporta nozares stratēģisko plānu,
vispirms nepieciešams veikt situācijas novērtēšanu, uz kuras pamata definēt esošās
problēmas, kuru risināšanai būs nepieciešams veikt noteiktas darbības. Balstoties uz
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Maknamaras C. (2000) un Brusona J.M (2004) definīcijām, SVID analīze ir instruments
iekšējo un ārējo faktoru novērtēšanai [16,123]. Veicot SVID analīzi, tiek konstatētas nozares
stiprās un vājās puses, kā arī sociāli ekonomiskie draudi un iespējas, kas būs pamatā nosakot
esošās problēmas un plānojamos darbības virzienus. Pētījuma ietvaros veiktā Pamatnostādņu
ex-post analīze parādīja, ka jāizvēlas valsts statistikas dati par nozares attīstību. Izvērtējot
datus par nozares attīstību, piemēram, nodarbojošos skaitu, tas jāvērtē % no iedzīvotāju
skaita.
4.posms. Mērķa definēšana. Sporta nozares stratēģiskās plānošanas dokumenta
nākamais solis ir mērķa definēšana. Mērķis ir cilvēka darbības rezultātu priekšstatīšana,
motīvs cilvēku apzinīgai rīcībai; tam jābūt reālam, izmērāmam un noteiktam laikā [172]. Šī
pētījuma ietvaros veiktā Pamatnostādņu un Programmas hermeneitikā balstītā diskursa
analīze ļauj secināt, ka šajos dokumentos noteikto mērķu sasniegšanas rādītāju izvērtējums
liecināja, ka šo dokumentu izstrādē nav ľemtas vērā vadības teorijas atziľas. Tātad, –
formulējot mērķi, jābūt pārliecinātam, ka tie ir reāli un, nosakot rādītājus, kas apliecinās, ka
tie ir sasniegti, jābūt pārliecībai, ka būs informācijas avoti, kas sniegs ticamus datus.
5.posms. Uzdevumu definēšana. Stratēģiskās plānošanas teorētiķis Maknamara C.
(2000) uzsver rīcības plāna izveidi, kas sastāv no uzdevumu definēšanas, izpildes termiľu,
nepieciešamo resursu definēšanas un atbildīgo noteikšanas [123]. Ikvienas nozares
funkcionēšanai ir jānodrošina četru veidu resursi: darba spēka resursi, finanšu resursi,
materiālu resursi, informācijas resursi [172].
Savukārt pētījuma ietvaros veiktā ekspertu aptauja ļauj secināt, ka sporta nozares
stratēģiskajā plānā uzdevumi ir jākārto pēc virzieniem: tiesību aktu izstrāde, iedzīvotāju
izglītošana un sporta popularizēšana, sportistu sagatavošanas un sacensību sistēma, speciālistu
izglītošana, sporta bāzu nodrošinājums, informatīvā bāze, starptautiskie sakari. Šādu izvēli
izdarīja 79% aptaujāto ekspertu. Pētījuma ietvaros veiktā esošās sporta vadības sistēmas
izpēte rosināja papildināt šo uzrskaitījumu vēl ar vienu darbības virzienu – Sporta vadības
sistēmas pilnveide.
Stratēģiskās plānošanas teorija kā optimālu stratēģiskā plāna realizācijas periodu nosaka
3 – 5 gadus [172]. Savukārt Ministru kabineta noteikumi Attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi nosaka, ka politikas plānošanas dokuments
pamatnostādnes ir jāizstrādā laika posmam no 5 – 7 gadiem, taču plānu izstrādā laika
posmam līdz 3 gadiem [3]. Savukārt ekspertu viedoklis ir, ka sporta nozares stratēģiskais
plāns jāizstrādā 8 gadu ilgam periodam. Izstrādājot plānošanas dokumentu tik ilgam periodam
ir problemātiski visam periodam noteikt konkrētus datumus, piemēram, mēnesi, ceturksni. Šo
problēmu varētu novērst plāna monitorings, kuru veicot regulāri, datumus varētu precizēt.
Nozīmīgs ir finanšu plānojums, bet šī pētījuma ietvaros veiktā Latvijas sociāli
ekonomisko un sporta attīstības rādītāju ex-post analīze liecina, ka finanšu nodrošinājumu
sportam ietekmē valsts ekonomiskā situācija. Plānojot nepieciešamās finanses 8 gadiem, nav
lielas pārliecības, ka šī plāna sastāvdaļa tiks realizēta. Finanšu plānojumam jāsekmē galvenā
mērķa sasniegšana, kas netika ievērots, izstrādājot esošo Programmu.
Sporta likums kopumā ir sakārtojis sporta vadības sistēmu, noteicis valsts institūciju un
nevalstisko organizāciju kompetenci sporta nozarē [184]. Nosakot atbildīgos par veicamajiem
uzdevumiem, jāľem vērā likums un, pilnvarojot nevalstiskās organizācijas kāda uzdevuma
veikšanai, jāparedz finansējums [198].
6.posms. Monitoringa plāna izstrāde. Stratēģiskās plānošanas pētnieki Macnamara C.
(2000) un Brusons J.M. (2004) uzsver stratēģiskā plāna monitoringa nozīmi plāna
realizēšanas gaitā [123, 16]. Arī Ministru kabineta Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes
un ietekmes izvērtēšanas noteikumi nosaka, ka ir jāizstrādā informatīvs ziľojums par
plānošanas dokumenta gaitu, kā arī jāveic ietekmes novērtēšana [3]. Tātad monitoringa
veikšanas kārtību nepieciešams noteikt jau stratēģiskā plāna izstrādes gaitā. Šī pētījuma
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ietvaros veiktās ekspertu anketēšanas rezultāti liecina, ka monitorings jāveic katru gadu – šādi
uzskata 79% aptaujāto ekspertu. Eksperti arī uzskata, ka pēc novērtējuma, ja nepieciešams,
jāveic korekcijas sporta attīstības plānošanas dokumentā – šāds viedoklis ir 93% ekspertu.
Monitorings palīdzēs veikt plāna realizēšanu, balstoties uz nozares iekšējās un ārējās vides
izmaiľām.
7.posms. Plāna publiska apspriešana. Saskaľā ar Ministru kabineta noteikumiem
Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā publiskā apspriešana ir ar ārējo
normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laikposms, kurā sabiedrības pārstāvji iesniedz savus
iebildumus un priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības
aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās) [177].
Izglītības un zinātnes ministrijai, kuras funkcija ir organizēt un koordinēt sporta politikas
īstenošanu [81], jābūt iniciatorei sporta sabiedrības iesaistīšanā šī dokumenta apspriešanā,
negaidot sabiedrības iniciatīvu. Pēc sabiedriskās apspriešanas, ja nepieciešams, veic
korekcijas plāna projektā.
8.posms. Plāna apstiprināšana Ministru kabinetā. Sporta stratēģiskās plānošanas
dokuments, lai tas būtu spēkā, ir jāapstiprina Ministru kabinetam Ministru kabineta kārtības
rullī noteiktajā kārtībā [126]. Šo normu nosaka MK Attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi [3].
9.posms. Plāna īstenošana. Kad sporta nozares stratēģiskās plānošanas dokuments ir
izstrādāts un apstiprināts Ministru kabinetā, par to ir jāinformē institūcijas, organizācijas un
sabiedrība, kā arī jānodrošina plāna īstenošana.
Kopsavilkums.
Izpētot sporta nozares stratēģiskās plānošanas teorētiskos un tiesiskos aspektus, veicot
sporta stratēģiskās plānošanas dokumentu hermeneitikā balstītu diskursa analīzi un Latvijas
sociāli ekonomisko un sporta attīstības rādītāju ex-post analīzi, sporta federāciju prezidentu/
ģenerālsekretāru un pašvaldību sporta darba vadītāju un ekspertu anketēšanu, tika noskaidrots,
ka līdzšinējais Latvijas sporta nozares stratēģiskās plānošanas dokuments Programma ir daļēji
sekmējusi gan sporta nozares, gan atsevišķu sporta jomu attīstību, gan Pamatnostādnēs
formulēto problēmu risināšanu. Apkopojot iegūtos rezultātus, var secināt, ka Latvijas sporta
nozares stratēģiskās plānošanas modelis sastāv no 9 posmiem: plāna plānošana, misijas un
vīzijas izstrādāšana, SVID analīze, mērķa definēšana, uzdevumu definēšana, monitoringa
plāna izstrāde, plāna publiska apspriešana, plāna apstiprināšana Ministru kabinetā, plāna
īstenošana.
Zinātniski pamatotu, teorētiski un praktiski izstrādāto modeli iespējams izmantot sporta
nozares stratēģiskajā plānošanā Latvijā.
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SECINĀJUMI
1.
Izpētot sporta stratēģiskās plānošanas kontekstu Latvijā, secināts:
1.1.
Sabiedrības un valsts loma sporta politikas plānošanā un plānu realizēšanā
laika periodā no 1990. – 2004. gadam izpauţas šādi:
1.1.1. Sporta nozares attīstības plānošana uzticēta sporta sabiedrībai, kas realizēta,
sasaucot Latvijas 2., 3. un 4. sporta kongresus, kuros, izvērtējot sasniegto, izvirzīja sporta
politikas mērķus un nolēma, kas darāms nākošajā olimpiskajā ciklā šo mērķu sasniegšanai
Šāda brīvprātīga galvenokārt nevalstisko sporta organizāciju apľemšanās, nenodrošināja
plānotā realizāciju.
1.1.2. Valsts institūciju loma sporta nozares attīstības plānošanā galvenokārt
izpaudās, iekļaujot Ministru kabineta deklarācijās līdzās citām nozarēm galvenos darbības
virzienus arī sporta nozarē.
1.1.3. MK dibinātā Nacionālā sporta padome – izstrādā projektu valsts budţetam
sportā un iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai, lai iesniegtu Ministru kabinetam; lemj par
sporta bāzu nacionalizāciju; apsprieţ citus aktuālus jautājumus atbilstoši savai kompetencei.
1.1.4.
2002.gadā Saeima pieľem Sporta likumu, kurā noteiktas valsts, nevalstisko
un sporta organizāciju kompetences sporta jomā un valsts sporta politikas izstrāde un
realizācija tiek uzdota Izglītības un zinātnes ministrijai.
1.2.
Valsts sporta politikas izstrāde un realizācija laika periodā no 2004. –
2011.gadam:
1.2.1. Ministru kabinets apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās
Sporta politikas pamatnostādnes 2004. – 2009. gadam, kuras izvērtē situāciju sporta nozarē,
formulē problēmas, izvirza galveno un pakārtotos mērķus, nosaka darbības virzienus.
1.2.2.
2006.gadā Ministru kabinets, pēc ilgstoša valsts un nevalstisko sporta
organizāciju sadarbības procesa, pieľem Nacionālo sporta attīstības programmu 2006. –
2012.g., kurā iekļauti veicamie uzdevumi, to realizācijas termiľš, atbildīgās institūcijas un
nepieciešamo finanšu resursu plānojums.
1.2.3. Nacionālās sporta attīstības programmas realizācijas gaita skatīta Ministru
kabinetā 2009.gadā un kopumā atzīta kā sekmīga.
2.Veicot hermeneitikā balstītu sporta stratēģiskās plānošanas dokumentu – Latvijas
sporta politikas pamatnostādnes 2004. – 2012.gadam un Nacionālo sporta attīstības
programmu 2006. – 2012.gadam analīzi, secināts:
2.1. Latvijas sporta politikas pamatnostādnēs 2004. – 2012.gadam konstatētās sporta
nozarē esošās problēmas nav pamatotas ar datiem un skaitļiem;
2.2. Nacionālajā sporta attīstības programmā 2006. – 2012.gadam noteiktie rādītāji
neatspoguļo mērķu sasniegšanas gaitu;
2.3.
Nacionālajā sporta attīstības programmā 2006. – 2012.gadam noteiktie
darbības virzieni un veicamie uzdevumi sadrumstaloti pa sporta jomām – bērnu un jauniešu
sports, tautas sports, augstu sasniegumu sports, sports cilvēkiem ar invaliditāti un atsevišķi
izdalīti veicamie uzdevumi sporta bāzu nodrošinājumā, kas nesekmē to realizāciju;
2.4. Nacionālajā sporta attīstības programmā 2006. – 2012.gadam finanšu sadalījums nav
atbilstošs noteiktajiem mērķiem;
2.5. Nacionālajā sporta attīstības programmā 2006. – 2012.gadam plānoto uzdevumu
izpildes termiľi vairumā nekonkrēti;
2.6. Neskatoties uz to, ka politikas plānošanas dokumentu darbības laikā krasi mainījās
valsts ekonomiskais stāvoklis, kam sekoja izmaiľas visās jomās, plānošanas dokumentos
netika veiktas būtiskas korekcijas;
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2.7. Nesakrita abu dokumentu darbības laiks, jo Nacionālās sporta attīstības
programmas 2006. – 2012.gadam izstrāde aizľēma divus gadus.
3. Izpētot sporta stratēģiskās plānošanas dokumentu realizāciju un to ietekmi uz sporta
attīstību, secināts:
3.1. Programmā noteiktie rādītāji ir neprecīzi un neatklāj visu mērķu sasniegšanas
gaitu. Rādītāji noteikti, neľemot vērā esošos/pieejamos datu ieguves avotus un statistikas
atskaišu formu saturu. Nav pieejama valsts statistika, kura ietvertu datus, kas raksturotu valsts
sporta politikas mērķu sasniegšanas gaitu. Arī sasniegto rezultātu, piemēram, nodarbojošos
skaitu, vērtējot absolūtos skaitļos, nevis % no kontingenta nevar redzēt reālo situāciju.
Vērtējot tikai datus par personām, kuras organizēti nodarbojas ar sportu, netiek iegūta patiesā
informācija par iedzīvotājiem, kas veic fiziskas aktivitātes. Ľemot vērā pieejamos datus,
kopumā var secināt, ka augšupejoša dinamika visos rādītājos sporta nozarē ir bijusi 2007. un
2008.gadā, bet 2009. un 2010.gadā sporta attīstības līmenis atgriezies stratēģiskās plānošanas
sākuma līmenī.
3.2. Sporta veidu federāciju vadošie darbinieki (67% aptaujāto) un eksperti (52%
aptaujāto) uzskata, ka sporta stratēģiskās plānošanas dokumenti ir daļēji sekmējuši sporta
nozares attīstību.
4. Izstrādāts zinātniski, teorētiski un praktiski pamatots inovatīvs Latvijas sporta
nozares stratēģiskās plānošanas modelis, kurš sastāv no 9 posmiem: plāna plānošana, misijas
un vīzijas izstrādāšana, SVID analīze, mērķa definēšana, uzdevumu definēšana, monitoringa
plāna izstrāde, plāna sabiedriskā apspriešana, apstiprināšana Ministru kabinetā un plāna
realizēšana.
Darbā veiktais pētījums atbilst risināmai problēmai, pielietotās metodes nodrošināja
izvirzīto uzdevumu realizāciju un mērķa sasniegšanu.
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REKOMENDĀCIJAS
Stratēģiskā plānošana sporta nozarē ir ilgtermiľa plānošana, atbildot uz šī brīţa
esošajām problēmām sporta nozarē, kas atspoguļota plānā, ar iespējām veikt tajā izmaiľas,
notiekot izmaiľām iekšējā un ārējā vidē.
Izpētot sporta nozares stratēģiskās plānošanas teorētiskos un tiesiskos aspektus, veicot
sporta stratēģiskās plānošanas dokumentu hermeneitikā balstītu diskursa analīzi, Latvijas
sociāli ekonomisko un sporta attīstības rādītāju ex-post analīzi, sporta federāciju
prezidentus/ģenerālsekretārus un pašvaldību sporta darba vadītājus un ekspertu anketēšanu,
izstrādāts Latvijas sporta nozares stratēģiskās plānošanas modelis.
Pētījuma rezultātā iegūts pamatojums rekomendācijām sporta institūcijām un
organizācijām.
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes un sporta departamentam izstrādājot
sporta politiku, ieteicams:
1. Latvijas sporta nozares stratēģu iekļaut vienā dokumentā – plānā/programmā, kurā
apvienotas valsts sporta politikas pamatnostādnes un veicamie uzdevumi to realizācijai;
2. Sporta stratēģisko plānu izstrādāt 8 gadiem;
3. Sporta nozares stratēģijas izstrādi un realizāciju veikt 9 posmos:
1.posms. Plāna plānošana
2. posms. Misijas un vīzijas izstrādāšana.
3. posms. Esošās situācijas novērtēšana, problēmu definēšana, iekšējo un ārējo
faktoru analīze.
3. posms. Esošās situācijas novērtēšana, problēmu definēšana, iekšējo un ārējo
faktoru analīze.
4. posms. Mērķa definēšana.
5. posms. Uzdevumu noteikšana
6.posms. Monitoringa plāna izstrāde,
7.posms. Plāna projekta publiska apspriešana.
8.posms. Plāna apstiprināšana Ministru kabinetā.
9.posms. Plāna īstenošana.
4. Plāna plānošanā, kas ir sagatavošanās posms pirms stratēģiskā plāna izstrādes, un
kuram ir jānodrošina mērķtiecīgs, kvalitatīvs, efektīvs darbs pie šī dokumenta izstrādes, veikt
šādas darbības:
 izveidot kompetentu, ieinteresētu, darba spējīgu darba grupu, kuras sastāvā
iekļaut Sporta likumā definēto valsts iestāţu pārstāvjus, kurām noteikta kompetence sporta
jomā; daţāda līmeľa pašvaldību pārstāvjus un sporta darba vadītājus; vadošo sporta
nevalstisko organizāciju pārstāvjus; sporta speciālistus, zinātniekus, sportistus u.c., personas,
kuras var sekmēt kvalitatīva stratēģiskās plānošanas dokumenta izstrādi;
 darba grupai jāformulē mērķis un uzdevumi tā sasniegšanai;
 veicamiem uzdevumiem noteikt izpildes termiľus.
5. Sporta stratēģiskā plāna darba grupai nodrošināt vispusīgus, sporta nozares attīstību
raksturojošus statistikas datus, kas dotu iespēju noteikt esošās problēmas un būtu par
pamatdatiem vērtējot stratēģiskā plāna realizāciju.
6. Pilnveidot valsts sporta statistikas atskaiti, tās datu ieguvi, apkopošanu un analīzi,
aptverot visas sporta jomas.
104

7. Nodrošināt ikgadējas aptaujas veikšanu par iedzīvotāju sportošanas paradumiem,
aptverot tādas iedzīvotāju grupas un jautājumus, kas dotu iespēju salīdzināt sporta attīstību
Latvijā ar citām Eiropas valstīm.
8. Nodrošināt plašu stratēģiskā plāna projekta publisku pieejamību un apspriešanu.
9. Īstenojot sporta nozares stratēģisko plānu, nodrošināt šī dokumenta monitoringa
plāna realizāciju.
IZM apstiprinātās stratēģiskā plāna izstrādes darba grupai rekomendējams:
1. Formulējot sporta nozares misiju un vīziju, ľemt vērā esošo situāciju sporta nozarē.
2. Definējot sporta stratēģiskā plāna mērķi, noteikt objektīvus tā sasniegšanas
izvērtēšanas kritērijus/indikatorus.
3. Veicamos uzdevumus formēt pa šādām sadaļām/darbības virzieniem:
 tiesību aktu izstrāde;
 sporta vadības sistēmas pilnveide;
 iedzīvotāju izglītošana un sporta popularizācija;
 sportistu sagatavošana un sacensību sistēma;
 speciālistu izglītošana;
 sporta bāzes;
 informatīvā bāze;
 starptautiskie sakari.
4. Veicamo uzdevumu izpildes termiľus paredzēt ne tikai gada ietvarā, bet izpildes
termiľu nepieciešams noteikt mēneša, gada ceturkšľa ietvaros.
5. Plānojot finanšu sadali, ľemt vērā definēto mērķi, tam arī paredzēt lielāko
finansējumu.
6. Ľemt dalību stratēģiskā plāna monitoringa plāna realizēšanā.
Sporta nevalstiskajām organizācijām Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Sporta
federāciju padome un citām vadošajām sporta organizācijām ieteicams:
1. Ľemt aktīvu līdzdalību sporta nozares stratēģijas izstrādē un realizācijā.
2. Piedalīties vienotas sporta statistikas pilnveidē, kas nodrošinātu datu ieguvi par
nozari kopumā, par katru sporta jomu, sporta veidu un sporta organizāciju.
3. Sekot līdzi plāna īstenošanai.
Latvijas pašvaldībām:
1. Aktīvi iesaistīties sporta stratēģiskā plāna izstrādē un apspriešanā;
2. Iesaistīties sporta stratēģiskā plāna izpildē un sekot līdzi plāna īstenošanai.
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PIELIKUMS NR.2.
ANKETA
SPORTA FEDERĀCIJU VADĪTĀJU VIEDOKĻA NOTEIKŠANAI
PAR SPORTA STRATĒĢISKO PLĀNOŠANU LATVIJĀ.
Lūdzu aizpildiet anketu – ierakstot atbildi vai ierakstot „x„ (atbilstoši prasītajam).
1. Federācijas nosaukums

2. Federācijas pārziņā esošie

sporta veidi
3. Kā vērtējat sava sporta veida (veidu) attīstību laika posmā no 2006.-2010.g.:
Ir attīstība
Daļēja attīstība
Nav attīstība
(x)
(x)
(x)
a) Augstu sasniegumu sporta
jomā
b) Bērnu un jaunatnes sporta
jomā
c) Tautas sporta jomā
d) Sporta jomā cilvēkiem ar
invaliditāti
4. Kas būtiski ietekmēja Jūsu federācijas darba rezultātus (lūdzu, papildināt un
sarindot svarīguma secībā):
Faktors
Svarīguma kārtas Nr.
Valsts sporta politika
1.
Federācijas menedţments (vadības
2.
process)
Sporta speciālistu darbība
3.
Finanšu resursi
4.
Sporta bāzu pieejamība
5.

5. Kā vērtējat 2004. gadā Sporta politikas pamatnostādnēs formulēto problēmu sporta
nozarē risināšanu:
Joprojām
Daļēji
Likvidēta
pastāv (x)
pastāv
(x)
(x)
a) Nepietiekama bērnu un jauniešu iesaistīšana sportā
b) Nepietiekams sporta būvju skaits
c) Sporta menedţeru un augsti kvalificētu speciālistu
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d)
e)
f)
g)
h)

trūkums
Kvalificētu sporta medicīnas speciālistu trūkums
Nepilnīga augstas klases sportistu un sporta spēļu
komandu atbalsta sistēma valstī
Nepietiekams valsts atbalsts sporta organizāciju
darbībai
Nepietiekamas valsts sociālās garantijas izciliem
sportistiem, sporta speciālistiem un treneriem
Nepietiekama sabiedrības izpratne par invalīdu
sportu

6. Vai varat minēt kādus piemērus, kas būtisks realizēts no Nacionālajā sporta
programmā 2006.-2012. g . paredzētajiem uzdevumiem?
Piemēri
1.
2.
3.
4.
5.

Normatīvo aktu izstrādē
Pētījumi un informācija
Sportistu sagatavošana un
sacensību sistēma
Veselības aprūpe un
sociālās garantijas
Sporta bāzu
nodrošinājums

7. Vai Nacionālā sporta attīstības programma 2006. – 2012.gadam ir sekmējusi Jūsu
pārstāvētā sporta veida attīstību kopumā no 2006. – 2010.gadam?
Atzīmējiet ar „x”
a)
b)
c)

Jā
Daļēji
Nē

8. Vai Nacionālā sporta attīstības programma 2006. – 2012.gadam ir sekmējusi sporta
nozares attīstību 2006. – 2010.gadam?
Atzīmējiet ar „x”
a)
b)
c)

Jā
Daļēji
Nē

Paldies par atsaucību!
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PIELIKUMS NR.3

ANKETA
PAŠVALDĪBU SPORTA ORGANIZĀCIJU VADĪTĀJIEM VIEDOKĻA
NOTEIKŠANAI
PAR SPORTA STRATĒĢISKO PLĀNOŠANU LATVIJĀ.
Lūdzu aizpildiet anketu – ierakstot atbildi vai ierakstot „x„ (atbilstoši prasītajam).
3. Pašvaldības sporta

organizācijas nosaukums
4. Kā vērtējat sporta attīstību Jūsu pašvaldības teritorijā laika posmā no 2006.-2010.g.:
Ir attīstība
Daļēja attīstība
Nav attīstība
(x)
(x)
(x)
a) Augstu sasniegumu sporta
jomā
b) Bērnu un jaunatnes sporta
jomā
c) Tautas sporta jomā
d) Sporta jomā cilvēkiem ar
invaliditāti
5. Kas būtiski ietekmēja sporta attīstību Jūsu pašvaldībā (lūdzu, papildināt un sarindot
svarīguma secībā):
Faktors
Svarīguma kārtas Nr.
Valsts sporta politika
1.
Pašvaldības darbs (vadības process)
2.
Sporta speciālistu darbība
3.
Finanšu resursi
4.
Sporta bāzu pieejamība
5.

6. Kā vērtējat 2004. gadā Sporta politikas pamatnostādnēs formulēto problēmu sporta
nozarē risināšanu:
Joprojām
Daļēji
Likvidēta
pastāv (x)
pastāv
(x)
(x)
a) Nepietiekama bērnu un jauniešu iesaistīšana sportā
b) Nepietiekams sporta būvju skaits
c) Sporta menedţeru un augsti kvalificētu speciālistu
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d)
e)
f)
g)
h)

trūkums
Kvalificētu sporta medicīnas speciālistu trūkums
Nepilnīga augstas klases sportistu un sporta spēļu
komandu atbalsta sistēma valstī
Nepietiekams valsts atbalsts sporta organizāciju
darbībai
Nepietiekamas valsts sociālās garantijas izciliem
sportistiem, sporta speciālistiem un treneriem
Nepietiekama sabiedrības izpratne par invalīdu
sportu

7. Vai varat minēt kādus piemērus, kas būtisks realizēts no Nacionālajā sporta
programmā 2006.-2012. g . paredzētajiem uzdevumiem?
Piemēri
1.
2.
3.
4.
5.

Normatīvo aktu izstrādē
Pētījumi un informācija
Sportistu sagatavošana un
sacensību sistēma
Veselības aprūpe un
sociālās garantijas
Sporta bāzu
nodrošinājums

8. Vai Nacionālā sporta attīstības programma 2006. – 2012.gadam ir sekmējusi Jūsu
pārstāvētās pašvaldības sporta dzīves attīstību kopumā no 2006. – 2010.gadam?
Atzīmējiet ar „x”
a)
b)
c)

Jā
Daļēji
Nē

9. Vai Nacionālā sporta attīstības programma 2006. – 2012.gadam ir sekmējusi sporta
nozares attīstību 2006. – 2010.gadam?
Atzīmējiet ar „x”
a)
b)
c)

Jā
Daļēji
Nē
Paldies par atsaucību!
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PIELIKUMS NR. 4
ANKETA
NACIONĀLĀS SPORTA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS (turpmāk NSAP)
2006. – 2012.GADAM IZSTRĀDĀTĀJIEM
PAR SPORTA STRATĒĢISKO PLĀNOŠANU LATVIJĀ.
Lūdzu, aizpildiet anketu – ierakstot atbildi vai ierakstot „x„ (atbilstoši prasītajam).
1. Kurā no NSAP 2006. – 2012.g. izstrādes darba grupām Jūs piedalījāties?
Atzīmējiet ar "x"

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Augstu sasniegumu sports
Bērnu un jaunatnes sports
Tautas sports
Sports cilvēkiem ar invaliditāti
Sporta bāzes
Cits variants (lūdzu, miniet kāds)
2. Kādu organizāciju Jūs pārstāvējāt NSAP 2006. – 2012. gada izstrādes procesā?

3.

Cik lielā mērā tika ņemti vērā Jūsu darba grupas izstrādātie priekšlikumi NSAP
gala rezultātā?
Atzīmējiet ar
"x"

a)
b)
c)
d)
e)

Lūdzu, pamatojiet savu izvēli

76% - 100%
51% - 75%
31% - 50%
11% - 30%
0 - 10%

4. Kā vērtējat NSAP izstrādes procesu divu gadu laikā?
Atzīmējiet ar
„x”
a)
b)
c)
d)
e)

Sasteigts
Vairāk sasteigts kā atbilstošs
Atbilstošs
Vairāk atbilstošs nekā ilgstošs
Ilgstošs
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Lūdzu, pamatojiet savu izvēli

5. Vai NSAP ir sekmējusi šīs jomas, kuras izstrādes darba grupā Jūs piedalījāties,
attīstību laika periodā 2006. – 2010.g.?
Ir "x"

Vairāk ir, kā
nav "x"

Gan ir,
gan nav
"x"

Vairāk
nav,
nekā ir
"x"

Nav
"x"

Augstu sasniegumu
sports
b) Bērnu un jaunatnes
sports
c) Tautas sports
d) Sports cilvēkiem ar
invaliditāti
e) Sporta bāzes
a)

6.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Vai NSAP ir sekmējusi sporta nozares attīstību kopumā laika periodā 2006. –
2010.g.?
Atzīmējiet ar
Lūdzu, pamatojiet savu izvēli
„x”

Ir
Vairāk ir, kā nav
Gan ir, gan nav
Vairāk nav, nekā ir
Nav
7. Vai NSAP ir atrisinājusi Sporta politikas pamatnostādnēs (2004.g.) formulētās
problēmas sporta nozarē?
Ir
Daļēji
Nav
atrisinājusi atrisinājusi atrisinājusi
"x"
"x"
"x"
Nepietiekama bērnu un jauniešu iesaistīšana
sportā
Nepietiekams sporta būvju skaits
Sporta menedţeru un augsti kvalificētu
speciālistu trūkums
Kvalificētu sporta medicīnas speciālistu
trūkums
Nepilnīga augstas klases sportistu un sporta
spēļu komandu atbalsta sistēma valstī
Nepietiekams valsts atbalsts sporta
organizāciju darbībai
Nepietiekamas valsts sociālās garantijas
izciliem sportistiem, sporta speciālistiem un
treneriem
Nepietiekama sabiedrības izpratne par
invalīdu sportu
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8. Vai Jūs interesējāties par NSAP realizācijas gaitu?
Atzīmējiet ar „x”
a)
b)
c)
d)
e)

Ļoti bieţi
Bieţi
Ne pārāk bieţi
Reti
Ļoti reti
9. Vai bija pieejama informācija par NSAP realizācijas gaitu?
Atzīmējiet ar
„x”

a)
b)
c)
d)
e)

Lūdzu, pamatojiet savu izvēli

Bija
Vairāk bija, kā nebija
Gan bija, gan nebija
Vairāk nebija, kā bija
Nebija
10. Kā vērtējat finanšu plānojumu (neņemot vērā ekonomisko krīzi)?
Atzīmējiet ar
„x”

a)
b)
c)
d)
e)

Lūdzu, pamatojiet savu izvēli

Pilnībā atbilstošs
Gandrīz atbilstošs
Daļēji atbilstošs
Drīzāk neatbilstošs
Pilnībā neatbilstošs

11. Vai ir nepieciešams izstrādāt jaunu sporta attīstības plānošanas dokumentu
beidzoties esošai NSAP?
Atzīmējiet ar
„x”
a)
b)
c)
d)
e)

Ir
Vairāk ir, kā nav
Gan ir, gan nav
Vairāk nav, kā ir
Nav
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Lūdzu, pamatojiet savu izvēli

12. Vai ir nepieciešami divi sporta politikas plānošanas dokumenti - sporta politikas
pamatnostādnes un programma (iepriekš tika izstrādātas Sporta politikas
pamatnostādnes 2004. – 2009. (2012.) gadam, uz kuru pamata tika izstrādāta Nacionālā
sporta attīstības programma 2006. – 2012.gadam)?
Atzīmējiet ar
„x”
a)
b)
c)
d)
e)

Lūdzu, pamatojiet savu izvēli

Ir
Vairāk ir, kā nav
Gan ir, gan nav
Vairāk nav, kā ir
Nav
13. Kādas organizācijas būtu jāiesaista jauna sporta attīstības plāna izstrādē?
Lūdzu, atzīmējiet visus atbilžu variantus, kurus uzskatiet par nepieciešamu!
Atzīmējiet ar „x”

a)

b)
c)
d)

Valsts iestādes (Sporta likumā definētās valsts
iestādes, kurām ir piešķirta kompetence sporta
jomā)
Pašvaldības
Vadošās nevalstiskās sporta organizācijas
Cits variants (lūdzu, miniet kāds)

a)
b)
c)
d)

14. Cik ilgam laika periodam vajadzētu plānot nākošo sporta attīstības plānošanas
dokumentu?
Atzīmējiet ar „x”
4 gadiem (vienam olimpiskajam ciklam)
8 gadiem (diviem olimpiskajiem cikliem)
Vairāk kā 8 gadiem
Cits variants (lūdzu, miniet kāds)

a)
b)
c)
d)

15. Cik bieži būtu jāveic sporta attīstības plānošanas dokumenta realizācijas
novērtējums?
Atzīmējiet ar „x”
Par katru kalendāro gadu
Ik pēc diviem gadiem
Pēc plāna realizācijas termiľa
Cits variants (lūdzu, miniet kāds)
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16. Vai pēc sporta attīstības plānošanas dokumenta izpildes gaitas novērtējuma
jāveic korekcijas (ja tādas nepieciešamas) spēkā esošajā plānošanas
dokumentā?
Atzīmējiet ar
„x”
a)
b)
c)
d)
e)

Lūdzu, pamatojiet savu izvēli

Ir
Vairāk ir, kā nav
Gan ir, gan nav
Vairāk nav, kā ir
Nav
17. Kā būtu jāstrukturizē uzdevumi sporta attīstības plānā?
Atzīmējiet ar „x”

a)

b)
c)

d)

Atbilstoši sporta jomām: augstu sasniegumu
sports, bērnu un jauniešu sports, tautas sports,
invalīdu sports.
Plānot veicamos uzdevumus, atsevišķi
neizdalot jomas
Plānot veicamos uzdevumus pēc virzieniem,
piemēram, tiesību aktu izstrāde, sacensību
sistēma, izglītošanas un popularizācijas darbs,
speciālistu izglītošana, finansiālais
nodrošinājums, sporta bāzes, informācijas
resursi.
Cits variants (lūdzu, miniet kāds)

18. Kāds ir Jūsu dzimums?
Atzīmējiet ar
„x”
a)
b)

Vīrietis
Sieviete
19. Kāds ir Jūsu izglītības līmenis?
Atzīmējiet ar
„x”

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pamatskolas
Vidējā
Vidējā profesionālā
Bakalaura/ augstākā profesionālā
Nepabeigta augstākā
Maģistrs
Doktors
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20.Kādā jomā ir iegūta izglītība?

21. Kāda ir Jūsu pašreizējā darba vieta, ieņemamais amats un stāžs šajā darba
vietā?
a)
b)
c)

Darba vieta
Ieľemamais amats
Darba stāţs šajā amatā
Paldies par atsaucību!
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PIELIKUMS NR.5.
Sporta federāciju/ ģenerālsekretāru anketēšanas rezultātu pirmdati
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PIELIKUMS NR.6.
Pašvaldību sporta vadītāju anketēšanas rezultātu pirmdati
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PIELIKUMA NR.6. TURPINĀJUMS
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PIELIKUMS NR.7.
Sporta ekspertu anketēšanas rezultātu pirmdati
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PIELIKUMS NR.8.
Sporta federāciju/ ģenerālsekretāru anketēšanas rezultātu aprakstošās statistikas
kopsavilkums
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PIELIKUMS NR.9.
Pašvaldību sporta vadītāju anketēšanas rezultātu aprakstošās statistikas kopsavilkums
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PIELIKUMS NR.10.
Sporta ekspertu anketēšanas rezultātu aprakstošās statistikas kopsavilkums

134

