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IEVADS
„CITIUS, ALTIUS, FORTIUS” latīniski jeb „Ātrāk, augstāk, spēcīgāk” latviešu valodā
skan olimpiskā devīze, kas definē sporta mērķi un izsaka olimpiskās kustības centienus.
Olimpiskā devīze vēsta par nepārtrauktu progresu. Sacenšoties ir būtiski būt pirmajam,
pārspēt rekordus, pārkāpt limitus. Olimpisko spēļu zelta medaļa ir vispazīstamākais sportisko
sasniegumu simbols, un tā reprezentē sportiskās kompetences virsotni. Ne visi sportisti spēj
kvalificēties olimpiskajām spēlēm, un, ja nu tomēr, uz pjedestāla ir tikai trīs vietas (Starkes,
Ericsson, 2003). Kas nepieciešams, lai nokļūtu uz pjedestāla?
Panākumi augstu sasniegumu sportā vairs nav tikai individuāla sportista personīgais
mērķis. Atbalsts sportistiem un sportisko panākumu gūšanai ir tieši saistīts ar augstu
sasniegumu sportu. Pēc savas būtības augstu sasniegumu sportam ir nepieciešami
starptautiskie panākumi (De Bosscher, Shibli, 2015). Dažādas valstis palielina ieguldījumus
augstu sasniegumu sportā, lai attīstītu sportistus, kuri pārstāvēs valsti galvenajās
starptautiskajās sacensībās, lai gūtu starptautiskus panākumus (Andersen, Ronglan, 2012; De
Bosscher, Shibli, 2015; Digel, 2005; Lyle, 1997; Sotiriadou, De Bosscher, 2013) un lai
sasniegtu plašākus mērķus, piemēram, lai gūtu starptautisku ievērību, veicinātu patriotismu un
attīstītu ekonomiku (Bergsgard, Houlihan, Mangset, Nodland, Rommetvedt, 2007; Grix,
Carmichael, 2011; Houlihan, Green, 2008).
Sportiskais sniegums rodas no neskaitāmu priekšnosacījumu kombinācijas. Ikviens
zinātnieks cenšas atbildēt uz jautājumu, kādi ir šie priekšnosacījumi un cik noteicošs ir katrs
no tiem. Pētnieki ir uzskaitījuši vairākus priekšnosacījumus, kas ietekmē augstu sasniegumu
sportu un attiecīgi – panākumus. Piemēram, fiziskās, tehniskās un taktiskās prasmes,
psihiskās un emocionālās prasmes, ģenētiskie faktori, treniņi un prakse, pieeja kvalitatīviem
treniņiem, ekipējums un sporta būves, kā arī iespēja piedalīties starptautiskās sacensībās
(piemēram, resursi, lai segtu starptautisko ceļojumu izmaksas un dalību sacensībās) (Starkes,
Ericsson, 2003).
Nacionālās sporta federācijas un valdības interesējas par to, kā attīstīt efektīvu augstu
sasniegumu sporta vadības sistēmu, vēršot uzmanību uz panākumu gūšanu gan Olimpiādes
spēlēs, gan ziemas olimpiskajās spēlēs. Pēdējo gadu laikā vērojama pieaugoša interese
mēģinājumos aprakstīt augstu sasniegumu sporta sistēmas, analizējot procesus, kā tika
ieviesta politika, un novērtējot šīs politikas ietekmi uz augstu sasniegumu sportistu
panākumiem un citiem sporta nozares elementiem (Andersen, Houlihan, Ronglan, 2015).
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Vairāki zinātnieki veikuši pētījumus sporta nozarē ar mērķi noteikt būtiskākos faktorus,
lai gūtu starptautiskus panākumus (De Bosscher, Bingham, Shibli, Van Bottenburg, De Knop
2007; Houlihan, Green, 2008; Sotiriadou, Shilbury, 2009; Andersen, Ronglan, 2012; Singh,
Dureja, 2014; Smolianov, Gallo, Naylor, 2014), un izpētīt kopīgās un atšķirīgās iezīmes
pastāvošajās sistēmās (Green, Oakley, 2001; Digel, 2005; Green, Houlihan, 2005), salīdzinot
dažādās valstīs (piemēram, Austrālijā, Kanādā, Francijā, Spānijā, Lielbritānijā, Ķīnā, Polijā,
Krievijā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Itālijā, Norvēģijā, Austrijā un Vācijā) pastāvošās
sporta vadības sistēmas (Andersen, Ronglan, 2012; Bergsgard et al., 2007; Houlihan, Green,
2008).
Ņemot vērā augstu sasniegumu sporta vadības sistēmu attīstību Eiropā un pasaulē, un
analizējot augstu sasniegumu sporta nozares tendences Latvijā, jāatzīmē, ka neizdevās atrast
pētījumus par augstu sasniegumu sporta vadību Latvijā. Jāsecina, ka līdz šim augstu
sasniegumu sporta vadība Latvijā ir maz pētīta un aprakstīta.
Viena no svarīgākajām lietām ir vienota augstu sasniegumu sporta jēdziena izpratne un
tā vietas sporta nozarē noteikšana, lai nerastos sarežģījumi ar tā izpratni un adaptāciju sporta
zinātnē. Pamatojoties uz 2003. gadā pieņemtajiem Latvijas Republikas Ministru kabineta
(turpmāk tekstā – LR MK) noteikumiem, Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk tekstā –
IZM) ir par sporta nozari atbildīgā valsts pārvaldes iestāde. Savukārt ik gadu vairāk nekā pusi
no valsts finansējuma valsts uztic nevalstiskajām sporta organizācijām valsts deleģēto un
Sporta likumā noteikto uzdevumu veikšanai.
Latvijas politikas plānošanas dokumentos par sporta politikas prioritāti ir noteikts bērnu
un jauniešu sports un sports visiem (LR MK, 2013). Augstu sasniegumu sports ir viens no
četriem sporta politikas virzieniem ar mērķi nodrošināt, lai augsta līmeņa sportisti un valsts
izlases (t.sk. komandu sporta spēlēs) varētu sagatavoties un startēt olimpiskajās spēlēs,
Pasaules spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī pasaules līmeņa prāta sporta spēlēs
(sporta spēļu kvalifikācijas turnīros un finālsacensībās) (LR Saeima, 2002b).
Pretrunas rodas brīdī, kad dokumentos noteiktie mērķi jāsasniedz un uzdevumi
jāizpilda, jo ņemot vērā iepriekšminēto – jāsecina, ka panākumus ne tikai gribam, bet tie ir arī
nepieciešami. Tādēļ rodas jautājums, kāda ir augstu sasniegumu sporta pārvaldība Latvijā?
Promocijas darba tēma izvēlēta, pamatojoties uz to, ka panākumi augstu sasniegumu
sportā ir būtiski ne tikai sportistam, bet arī valstij kopumā, un, lai gūtu panākumus, –
sportistam ir nepieciešams daudzpusīgs atbalsts. Lai augstu sasniegumu sports valstī attīstītos,
to ir nepieciešams vadīt, un arī valdībai ir būtiska loma augstu sasniegumu sporta attīstībā.
Vadībzinātnes profesors Chelladurai Packianathan (2009) augstu sasniegumu sportu
izdala kā vienu no sektoriem sporta nozarē, piebilstot, ka sektoru iedalījumu nosaka noteiktie
mērķi, klienti un apkārtējā vide. Šāda veida diferencializācija arī pieprasa, lai tiktu ieviestas
piemērotas struktūras un organizēti procesi saskaņā ar atšķirīgajiem elementiem sektoros
(Chelladurai, 2009).
Visizplatītākās definīcijas, kuru lieto arī citi zinātnieki - augstu sasniegumu sportu
skaidro kā sportista dalību augstākā līmeņa sacensībās, piemēram, Eiropas vai pasaules
čempionāts, olimpiskās spēles (Torres, McLaughlin, 2015; De Bosscher, Shibli, 2015;
Andersen, Ronglan, 2012). Izstrādājot augstu sasniegumu sporta vadības sistēmu valstī, jāņem
vērā priekšnosacījumi, kas ietekmē augstu sasniegumu sporta attīstību un starptautiskos
panākumus un ir ietekmējami no valdības puses, jo ir arī priekšnosacījumi, kurus funkcionāri
nevar ietekmēt. No tā var secināt, ka, plānojot augstu sasniegumu sporta attīstību ilgtermiņā
un nodrošinot atbalstu sportistiem, uzlabosies viņu panākumi augstu sasniegumu sportā (De
Bosscher et al., 2007).
Pamatojoties uz iepriekšminēto un identificētajām pretrunām, var spriest par promocijas
pētījuma izvēlētā temata „Augstu sasniegumu sporta vadība Latvijā” aktualitāti.
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Pētījuma objekts: sporta vadības sistēma.
Pētījuma priekšmets: augstu sasniegumu sporta politikas īstenošana un Latvijas sportistu
panākumi sportā.
Pētījuma bāze: atzīto sporta federāciju vadības pārstāvji, sertificēti sporta speciālisti un
augstu sasniegumu sportisti.
Pētījuma mērķis: panākumus sekmējoša augstu sasniegumu sporta vadības modeļa un
rekomendāciju modeļa īstenošanai izstrāde atbilstoši Latvijas situācijai.
Pētījuma hipotēze: Latvijas sporta vadības sistēma ietver augstu sasniegumu sporta politikas
īstenošanu, nosakot prioritātes augstu sasniegumu sportā un panākumus sekmējošos faktoros:
finansiālais atbalsts; sporta politikas organizācija un struktūra; līdzdalība sportā; talantu
identificēšana un attīstība; atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras; sporta
bāzes; sporta treneru nodrošinājums un trenera karjeras izaugsme; sacensību sistēma un sporta
zinātne.
Pētījuma uzdevumi:
1. Izpētīt augstu sasniegumu sporta būtību un attīstības priekšnosacījumus, to saistību ar
panākumiem sportā.
2. Izpētīt augstu sasniegumu sporta attīstības priekšnosacījumus Latvijā.
3. Izstrādāt augstu sasniegumu sporta vadības modeli Latvijā.
4. Izstrādāt rekomendācijas augstu sasniegumu sporta vadības modeļa īstenošanai.
Pētījuma metodes:
1. Zinātniskās informācijas avotu analīze.
2. Dokumentālo materiālu kontentanalīze.
3. Aptauja – anketēšana.
4. Matemātiskā statistika.
5. Aksiālā kodēšana.
6. Faktoru analīze.
7. Modelēšana.
Pētījuma metodoloģija
Pētījuma metodoloģisko pamatu veido zinātnieku teorētiskās un empīriskās atziņas.
1. Augstu sasniegumu sporta būtība (Breivik, 1998; Schantz, 2015; Andersen, Ronglan, 2012;
Joyce, Lewindon, 2014) sporta panākumu kontekstā (Chelladurai, 2006; Bergsgard et al.,
2007).
2. Valdības ieguldījums augstu sasniegumu sporta attīstībā (Schulenkorf, Sherry, Phillips,
2016) ar mērķi nodrošināt priekšnosacījumus panākumu sekmēšanai: finansiālais atbalsts
(Oakley, Green, 2001; Digel, 2005; De Bosscher et al., 2007; Andersen, Ronglan, 2012;
Singh, Dureja, 2014; Smolianov et al., 2014), sporta politikas organizācija un struktūra
(Clumpner, 1994; Oakley, Green, 2001; Digel, 2005; De Bosscher et al., 2007; Houlihan,
Green, 2008; Sotiriadou, Shilbury, 2009; Andersen, Ronglan, 2012), līdzdalība sportā
(Digel, 2005; De Bosscher et al., 2007; Houlihan, 2009; Sotiriadou, Shilbury, 2009;
Andersen, Ronglan, 2012; Smolianov et al., 2014), talantu identifikācijas un attīstības
sistēma (Oakley, Green, 2001; Digel, 2005; De Bosscher et al., 2007; Houlihan, Green,
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2008; Houlihan, 2009; Sotiriadou, Shilbury, 2009; Singh, Dureja, 2014; Smolianov et al.,
2014), atbalsts sportistiem karjeras laikā un arī pēc sportiskās karjeras (Clumpner, 1994;
Oakley, Green, 2001; Digel, 2005; Green, Houlihan, 2005; De Bosscher et al., 2007),
atbilstoša sporta infrastruktūra (Clumpner, 1994; Oakley, Green, 2001; Digel, 2005;
Green, Houlihan, 2005; De Bosscher et al., 2007; Andersen, Ronglan, 2012; Singh,
Dureja, 2014; Smolianov et al., 2014), sporta treneru nodrošinājums un trenera karjeras
izaugsme (Oakley, Green, 2001; Green, Houlihan, 2005; De Bosscher et al., 2007;
Sotiriadou, Shilbury, 2009; Singh, Dureja, 2014; Smolianov et al., 2014), strukturēta
sacensību sistēma (Oakley, Green, 2001; Green, Houlihan, 2005; Digel, 2005; De
Bosscher et al., 2007; Sotiriadou, Shilbury, 2009; Smolianov et al., 2014; Singh, Dureja,
2014), un sporta zinātnes atbalsts (Oakley, Green, 2001; Green, Houlihan, 2005; Digel,
2005; De Bosscher et al., 2007; Sotiriadou, Shilbury, 2009; Singh, Dureja, 2014;
Smolianov et al., 2014).
Pētījuma zinātniskā novitāte
Promocijas pētījumā ir analizēta augstu sasniegumu sporta būtība sporta zinātnē Latvijā,
zinātniski pamatota tā nozīme sporta politikas īstenošanā valstī, kas ļauj valsts mērogā
turpmāk sekmēt augstu sasniegumu sporta vadību un attīstību.
Izpētīta panākumus augstu sasniegumu sportā sekmējošo priekšnosacījumu –
pietiekams finansiālais atbalsts, sporta politikas organizēšana un struktūra, līdzdalība sportā,
talantu identificēšanas un attīstīšanas sistēma, atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc
sportiskās karjeras, atbilstošas sporta bāzes, sporta treneru nodrošinājums un trenera karjeras
izaugsme, strukturēta sacensību sistēma un sporta zinātnes atbalsts – īstenošana Latvijā.
Atbilstoši Latvijas situācijai izstrādāts jauns panākumus sekmējošs augstu sasniegumu
sporta vadības modelis Latvijā un rekomendācijas izstrādātā modeļa īstenošanai.
Pētījuma praktiskā nozīme
Zinātniskā pētījuma rezultātiem ir liels praktiskais nozīmīgums panākumu augstu
sasniegumu sportā sekmēšanā. Augstu sasniegumu sporta kā jēdziena terminoloģiskā analīze
izmantojama, plānojot augstu sasniegumu sporta vadību un nosakot valsts prioritātes augstu
sasniegumu sportā.
Pētījumā noskaidrots un izanalizēts sporta nozarē galveno iesaistīto personu (atzīto
federāciju vadības pārstāvju; sertificētu sporta speciālistu un augstu sasniegumu sportistu)
viedoklis par augstu sasniegumu sporta vadību Latvijā. Pētījuma rezultāti raksturo pašreizējo
situāciju sporta un augstu sasniegumu sporta attīstībā. Praktiskā nozīme ir augstu sasniegumu
sporta valdībā identificētajām nepilnībām, kuras izklāstītas pētījuma secinājumos.
Pielietojot panākumus sekmējošā augstu sasniegumu sporta vadības modeļa saturu, ir
iespēja attīstīt augstu sasniegumu sportu valstī un sekmēt panākumu gūšanu sportā.
Izstrādātais panākumus sekmējošais augstu sasniegumu sporta vadības modelis ir vērā
ņemams pamats, plānojot sporta un augstu sasnieguma sporta vadību Latvijā. Modeļa lietotāji
ir sporta politikas veidotāji un īstenotāji. Izstrādātās rekomendācijas ir teorētiski un praktiski
izmantojamas sporta pārvaldībā un augstu sasniegumu sporta vadībā panākumu sekmēšanai.
Ar pētījuma rezultātiem iepazīstināta zinātniskā sabiedrība sporta jomā Latvijā un
ārvalstīs.
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Aizstāvēšanai izvirzītās tēzes
1. Augstu sasniegumu sporta būtība ir uzvaras gūšana un tas ir tieši saistīts ar atbalstu
sportistiem. Sporta politikas plānotāji ietekmē augstu sasniegumu sportistu iespējas gūt
starptautiskus panākumus, vadot šādus faktorus: finansiālais atbalsts; sporta politikas
organizācija un struktūra; līdzdalība sportā; talantu identificēšana un attīstība; atbalsts
sportistiem karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras; sporta bāzes; sporta treneru
nodrošinājums un trenera karjeras izaugsme; sacensību sistēma un sporta zinātne.
2. Kopumā atzīto federāciju vadības pārstāvji, sertificētie sporta speciālisti un augstu
sasniegumu sportisti negatīvi vērtē šī brīža situāciju augstu sasniegumu sporta vadībā Latvijā.
Augstu sasniegumu sporta vadības priekšnosacījumi Latvijā:
- 43,8% atzīto federāciju vadības pārstāvju, 46,6% sertificēto sporta speciālistu un
41,2% augstu sasniegumu sportistu uzskata, ka augstu sasniegumu sportam plānotais
bāzes finansējums ir nepietiekams, neskatoties uz Sporta likumā noteikto, ka budžeta
apakšprogrammas "Augstas klases sasniegumu sports" finansējuma apmērs tiek
noteikts ne mazāks kā iepriekšējā budžeta gadā.
- šobrīd valsts nav deleģējusi konkrētai organizācijai atbildību par augstu sasniegumu
sportu. Atzīto federāciju vadības pārstāvji, sertificētie sporta speciālisti un augstu
sasniegumu sportisti par nozīmīgāko faktoru, kas sekmēs panākumus augstu
sasniegumu sportā uzskata valsts sporta struktūras sakārtošanu.
- 58,3% atzīto federāciju vadības pārstāvju, 58,2% sertificēto sporta speciālistu un
52,3% augstu sasniegumu sportistu uzskata, ka valstī nav efektīvas talantu atlases
sistēmas. Kā arī jaunie talanti nesaņem valstiski koordinētu atbalstu treniņu un mācību
apvienošanai, kas ietekmē jauno talantu attīstīšanas un palikšanas sportā iespējas.
3. Panākumus sekmējošu augstu sasniegumu sporta vadības modeli nepieciešams īstenot,
secīgi realizējot šādus faktorus: augstu sasniegumu sporta struktūras veidošana un
organizēšana; augstu sasniegumu sporta finansēšana; nozares nodrošināšana ar kvalificētiem
treneriem un treneru nodrošināšana pēc karjeras; atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc
sportiskās karjeras; sporta bāzu materiāli tehniskā nodrošināšana; talantu identificēšanas un
attīstīšanas sistēmas izveide; zinātniskie pētījumi sporta nozarē; tautas sporta attīstīšana;
nacionālo un starptautisko sacensību sistēma.
- Augstu sasniegumu sporta struktūras veidošana un organizēšana ir panākumus augstu
sasniegumu sportā sekmējošā vadības modeļa pamatā, jo šobrīd valsts nav deleģējusi
konkrētai organizācijai atbildību par augstu sasniegumu sportu un organizācijām
deleģētie pienākumi tiek īstenoti daļēji.
- Valstī ir nepietiekams finansējums augstu sasniegumu sportam, kurā prioritāri tiek
atbalstītas Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas
Olimpiešu sociālā fonda programmas. Augstu sasniegumu sporta vadības īstenošanu
daļēji nodrošina finansējums no citām valsts budžeta programmas „Sports”
apakšprogrammām.
4. Panākumus sekmējošu augstu sasniegumu sporta vadības modeli nepieciešams īstenot
secīgi realizējot modeļa ieviešanai izstrādātās rekomendācijas, piesaistot sporta politikas
veidotājus un īstenotājus.
Pētījuma robežas
Pētījuma gaitā, balstoties uz pētnieku Andersen, Ronglan, 2012; De Bosscher et al.,
2007; Digel, 2005; Houlihan, Green, 2008; Oakley, Green, 2001; Singh, Dureja, 2014;
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Sotiriadou, Shilbury, 2009; Smolianov, Zakus, 2014 teorijām, ir apkopoti priekšnosacījumi,
kas veicina augstu sasniegumu sporta attīstību un panākumus sportā – finansiālais atbalsts;
sporta politikas organizēšana un struktūra; līdzdalība sportā; talantu identificēšana un
attīstīšana; atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras; sporta bāzes; sporta
treneru nodrošinājums un trenera karjeras izaugsme; sacensību sistēma un sporta zinātne.
Nosauktie priekšnosacījumi arī iezīmē pētījuma robežas, jo pētījumā izvērtēta tikai šo, no
valdības puses ietekmējamo, priekšnosacījumu īstenošana Latvijā. Pētījuma gaitā noteikti
faktori, kurus nepieciešams attīstīt atbilstoši Latvijas situācijai, neanalizējot situāciju Latvijā
salīdzinājumā ar citām valstīm. Pētījuma noslēgumā izstrādāts jauns panākumus sekmējošs
augstu sasniegumu sporta vadības modelis Latvijā un rekomendācijas tā īstenošanai.
Šī pētījuma būtība nav izskaidrot, kura pētnieka teorija, nosakot sporta vadības
priekšnosacījumus, kas ietekmē panākumu gūšanu augstu sasniegumu sportā, ir labāka, bet
gan tās integrēt, jo katrā teorijā ir pamatoti iemesli, kādēļ to uzskatām par pareizu. Pētījuma
pieeja atbilst pedagoģiskām tradīcijām sarežģītas sistēmas pētīt kopveselumā, tādējādi
atrisinot divus galvenos uzdevumus:
1. noteikt augstu sasniegumu sporta attīstības priekšnosacījumus, to saistību ar
panākumiem sportā,
2. balstoties uz augstu sasniegumu sporta vadības priekšnosacījumu izvērtējumu
Latvijā, izstrādāt panākumus sekmējošu augstu sasniegumu sporta vadības modeli.
Promocijas darba ietvaros ar terminu augstu sasniegumu sports tiek saprasts Latvijas
2013. gada decembrī pieņemtajās Sporta politikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam
lietotais termins – jauniešu (sākot no 15 gadu vecuma (ir atsevišķi sporta veidi, kuros vecums
14 – 15 gadi nav uzskatāms par sākumu augstu sasniegumu sportam - tam ir jābūt jau no 12
gadu vecuma)), junioru/kadetu un pieaugušo/valsts izlases komandu kandidātu un dalībnieku
gatavošanās, lai pārstāvētu valsti un piedalītos starptautiskajās sporta sacensībās ar mērķi
sasniegt augstus rezultātus, un viss, kas saistīts ar mācību – treniņu darba un sacensību
organizatorisko, metodisko, finansiālo, zinātnisko, medicīnisko, tehnisko u.c. nodrošinājumu
atbilstoši augstu sasniegumu sporta kritērijiem (LR MK, 2013). Pamatnostādnēs gan netiek
konkrētāk aprakstīti pieminētie augstu sasniegumu sporta kritēriji, tādēļ, atsaucoties uz
vairākiem autoriem, kā kritērijs noteikta dalība augstākā līmeņa sacensībās - Eiropas vai
pasaules čempionātā, olimpiskajās spēlēs (Torres, McLaughlin, 2015; De Bosscher et al.,
2007; Andersen, Ronglan, 2012). Šajā pētījumā netiek analizēts Sporta politikas
pamatnostādņu 2014. – 2020. gadam saturs, tomēr pētījuma gaitā tiek ņemts vērā
pamatnostādnēs definētais sporta politikas mērķis, apakšmērķi un noteiktie politikas rezultāti.
Pētījuma bāzi veido augstu sasniegumu sportā iesaistītās personas – augstu sasniegumu
sportisti, sertificēti sporta speciālisti un atzīto sporta federāciju vadības pārstāvji. Augstu
sasniegumu sportists ir fiziska persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta
sacensībās, attiecīgi - Eiropas vai pasaules čempionātā, olimpiskajās spēlēs.
Sertificēts sporta speciālists ir sporta darbinieks, kas vada sporta treniņus (nodarbības)
vai kā citādi ir tieši iesaistīts sporta treniņu (nodarbību) nodrošināšanā (LR MK, 2002). Kā arī
– ir reģistrēts Latvijas Sporta federāciju padomes Sporta speciālistu reģistrā.
Atzīto sporta federāciju vadības pārstāvis ir atzītas sporta federācijas vadītājs vai
viceprezidents/ģenerālsekretārs.
Vecuma robežas tika noteiktas saskaņā ar pētījuma mērķpopulāciju un promocijas darba
ietvaros lietotajā terminā augstu sasniegumu sports noteikto sportistu vecumu.
Statistikas datu apskatā dati vietām sniegti divās valūtās: EUR un LVL, jo pētāmajā
laika periodā 2010. – 2013. gadam Latvijā tika lietoti LVL, bet salīdzināšanas labad vērtības
ir pārvērstas EUR (1,42 – eiro.lv).
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Pētījums parāda sporta nozares – augstu sasniegumu sporta attīstības iespējas un
pētījuma rezultātu – izstrādātu, strukturētu, panākumus sekmējošu augstu sasniegumu sporta
vadības modeli, kuru var ņemt vērā sporta politikas plānotāji, lai attīstītu augstu sasniegumu
sporta vadību Latvijā un sekmētu Latvijas panākumu gūšanu augstu sasniegumu sportā.
Panākumu sekmējošs augstu sasniegumu sportā vadības modelis nav pārbaudīts
politikas plānošanas procesā, jo mainoties valdībai, mainās sporta nozares vadītāji un
noteiktās prioritātes.
Pētījumā izmantotie saīsinājumi
CSP – Centrālā statistikas pārvalde
FKSK – Fiziskās kultūras un sporta komiteja
IKP – Iekšzemes kopprodukts
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
LNSP – Latvijas Nacionālā sporta padome
LOF – Latvijas Olimpiešu fonds
LOK – Latvijas Olimpiskā komiteja
LOV – Latvijas Olimpiskā vienība
LR – Latvijas Republika
LSFP – Latvijas Sporta federāciju padome
LSIIDP – Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome
LSPA – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
LSPĀ – Latviešu Sporta padome ārzemēs
LSPBP – Latviešu Sporta padome brīvajā pasaulē
MK –Ministru kabinets
SOK – Starptautiskā Olimpiskā komiteja
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
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1. AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS UN SPORTISTU
STARPTAUTISKO PANĀKUMU TEORĒTISKAIS
PAMATOJUMS
1.1. Augstu sasniegumu sports un panākumi sportā
1.1.1. Augstu sasniegumu sporta būtība un raksturojums
Jau senās Grieķijas antīkajās olimpiskajās spēlēs galvenā uzmanība tika vērsta uz
uzvaru, un zaudējums bija liels kauns (Breivik, 1998). Antīkajās olimpiskajās spēlēs uzvara
nozīmēja visu – nebija otrās vietas, nebija balvas par piedalīšanos. Vienīgais mērķis – pirmā
vieta, labākais rezultāts (Crowther, 2015). Attīstoties sportam, barons Pjērs de Kubertēns 19.
gadsimtā olimpiskajās vērtībās iekļāva elitārismu un visiem vienādas iespējas. Kubertēns
attiecās pret augsta līmeņa sportistiem kā pret jaunu aristrokrātiju, kuras izcelsme ir pilnībā
egalitāra, kopš uzvara tiek noteikta tikai ar individuālu ķermeņa pārākumu un atlēta muskuļu
iespējām, pieaug apņēmība trenēties (Schantz, 2015).
Mūsdienās, 21. gadsimtā, augstu sasniegumu sportā ir velkamas paralēles ar grieķu
sportu. Tāpat kā Senajā Grieķijā, arī mūsdienās jebkura līmeņa sacensībās mērķis ir noteikt
uzvarētāju un apbalvot rezultatīvākos sportistus – uzvar augstākais sniegums. Augstu
sasniegumu sports ir sasniedzis augstu profesionālisma līmeni. Nozīmīgākais un plašākais
sporta pasākums pasaulē ir olimpiskās spēles. Katra sportista sapnis ir dalība šajā notikumā.
Reizi četros gados olimpiskajās spēlēs satiekas pasaules labākie sportisti. Cauri gadiem
olimpiskās spēles vienojušas dažādas valstis, kultūras, reliģijas un rases. Ne visi sporta veidi
ir iekļauti olimpisko spēļu programmā. Tomēr tas nenozīmē, ka citos sporta veidos būtu
mazāk iespēju sacensties, pierādīt sevi un gūt augstus sasniegumus. Olimpiskajām spēlēm,
pasaules un Eiropas čempionātam kvalificējas tikai labākie, tie, kuri spēj izpildīt kritērijus.
Tās ir augsta līmeņa sacensības. Skatītāji novērtē mūsdienu pieejamību augstu sasniegumu
sporta pasākumiem un sacensībām, tādām kā olimpiskās spēles, pasaules kauss regbijā,
kriketā vai futbolā, Lielbritānijas Premjerlīga futbolā, NBA un Grand Slam turnīrs tenisā vai
golfā (Hoye, Smith, Nicolson, Stewart, 2015). Taču mūsdienu sportā joprojām ir ticība
nepārtrauktam progresam un tiek gaidīti arvien jauni rekordi (Breivik, 1998). Saskaņā ar
profesora Nisbet (1980) ideoloģiju, nepārtrauktas attīstīšanās ideja, lai kļūtu arvien labāks,
zelta laiku piedzīvoja 18. gadsimtā Eiropā un tika sistematizēta izglītības periodā caur
racionālu, globālu un tehnisku attīstīšanos (Nisbet, 1994).
Pētniece un vairāku zinātnisko publikāciju autore De Bosscher par augstu sasniegumu
sporta disciplīnu uzskata disciplīnu, kas atbilst Starptautiskās Olimpiskās komitejas (turpmāk
tekstā – SOK) kritērijiem vai arī sasniedz minimālo pārstāvošo valstu skaitu pasaules
čempionātos (De Bosscher et al., 2007).
Augstu sasniegumu sports ir profesionāls šī vārda plašākajā nozīmē. Tas sevī ietver
smagu trenēšanos, tas ir augsta līmeņa sniegums, un bieži vien tas ir pilna laika darbs. Augstu
sasniegumu sports sen vairs nav nekaitīga amatieru nodarbe (Breivik, 1998). Augstu
sasniegumu sports attiecināms uz iespēju sacensties augstākajā līmenī un tam raksturīga
augsta konkurence – spriedze (Andersen, Ronglan, 2012; Torres, McLaughlin, 2015; Da
Costa, Miragaya, 2002).
Meira, Bastos, Bohme (2012) skatījumā nodarbošanās ar sportu ar mērķi sasniegt
augstāku līmeni un tādā veidā uzrādīt labus individuālos vai komandas rezultātus arī raksturo
augstu sasniegumu sportu (Meira, Bastos, Bohme, 2012). Augstu sasniegumu sports tiek
raksturots arī ar prasmju attīstīšanu, aizraušanos, sacensību, izcilību un rezultātu. Var
apgalvot, ka augstu sasniegumu sports tiek saistīts ar izcilību sasniegumos un vērtību, ko tāds
sasniegums prasa.
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Autori ir vienisprāt, ka augstu sasniegumu sporta pamati sākas ar līdzdalību sportā,
ņemot vērā to, ka visas ieinteresētās puses sadarbojas, lai virzītu sportistus uz izcilību.
Atšķirība starp „augstu sasniegumu sportu” un „sportu visiem” rodas brīdī, kad tiek runāts par
talantu identifikāciju un bērnu un jauniešu trenēšanu (De Bosscher, De Knop, Van
Bottenburg, Shibli 2006; Digel, 2005; Green, Houlihan, 2005; Sotiriadou, De Bosscheer,
2009, Smolianov, Zakus, Gallo, 2015). Svarīga ir pāreja no masu sporta uz augstu sasniegumu
sportu.
Mūsdienu augstu sasniegumu sports ir pilnībā atkarīgs no cilvēkiem un resursiem, kuri
ir vērsti uz sportistu. Lai arī olimpiskā medaļa var tikt pasniegta individuālam sportistam, tā
patiesībā ir komandas, kas atbalstījusi šo sportistu, panākumu un procesu atspoguļojums. Aiz
katra sportista stāv komanda. Tā ir sistēma, sākot ar 1) sportistiem, 2) treneriem,
3) medicīnisko personālu, ekipējuma nodrošinājumu, 4) zinātni, tehnoloģiju, 5) vadītājiem,
organizācijām, 6) sponsoriem, mārketingu, biznesu un arī 7) masu medijiem, žurnālistiem,
8) fanu klubiem, sabiedrību. Bieži vien sportisti ir paši savas karjeras attīstības skatītāji
(Joyce, Lewindon, 2014; Breivik, 1998).
Panākumi sportā prasa plānošanu ilgtermiņā, stabilitāti un uzticēšanos, viss – ar īpašu
vīziju snieguma uzlabošanai. Šādā veidā augstu sasniegumu sports vairs nav sasniedzamais
mērķis amatierim. Tas ir mērķis, kuram nepieciešama uzmanīga un apdomāta plānošana
(Joyce, Lewindon, 2014). Būt augstu sasniegumu sportistam nozīmē apvienot tehniskās un
taktiskās prasmes, fiziskās dotības un milzīgas psihisko un emocionālo spēku rezerves.
Augstu sasniegumu sporta centrā ir sportists. Mūsdienās augstu sasniegumu sportisti
lielā mērā atšķiras no augstu sasniegumu sportistiem agrākās paaudzēs. Sportā noteikumi un
mērķi var būt līdzīgi, bet procesi, kas tiek veikti, lai kļūtu par labāko pasaulē, ir acīmredzami
citādāki. Upurēšanās, lai kļūtu par labāko, ir bijusi vienmēr, bet, pieaugot sporta lomai –
nozīmīgumam un popularitātei uz pasaules skatuves, lēmums kļūt par sportistu ir karjeras
izvēle, kas prasa simtprocentīgu uzmanību un atdošanos, atmetot visu citu (Joyce, Lewindon,
2014). Profesori Torres, McLaughlin (2015) apgalvo, ka augstu sasniegumu sports ir
attiecināms uz nelielu sportistu grupu, kuri spēj būt pārāki, vai arī uz tādiem, kuriem ir
potenciāls būt pārākajiem sportā (Torres, McLaughlin, 2015).
Nepieciešamība būt labākajam sportistam attiecīgajā sporta veidā nebalstās tikai uz
sportista individuālajām spējām daudz trenēties. Senāk augstu sasniegumu sportistiem ārpus
sporta bija nepieciešams arī strādāt, lai spētu nodrošināt sevi ar iztiku. Viņiem pašiem bija
jārūpējas par savu veselību, atbilstošu uzturu, ekipējumu u. tml. Mūsdienās būt sportistam ir
profesija, tāpat kā būt grāmatvedim, santehniķim vai medmāsai. Pazīstamākie sportisti var
uzturēt sevi, pateicoties saviem nopelniem, uzvarām, un viņiem nav jāuztraucas par papildu
peļņas iespējām vai jāmeklē labākas rehabilitācijas programmas, nav pat pašiem jāiegādājas
sev sporta apavi. Tāpēc ir viegli domāt, ka mūsdienu sportistiem jāraizējas tikai par sportu.
Protams, tāds ir daudzu sporta menedžeru, kuri sportistu vietā cenšas risināt visas problēmas,
mērķis. Neapšaubāmi, tas veicina sportistu panākumus, bet tas palielina arī izmaksas. Šodien
sportisti nav zem mazāka spiediena kā sportisti agrāk, tikai šis ir citādāks spiediens.
Mūsdienās no jaunajiem sportistiem gaidām vairāk nekā jebkad agrāk. Gaidām ne tikai
lielisku sniegumu sacensībās. Mūsdienās sportisti saņem spiedienu arī no masu medijiem un
publikas, būdami paraugi, iedvesmas objekti, „zvaigznes”, kas šiem sportistiem ir arī liels
apgrūtinājums (Joyce, Lewindon, 2014).
Zinātnieki Swann, Moran, Piggott, veicot pētījumu par to, kā definēt augstu sasniegumu
sportistu, atklāja dažādas pretrunas. Pētījumā tika noteikti plaši raksturojumi, sākot ar
olimpisko medaļnieku un pasaules rekordistu, – līdz reģionālā un universitātes līmeņa
sportistam. Pētījumos ar terminu augstu sasniegumu sportists tiek aprakstīti atlēti, ņemot vērā
dažādus kritērijus. Visbiežāk pieminētais raksturojums ir dalība nacionāla un starptautiska
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līmeņa sacensībās. Tiek pieminēta arī pieredze sportā – cik ilgu laika periodu sportists
nodarbojas ar konkrēto sporta veidu (Swann, Moran, Piggott, 2014).
Pētniece De Bosscher (2015) augstu sasniegumu sportistus definē divējādi. Par augstu
sasniegumu sportistu tiek uzskatīts sportists, kurš individuāli vai kā daļa no komandas ir
ierindojies Top 16 pasaules rangā savā sporta veidā – disciplīnā vai Top 12 jebkurā citā
identiskā kontinentālā rangā. Otrs definējums augstu sasniegumu sportistu raksturo kā
sportistu, kurš tieši vai netieši saņem finansējumu vai citus pakalpojumus no atbalsta
programmas, kura tiek valstiski finansēta vai vadīta ar mērķi gūt panākumus kādā no šādiem
līmeņiem: olimpiskās spēles, pieaugušo pasaules čempionāts, pieaugušo kontinenta
čempionāts (piemēram, Eiropas, Āzijas, Panamerikas) savā sporta veidā (De Bosscher, Shibli,
2015). Raksturojot augstu sasniegumu sportistu, pētniece arī nosaka sacensību līmeni, kurās
sportists piedalījies individuāli vai kā daļa no komandas, minot Eiropas čempionātu, pasaules
čempionātu, olimpiskās spēles vai citas sacensības, kuras ir pielīdzināmas iepriekš minētajām.
Atzīmējot arī to, ka dalība šajās sacensībās ir bijusi pēdējā gada laikā (De Bosscher et al.,
2007).
Augstu sasniegumu sports kā termins zinātnieka Bouchout (1993) skatījumā tiek
attiecināts uz sportistiem, kuri no nacionālo autoritāšu puses tiek atzīti kā valsts pārstāvji vai
kuriem ir potenciāls piedalīties galvenajos sporta pasākumos, piemēram, olimpiskajās spēlēs,
pasaules un Eiropas čempionātos (Bouchout, 1993). Savukārt ģenētikas speciāliste, profesore
Ostrander (2009), raksturojot augstu sasniegumu sportistu, norāda, ka tie ir sportisti, kuri
attiecīgajā sporta veidā piedalījušies galvenajās sacensībās, ieskaitot dalību valsts, kontinenta
un pasaules čempionātos, kā arī citās sacensībās, kurās dalībnieku saraksts veidojas lielas
konkurences rezultātā (Ostrander, Huson, Ostrander, 2009). Augstu sasniegumu sportisti, pēc
definīcijas, konsekventi pārspēj sev līdzīgos augstākajā pakāpē (Ericsson, Charness,
Feltovich, Hoffman, 2006).
Pētniece Druzhevskaya (2008), definējot sportistu statusu, izdala vairākus sasniegumu
līmeņus: kontroles – veselīgi brīvprātīgie; vidējie sportisti – reģionālo sacensību dalībnieki ar
pieredzi attiecīgajā sporta veidā ne mazāku kā četri gadi; „vidus-elite” – starptautisko
sacensību dalībnieki; elite – sudraba vai bronzas medaļas ieguvēji pasaules čempionātos,
pasaules kausos, olimpiskajās spēlēs vai arī medaļas ieguvēji Eiropas čempionātos; augsta
elite – pirmās vietas jeb zelta medaļas ieguvējs pasaules čempionātā, pasaules kausā vai
olimpiskajās spēlēs (Druzhevskaya, Ahmetov, Astratenkova, Rogozkin, 2008).
Pētījuma autores Sotiriadou un Shilbury (2009) pētījumā par augstu sasniegumu
sportistu attīstīšanu terminu augsti sasniegumi attiecina uz sportistiem, kuri piedalījušies
olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātos, kā arī uz sportistiem, kuri profesionāli spēlē
kriketu, futbolu vai regbiju (Sotiriadou, Shilbury, 2009).
Katrā valstī un katrā sporta federācijā var pastāvēt noteikts augstu sasniegumu sportista
definējums, ņemot vērā noteiktu grupēšanas sistēmu pēc sportistu sasnieguma līmeņa (Pfister,
2011).
Latvijas Sporta likumā, kas ir sporta nozares pamatlikums, netiek skaidrots, kas ir
augstu sasniegumu sports. Lai arī Sporta likuma pantos tiek pieminēts „augstas klases
sasniegumu sports”, „izcili sasniegumi sportā” un „valsts labākie sportisti”, tomēr
skaidrojuma, uz ko tieši šis apzīmējums ir attiecināms, iztrūkst (LR Saeima, 2002b).
Sporta politikas pamatnostādnēs 2004. – 2009. gadam, kuras ar MK rīkojumu 2010.
gadā tika pagarinātas līdz 2012. gadam, termins augstu sasniegumu sports skaidrots kā sports
nacionālo un starptautisko sacensību līmenī, ieskaitot treniņu procesu, lai tām sagatavotos
(LR MK, 2004). 2013. gada decembrī pieņemtajās Sporta politikas pamatnostādnēs 2014. –
2020. gadam lietotais termins augstu sasniegumu sports skaidrots jau plašāk – jauniešu (sākot
no 15 gadu vecuma (ir atsevišķi sporta veidi, kuros vecums 14 – 15 gadu nav uzskatāms par
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sākumu augstu sasniegumu sportam – tam ir jābūt jau no 12 gadu vecuma)), junioru/kadetu
un pieaugušo/valsts izlases komandu kandidātu un dalībnieku gatavošanās, lai pārstāvētu
valsti un piedalītos starptautiskajās sporta sacensībās ar mērķi sasniegt augstus rezultātus, un
viss, kas saistīts ar mācību – treniņu darba un sacensību organizatorisko, metodisko,
finansiālo, zinātnisko, medicīnisko, tehnisko u.c. nodrošinājumu atbilstoši augstu sasniegumu
sporta kritērijiem (LR MK, 2013). Pamatnostādnēs gan netiek konkrētāk aprakstīti pieminētie
augstu sasniegumu sporta kritēriji. Jāatzīmē, ka augstu sasniegumu sporta kritēriji tiek
noteikti MK noteikumos par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru, jo viena no valsts finansētājām programmas
„Sports” apakšprogrammām ir „Balvas par izciliem sasniegumiem sportā”. Attiecīgi - valsts
finansē šo programmu un MK noteikumos nosaka kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas
par izciliem sasniegumiem sportā (LR MK, 2012b).
Latvijas Olimpiskā komiteja (turpmāk tekstā - LOK) ir izstrādājusi kritērijus finansiālā
atbalsta noteikšanai olimpisko individuālo sporta veidu federācijām, lai sadalītu finanšu
līdzekļus, kas piešķirti no IZM valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports”
apakšprogrammas 09.21.00 „Augstas klases sasniegumu sports”. No šiem kritērijiem izriet, ka
finansējums tiek piešķirts par sportistu piedalīšanos olimpiskajās spēlēs un izcīnītajām vietām
olimpiskajās disciplīnās olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātos (1. – 16. vieta), Eiropas
čempionātos (1. – 12. vieta) un sacensībās, kas pielīdzināmas pasaules vai Eiropas
čempionātiem: Tenisā – 4 Grand Slam turnīri – Australian Open, French Open, Wimbledon
un US Open (1. – 12. vieta); Golfā (Starptautiskās Golfa federācijas noteiktajiem galvenajiem
golfa turnīriem pasaulē – 1. – 12. vieta) un Jātnieku sportā (pasaules kausa finālā vai zonālajās
sacensībās – 1. – 12. vieta). Par pasaules kausa posmos vai pasaules kausa kopvērtējumā
izcīnītajām 1. – 16. vietām un par citās augstākās kategorijas sacensībās vai pasaules rangā
izcīnītajām 1. – 12. vietām, rēķinot kopā ne vairāk kā divus labākos rezultātus sezonā (LOK,
2016).
Organizatoriski un finansiāli, ar mērķi uzlabot treniņu darba kvalitāti, kas varētu
nodrošināt augstas klases rezultātu sasniegšanu oficiālās starptautiskās sacensībās, Latvijas
labākos sportistus atbalsta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Olimpiskā vienība”
(turpmāk tekstā – LOV). LOV ir izstrādāti noteikumi sportistu individuālajos vasaras un
ziemas sporta veidos olimpiskajās disciplīnās pieteikšanai, iekļaušanai un darbībai LOV
sastāvos. Tikai tie sportisti, kuri atbilstoši kritērijiem iekļūst LOV sastāvā, saņem minēto
atbalstu. Sportistu var iekļaut LOV A sastāvā, ja viņš/viņa izcīnījis 1. – 8. vietu olimpiskajās
spēlēs vai pasaules čempionātā vai 1. – 3. vietu Eiropas čempionātā, kā arī, ja izcīnīta 1. – 6.
vieta pasaules kausa kopvērtējumā sporta veidos, kuros sacensības notiek vairākos sacensību
posmos un tiek noteikts kopvērtējuma uzvarētājs. Sportistu var iekļaut LOV B sastāvā, ja
viņš/viņa izcīnījis 9. – 12. vietu olimpiskajās spēlēs vai pasaules čempionātā, kā arī, ja izcīnīta
4. – 8. vieta Eiropas čempionātā. Sportistu var iekļaut LOV B sastāvā arī tad, ja izcīnīta 7. –
10. vieta pasaules kausa kopvērtējumā vai 1. – 3. vieta Eiropas kausa kopvērtējumā sporta
veidos, kuros sacensības notiek vairākos sacensību posmos un tiek noteikts kopvērtējuma
uzvarētājs, pasaules vai Eiropas junioru čempionātā līdz 23 gadiem, vai pasaules Jaunatnes
olimpiskajās spēlēs.
LOV C sastāvā tiek iekļauti sportisti vecumā līdz 23 gadiem, ja viņš/viņa, apsteidzot
vismaz ½ no attiecīgo sacensību dalībniekiem, ir kvalificējies olimpiskajām spēlēm vai
izcīnījis 13. – 16. vietu pasaules čempionātā, 9. – 12. vietu Eiropas čempionātā, 4. – 6. vietu
pasaules vai Eiropas junioru čempionātā līdz 23 gadiem; 1. – 6. vietu pasaules vai Eiropas
junioru vai jauniešu čempionātā vecumā no 16 līdz 18 gadiem, 4. – 8. vietu pasaules
Jaunatnes olimpiskajās spēlēs vai 1. – 3. vietu Eiropas Jaunatnes olimpiādē (LOV, 2015).
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Arī Latvijas Sporta federāciju padome (turpmāk tekstā - LSFP) ir izstrādājusi valsts
budžeta līdzekļu sadales augstu sasniegumu sporta kritērijus. Latvijas Sporta federāciju
padome atbilstoši LSFP statūtiem ir sporta nozares patstāvīga Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīto sporta federāciju apvienība, kura atbilstoši Sporta
likumam pārstāv un īsteno atzīto sporta federāciju kopīgās intereses (LSFP, 2014b). Valsts
budžeta līdzekļi LSFP tiek sadalīti sporta veidu federācijām proporcionāli iegūto punktu
skaitam saskaņā ar LSFP izstrādātu detalizētu tabulu, kurā uzskaitīts sacensību līmenis
(olimpiskās spēles; pasaules čempionāts; Eiropas čempionāts; pasaules kauss (kopvērtējums);
Eiropas kauss (kopvērtējums); pasaules čempionāts junioriem; Eiropas čempionāts junioriem;
pasaules čempionāts jauniešiem; pasaules jaunatnes olimpiāde; Eiropas čempionāts
jauniešiem; Eiropas Jaunatnes olimpiāde) izcīnītā vieta un konkurences lielums –
olimpiskajos sporta veidos un disciplīnās, neolimpiskajos sporta veidos un disciplīnās, kuru
starptautiskās federācijas ir atzītas SOK vai ir biedri Starptautiskajā sporta federāciju
asociācijā (GAISF), neolimpiskajos sporta veidos un disciplīnās, kuru starptautiskās
federācijas nav atzītas SOK vai nav biedri GAISF, bet atbilst citām LSFP noteiktajām
prasībām (LSFP, 2015).
Augstu sasniegumu sporta būtība ir uzvaras gūšana vietējā un starptautiskā sporta arēnā,
kas sporta pamatā ir jau no tā pirmsākumiem. Mūsdienās uzvaras guvēji ir, galvenokārt,
profesionāli sportisti, kuri ir pieņēmuši karjeras izvēli kļūt par profesionāliem sportistiem,
tādējādi sevi simtprocentīgi veltot sportiskajiem sasniegumiem. Apkopojot izstrādātos
organizāciju kritērijus finansējuma un naudas balvu piešķiršanai par sasniegumiem sportā,
jāsecina, ka augstu sasniegumu sportu Latvijā raksturo konkrēti sacensību līmeņi un izcīnītās
vietas tajās. Latvijas situācija atbilsts teorētiķu nostādnēm par augstu sasniegumu sporta
definējumu, piemēram, pētnieces De Bosscher definējums tam, kas ir augstu sasniegumu
sportists – izcīnīta Top 16 vieta pasaules rangā vai Top 12 jebkurā citā identiskā kontinentālā
rangā vai, ņemot vērā sacensību līmeni, kurās sportists piedalījies – Eiropas čempionāts,
pasaules čempionāts, olimpiskās spēles vai citas sacensības, kuras ir pielīdzināmas iepriekš
minētajām.
1.1.2. Augstu sasniegumu sporta panākumu nozīme
Augstu sasniegumu sporta neatņemama sastāvdaļa ir panākumi. Skaidrojumu tam,
kāpēc augstu sasniegumu sports ir saistošs un daudzos gadījumos visā pasaulē tajā tiek
ieguldītas lielas naudas summas, ir neskaitāmi daudz, un tie iekļauj sevī arī starptautisku un
diplomātisku atpazīstamību, ideoloģisku sacensību un ticību tam, ka starptautiskie panākumi
sportā veicina arī valsts politiskos labumus (Chelladurai, 2006). Augstu sasniegumu sportam
ir arī sociāla funkcija, piemēram, kopīguma, integrēšanās un piederības sajūtu attīstīšana
(Torres, McLaughlin, 2015; Hallmann, Breuer, Kühnreich, 2013). Sporta un augstu
sasniegumu sporta pasākumi veicina dažādu etnisko grupu un šķiru integrēšanos sabiedrībā
(Müller, van Zoonen, de Roode, 2008; Niemann, Brand, 2008), iemāca tādas vērtības kā
godīgas spēles princips (Bockrath, Franke, 1995) un veicina sabiedrības labsajūtu (Forrest,
Simmons 2003). Sasniegumi augstu sasniegumu sportā veicina patriotismu, valstisko
piederību un lepošanos ar savu valsti (Hong, 2011). Augstu sasniegumu sports tiek plaši atzīts
kā vērtība, kura pozitīvi ietekmē sabiedrību, vairojot patriotismu un laimi vai labsajūtu.
Pētnieki Grix un Carmichael (2011), analizējot investīciju pieauguma augstu
sasniegumu sportā iemeslus, valstu intereses pamato ar sporta cikliskuma modeli, attēlojot
augstu sasniegumu sporta un tautas sporta attiecību apļveida kustībā. Panākumi augstu
sasniegumu sportā sekmē gan valsts starptautisko prestižu, gan iedzīvotāju labsajūtu,
palielinot iedzīvotāju, kas nodarbojas ar sportu, skaitu. Savukārt iepriekšminētā rezultātā tiek
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uzlabota sabiedrības veselība un palielinās iespējas pamanīt jaunos talantus sportā, nodrošinot
panākumus augstu sasniegumu sportā nākotnē (Grix, Carmichael, 2011).
Sporta un augstu sasniegumu sporta pasākumi attīsta starptautisko komunikāciju
(Galtung, 1984) un tiem ir ekonomiska vērtība (Wicker, Prinz, Hanau, 2012). Panākumi
augstu sasniegumu sportā ir galvenā pētījumu tēma sporta ekonomikā un sporta vadībā
(Hallmann, Breuer, Kühnreich, 2013). 2013. gadā veiktā pētījuma rezultāti norāda uz to, ka
augstu sasniegumu sporta un augstu sasniegumu sportistu finansiāla atbalstīšana var tikt
uzskatīta par politisku instrumentu sociālajai integrācijai (Hallmann, Breuer, Kühnreich,
2013).
Sporta panākumi bieži tiek izmantoti kā politisks ierocis. Sportam kā politiskam
resursam ir gara vēsture gan starpvalstu attiecībās, gan iekšpolitikā, mēģinot radīt valstiskuma
apziņu pilsoņu vidū. Kā apgalvo profesors Levermore, augstākā līmeņa sportisti vai komandas
parasti pārstāv nāciju starptautiska līmeņa sacensībās, un valsts izlase, komanda parasti
asociējās ar visu valsti kopumā (Levermore, 2004). Savukārt kādreizējais SOK prezidents
Brundage bija nelokāms savā pārliecībā, ka sports un politika ir jomas, kuras nav iespējams
skatīt kopīgi un risināt ar tām jautājumus. Viņš uzskatīja, ka sports, līdzīgi kā mūzika un cita
izklaidējošā māksla, ir augstāki par politiku, jo „cilvēki ir norūpējušies par sportu, nevis
politiku vai biznesu” (International Olympic Committee, 1968). Tomēr šie apgalvojumi
nesakrīt ar valstu rīcību un vēsturē pieredzēto „piespiedu diplomātijas” gadījumu izpausmēm,
kad valstis, politisku motīvu vadītas, izvēlas boikotēt olimpiskās spēlēs, kā tas notika
Maskavas un Losandželosas olimpisko spēļu gadījumos, vai politisko nesaskaņu
atspoguļojums ūdenspolo mačā starp Ungāriju un PSRS 1956. gadā (Reid, 2011). Tāpat ir
pārliecinoši pierādījumi un pazīmes, ka sports tiek izmantots ārpolitikas mērķu sasniegšanai
daudzu valstu izpildījumā. Starptautiska sportiska veiksme, vai tā būtu kādas valsts izlases,
komandas vai indivīda sacenšanās ārzemēs, vai arī veiksmīga liela sporta pasākuma rīkošana,
dod valstij iespēju piesaistīt citus ar savām vērtībām un kultūru, radot īpašu tēlu ārvalstu
sabiedrībai un izveidojot labvēlīgu iespaidu, kā arī palielinot izpratni par šo valsti ārvalstu
publikas vidū (Potter, 2009).
Apkopojot panākumu augstu sasniegumu sportā nozīmi, redzams, ka tā ir ļoti plaša un
daudzpusīga, un aptver dažādas sporta funkcijas. Luika S. (2012) ir apkopojusi sporta sešas
pamatfunkcijas: izglītības, veselības, sociālā, kultūras, ekonomiskā un politiskā funkcija
(Luika, 2012). Tomēr, jāsecina, ka panākumu augstu sasniegumu sportā nozīmi nav iespējams
izdalīt pa funkcijām. Atsaucoties uz Grix un Carmichael pieminēto sporta cikliskuma modeli,
un augstu sasniegumu sporta un tautas sporta attiecību apļveida kustībā, konstatējama līdzīga
situācija. Panākumu ietekme uz sabiedrību dažādos līmeņos nav nodalāma viena no otras.
Panākumu nozīme sportā apkopota 1. attēlā.
Apzinoties panākumu augstu sasniegumu sportā nozīmīgumu, nosakāma arī valsts
būtiskā loma un ietekme sporta attīstībā. Līdz ar to arī augstu sasniegumu sporta attīstība
nevar notikt bez sporta vadības plānošanas. Pētnieki Hoye, Nicholson un Houlihan, analizējot
valdības lomu sportā, ar „sporta politiku” pamato augstu sasniegumu attīstīšanu, antidopinga
pasākumus sportā, pieaugošu ar sportu nodarbojošos skaitu un sporta sistēmu darbības
uzlabošanu (Hoye et al., 2010).
Termins sporta politika attiecināms uz dažādām situācijām jeb noteiktu darbību
kopumu, kas vērsts uz sabiedrības sportisko aktivitāšu organizēšanu (Bergsgard et al., 2007).
Sporta politika ir arī vispārīgas vadlīnijas, kuras ievēro sporta organizācijas, lai realizētu tās
mērķus (Hums, Maclean, 2008). Minētās definīcijas attēlo to, ka sporta politika pastāv gan
valstiskās, gan privātās organizācijās dažādos līmeņos (valstiskā, reģionālā un vietējā
mēroga), dažādai mērķauditorijai – bērni, jaunieši, pieaugušie, seniori) un šīm politikām var
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būt arī dažādi mērķi. Mērķis var būt sabiedrības labklājība, izglītība caur sportu vai arī
atbalsts sportistiem, lai tie gūtu starptautiskus panākumus (Houlihan, Green, 2008).
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Tv pārraides;
Reklāmas;
Sporta preces;
Pozitīvas emocijas;
Kopīguma sajūta;
Integrēšanās sabiedrībā;
Sabiedrības labsajūta;
Patriotisms;
Nacionālā pašapziņa;
Nacionālā identitāte;
Sabiedrības saliedētība;
Antidopinga pasākumi;
Noziegumu mazināšanās.

1. attēls. Panākumu nozīme sportā (autores izstrādāts)
Sporta politika un, it īpaši, – sabiedrības atbalsts augstu sasniegumu sportam tiek
pamatots dažādos veidos dažādos laika periodos un valstīs. Valdības ieguldījums sportā,
piemēram, tiek pamatots kā ilgtermiņa ieguldījums veselībā, militārajos panākumos,
piederības izjūtā valstij, patriotismā, sociālajā mierā un kā noziegumu mazināšanas veids.
Tomēr nesportiskie mērķi ataino pieaugošo sporta politizēšanu. 1950. un 1960. gados
Padomju Savienība un citas Austrumeiropas valstis sāka pielietot sportu sistemātiski, lai
sasniegtu nozīmīgus mērķus. Kā teicis Heinemann (1996): „augstu sasniegumu sports
(Centrālvācijā) funkcionēja kā pārākuma simbols komunistu ekonomikā un kā komunistu
politiskās kārtības vēstnesis”.
No 1952. līdz 1988. gadam Vācijas Demokrātiskā Republika un Padomju Savienības
bloka valstis sporta attīstībā bija priekšā pārējām valstīm, ko pierāda, piemēram, olimpiskajās
spēlēs izcīnīto medaļu skaits. Lielā mērā Padomju Savienības un Austrumvācijas sportistu
panākumi olimpiskajās spēlēs un citās starptautiskajās sacensībās veicināja pieaugošo interesi
par nepieciešamību sporta politikā vairāk iesaistīt valdību arī citās, ārpus komunistiskā bloka
esošajās valstīs (Chalip, Johnson, 1996; Farmer, Arnaudon, 1996; Green, Oakley, 2001). Tā
rezultātā laika posmā no 1970. līdz 1980. gadam vairākas valstis ieviesa daudz aktīvāku
sporta politiku, lai attīstītu augstu sasniegumu sportu. Lai arī kā, šajā periodā sporta politikas
attīstību sāka ietekmēt daudz egalitārākas vērtības un nozīmīgāki pamatojumi, ieskaitot
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uzlabotu sabiedrības veselību, ekonomisko attīstību un sabiedrības saliedētību. Sporta
politikai bija jābalansē starp egalitāriem un dzīves apstākļus uzlabojošiem mērķiem no vienas
puses un panākumiem augstu sasniegumu sportā no otras puses (Bergsgard et at., 2007).
Visbiežāk pētījumos tiek analizēta valstu motivācijai ieguldīt līdzekļus augsta līmeņa
sportā un lielus sporta pasākumu uzņemšanā. Un tas, ko valstis plāno sasniegt caur šīm
investīcijām. Sports kā kulturāls fenomens var tikt izmantots no valdību puses, īstenojot gan
starptautiskos, gan iekšpolitikas mērķus. Iekšpolitikā valstis ir izmantojušas sportu, lai tas
kļūtu saistošs ap valsts kopīgajiem panākumiem un pieredzi (Tomlinson, Young, 2006).
Autori Bergsgard et al. (2007) pierādīja, ka nacionālās valdības uzskata sportu par
svarīgu ekonomisku un sociālu aspektu trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, sportam ir spēcīga kulturāla
nozīme daudzās attīstītajās valstīs, tas uzskatāmi parādīts ar mediju lielo uzmanību, kas tiek
pievērsta nacionālo komandu panākumiem un atbalsts galveno stadionu celtniecībai un citai
sporta infrastruktūrai no publiskajiem naudas līdzekļiem. Otrkārt, sports tiek uzskatīts kā
resurss, kas var tikt pielietots, lai sasniegtu ne tikai sportiskus mērķus, piemēram, lai
demonstrētu politisko ietekmi, cīnītos ar sociālo neiekļaušanu, samazinātu bērnu
aptaukošanos, uzlabotu ekonomisko attīstību un veicinātu pilsētas reģenerāciju. Treškārt,
sports ir multidimensionāls, un tas nav tikai sabiedriskais labums, bet arī svarīgs labklājības
rādītājs un ekonomiskās aktivitātes aspekts. Tādā veidā tas var dot ieguldījumu daudzos
veidos, lai sasniegtu valdības mērķus ārpus sporta politikas, kas ir centrēti uz noderīgiem
sporta aspektiem, piemēram, augstu sasniegumu sportistu snieguma uzlabošana un arvien
lielāks ar sportu nodarbojošos skaits (Hoye et al., 2010).
Valsts sporta politika augstu sasniegumu sporta nozarē katrā valstī atšķiras. Daudzas
valstis – gan kapitālistiskās, gan komunistiskās un jaunattīstības valstis – redz sportu kā
nozīmīgu nozari, kaut vai, ņemot vērā olimpisko medaļu skaita tabulu, kas parāda ne tikai
valsts vietu sporta pasaulē, bet arī plašākā starptautiskā kontekstā (Hilvoorde, Elling, Stokvis,
2010). Augstu sasniegumu sporta sistēmas Lielbritānijā, Austrālijā un Jaunzēlandē vada
valsts, tomēr ciešā sadarbībā ar nacionālajām sporta federācijām, augstskolām un sporta
nodibinājumiem. Pretstatā iepriekšminētajam, Skandināvijas valstīs augstu sasniegumu
sportu, un patiesībā, – visu sportu vada neatkarīgas, brīvprātīgas sporta federācijas, kuras vada
politikas veidošanu un augstu sasniegumu sporta sistēmu izveidošanu. Valsts ir resursu
nodrošinātājs, pārsvarā – finansiālo, bet tajā pašā laikā ir „rokas stiepiena attālumā” no
stratēģisko un ikdienas lēmumu pieņemšanas (Andersen et al., 2015).
Augstu sasniegumu sporta centrā ir panākumi. Savukārt sporta panākumi sabiedrībā
pirmkārt veic sociālo funkciju – saliedējot sabiedrību, attīstot piederības izjūtu, vairojot
patriotisma izjūtu, laimi un labsajūtu. Panākumiem augstu sasniegumu sportā ir nozīme arī
valstu starptautiskajās attiecībās – jau gadiem ilgi valstis mērojas ar sportiskajiem
sasniegumiem, tādējādi demonstrējot savu varenību.
Augstu sasniegumu sports ir sporta neatņemama sastāvdaļa, kura ir vērsta uz panākumu
gūšanu vietējā un starptautiskā mērogā. Taču augstu sasniegumu sporta panākumiem ir
nozīme valsts iekšpolitikā un ārpolitikā, kas nozīmē, ka ir jāapzina augstu sasniegumu sporta
vadības priekšnosacījumi, lai varētu veikt sekmīgu augstu sasniegumu sporta vadību valsts
līmenī.

1.2. Augstu sasniegumu sporta attīstības priekšnosacījumi
No teorētiskā viedokļa augstu sasniegumu sporta definējumam ir ļoti plaša viedokļu un
pieeju dažādība. Tāpēc promocijas darba ietvaros ar terminu augstu sasniegumu sports tiek
saprasts Latvijas 2013. gada decembrī pieņemtajās Sporta politikas pamatnostādnes 2014. –
2020. gadam lietotais termins – jauniešu (sākot no 15 gadu vecuma (ir atsevišķi sporta veidi,
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kuros vecums 14–15 gadi nav uzskatāms par sākumu augstu sasniegumu sportam – tam ir
jābūt jau no 12 gadu vecuma)), junioru/kadetu un pieaugušo/valsts izlases komandu kandidātu
un dalībnieku gatavošanās, lai pārstāvētu valsti un piedalītos starptautiskajās sporta
sacensībās ar mērķi sasniegt augstus rezultātus, un viss, kas saistīts ar mācību – treniņu darba
un sacensību organizatorisko, metodisko, finansiālo, zinātnisko, medicīnisko, tehnisko u.c.
nodrošinājumu atbilstoši augstu sasniegumu sporta kritērijiem (LR MK, 2013).
Termina sporta attīstība skaidrojumam ir pievērsušies daudzi sporta nozares teorētiķi.
Bramham et.al. (2001) ierosināja, ka termins sporta attīstība ir strīdīgs. Autors ieteica, ka
termins „tiek lietots, lai aprakstītu procesus, politikas un prakses modeli, kas raksturo
integrēto pieeju darbam, kas tiek ieguldīts, lai nodrošinātu sportošanas iespējas”. Profesors
Watt (2003) piebilda, ka sporta attīstības koncepts ir „turpināt virzīt uz priekšu jaunas
iniciatīvas un izcīnīt citādas uzsvaras atšķirīgos apstākļos sportiskajā vidē” (Watt, 2003).
Zinātnieks Eady (1993) piedāvāja citu skatījumu uz sporta attīstību, ka organizāciju un
personu viedokļi mainās sporta attīstības procesu robežās: „sporta attīstība sekmē un ievieš
pozitīvas pārmaiņas organizāciju un cilvēku uzvedībā, kura ir plānota, strukturēta un uz
panākumiem orientēta”. Profesors Watt (2003) piekrita, ka sporta attīstība nav darbība tikai,
lai attīstītu sportu, bet arī, lai attīstītu a) cilvēkus ar sportu un b) lai sporta organizācijas vairāk
atbalstītu sportu. Viņš ierosināja, ka sporta attīstība ir „nodrošināt un uzlabot iespējas
cilvēkiem iesaistīties sportā jebkurā līmenī, kas vislabāk atbilst viņu iespējām un apmierina
viņu intereses” (Watt, 2003). Tas ir arī process, kas paaugstina iespējas cilvēkiem dažādā
vecumā, ar dažādām interesēm un iespējām iesaistīties, uzlabo viņu prasmes un ļauj izcelties
viņu izvēlētajās sportiskajās aktivitātēs (Eady, 1993). Profesors Watt (2003) pierādīja, ka
zinātnieka Eady’s (1993) sporta attīstības definējuma būtība nedaudz līdzinās sporta vadības
definējumam, kas rūpējas par visu līmeņu interesēm, iespējām un vēlmēm.
Augstu sasniegumu sporta attīstības plānošana nav vienkārši organizatorisko darbību
pārredzamības un efektivitātes izvērtējums. Tā atspoguļo resursu, kas nepieciešami, lai
attīstītu augstu sasniegumu sportistus, koordinēšanu, un rada nepieciešamību pēc
izsmalcinātas pieejas, izstrādājot augstu sasniegumu sporta attīstības vadlīnijas. Šī
izsmalcinātība izpaužas caur profesionālas, specializētas komandas nepieciešamību un
mērķtiecīgas praktiskās darbības (Emery et.al., 2012). Minētie komponenti tiek uzskatīti par
būtiskiem veiksmīgā augstu sasniegumu sporta attīstības sistēmā. Uzlabota izsmalcinātība un
profesionālisms augstu sasniegumu sporta vadībā dod rezultātu pasaules čempionātos un
olimpiskajās spēlēs (Schulenkorf et al., 2016).
Jāapzina arī augstu sasniegumu sporta nodrošināšanā iesaistītās organizācijas un
personas. Schulenkorf, Sherry un Phillips (2016) uzskata, ka augstu sasniegumu sporta
nodrošināšanā ir iesaistīta valdība, valstiskas un nevalstiskas organizācijas, klubi un
universitātes. Iesaistītās personas ir treneri, brīvprātīgie, dažādi starpnieki, administrācija,
menedžeri, augstu sasniegumu sporta menedžeri, sporta zinātnieki, sporta ārsti, ģimenes
locekļi un pat draugi. Augstu sasniegumu sporta vadībā svarīga stratēģiskās plānošanas daļa ir
darbinieki – personāls, treneri un augstu sasniegumu sporta menedžeri, kuriem jābūt
spējīgiem nodrošināt iepriekšminēto (Schulenkorf et al., 2016).
Līdz ar to ir jāapzina priekšnosacījumi augstu sasniegumu sporta attīstībai. Augstu
sasniegumu sporta attīstību ietekmē vairāki faktori. Pēc profesora Chelladurai (2009) domām,
ieguldījumi un resursi variē un ir atkarīgi no vēlamajiem rezultātiem, kas sistēmai jāsasniedz.
Tie parasti ir saistīti ar finansiālajiem resursiem, materiālajiem resursiem (ekipējums) un
cilvēkresursiem (sportisti, praktizējoši ārsti, treneri). Procesi ir nepieciešami, lai sasniegtu
sistēmas vēlamos rezultātus. Rezultāti var būt, piemēram, medaļas. Visbeidzot, apkārtējā vide
ietekmē citus faktorus vai sistēmas daļas. Ar apkārtējo vidi tiek saprasti valstī vai teritorijā
pastāvošie sociālie, kultūras, politiskie un ekonomiskie aspekti (Chelladurai, 2009). Taču Lyle
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(1997) uzsver, ka augstu sasniegumu sporta attīstību ietekmē: ieguldījumi/resursi; process;
rezultāti un apkārtējā vide (Lyle, 1997).
Viens no pirmajiem pētniekiem, kurš mēģināja noteikt galvenos elementus, kas jāņem
vērā, lai gūtu olimpiskus panākumus, ir Clumpner (1994). Viņš norādīja, ka svarīgs ir ilgstošs
finansiālais atbalsts sportistiem un sporta infrastruktūrai, kā arī koncentrēšanās uz noteiktiem
sporta veidiem (pārsvarā – olimpiskajiem) un talantu sportā (Andersen et al., 2015).
Pētniece Sotiriadou (2008) norāda, ka augstu sasniegumu sporta attīstība nebūt nav
lineārs process. Viņa skaidro, ka veiksmīgs augstu sasniegumu sporta attīstības process ietver
sevī daudz un dažādas – stratēģiskas un taktiskas – darbības. Tajā skaitā, – sporta attīstības jeb
talantu attīstības programmas, pielāgotas konkrētam sporta veidam un līdzdalības līmenim,
ņemot vērā iesaistīšanas, noturēšanas un pārejas, kā arī attīstības līmeni sportā. Arī atbalsts
sportistiem viņu karjeras laikā, nodrošinot viņus ar stipendijām un treneriem, un atbalsts arī
pēc karjeras beigām – psihologs un piemērotas izglītības programmas. Svarīga ir arī dažādu
pasākumu, piemēram, treniņnometņu un sacensību struktūra, kura atspoguļo sportista
attīstības līmeni. Būtisks komponents ir arī sporta būves, tehnoloģijas un ekipējums, kas ir
nepieciešams, lai trenētos, piedalītos sacensībās un virzītu sportistu uz attīstību un
panākumiem.
Balstoties uz augstu sasniegumu sporta attīstības sistēmu pētījumu sešās valstīs –
Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā un Lielbritānijā, Francijā, Spānijā, Oakley
un Green (2001) norāda uz desmit līdzīgām iezīmēm pētījumā apskatītajās valstīs, kas var tikt
ņemtas vērā kā pamats modelī vai sistēmā. Minētās desmit raksturīgākās pazīmes attēlo
vispārīgas pieejas augstu sasniegumu sporta problēmas uzlabošanai tā vietā, lai reaģētu uz
sociāliem, politiskiem un ekonomiskiem elementiem katrā valstī. Oakley un Green (2001)
noteiktās desmit pazīmes:
1. Skaidri saprotama dažādu iesaistīto organizāciju loma un efektīva komunikācijas
sistēma, kura uztur vadības sistēmu.
2. Nesarežģīta pārvalde /administrācija/ starp kopīgām sporta un politikas robežām.
3. Efektīva sistēma statistiskai talantu un augstu sasniegumu sportistu progresa
noteikšanai un kontrolei /pārraudzībai/.
4. Sporta pakalpojumu nodrošinājums, lai izveidotu izcilu kultūru, kurā visi komandas
dalībnieki (sportisti, treneri, menedžeri, zinātnieki) var savstarpēji mijiedarboties ar citiem
formālā un neformālā veidā.
5. Labi strukturētas sporta sacensību programmas ar starptautisku sacensību klāstu.
6. Labi attīstītas un specifiskas būves, prioritāra pieeja augstu sasniegumu sportistiem.
7. Resursu orientēšana uz relatīvi mazu sporta veidu skaitu, nosakot tos, kuriem ir
reālas iespējas gūt sasniegumus pasaules līmenī.
8. Visaptveroša plānošana katra sporta veida vajadzībām.
9. Apzināšanās, ka attīstīšanās rada izmaksas – piemērots finansējums infrastruktūrai
un cilvēkiem.
10. Dzīvesveida atbalsts un sagatavošana dzīvei pēc sporta karjeras (Green, Oakley,
2001).
Turklāt Oakly un Green (2001) ierosina, ka augstu sasniegumu sporta attīstībā ir
pieaugošas tendences uz vienveidīgu modeli vien ar nelielām variācijām. Pētnieki norāda, ka
starptautiskie sasniegumi sportā var tikt nodrošināti, stratēģiski ieguldot augstu sasniegumu
sportā (Oakly, Green, 2001). Mēģinājumi noteikt augstu sasniegumu sporta sistēmas attīstības
elementus turpinās. Vairākas valstis ir apliecinājušas to, ka paātrināts finansējums augstu
sasniegumu sportā var virzīt uz olimpiskajās spēlēs izcīnīto medaļu skaita pieaugumu.
Pētījumā par Austrāliju Hogan un Norton (2000) atklāja lineāru attiecību starp ieguldīto
naudu un izcīnīto medaļu skaitu kopš 1980. gada (Hogan, Norton, 2000).
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Pētnieks Digel (2005) apskatīja astoņu valstu (Austrālija, Ķīnas, Francijas, Vācijas,
Itālijas, Krievijas, Lielbritānijas, Amerikas Savienotās Valstis) augstu sasniegumu sporta
sistēmas ar mērķi izstrādāt resursu modeli rezultatīvam augstu sasniegumu sportam. Viņš
balstījās uz politikas procesa apskatu, bet ne analīzi, uz kontekstu, ar kuru augstu sasniegumu
sporta sistēmu varētu uzlabot (Bergsgard et al., 2007). Viņa apskatā saskatāmas sakritības ar
Oakley un Green analīzi, jo arī minētie pētnieki uzsver kultūras atbalsta, adekvāta finansiālā
atbalsta, talantu identifikācijas un attīstīšanas procesa svarīgumu augstu sasniegumu sportā.
Digela pētījums nodrošina dziļāku ieskatu augstu sasniegumu sporta struktūru procesos
(Houlihan, Green, 2008). Digel (2005) apgalvo, ka sporta nākotne un panākumi ir atkarīgi no
ieguldījumiem. Kļūst arvien grūtāk izprast augstu sasniegumu sportu un saprast, vai tas ir
kontrolējams. Nepārsteidz tas, ka sistēma tiek raksturota kā joprojām mainīga, tajā ir kāpumi
un kritumi, uzvarētāji un zaudētāji, – gan sporta, gan ekonomikas jomā. Tomēr Digel secina,
ka augstu sasniegumu sports ir augoša nozare un tā nākotne ir atvērts jautājums. Augstu
sasniegumu sports ir neiedomājams bez sponsoriem, jo šo resursu finansējums ir ļoti būtisks,
kā rezultātā ir jādomā, jāplāno un jāpieņem arvien jauni lēmumi. Augstu sasniegumu sports ir
atkarīgs arī pats no savas „pēctecības” jeb nākamās paaudzes veidošanas, kas nozīmē, ka
svarīga ir arī augstu sasniegumu sporta un izglītības sistēmas sadarbība. Digel piedāvā
panākumu – resursu modeli, aplūkojot nepieciešamos nosacījumus, lai gūtu panākumus
augstu sasniegumu sportā. Viņš vērš uzmanību uz trim būtiskākajiem resursiem un struktūrām
– 1) sabiedrības līmenis, 2) sporta vadības līmenis un 3) attiecības starp augstu sasniegumu
sportu un vidi. Pirmajā līmenī ir jāapskata iedzīvotāju skaita struktūra, dzīves kvalitāte,
nodarbinātības līmenis. Svarīga ir vērtību sistēma, kā arī augstu sasniegumu sporta un augstu
sasniegumu sportistu statuss. Otrais līmenis ir augstu sasniegumu sporta vadība; tā sevī
iekļauj panākumu svarīgumu, noteiktās prioritātes, olimpiskās tradīcijas, sportistus, personālu,
sporta infrastruktūru, finansējumu, talantu identifikāciju un attīstīšanu, sacensību sistēmu,
treniņus, apbalvojumu sistēmu, cīņu pret dopinga lietošanu sportā, noteiktās vadlīnijas un
prioritātes. Trešais līmenis iekļauj augstu sasniegumu sporta ietekmi uz sporta sistēmas
kvalitāti un kvantitāti – ekonomika, skatītāji, masu mediji, izglītības sistēma, zinātne un
armija. Trešais līmenis: valsts un politikas loma – panākumiem augstu sasniegumu sportā
nepieciešams valsts atbalsts; ekonomikas loma – biznesa ietekme lielākoties ir netieša,
atkarīga no sponsoriem; masu mediju loma – būtiska loma augstu sasniegumu sporta attīstības
sistēmā (televīzijas pārraides, laikraksti, ziņas); izglītības loma – skolu sistēma ietekmē augstu
sasniegumu sporta attīstību. Skolu un universitāšu sacensību sistēmas ir būtisks atbalsts
augstu sasniegumu sporta sistēmām, tās nodrošina ar cilvēkresursiem un zinātni. Nozīmīgas ir
arī stipendijas studējošiem sportistiem; zinātnes loma – nepieciešami zinātnes centri, kas
nodrošina atbalstu sportistiem un treneriem; armijas loma – dažās valstīs armija nodrošina
augsta līmeņa sportistus ar ideāliem treniņu un sacensību apstākļiem. Tomēr pētījumi rāda, ka
dažās analizētajās valstīs armijai arī nav nekādas lomas.
2002. gadā nogalē pētnieku grupa no Beļģijas, Nīderlandes un Lielbritānijas apvienojās,
lai veiktu starptautisku augstu sasniegumu sporta sistēmu salīdzināšanu. Pētījumā tika
apkopota informācija no šādām valstīm – Lielbritānijas, Beļģijas, Itālijas, Kanādas,
Nīderlandes un Norvēģijas, lai atrastu iespējamo saistību starp politiku un panākumiem, kā arī
izstrādātu modeli, ar kuru būtu iespējams salīdzināt augstu sasniegumu sporta vadības
sistēmas dažādās valstīs.
Sporta politikas faktoru, kas veicina starptautiskus panākumus sportā, pilotpētījums tika
strukturēts, balstoties uz visaptverošu literatūras apskatu (De Bosscher et al., 2006). Šis
literatūras apskats atklāja, ka ir vairāki faktori, kas nosaka panākumus augstu sasniegumu
sportā. Lai šos faktorus klasificētu, pētnieces noteica trīs līmeņus: indivīds un vide ap viņu
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(mikro – līmenis), sporta politika un plānošana (mezo – līmenis) un sociālais un kulturālais
konteksts, kurā cilvēki dzīvo (makro – līmenis).
Mikro līmenī tika iekļauti faktori, kas ietekmē indivīda panākumus, – no ģenētiskajām
īpašībām līdz tuvākajai videi viņiem apkārt, piemēram, – vecāki, draugi un treneri. Šajā
līmenī daži faktori var tikt kontrolēti, piemēram, treniņu tehnika, taktika, psiholoģiskais un
medicīniskais atbalsts, bet citi faktori, piemēram, ģenētika, nevar tikt kontrolēta. Makro
līmenis satur tādus faktorus kā ekonomiskā labklājība, iedzīvotāju skaits, ģeogrāfiskās un
klimata izmaiņas u.tml. Vairāki pētījumi atklāj, ka augstu sasniegumu panākumi lielā mērā
balstās uz makro līmeņa faktoriem. Lai arī kā, šos faktorus vieno kopīga pazīme – tie lielā
mērā ir ārpus politikas plānotāju un politisko sistēmu kontroles.
Starp zinātniekiem valda vienprātība, ka makro līmeņa faktori, piemēram, iedzīvotāju
skaits un iekšzemes kopprodukts (turpmāk tekstā – IKP) kļūst par aizvien neparedzamākiem
rādītājiem valsts augstu sasniegumu sportā prognozēšanā. Oakley un Green (2001) to pamato
ar uzskatu, ka valstīm stratēģiskāk jāstrādā ar augstu sasniegumu sportistiem un mainīgajiem
lielumiem, kuri tiek uzskatīti par svarīgiem augstu sasniegumu sporta attīstības sistēmas
komponentiem, un mazāk jāpaļaujas uz nekontrolējamiem mainīgajiem lielumiem. Lai arī kā,
50% no olimpiskajiem panākumiem veido makro līmeņa faktori (Stamm, Lamprecht, 2001;
De Bosscher et al., 2007).
Vidējais līmenis tiek saukts par mezo-līmeni. Šie faktori pilnībā vai daļēji ir sporta
politika un ieviešana. Augstu sasniegumu sportistu izredzes gūt panākumus ir atkarīgas no
politikas efektivitātes un ieguldījumiem augstu sasniegumu sportā. Starp mezo un makro
līmeni ir vēl citi faktori, piemēram, masu mēdiji, valsts sporta tradīcijas un antidopinga
kultūra, kas arī ietekmē panākumus, bet kur politikas ietekme ilgtermiņā ir netieši vērojama.
Ņemot vērā visus mainīgos faktorus, kas nosaka augstu sasniegumu sporta panākumus, mezo
līmeņa faktori ir vienīgie, kas ir ietekmējami un maināmi. Tikai daži pētījumi ir fokusēti uz
organizatoriskajiem faktoriem šajā līmenī.
2006. gadā De Bosscher prezentēja jaunizveidotu modeli (2.attēls), tas mezo līmenī
aptvēris visvairāk faktorus, kas ietekmē starptautiskos panākumus. Modelis empīriski testēts
sešās valstīs, un to veido deviņi faktori, kas veicina panākumus sportā un ir ietekmējami no
valdības puses (De Bosscher et al., 2006; De Bosscher et al., 2007).
Sporta politikas faktori, kas veicina starptautiskus panākumus sportā:
1. Finansiālais atbalsts. Finansiālie līdzekļi ir ieguldījumu mēraukla, un valstis, kas
vairāk investē augstu sasniegumu sportā, var nodrošināt sportistiem iespējas trenēties
atbilstošākos apstākļos. Šis faktors (1. pīlārs) ir investīciju efektivitātes līmeņa indikators. Lai
arī pētījumi attiecībai starp izdevumiem augstu sasniegumu sportā un panākumiem literatūrā
ir reti atrodami, augstu sasniegumu sportā ir daudz piemēru, kad valsts uzrāda labākus
rezultātus pēc tam, kad ir audzis investīciju lielums. Tas bieži notiek pēc neveiksmīgiem
startiem svarīgās starptautiskās sacensībās.
2. Integrēta pieeja politikas dokumentiem (saskaņota pieeja politikas attīstībai). Augstu
sasniegumu sportam veltīto resursu lielums ir svarīgs, bet sporta vadība un struktūra valstī un
tās attiecības ar sabiedrību sekmē efektīvu šo resursu izmantošanu, lai palielinātu iespējamību
gūt panākumus augstu sasniegumu sportā. Būtiska ir komunikācija starp organizācijām un
skaidri noteikti uzdevumi. Svarīgi, lai administrācija starp sportu un politiku nebūtu pārāk
sarežģīta.
3. Līdzdalība sportā. Lai arī attiecība starp „sports visiem” un „augstu sasniegumu
sports” joprojām ir neskaidra, vairums augsta līmeņa sportistu rodas no iesaistīšanās tautas
sportā. Lai arī tautas sports ne vienmēr ir panākumu nosacījums, tas tomēr lielā mērā var
ietekmēt panākumus, jo nodrošina ar jauniem talantiem un iespēju trenēties un sacensties
dažādos līmeņos.
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2. attēls. Sporta politikas faktoru analītiskais modelis (De Bosscher et al., 2006)
4. Talantu atpazīšanas un attīstības sistēma. Skatoties no procesa perspektīvas, ceturtais
faktors sākas tad, kad talantīgais sportists ir atklāts un sāk saņemt īpašu uzmanību. Tas ir
būtiski mazajās valstīs, lai pēc iespējas vairāk potenciālo talantu tiktu identificēti laikus. Tā
rezultātā, – no politikas sistēmu skatupunkta – ir nepieciešamība pēc monitoringa sistēmas, lai
identificētu talantus un lai pēc iespējas vairāk talantu tiktu pamanīti, nevis aizietu no sporta.
5. Sportistu karjeras un pēckarjeras atbalsts. Loģisks turpinājums talantu identifikācijas
un attīstības fāzei ir augstu sasniegumu sportisti, kas spēj konkurēt visaugstākajā līmenī.
Daudzi sportisti, kuriem ir potenciāls sasniegt virsotni, to nesasniedz. Tikai dažos sporta
veidos sportisti ar sportu var pelnīt iztiku un segt visus izdevumus. Tāpēc dažas valstis
nodrošina finansiālu atbalstu sportistiem, lai viņi spētu segt dzīvošanas izdevumus, un atbalsta
programmas, dodot viņiem piekļuvi pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai realizētu viņu
potenciālu. Visbeidzot, sportistiem ir jābūt sagatavotiem arī dzīvei pēc sporta karjeras, vēl
kamēr viņi ir iesaistījušies sportā.
6. Treniņu bāzes. Treniņu bāzes ir nozīmīgs panākumu faktors, nodrošinot sportistus ar
iespēju trenēties augstas kvalitātes vidē (kvalitatīvā vidē). Arī sporta infrastruktūrai ir saikne
starp dalību un izcilību.
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7. Treneru nodrošinājums un treneru attīstība. Kvalificēti treneri un to pieejamība ir
svarīga katrā sporta attīstības līmenī kopumā. Viena lieta ir kvalificēti treneri un treneru
sertificēšanas sistēma, bet otra – augstu sasniegumu sporta treneru ikdienas apstākļu
nodrošināšana.
8. Starptautiskās un nacionālās sacensības. Svarīgi nodrošināt sportistiem pietiekami
daudz iespēju piedalīties starptautiskās sacensībās. Sportistiem ir būtiski pierādīt savu
progresu, piedaloties dažādās sacensībās. Sportistiem, kuri startē savā valstī, ir zemākas
ceļojumu izmaksas, pazīstams klimats un sporta būves. Sportista mājās notiekošajām
starptautiskajām sacensībām ir būtiska ietekme uz sportista panākumiem.
9. Zinātniskie pētījumi. Šis faktors attiecināms uz sistemātisku zinātniskās informācijas
vākšanu un izplatīšanu tādās jomās kā talantu identifikācija un attīstīšana, medicīna, uzturs,
psiholoģija, fizioloģija un biomehānika (De Bosscher et al., 2006).
Pētījuma autoru secinājumi liecina par to, ka daži faktori var tikt uzskatīti kā iespējamie
efektīvas sistēmas noteicēji, jo tie tika izcelti vairākās veiksmīgo piemēru valstīs: finansiālie
resursi (1. faktors), sporta un pēc sporta karjeras atbalsts (5. faktors), treniņu bāzes (6. faktors)
un treneru attīstība (daļēji 7. faktors) (De Bosscher, De Knop, van Bottenburg, Shibli,
Bingham, 2009).
Arī pētnieki Green un Houlihan (2005) publicēja pētījumu augstu sasniegumu sporta
politikas jomā. Viņi izpētīja augstu sasniegumu sporta politikas procesu izmaiņas trijos sporta
veidos (peldēšanā, vieglatlētikā un burāšanā) trijās valstīs (Kanādā, Lielbritānijā un
Austrālijā). Šis pētījums meklēja līdzības starp valstīm un piedāvā padziļinātu analīzi četros
augstu sasniegumu sporta politikas virzienos: pirmais – augstu sasniegumu sporta būvju
attīstība; otrais – atbalsts „pilna laika” sportistiem; trešais – treneru, sporta zinātnes un sporta
medicīnas pakalpojumu attīstība; ceturtais – sacensību iespējas augstu sasniegumu
sportistiem. Viņu pētījumu raksturīgākā pazīme ir kopīgā un atšķirīgā meklējumi starpvalstu
augstu sasniegumu sporta sistēmās. Lai arī pamatideja ir izskaidrot, kādēļ dažu valstu
sniegums ir labāks nekā citu, viņi nesniedz informāciju par to, kas nepieciešams, lai gūtu
starptautiskus sasniegumus (Green, Houlihan, 2005; Houlihan, Green, 2008; Bergsgard et al.,
2007) salīdzināja četru valstu – Kanādas, Lielbritānijas, Vācijas un Norvēģijas sporta politiku,
izmantojot sekundārus datus. Secinājumos viņš atklāja, ka sports ne tikai atspoguļo globālas
tendences, bet arī valsts tradīcijas, kultūrvērtības un politiku. Pastāvošie starptautiskie sporta
noteikumi veicina augstu sasniegumu sporta politiku konverģenci. Sporta organizācijām ir
jāievēro šie noteikumi, ja tās vēlas sacensties starptautiskajos pasākumos. Tā rezultātā
daudzas valstis pieņem līdzīgus lēmumus, izstrādājot stratēģiju, lai gūtu panākumus
starptautiskā kontekstā. Uzmanības koncentrēšana uz starptautiskām sacensībām, finansiālo
resursu nepieciešamības apzināšana, treniņu sistematizēšana un profesionalizēšana,
treniņvietu centralizēšana un zinātnisko metožu izmantošana, lai uzlabotu sportistu sniegumu,
ir galvenie faktori, kas noteikti analizētajās četrās valstīs (Bergsgard et al., 2007).
Singh J. un Dureja G. (2014) izanalizēja vadošo valstu sportā – Lielbritānijas, Amerikas
Savienoto Valstu, Austrālijas, Ķīnas un Krievijas scenārijus un izpētīja būtiskākās vajadzības,
lai nodrošinātu sasniegumus dažādos līmeņos sacensību sporta kontekstā. Lai sistemātiskā
veidā sasniegtu augstu sasniegumu sporta līmeni, nepieciešams:
• Talantu identificēšana un atlase – sportā pirmais treneru, menedžeru un citu varas
orgānu pienākums ir pamanīt un atlasīt talantu atbilstošā vecumā. Jaunie audzēkņi jānodrošina
ar modernāko tehniku sportā, kura no pamatiem līdz medaļām starptautiskā līmenī veidos
viņu sniegumu.
• Kvalitatīva trenēšana un sacensību iespējas – kvalitatīvi treneri un treniņi ir būtiski
augstu sasniegumu sporta līmenī. Arī dalība kvalitatīvās valsts un starptautiska līmeņa
sacensībās paaugstina un nostiprina sportistu iemaņas.
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• Standartizēta infrastruktūra un atbalsta programmas – būtiska loma treniņu un
sacensību laikā. Laukuma izmēri un ekipējuma pieejamība tieši ietekmē sportistu sniegumu
sacensībās. Atbalsta programmas – tādas kā datori, izokinētiskā aparatūra un videoanalīzes
sistēmu pieejamība ir nepieciešama, lai spētu labāk saprast un sagatavotu sportistus.
• Zinātniskais pamats (sporta fizioloģija un sporta medicīna, sporta biomehānika,
sporta psiholoģija un sporta antropometrija) – izcilība sportā ir tikpat kā neiespējama bez
zinātnes iesaistes. Sporta fizioloģija, sporta biomehānika un sporta psiholoģija papildina
sporta zinātni.
• Sistemātiskas pētījumu programmas – pētījumi informē un uzlabo sportistu, treneru,
sporta vadītāju, menedžeru un politikas plānotāju informētību, sniedzot atbildes uz viņu
jautājumiem par to, kā uzlabot sportistu sniegumu.
• Stipendijas un finansiālā palīdzība – izcilība sportā nav atkarīga tikai no finansējuma,
tomēr sportistiem ir nepieciešams finansiālais atbalsts, piemēram, lai spētu kvalitatīvi
trenēties un nodrošināt sevi ar citām lietām, kas saistītas ar sportisko karjeru (Singhs, Dureja,
2014).
Integrētu augstu sasniegumu sporta un tautas sporta modeli izstrādāja zinātnieki
Smolianov un Zakus (2008), apvienojot iepriekš izstrādātos modeļus (Baumann, 2002; De
Bosscher et al., 2006; Digel, 2005; Green, Oakley, 2001), kuri tika pielietoti, lai analizētu un
salīdzinātu dažādu valstu augstu sasniegumu sporta sistēmas. Holistiskais un kompleksais
modelis veidots, izkārtojot septiņus elementus trīs līmeņos. Autoru izveidotais modelis attēlo
augstu sasniegumu sporta sistēmas attīstības hierarhiju. Pēc viņu teorijas, augstu sasniegumu
sportam nepieciešami spēcīgi pamati tautas sportā, lai sasniegtu izvirzītos politiskos mērķus
veselībā, sociālajā kapitālā un sabiedrības attīstībā, lai gūtu panākumus galvenajās sacensībās,
kā arī lai veicinātu nacionālo piederību un lepnumu par savu valsti. Modelī iekļauti tādi
koncepti, kas netika pieminēti iepriekšējos modeļos:
• Līdzekļu atvēlēšana, lai uzlabotu iesaistīšanos tautas sportā, tostarp, – nodrošinot
tautas sportu ar augsti kvalificētiem treneriem;
• Sportistu trenēšana, klasificēšana un apbalvošana jāveic, balstoties uz
daudzpakāpju/vairāklīmeņu metodoloģiju, ko pieredzējuši treneri pielieto no iesācēju līdz
augstu sasniegumu līmenim;
• Treneru un konsultantu atbalstam jābūt līdzsvarotam, pielāgojot zinātniskos
pētījumus snieguma uzlabošanai, nodrošinot sportistus ar sporta nozarē zinošu medicīnisko
personālu, kā arī nodrošinot sportistus ar atalgojumu, lai viņi var trenēties un sacensties;
• Visos līmeņos jānodrošina pieejama specializēta infrastruktūra izglītības, medicīnas
un citu iestāžu tuvumā, jānodrošina sabiedrība ar treniņu iespējām dažādās ģeogrāfiskajās
vietās, par pieņemamām cenām;
• Sabalansētas profesionālā un amatieru, nacionālā un starptautiskā līmeņa sacensības
visos vecumos un sagatavotības līmeņos, daloties ar ienākumiem, lai uzlabotu sacensības
visos līmeņos;
• Vispusīga izglītība visiem, kas iesaistīti sportistu attīstīšanā, veicinot pētījumus visos
sporta aspektos un izplatot tos starp treneriem, mācot olimpiskos principus, valstiskās vērtības
un patriotismu, un nodrošinot vīziju un līderismu caur sportu;
• Sabalansēta daudzpakāpju/vairāklīmeņu kvalifikācija visiem sportistiem katrā sporta
veidā ar fiziskās sagatavotības testiem (Smolianov et al., 2014).
Modelis ietver nacionālo sporta sistēmu dibināšanas vajadzības ar vērtību, kādā valsts
ierindo sportiskos sasniegumus, nosakot, kādā mērā katru no faktoriem nepieciešams īstenot.
Vadošie sporta zinātnieki ir definējuši deviņus faktorus, kuri sekmē augstu sasniegumu sporta
attīstību. Sporta vadības priekšnosacījumu augstu sasniegumu sporta attīstībai apkopojums
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attēlots 1. tabulā. Sporta vadības priekšnosacījumi, kritēriji un rādītāji, tos definējušie autori
apkopoti 1. pielikumā.
1. tabula
Sporta vadības priekšnosacījumi augstu sasniegumu sporta attīstībai un tos definējušie
autori
(autores izstrādāts)
Priekšnosacījumi
Finansiālais atbalsts
Sporta politikas organizācija
un struktūra
Līdzdalība sportā

Talantu identificēšanas un
attīstības sistēma
Atbalsts sportistiem karjeras
laikā un pēc sportiskās
karjeras
Sporta bāzes
Sporta treneru nodrošinājums
un trenera karjeras izaugsme
Sacensību sistēma
Sporta zinātne

Autori
Oakley, Green, 2001; Digel, 2005; De Bosscher et al.,
2007; Andersen, Ronglan, 2012; Singh, Dureja, 2014;
Smolianov et al., 2014
Clumpner, 1994; Oakley, Green, 2001; Digel, 2005; De
Bosscher et al., 2007; Houlihan, Green, 2008; Sotiriadou,
Shilbury, 2009; Andersen, Ronglan, 2012
Digel, 2005; De Bosscher et al., 2007; Houlihan, 2009;
Sotiriadou, Shilbury, 2009; Andersen, Ronglan, 2012;
Smolianov et al., 2014
Oakley, Green, 2001; Digel, 2005; De Bosscher et al.,
2007; Houlihan, Green, 2008; Houlihan, 2009; Sotiriadou,
Shilbury, 2009; Singh, Dureja, 2014; Smolianov et al.,
2014
Clumpner, 1994; Oakley, Green, 2001; Digel, 2005;
Green, Houlihan, 2005; De Bosscher et al., 2007
Clumpner, 1994; Oakley, Green, 2001; Digel, 2005;
Green, Houlihan, 2005; De Bosscher et al., 2007;
Andersen, Ronglan, 2012; Singh, Dureja, 2014; Smolianov
et al., 2014
Oakley, Green, 2001; Green, Houlihan, 2005; De Bosscher
et al., 2007; Sotiriadou, Shilbury, 2009; Singh, Dureja,
2014; Smolianov et al., 2014
Oakley, Green, 2001; Green, Houlihan, 2005; Digel, 2006;
De Bosscher et al., 2007; Sotiriadou, Shilbury, 2009;
Smolianov et al., 2014; Singh, Dureja, 2014
Oakley, Green, 2001; Green, Houlihan, 2005; Digel, 2005;
De Bosscher et al., 2007; Sotiriadou, Shilbury, 2009;
Singh, Dureja, 2014; Smolianov et al., 2014

Augstu sasniegumu sporta vadība ir saistīta ar mērķtiecīgu darbu, kura pamatā ir
noteikti faktori. Vadošie sporta zinātnieki ir apzinājuši deviņus priekšnosacījumus, kas sekmē
augstu sasniegumu sporta attīstību: pietiekams finansiālais atbalsts, sporta politikas
organizācija un struktūra; līdzdalība sportā; talantu identifikācijas un attīstības sistēma,
atbalsts sportistiem karjeras laikā un arī pēc sportiskās karjeras; atbilstoša sporta
infrastruktūra; sporta treneru nodrošinājums un trenera karjeras izaugsmes iespējas,
strukturēta sacensību sistēma un sporta zinātnes atbalsts.
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1.3. Augstu sasniegumu sporta vadība un tiesiskais regulējums Latvijā
Vairāki autori, pētot augstu sasniegumu sporta sistēmas dažādās valstīs, uzsver
vēsturisko notikumu ietekmi uz mūsdienām – (Bergsgard et al., 2007; Houlihan, Green, 2008;
Andersen, Ronglan, 2012).
1.3.1. Sports Latvijas teritorijā
Sports – ar darbu nesaistītas fiziskās aktivitātes – Latvijas teritorijā bija pazīstamas jau
ļoti, ļoti sen. Etnogrāfiskie materiāli un tautasdziesmas liecina par seno latviešu spēlēm,
rotaļām un spēkošanos (Apine, Caune, Erta, Grundmane, Keisels, 2003). Latviešu tautas
fiziskās audzināšanas un sacensību pirmsākumi cieši saistīti ar tautas ikdienu (Kehris, Ķīse,
Forands, Vītola, 1994). 1797. un 1798. gadā izdotajā latviešu periodiskajā izdevumā
„Latviska Gada Grāmata” līdztekus populārzinātniskajiem rakstiem par ikdienišķām lietām
uzmanība tika pievērsta arī fiziskā spēka un izveicības vērtībai cilvēka dzīvē. Tomēr ar
fiziskajiem vingrinājumiem varēja nodarboties tikai vīrieši. No 18. gadsimta sākuma līdz
1918. gadam Latvijas teritorija bija Krievijas impērijas sastāvdaļa, lai gan Vidzemē un
Kurzemē (arī Igaunijā) sports attīstījās izolēti no norisēm Krievijā (Apine, Caune, Erta,
Grundmane, Keisels, 2003). Mūsdienīgas fiziskās audzināšanas un sporta pirmsākumi Latvijā
aizsākti 19. gadsimtā (Kehris, Ķīse, Forands, Vītola, 1994). Pirmie sportisti (angļu vārdu
sport Ziemeļeiropā gan sāka lietot tikai ap 1870. gadu) Latvijas teritorijā nāca no Baltijas
vāciešu aprindām. 1900. gadā Latvijā kopā bija apmēram 40 sporta biedrību. Pirmā pasaules
kara priekšvakarā Latvijas teritorijā darbojās jau apmēram 100 sporta organizāciju. Par sporta
nozīmi sabiedrības dzīvē liecināja speciālo preses izdevumu izveidošana. Rīgas sporta
biedrību apvienošanās līgās vai sporta veidu savienībās (futbols, vieglatlētika, burāšana,
smagatlētika, šahs) liecināja par spēju veidot noteiktu sistēmu sporta saimniecībā.
Starptautiskajā sporta kongresā Parīzē 1894. gada 23. jūnijā tika atbalstīta Pjēra de
Kubertēna ideja atjaunot Senajā Grieķijā 776. gadā pirms mūsu ēras dzimušo tradīciju un
sarīkot mūsdienu olimpiskās spēles. Pirmajās Olimpiādes spēlēs 1896. gada 6. aprīlī
piedalījušies 245 sportisti no 14 valstīm. Nav ziņu par Baltijas sporta organizācijas pārstāvju
aktivitātēm Atēnu I spēļu sakarā (Apine, Caune, Erta, Grundmane, Keisels, 2003).
Lai pārstāvētu kopīgās intereses, 1909. gadā tika izveidota Baltijas sporta biedrību
savienība, kas uzņēmās apvienot Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas sporta organizāciju
spēkus. Izveidotā savienība pārraudzīja ziemas sporta veidu attīstību Rīgā, kā arī organizēja
vasaras un ziemas sporta svētkus un sacīkstes (Apine, Āzens, Keisels, 2015).
1911. gada 18. decembrī Rīgā 13 sporta biedrību pārstāvji nodibināja Baltijas
Olimpisko komiteju, kas juridiski gan bija Krievijas Olimpiskās komitejas sastāvdaļa. Baltijas
Olimpiskajai komitejai tika dotas plašas pilnvaras, tomēr lēmumus tai vajadzēja saskaņot ar
Krievijas Olimpisko komiteju (Apine, Caune, Erta, Grundmane, Keisels, 2003). Stokholmā
Olimpiādes V spēlēs (1912. gadā) pirmo reizi startēja latviešu sportisti. Krievijas Olimpiskās
komitejas delegācijas sastāvā startēja 169 Krievijas sportisti, starp viņiem vairāk nekā ceturtā
daļa (pēc akreditācijas dokumentiem – 46) bija baltieši. Latvijas pārstāvji Stokholmā startēja
piecos sporta veidos. Pirmo medaļu uz Latviju atveda Haralds Blaus, kurš izcīnīja 3. vietu
šaušanā pa māla baložiem (Apine, Caune, Erta, Grundmane, Keisels, 2003; Ošiņš, 2008;
Apine, Āzens, Keisels, 2015).
Pirmā pasaules kara laikā līdz tam pastāvējušās sporta biedrības savu darbību pārtrauca,
un pēc kara daļa biedrību darbību tā arī neatsāka. Laika posmā no 1918. līdz 1920. gadam
sporta klubi pastāvēja tikai armijā. 1919. gadā tika dibināts pirmais sporta klubs neatkarīgajā
Latvijā, kas vēlāk tika pārdēvēts par Armijas sporta klubu. Pirmās sporta sacensības pēc
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pasaules kara notika pa visu Latvijas teritoriju izvietotajās armijas karaspēka daļās. 1920.
gadā Latvijas pagaidu olimpiskā komiteja Armijas sporta kluba laukumā sarīkoja Latvijas I
Vispārējos sporta svētkus. Svētku uzvarētāju rezultātus pasludināja par Latvijas
pirmrekordiem. Turpmākos gadus svētkus organizēja gadu pirms olimpiskajām spēlēm.
Oficiālajās programmās šos svētkus dēvēja arī par Latvijas olimpiskajām sacīkstēm. Armijas
sporta klubs kā viena no lielākajām sporta organizācijām valstī ik gadu aktīvi iesaistījās sporta
propagandēšanas pasākumos. Aktīva darbība, lai Latvija tiktu iekļauta olimpiskajā kustībā,
sākās jau 1920. gadā, kad Latvijas Armijas sporta savienība nosūtīja vēstuli uz Antverpeni ar
lūgumu atļaut Latvijas sportistiem piedalīties olimpiskajās spēlēs (Kehris, Ķīse, Forands,
Vītola, 1994). Vispārējie Latvijas sporta svētki Rīgā notika arī 1921., 1923., 1927., 1931.,
1935. un 1939. gadā (Apine, Āzens, Keisels, 2015).
Brīvvalsts laikā Latvijas tautai bija raksturīga veselīga tieksme gan pēc izglītības, gan
fiziskās attīstības. Sporta nodarbības un sasniegumi vairoja tautas pašapziņu un patriotismu,
starptautiskie sporta sakari visai Eiropai un pasaulei palīdzēja radīt priekšstatu par Latvijas
valsti. Izcilākie sportisti kļuva par tautas elkiem, aizraudami jaunatni, kas aktīvi iesaistījās
dažādās sportiskās aktivitātēs. Trīsdesmito gadu otrajā pusē sporta nozīmi augstu vērtēja
ministru prezidents Dr. Kārlis Ulmanis, kurš sveica mūsu sportistus pēc starptautiskajiem
panākumiem, atklāja bērnu sporta svētkus un starptautiskās sacensības, kā arī piešķīra balvas
labākajiem sportistiem (Apine, Caune, Erta, Grundmane, Keisels, 2003).
Īstenu centralizācijas sākumu Latvijas sporta dzīvē iezīmēja 1936. gadā pieņemtais
likums par fiziskās kultūras un sporta organizācijām (LR MK, 1936). Likumā izpaudās K.
Ulmaņa autoritārā režīma mērķis konsolidēt latviešu tautu un radīt vienotu nāciju, kas būtu
uzticīga Latvijas valstij un gatava to aizstāvēt arī fiziski. Valdība sāka pievērst krietni lielāku
uzmanību sporta attīstībai, sporta organizāciju sekmīgai darbībai un sporta stundu skaitam,
inventāram un pedagogu sagatavošanai darbam skolā (Kroders, 1937).
No 1919. līdz 1940. gadam Latvijā darbojās apmēram 350 sporta biedrības, klubi,
apvienības un organizācijas. Sporta sistēmu Latvijā finansēja valsts, sabiedriskie, pašvaldību
un privātie līdzekļi. Iegūtos līdzekļus biedrības izmantoja gan sacensību rīkošanai un savas
darbības nodrošināšanai, gan arī sportistu deleģēšanai uz starptautiskajām sacensībām.
Izdevumu ziņā lielākais pārbaudījums sporta organizācijām bija līdzdalība olimpiskajās
spēlēs. Sportisti nesaņēma ne īpašas stipendijas, ne atlīdzību par sasniegumiem –
profesionālisms vēl bija tāla nākotne.
Brīvvalsts laikā Latvijas sportisti piedalījās četrās Olimpiādes spēlēs un trijās ziemas
olimpiskajās spēlēs. Šajā laikā tika izcīnītas trīs olimpiskās medaļas.
Jaunu sporta likumu pieņēma 1938. gadā, un tas pastiprināja centralizācijas tendences.
1939. gadā tika izveidots Olimpiskais fonds. Tā līdzekļus bija paredzēts izlietot
sportistu sagatavošanai olimpiskajām spēlēm, sporta celtņu būvei un laukumu iekārtošanai.
Drīz sekojošo politisko pārmaiņu dēļ fonds savu darbību nepaguva izvērst. Attīstoties
sportam, auga vajadzība pēc modernām sporta bāzēm, kuras tika iekārtotas gan ar atsevišķu
biedrību spēkiem, gan ar valsts atbalstu.
1939. gada septembrī Eiropā sākās Otrais pasaules karš, kura laikā Latvijas iedzīvotāju
skaits no diviem miljoniem saruka līdz 1,3 miljoniem. Jau pirmajos mēnešos pēc PSRS
karaspēka ienākšanas Latvijā 1940. gada 17. jūnijā tika nomainīti lielo sporta organizāciju
vadītāji. 1941. gada jūnija represijās cieta simtiem Latvijas sportistu un sporta darbinieku
(Apine, Caune, Erta, Grundmane, Keisels, 2003). Pēc kara Latvija atkal kļuva par vienu no
PSRS 15 savienotajām republikām. Līdzās parlamentam un valdībai neierobežotu varu
koncentrēja komunistiskā partija, kuras pārvaldes institūcijas un darbinieki faktiski noteica
visu tautsaimniecības, kultūras, arī fiziskās audzināšanas un sporta attīstību (Butulis, Zunda,
2015; Kehris, Ķīse, Forands, Vītola, 1994). Kā galvenais sporta organizāciju uzdevums tika
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noteikts, audzināšanas darba sekmēšana tautas masās, mobilizējot fizkultūriešus un sportistus
sociālisma celšanai. Tādējādi sportam faktiski tika izvirzīti politiski uzdevumi. Lai uzlabotu
vadošo sportistu meistarību, Fiziskās kultūras un sporta komitejai tika uzdots pirms katrām
lielām sacensībām rīkot mācību un treniņu nometnes, biežāk organizēt tikšanos un sacensības
ar labākajiem PSRS sportistiem (Kehris, Ķīse, Forands, Vītola, 1994).
Padomju okupācija gandrīz uz piecdesmit gadiem pārtrauca sporta attīstības dabisko
gaitu Latvijā. Padomju varas gados Latvijas sporta sistēma bija stingri cenzēta. Padomju
Savienībā sports bija lielvalsts varas rādītājs, un uzvarai olimpiskajās spēlēs līdzekļi netika
žēloti. SOK komisijas definējums amatierim Padomju Savienībā tika ignorēts. Padomju sporta
funkcionāri izveidoja valsts profesionālisma sistēmu, tā darbojās arī Latvijā. Olimpiskie ideāli
atkāpās politisku mērķu un ideoloģiskās demokrātijas priekšā. PSRS laikā labākajiem
aktīvajiem sportistiem nekā netrūka. Labāko sportistu līmenis bija ļoti augsts; iekļūt izlasē
bija grūtāk, nekā pēc tam cīnīties par medaļām augsta līmeņa starptautiskajās sacensībās. Viss
tika plānots – gan izcīnāmās olimpiskās medaļas, gan, – cik PSRS olimpiskās izlases
kandidātu nepieciešams sagatavot, gan regulārās sporta nodarbībās iesaistāmo skaits.
Augstākās sporta izglītības iestāde – Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts darbu
atsāka 1946. gada janvārī (1945. gadā Latvijā bija palikuši tikai 78 cilvēki ar augstāko sporta
izglītību). Attīstoties fiziskās kultūras institūta materiālajai bāzei, 1959. gadā tika uzcelts
mācību un sporta komplekss Šmerlī. Institūts kļuva par nozīmīgu treniņu un sporta zinātniski
pētniecisko centru (Apine, Āzens, Keisels, 2015).
1957. gadā notikušajā piektajā Latviešu sporta kongresā tika pieņemts vēsturisks
lēmums – mainīt nosaukumu „Latviešu Sporta padome trimdā” uz „Latviešu Sporta padome
brīvajā pasaulē” (turpmāk tekstā – LSPBP) (Dumpis, Grundmane, 2001).
Piecdesmito gadu beigās sāktais mēģinājums demokratizēt sporta sistēmu nebija
veiksmīgs. Labu bāzu trūkums kā sporta attīstību kavējošs faktors Latvijā minēts visos laikos
– un padomju varas gadi nebija izņēmums. Entuziastu ieceres un vajadzības allaž bija lielākas
nekā iespējas, ko spēja nodrošināt plānveida ekonomika.
Piecdesmitajos gados Latvijā tika attīstīti visi olimpiskajā programmā iekļautie sporta
veidi. Līdzekļu vienlīdzīga sadalīšana starp visiem programmā iekļautajiem sporta veidiem
pasliktināja favorītu sagatavošanas iespējas, bet atpalicējiem tomēr neļāva pacelties līdz līderu
līmenim (Apine, Caune, Erta, Grundmane, Keisels, 2003). Pamatojoties uz PSRS
norādījumiem, Latvijā ieviesa jaunu vispārizglītojošo skolu fiziskās audzināšanas programmu.
Sākot ar 1957./1958. mācību gadu, skolās ieviesa trīs fiziskās audzināšanas stundas nedēļā un
obligāto rīta rosmi visiem skolēniem, kā arī fiziskās kultūras nodarbības starpbrīžos, rotaļas
un spēles brīvajā laikā. Skolās, rajonos un republikā kopumā izveidoja noteiktu sporta
sacensību rīkošanas sistēmu. Fiziskajai audzināšanai skolās tika izvirzītas augstas prasības.
Skolu jaunatnes daudzveidīgie sporta pasākumi veicināja jauno sportistu meistarības
izaugsmi. Galvenā uzmanība tika veltīta sporta masveidībai skolās ar devīzi „Masveidība –
meistarības pamats”. Fiziskās audzināšanas nostādne Latvijā tika atzīta par vienu no
labākajām PSRS. Tomēr meistarības izaugsmei un komandu sagatavošanai sacensībām
pietrūka mērķtiecīga darba, rūpīgas talantu atlases. Lai risinātu šo problēmu, 1965. gadā tika
izveidota Murjāņu sporta internātskola – jauna tipa mācību iestāde, lai uzlabotu sasniegumus
sportā (Kehris, Ķīse, Forands, Vītola, 1994). 1965. gadā Latvijas Sporta biedrību un
organizāciju savienības vadība izšķīrās par sporta veidu sadalījumu vairākās grupās, ņemot
vērā materiālo bāzi, tradīcijas, treneru kadrus. Līdzekļu koncentrēšana Latvijas apstākļos bija
vienīgais veids, kā izturēt konkurenci pasaulē. Būt stipriem visur neļāva ierobežotie cilvēku
un finansiālie resursi.
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Daļa jauno sporta veidu attīstījās ar entuziastu pašdarbību un iniciatīvu, citus
plānveidīgi ieviesa republikas vadošās sporta organizācijas, lai varētu sekmīgi startēt
Vissavienības sarīkojumos.
1968. gada 1. janvārī sāka darboties Republikas Augstākās sporta meistarības skola,
kuras uzdevums bija gatavot augstas klases sportistus sporta veidos, kurus iekļāva „izredzēto”
skaitā (Apine, Caune, Erta, Grundmane, Keisels, 2003).
1981. gadā PSRS Ministru padomes pieņemtais lēmums par fiziskās kultūras un sporta
masveidības palielināšanu bija obligāti izpildāms arī Latvijā. Lēmuma izpildi kavēja
sociālistiskās saimniekošanas tradicionālā vaina – vajadzību un vēlmju nesaskaņošana ar
reālajām iespējām. Sportošanai piemērotu telpu trūka gan daudzās skolās, gan augstskolās,
gan uzņēmumos, kuri nepiederēja sociālistiskajai elitei. Sporta infrastruktūras attīstībai trūka
līdzekļu un materiālu (Apine, Āzens, Keisels, 2015).
Pamatojoties uz olimpiskās hartas principiem, saskaņā ar Latvijas likumiem, un
balstoties uz SOK 1926. gadā atzītajiem LOK pamatdokumentiem, Latvijas sporta federāciju,
biedrību, klubu un citu ar sportu saistīto organizāciju pārstāvju konference 1988. gada 19.
novembrī atsāka 1922. gadā izveidotās LOK kā sabiedriskas organizācijas darbību Latvijā,
kura tika pārtraukta staļinisma apstākļos 1940. gadā Otrā pasaules kara laikā (Apine, Caune,
Erta, Grundmane, Keisels, 2003; Ošiņš, 2008; Staģis, 2017). Klātesot 483 delegātiem, 419
nobalsoja par LOK darbības atjaunošanu (Staģis, 2017).
Latvijā bija izveidota centralizēta sportistu sagatavošana, kuru finansēja no valsts
budžeta līdzekļiem, un tādējādi federāciju loma bija ierobežota. 1989. gada janvārī Fiziskās
kultūras un sporta komiteja (turpmāk tekstā – FKSK) apstiprināja sporta veidu federāciju
paraugnolikumu; atsevišķas federācijas noslēdza līgumus ar centriem un FKSK, bet centrs
savukārt slēdza līgumus ar sportistiem un treneriem. Šis periods tiek uzskatīts par nozīmīgu
sporta demokratizācijā (Kehris, Ķīse, Forands, Vītola, 1994).
Jaunās pārmaiņas Latvijā palielināja interesi par Latvijas sportistu viesošanos un
piedalīšanos sporta pasākumos Amerikas Savienotajās Valstīs. Starp LSPBP un FKSK vēl
nebija nodibināta stabila informācijas apmaiņa, tomēr valstu sporta pārvaldes labprāt vēlējās
ziedot un palīdzēt Latvijas sportistiem iekļauties sabiedriskajā sporta dzīvē. LSPBP 21.
kongresā nolēma sniegt materiālo palīdzību Latvijas FKSK, lai iegādātos kopējamo mašīnu
(Dumpis, Grundmane, 2001).
LOK atzīšana SOK atjaunota 1991. gadā (Apine, Caune, Erta, Grundmane, Keisels,
2003; Staģis, 2017). Atsākot LOK darbību Latvijā un atjaunojot LOK atzīšanu SOK, tika
ņemts vērā, ka LR pārstāvji piedalījušies 1924., 1928., 1932. un 1936. gada Olimpiādes
spēlēs, kā arī ziemas olimpiskajās spēlēs 1924. un 1928. gadā.
Sekojot pasaules valstu praksei, arī Latvijas Ministru Padome atbalstīja Sporta fonda
izveidi ar mērķi palīdzēt sportam, jo sports sevi uzturēt nevarēja. Izveidotā fonda darbība
tomēr nebija pietiekami aktīva un iecerēto neguva. Tika izveidots arī Olimpiešu sociālās
palīdzības fonds.
Sporta kongresā 1992. gadā izveidoja speciālu sekretariātu, kurš bija atbildīgs arī par
sporta federāciju demokratizāciju, budžeta līdzekļu sadali, to darbības koordinēšanu
galvenajos stratēģiskajos jautājumos un atbalstu starptautiskajos un juridiskajos jautājumos.
Latvijā sākās patstāvīgu starptautisku sporta pasākumu organizēšana, un sportisti sāka
piedalīties arī profesionālā sporta pasākumos. Sporta federācijas un sportisti meklēja iespējas
piedalīties dažādu valstu rīkotajās sacensībās, tomēr sarežģītā politiskā situācija un
ekonomiskās grūtības ne vienmēr nodrošināja iespēju piedalīties lielākajos sporta pasākumos
Eiropā, pasaulē. Mēģinājumi pilnveidot sporta sistēmas un pārvaldes turpinājās. Saskaņā ar
Ministru padomes lēmumu tika reorganizēta Latvijas FKSK. Komitejas vietā izveidoja Sporta
departamentu Izglītības ministrijas sastāvā; kopā ar LOK un sabiedriskajām organizācijām,
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departaments uzsāka valdības programmu izstrādi. Jaunais LR MK ne tikai neveidoja ieteikto
Sporta komiteju, bet likvidēja departamentu un uz tā bāzes izveidoja Sporta pārvaldi
Izglītības, kultūras un zinātnes ministrijas struktūrā. Sporta pārvalde izstrādā un realizē valsts
sporta politiku fiziskās audzināšanas un sporta attīstības jomā (Kehris, Ķīse, Forands, Vītola,
1994; Latvijas valsts arhīvs, b.g.).
1992. gada nogalē stājās spēkā likums „Par sabiedriskajām organizācijām un to
apvienībām”, kas deva iespēju sporta veidu federācijām un sporta klubiem kļūt par juridiskām
personām. Likumā tika noteikts, ka sporta sabiedriskā organizācija ir organizācija, kas
izveidota veselīgas atpūtas organizēšanai, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un
palielināšanai, augstu rezultātu sasniegšanai sportā (LR Augstākā Padome, 1992).
Ilgāku laiku Latvijā nebija sporta veidu klasifikācijas. Tas radīja problēmas pārskatu
izstrādē, lai izvērtētu sasniegumus un izaugsmi. LSFP nolēma uzticēt izstrādāt klasifikāciju
katram sporta veidam, ievērojot savu specifiku (Kehris, Ķīse, Forands, Vītola, 1994).
Apzinoties, ka sporta bāze ir viens no primārajiem nosacījumiem, lai nodarbotos ar
sportu, tika izstrādāta Sporta bāzu saglabāšanas un attīstības programma. Sākot ar 1994.gadu,
no kopējā valsts sporta budžeta 11% tika iedalīti sporta bāzu attīstībai. Tā bija tikai neliela
daļa no līdzekļiem, kas nepieciešami nacionālo sporta bāzu un atsevišķu lauku sporta bāzu
uzturēšanai (LR MK, 2004).
1994. gadā valstī pastāvošie ekonomiskie apstākļi neradīja priekšnoteikumus jaunu
talantīgu sportistu identificēšanai un attīstīšanai. Likumdošana nestimulēja līdzekļu piesaisti
sportam, it īpaši, – jaunatnes sporta jomā, bet bez jaunatnes netiek trenēti nākamie olimpisko
spēļu dalībnieki un laureāti (Kehris, Ķīse, Forands, Vītola, 1994).
Latviešu Sporta padomes ārzemēs (turpmāk tekstā – LSPĀ) 1. kongress notika 1994.
gadā Čikāgā. Jaunās LSPĀ statūti daudz neatšķīrās no LSPBP statūtiem, bet Latvijas valsts
neatkarības atjaunošana Sporta padomei deva jaunu virzienu uz Latviju. LSPĀ palīdzība
Latvijai bija ievērojama. Vispirms tā bija vēlēšanās palīdzēt Latvijas sportistiem sacensties
ārzemēs, bet ne vienmēr pietika līdzekļu atbalstam, ne vienmēr valdīja saskaņota darbība starp
Latvijas sportistu vēlmēm un ārzemju atbalstītāju iespējām. LSPĀ palīdzēja Latvijai, kad tā
piedalījās Albērvilas un Barselonas olimpiskajās spēlēs. Ziedojumi ienāca no Amerikas
Savienotajām Valstīm, Austrālijas, Lielbritānijas, Kanādas un Vācijas. Nebija gandrīz
nevienas Latvijas delegācijas, kas nesaņēma palīdzību un atbalstu Amerikas Savienotajām
Valstīm, Austrālijā, Kanādā un Vācijā (Dumpis, Grundmane, 2001).
1994. gada 2. jūlijā stājās spēkā likums Par izlozēm un azartspēlēm, kurā tika noteikts,
ka ienākumi no izlozes vai azartspēles nodevas un nodokļa tiek ieskaitīti speciālajā budžetā,
un priekšlikumus par saņemto ieņēmumu konkrēto sadalījumu proporcionāli kultūras un
sporta vajadzībām nosaka MK izveidota šo nozaru ekspertu padome. Finansējums no
azartspēļu nodevām palielināja līdzekļus sporta nozarei, tomēr šis likums spēku zaudēja,
spēkā stājoties Azartspēļu un izložu likumam (LR Saeima, 1994; LR Saeima, 2006). Savukārt
likumā Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli līdz ar 2004. gada grozījumiem tika
noteikts, ka ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā (LR
Saeima, 2004b). Minētie likumi un grozījumi ietekmēja finansējuma apmēru sportam, līdz ar
ko 2004. gadā arī Sporta likumā stājās spēkā grozījumi, kas noteica, ka budžeta
apakšprogrammas „Augstas klases sasniegumu sports” finansējuma apmērs tiek noteikts ne
mazāks kā iepriekšējā budžeta gadā” (Latvijas Vēstnesis, 2003).
Ar mērķi uzlabot un atbalstīt Latvijas labāko sportistu mācību-treniņu darbu un sekmēt
Latvijas labāko sportistu konkurētspēju starptautiskās sacensībās, īpaši Olimpiskajās spēlēs,
1994. gadā tika nodibināta Latvijas Olimpiskā vienība. LOV dibinātāji ir IZM Sporta pārvalde
(LSP), LOK, IZM Nacionālā sporta skola (LNSS) un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
(turpmāk tekstā – LSPA). LOV nodrošina iespēju talantīgajiem sportistiem veikt treniņu
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darbu atbilstoši pasaules standartiem. Jaunizveidotās organizācijas uzdevums – finansiāli,
organizatoriski un metodiski palīdzēt sportistiem, kuri var cīnīties par visaugstākajām vietām
pasaulē (Apine, Caune, Erta, Grundmane, Keisels, 2003; LR MK, 2004; LOV, b.g.b).
Latvijas trešajā Sporta kongresā 1996. gada 14. decembrī sporta sabiedrība vienojās par
valsts sporta pamatnostādnēm un noteica 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 (LR MK, 2004).
1999. gada deklarācijā par MK darbu atrodams ieraksts, ka 2000. gadā tiks izstrādāts
Sporta likums, kas skaidri noteiks dažādu sporta programmu finansēšanas avotus un kārtību,
kā arī atbildības sadali (Latvijas Vēstnesis, 1999). 2001. gada jūnijā valdība akceptēja un
nosūtīja izskatīšanai Saeimā likumprojektu „Sporta likums” (Latvijas Vēstnesis, 2001). Ar
norādi uz daudziem trūkumiem 2001. gada decembrī 7. Saeimas plenārsēdē Sporta likums
pirmajā lasījumā tika pieņemts (Latvijas Vēstnesis, 2001). Vēl pēc gada, 2002. gada 27.
novembrī spēkā stājās „Sporta likums” (LR Saeima, 2002b).
Saskaņā ar 2003. gada 16. septembrī pieņemtajiem MK noteikumiem Nr. 528
„Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums” IZM tika noteikta par vadošo valsts pārvaldes
iestādi sporta nozarē (LR MK, 2003). 2003. gadā valstī aktīvi darbojās vairāk nekā 90 sporta
veidu federācijas, no tām 69 sporta federācijas saņēma valsts budžeta finansējumu. Vairums
federāciju meklēja un sekmīgi atrada iespēju pāriet no pilnībā valsts atbalstītas sistēmas uz
lielāku patstāvību — gan administratīvajā, gan arī finansiālajā ziņā (LR MK, 2004).
Lai nodrošinātu valsts pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidošanu un darbības
efektivitāti, kā arī sporta politikas efektīvu īstenošanu, 2004. gadā tika uzsākta apjomīga
valsts sporta iestāžu reforma. Lai atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām valsts
līmenī nodalītu nozares politikas izstrādi no politikas īstenošanas, 2004. gada 9. martā IZM
izveidoja Sporta politikas nodaļu, kura tika iekļauta IZM Izglītības un politikas departamenta
sastāvā. Neskatoties uz šai nodaļai uzticētajiem apjomīgajiem uzdevumiem, tajā strādāja tikai
divi cilvēki (vēlāk to skaits tika palielināts līdz trim), jo lielāko daļu uzdevumu pildīja Sporta
pārvalde.
2005. gada martā ar mērķi paaugstināt sporta nozares vietu un lomu valsts pārvaldes
struktūrā tika izveidots jauns amats – valsts sekretāra vietnieks sporta jautājumos. Turpinot
uzsāktās izmaiņas, 2006. gada sākumā savu darbību uzsāka IZM Sporta departaments ar trim
nodaļām (Sporta politikas nodaļa, Sporta finanšu nodaļa, Profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestāžu nodaļa) un 12 štata vietām. Jau 2006. gada septembrī Sporta departamenta
struktūra tika pārveidota, izveidojot tajā divas nodaļas – Sporta politikas nodaļu un Sporta
iestāžu un organizāciju nodaļu. 2007. gadā IZM padotības iestāžu reorganizācija atbilstoši
Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām tika turpināta. 2009. gada sākumā tika reorganizēta
(likvidēta) IZM padotībā esošā Sporta pārvalde, tās uzdevumus sadalot starp IZM, valsts
aģentūru „Nacionālais Olimpiskais sporta metodiskais centrs” un LSFP (deleģējot atsevišķus
valsts pārvaldes uzdevumus).
Sistēmiski ļoti nozīmīgas izmaiņas tika veiktas 2009. gada beigās, kad, pamatojoties uz
MK 2009. gada 30. novembra rīkojumu „Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo
sporta politikas īstenošanā iesaistīto valsts aģentūru reorganizāciju”, tika reorganizētas visas
IZM padotībā (valsts aģentūru statusā) esošās valsts sporta skolas un metodiskie centri,
vienlaikus nodrošinot reorganizēto (likvidēto) iestāžu īstenoto mācību–treniņu programmu
nepārtrauktību, nododot šo uzdevumu attiecīgajām Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītajām
sporta federācijām, piešķirot arī attiecīgus finanšu līdzekļus (dotācijas) no valsts budžeta
(IZM, 2013). Līdz ar Lisabonas līguma pieņemšanu (2009. gada 1. decembrī) IZM kļuva
atbildīga arī par starptautiski vienotas Eiropas Savienības sporta politikas veidošanu. Aktīvi
iesaistoties Eiropas Savienības Sporta programmas izstrādē, Latvija aizstāv nepieciešamību
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Eiropas mērogā risināt jautājumus par veselīga un aktīva dzīvesveida nodrošināšanu un
attīstību (IZM, 2010).
2010. gada 1. janvārī noslēdzās valstiskās sporta struktūras reorganizācija (no 14
padotības iestādēm palika divas – Murjāņu Sporta ģimnāzija un valsts aģentūra „Latvijas
Sporta muzejs”). Būtiski tika samazināts sporta nozares administrēšanā iesaistīto darbinieku
skaits – no 42 darbiniekiem 2006. gadā līdz 11 darbiniekiem 2010. gadā. Veiktās spēkā esošo
sporta politikas plānošanas dokumentu izvērtēšanas rezultātā Sporta politikas pamatnostādņu
2004. – 2009. gadam īstenošanas noslēguma termiņš tika pagarināts par trim gadiem – līdz
2012. gadam (vienādi ar Nacionālās sporta attīstības programmas noslēguma termiņu).
Ievērojot to, ka 2010. gadā Sporta likumā tika precizēti sporta federāciju atzīšanas
kritēriji, sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sporta federāciju padome” notika Latvijā atzīto
sporta federāciju pāratzīšana (IZM, 2010).
Par sporta attīstības laiku Latvijā var dēvēt laika posmu, kad tika dibinātas organizācijas
un savienības, kas veicināja sporta nozares struktūras veidošanos. Sportam kļūstot arvien
populārākam, pieauga arī sportistu skaits Latvijā un nepieciešamība pēc jauniem sporta
laukumiem un stadioniem. Lai prezentētu Latviju sporta pasaulē, sportistiem bija
nepieciešami līdzekļi, lai trenētos un nokļūtu starptautiska mēroga sacensībās. Līdzekļu
trūkums regulāri radīja nepieciešamību vērsties pie valdības ar lūgumiem finansiāli atbalstīt
sportistus un sporta nozari kopumā. Sports nebija iekļauts valsts galveno prioritāšu sarakstā,
finansējums un nesakārtotā sporta struktūra tika uzskatīta par galveno šķērsli daudzu
problēmu risināšanā.
Līdz ar valstiskās neatkarības atgūšanu sākās jaunas realitātes sporta dzīvē, jauna sporta
sistēma. Tikai ar lielu neatlaidību, un gadiem ejot, sports Latvijā piedzīvoja pārmaiņas.
1.3.2. Sporta nozares tiesiskais regulējums
Detalizēta un mērķtiecīga likumdošanas bāze, kā arī esošo tiesības aktu ievērošana ir
vitāli svarīgi nosacījumi, lai sporta nozare, un tajā skaitā, – arī augstu sasniegumu sports,
attīstītos.
Galvenais sporta nozari reglamentējošais tiesību akts Latvijā ir Sporta likums (stājies
spēkā 2002. gadā) un deviņi uz tiesību akta pamata izdotie MK noteikumi. Sporta likums
nosaka sporta organizēšanas un attīstības vispārīgos un tiesiskos pamatus, sporta organizāciju,
valsts un pašvaldību institūciju savstarpējās attiecības, pamatuzdevumus sporta attīstībā un
sporta finansēšanas pamatus, kā arī principus, kas ievērojami, iesaistoties starptautiskajā
sporta kustībā. Raksturojot situāciju pirms Sporta likuma pieņemšanas, tika secināts, ka sporta
nozari valstī reglamentē vairāki normatīvie akti, kuri nepietiekami nosaka valsts institūciju,
pašvaldību un sporta sabiedrisko organizāciju kompetenci un savstarpējo koordinēšanu. Lai
nodrošinātu sporta kā sabiedrības dzīves neatņemamas sastāvdaļas realizāciju ar tam attiecīgu
juridisku pamatojumu, tika izveidota jauna likumdošanas bāze.
Sporta likuma pirmajā pantā tiek skaidroti likumā lietotie termini. Ar termina sports
skaidrojumu tiek noteikts, ka sports ir visu veidu individuālas vai organizētas aktivitātes
fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta
sacensībās. Starp skaidrotajiem terminiem nav atrodams termins „augstu sasniegumu sports”.
Sporta likuma trešais pants nosaka sporta nozarē ievērojamos pamatprincipus:
„vienlīdzības princips; godīgas spēles princips; drošības princips un labas pārvaldības
princips”. Šie pamatprincipi tiek ievēroti, izstrādājot turpmākās likumā noteiktās normas un
saistībā ar likumu izdotajos MK noteikumos (LR Saeima, 2002b).
Balstoties uz vienlīdzības principu, kas paredz, ka ikvienam ir tiesības nodarboties ar
sportu, kā pirmās Sporta likumā tiek noteiktas normas attiecībā uz sporta nodarbību
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organizēšanu izglītības iestādēs. Šīm normām seko IZM kompetences sporta nozarē
noteikšana. Sporta likumā noteikts, ka IZM pilda valsts pārvaldes funkcijas sporta nozarē, no
kā izriet, ka IZM izstrādā sporta politiku, kā arī organizē un koordinē sporta politikas
īstenošanu. IZM kompetence sporta nozarē tiek konkretizēta Sporta likuma 5. panta otrajā
daļā un MK 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 528 Izglītības un zinātnes ministrijas
nolikums (LR Saeima, 2002b; LR MK, 2003).
Sporta likums ne tikai konkretizē IZM funkcijas, bet arī paplašina MK, Aizsardzības
ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas un Veselības
ministrijas funkcijas sporta nozarē. Veselības ministrijas funkcijas – organizēt sportistu un
bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību realizēšanas
kārtību – nosaka MK noteikumi (LR Saeima, 2002b; LR MK, 2016).
Sporta likumā tiek noteikta arī pašvaldību kompetence. Pašvaldības ir tiesīgas
iesaistīties sporta attīstības nodrošināšanā savā administratīvajā teritorijā, Ņemot vērā to, ka
iepriekšminētās kompetences izteiktas kā „tiesības”, nekas nenorāda uz to, ka minētā funkcija
ir obligāts pienākums, kas nozīmē, ka to var arī nedarīt. Neskatoties uz to, ka atbalstīt sportu
nav pašvaldības pienākums, pašvaldībās tiek domāts par kvalitatīvu sporta bāzu celtniecību un
uzturēšanu. Arī sporta skolas dibina un finansē pašvaldības. No tā, cik ieinteresēta ir
pašvaldība sporta attīstībā, ir arī atkarīga sporta nākotne pašvaldībā un valstī. Latvijas
pašvaldību darbības vispārīgos noteikumus reglamentē 1994. gadā pieņemtais likums Par
pašvaldībām (LR Saeima, 1994).
Pēc noteiktajām pašvaldību kompetencēm, likuma turpinājumā tiek noteikta darba
devēju kompetence. Darba devēji ir tiesīgi organizēt darbiniekiem sporta sacensības, kā arī
nodrošināt viņiem dalību citu personu organizētajās sacensībās. Darba likums (spēkā no 2002.
gada) regulē darba tiesiskās attiecības un ir saistošs visiem darba devējiem un darbiniekiem,
savukārt darba devēji atbalsta darbinieku nodarbošanos ar sportu (LR Saeima, 2002b; LR
Saeima, 2002a).
Lai sporta nozarē svarīgu lēmumu pieņemšanā tiktu iesaistītas arī sporta organizācijas,
MK izveidoja sabiedriski konsultatīvu institūciju – Latvijas Nacionālo sporta padomi
(turpmāk tekstā- LNSP). Padome veic Sporta likumā noteiktos uzdevumus, bet MK noteikumi
Latvijas nacionālās sporta padomes nolikums nosaka Padomes tiesības, Padomes
priekšsēdētāja pienākumus un lēmumu pieņemšanas kārtību (LR Saeima, 2002b; LR MK,
2003).
Sporta likuma 10. pants nosaka, ka sporta organizācijas ir sporta klubi, sporta
federācijas un citas Sporta likumā minētās institūcijas. Sporta organizāciju un to apvienību
dibināšanas, reģistrēšanas un darbības principus nosaka Biedrību un nodibinājumu likums,
Komerclikums un citi normatīvie akti. Sporta likumā ir noteikti sporta organizāciju
pienākumi, sporta federācijas atzīšanas kritēriji un kārtība, kā arī atzītās sporta federācijas
statusa atņemšanas kārtība. Sporta likums neliedz valstī darboties arī neatzītām sporta
federācijām, tomēr atzītās sporta federācijas statusu un noteiktās tiesības (vadīt un koordinēt
darbu attiecīgajā sporta veidā valstī, kā arī pārstāvēt valsti attiecīgajā starptautiskajā sporta
organizācijā) un tiesības saņemt finanšu līdzekļus no valsts budžeta vienā sporta veidā var
iegūt tikai viena sporta federācija. 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 (LR Saeima, 2002b). Līdz ar to likums sporta veida un tātad arī augstu
sasniegumu sporta attīstību faktiski uztic nevalstiskajām organizācijām – sporta federācijām.
Ņemot vērā to, ka sporta organizācijas ir sporta klubi, sporta federācijas un citas Sporta
likumā minētās institūcijas, tām savā darbībā ir jāievēro Biedrību un nodibinājumu likumā
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noteiktais. Likums regulē biedrību un nodibinājumu darbības pamatprincipus, organizatorisko
struktūru, likvidāciju un reorganizāciju. Sporta organizācijas dibinātāji var būt ne tikai
fiziskās un juridiskās personas, bet arī sporta izglītības iestādes Sporta likuma izpratnē, kurām
nav juridiskās personas statusa. Biedrībai un nodibinājumam ir tiesības papilddarbības veidā
veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī
veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības un nodibinājuma mērķus, tomēr
biedrības un nodibinājuma mērķis nevar būt peļņas gūšana (LR Saeima, 2004a). Katru gadu
biedrība MK noteikumos Par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem
noteiktajā kārtībā sagatavo biedrības gada pārskatu, kuru iesniedz Valsts ieņēmumu
dienestam, tādējādi nodrošinot valstij iespēju kontrolēt organizāciju finanšu darbību (LR MK,
2006b).
Ar mērķi veicināt biedrību un nodibinājumu sabiedriskā labuma darbību Saeimā 2004.
gadā tika pieņemts Sabiedriskā labuma organizāciju likums. Likums skaidro, ka sabiedriskā
labuma darbība ir tāda darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai un
cita starpā nosaka, ka šāda darbība ir arī sporta atbalstīšana. Sabiedriskā labuma organizācijai
ir tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, un tai ir citas likumā noteiktās
tiesības, savukārt personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt
likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus. Sabiedriskā labuma organizācijas statusu var
saņemt organizācijas, kuras ievērojušas likumā noteikto statusa piešķiršanas kārtību un ar to
saistītos procesus. Šāds statuss attiecīgi ir būtisks arī sporta organizācijām, lai saņemtu
nodokļu atvieglojumus un ziedojumus (LR Saeima, 2004c).
Ziedotājiem noteiktos nodokļu atvieglojumus nosaka arī 2017. gadā pieņemtais
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums. Nodokļa maksātājs, kas ziedojis sabiedriskā labuma
organizācijai, ir tiesīgs pārskata gadā izvēlēties vienu no trim likumā noteiktajiem
atvieglojumiem. Līdz ar 2017. gadā pieņemto likumu spēku zaudēja likums Par uzņēmumu
ienākuma nodokli, kurā iepriekš tika noteikts, ka nodokli samazina par 85 procentiem no
summām, kas ziedotas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss (LR
Saeima, 2018b; LR Saeima, 1995). Izmaiņas likumā radīja satraukumu sporta sabiedrībā,
pieļaujot to, ka nodokļu reformas rezultātā 2018. gadā saruks sportam ziedoto līdzekļu
apjoms. Taču Finanšu ministrijas pārstāve skaidroja, ka nav objektīvi uzņēmumu veikto
ziedojumu apmēru pēc nodokļu reformas stāšanās spēkā skatīt pirmā pusgada griezumā, īpaši,
– ņemot vērā, ka lielākā ziedojumu daļa, visbiežāk, valsts budžetā nonāk gada beigās (LOK,
2018).
Valsts sporta budžetā lielākā naudas summa tiek paredzēta nevalstiskajai organizācijai –
biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja”, kura, kooperējot ne tikai valsts, bet arī pašvaldību un
savus finanšu līdzekļus, īsteno vairākas programmas, veicinot olimpiskās izglītības,
olimpiskās kustības un sporta veidu attīstību. Sporta likums nosaka, ka „Latvijas Olimpiskā
komiteja” nodrošina valsts labāko sportistu dalību olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs
un citās starptautiskajās un reģionālajās kompleksajās sacensībās (LR Saeima, 2002b).
Olimpiskās kustības pamatā ir godīgas spēles princips. Sporta likumā noteikts, ka
ievērojot šo pamatprincipu, sporta izglītojošajā, organizatoriskajā un pārvaldības darbā jācīnās
arī pret negodīgumu un dopinga lietošanu sportā. Līdz 2018. gada jūlijam dopinga kontroles
kārtību valstī noteica MK noteikumi, bet dopinga kontroles pasākumus koordinēja
konsultatīva institūcija Antidopinga komiteja. Noteikumi par dopinga kontroles kārtību spēku
zaudēja līdz ar grozījumu pieņemšanu Sporta likumā. Jaunie grozījumi pilnveido antidopinga
regulējumu Latvijā un nodrošina lielāku valsts antidopinga organizācijas autonomiju,
izveidojot Latvijas Antidopinga biroju. Pieņemtie grozījumi papildina Sporta likuma 11.
pantu ar informāciju par nacionālajiem antidopinga noteikumiem. Nacionālie antidopinga
noteikumi ietver dopinga definīciju, nosaka antidopinga noteikumu pārkāpumus, reglamentē
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to pierādīšanas kārtību un termiņus, rezultātu anulēšanu un sankcijas; kārtību un termiņus,
kādos iesniedz un izskata pārsūdzības par antidopinga jomā iesaistīto institūciju pieņemtajiem
lēmumiem, antidopinga jomā iesaistīto institūciju lēmumu atzīšanas kārtību un termiņus,
ierobežojošos noteikumus sankciju piemērošanai, kā arī citus noteikumus atbilstoši
antidopinga konvencijām. Sporta likuma pārejas noteikumos noteikts, ka MK ne vēlāk kā līdz
2019. gada 30. jūnijam izdod Nacionālos antidopinga noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā
stāšanās dienai tiek piemēroti pasaules Antidopinga kodeksā noteiktie principi, ciktāl tie nav
pretrunā ar Sporta likumu (LR Saeima, 2018a).
Pasākumi cīņai pret dopingu sportā Latvijā tiek veikti arī atbilstoši likumam Par
Eiropas Padomes Antidopinga konvenciju Nr. 135 un likumam Par Antidopinga konvencijas
Papildprotokolu. Nozīmīga ir arī pieņemtā un ar likumu apstiprinātā Starptautiskā konvencija
pret dopingu sportā, kuras mērķis ir veicināt dopinga nepieļaušanu sportā un cīņu pret to, lai
to izskaustu pilnībā (LR Saeima, 2006b).
Sports nevar attīstīties bez sporta bāzēm. Nepieciešamas gan vienkāršas sporta bāzes
tautas sportam, gan sporta bāzes, kuras atbilst starptautisko sporta federāciju prasībām.
Saskaņā ar Sporta likuma 12. panta pirmo daļu sporta bāzes tiek veidotas un uzturētas, lai
nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar sportu, savukārt valsts vai pašvaldību
īpašumā esošās sporta bāzes izmantojamas iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu
sniegšanai sportā. MK sporta bāzei var piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu likuma Par
nacionālās sporta bāzes statusu noteiktajā kārtībā. Likuma 4. pants nosaka, ka nacionālā
sporta bāze ir speciāla sporta vajadzībām celta vai piemērota būve, kā arī vide (laukumi, celiņi
sporta nodarbībām, veselības takas u. tml.), kurai neatkarīgi no tā, kā īpašumā šī būve vai vide
atrodas, likumā Par nacionālās sporta bāzes statusu noteiktajā kārtībā piešķirts nacionālās
sporta bāzes statuss. Likums Par nacionālās sporta bāzes statusu stājās spēkā 2009. gadā un
tika pieņemts ar mērķi veicināt nacionālo sporta bāzu attīstību, lai radītu apstākļus Latvijas
sportistu sagatavošanai startiem olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos un
citās sporta sacensībās, kā arī starptautisku sporta sacensību norisei Latvijā (LR Saeima,
2009).
Līdz likuma pieņemšanai nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas kārtību noteica
Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992. gada 3. novembra lēmums Par nacionālās
sporta bāzes statusa piešķiršanu (turpmāk tekstā – LR Augstākās Padomes lēmums). Šis
statuss sniedza valstij iespēju izmantot sporta bāzes sabiedrības vajadzībām atbilstoši minētajā
LR Augstākās Padomes lēmumā noteiktajam mērķim. Šo vajadzību nodrošināšanas pamatā
bija valsts budžeta līdzekļu piesaiste un sporta bāzu atbrīvošana no nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumiem 1997. gada 2. decembra noteikumos Nr. 396 Noteikumi par masu
aktīvās atpūtas centru, sporta būvju un ēku, kā arī to uzturēšanai nepieciešamās zemes
neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli noteiktajā kārtībā (LR MK, 1997).
LR Augstākās Padomes lēmuma normas, kas tika regulētas piecos punktos, bija
novecojušas un mūsdienās nepiemērojamas. Līdz ar to, lai nodrošinātu ar šo lēmumu valstij
izvirzītā mērķa – sabiedrības vajadzību apmierināšana bērnu un jauniešu fiziskajā un garīgajā
attīstībā, sportistu sagatavošana augstas klases sasniegumiem sportā, valsts vārda
popularizēšana starptautiskajā arēnā un mūsu valstī nodrošināto iespēju izmantošana
jebkuram interesentam, citu valstu sportistiem treniņiem un starptautiskajām sacensībām –
sasniegšanu, bija nepieciešams izstrādāt un pieņemt jaunu likumu (IZM, 2007).
Pieņemtā likuma Par nacionālās sporta bāzes statusu 12. punkts paredz, ka pašvaldība
var piedalīties tās teritorijā esošās nacionālās sporta bāzes finansēšanā (LR Saeima, 2009).
Savukārt likums Par nekustamā īpašuma nodokli nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli
neapliek nacionālās sporta bāzes un zemi to uzturēšanai (LR Saeima, 1998). Informācija par
sporta bāzēm, kurām piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss, tiek apkopota Nacionālo sporta
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bāzu reģistrā. IZM ir reģistra turētājs un pārzinis, savukārt reģistrā iekļaujamās informācijas
saturu un aktualizēšanas kārtību nosaka MK noteikumi Par sporta bāzu reģistrā iekļaujamās
informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību (LR Saeima, 2009; LR MK, 2010).
Vairāki Sporta likuma panti saistīti ar finanšu jautājumiem. Sporta likuma 13. pants
nosaka, ka valsts budžeta līdzekļus sportam piešķir saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta
likumu. Budžeta apakšprogrammas „Augstas klases sasniegumu sports” finansējuma apmērs
tiek noteikts ne mazāks kā iepriekšējā budžeta gadā. Likumā arī noteikts, ka no valsts budžeta
pirmām kārtām finansējams bērnu un jauniešu sports. Savukārt finanšu līdzekļus sportam
veido arī pašvaldību, juridisko un fizisko personu līdzekļi, sporta organizāciju līdzekļi un
starptautisko sporta federāciju finansiālais atbalsts. Latvijā atzītajām sporta federācijām, kā arī
biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” un biedrībai „Latvijas Sporta federāciju padome” ir
tiesības saņemt finanšu līdzekļus no valsts budžeta.
Pamatojoties uz grozījumiem, kas Sporta likumā tika izdarīti 2006. gadā, MK tika
deleģēts pieņemt noteikumus Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu
sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko
spēļu atlases turnīros un finālsacensībās. Noteikumu mērķis ir nodrošināt valsts izlases
komandu sporta spēlēs gatavošanos un piedalīšanos sacensībās, lai veicinātu augstu rezultātu
sasniegšanu. Atzīta komandu sporta spēļu sporta federācija finansējumu no valsts budžeta var
saņemt, ja attiecīgajā gadā tai ir plānoti pasākumi, lai nodrošinātu tās pārstāvētā sporta veida
jauniešu, junioru un pieaugušo valsts izlases (turpmāk – valsts izlase) gatavošanos un
piedalīšanos sacensībās. MK noteikumos noteikts, ka prioritāri finansējums tiek sadalīts
basketbola, futbola, handbola, hokeja, kērlinga, regbija un volejbola valsts izlasēm, ņemot
vērā, ka pārējām valsts izlasēm finansējums ir ne mazāk kā 7 procenti no valsts finansējuma
(LR MK, 2009).
Saskaņā ar Sporta likuma 14. panta pirmo daļu Latvijas sportistiem, viņu treneriem,
sportistus apkalpojošajiem sporta darbiniekiem, tajā skaitā, – sporta ārstiem, apkalpojošajam
personālam un attiecīgajām sporta federācijām MK var piešķirt naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā. Saskaņā ar Sporta likuma 14. panta otro daļu kārtību, kādā piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru nosaka MK.
Patlaban minētā kārtība ir noteikta MK noteikumos Nr. 26, kuri stājās spēkā 2012. gada 7.
janvārī – Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem
sportā, un naudas balvu apmēru (LR Saeima, 2002b; LR MK, 2012).
Līdz ar jauno noteikumu pieņemšanu par spēku zaudējušiem tika atzīti MK 2005. gada
25. oktobra noteikumi Nr. 787 Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par
izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru. Noteikumos ietvertie kritēriji, lai
varētu pretendēt uz naudas balvas saņemšanu, naudas balvu apmēri, kā arī naudas balvas
piešķiršanas procedūra netika aktualizēta vairākus gadus.
Jaunu tiesības aktu bija nepieciešams izstrādāt, pamatojoties uz MK uzdevumu IZM
sadarbībā ar sporta nozares sociālajiem partneriem izstrādāt jaunus MK noteikumus par
kārtību, kādā tiek piešķirtas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā (turpmāk arī –
naudas balva), paaugstinot kritērijus naudas balvas saņemšanai. Bija arī nepieciešams
nodrošināt Valsts kontroles veiktās likumības revīzijas ieteikuma ieviešanu – izvērtēt iespēju
izstrādāt grozījumus normatīvajā aktā, nosakot, kādu izdevumu apmaksai sporta federācijas
drīkst izlietot naudas balvu līdzekļus, kas tiek piešķirti, lai veicinātu sporta veida un jaunatnes
sporta programmu attīstību, kā arī, kādā apmērā ir piešķiramas naudas balvas par
sasniegumiem paralimpiskajās spēlēs, un precīzākus kritērijus naudas balvu piešķiršanā
gadījumos, ja vienāda līmeņa sacensībās sportisti izcīnījuši vienādas vietas.
Galvenās izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem noteikumiem:
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1) precizēts piešķiramās naudas balvas apmērs (to vairākās pozīcijas gan samazinot
[piemēram, par sportistu sasniegumiem neolimpiskajos individuālajos sporta veidos un
disciplīnās], gan palielinot);
2) par biedrības „Latvijas Paralimpiskā komiteja” un biedrības „Latvijas Nedzirdīgo
sporta federācija” sportistu un komandu sasniegumiem paredzēts piešķirt naudas balvas 50%
apmērā no noteikumos noteiktā naudas balvas apmēra;
3) precizēta iesniegumu par naudas balvu piešķiršanu iesniegšanas un izskatīšanas
kārtība, kā rezultātā turpmāk izvērtēšanai Padomē tiks iesniegti tikai tie iesniegumi, kuri
atbilst noteikumu prasībām;
4) noteikta detalizēta naudas balvas saņemšanas un atskaitīšanās kārtība.
Ņemot vērā, ka Sporta likums nenosaka, kas tiek uzskatīts par izcilu sasniegumu sportā,
MK dotais deleģējums ietver tiesības noteikt izcila sasnieguma sportā pazīmes. Par šādām
pazīmēm MK uzskata: (1) sporta sacensību kategorijas, kuras raksturo attiecīgo sacensību
sportisko līmeni; (2) izcīnītās vietas (IZM, 2011).
Noteikumos Par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem
sportā, un naudas balvu apmēru norādīts, ka naudas balvas piešķir par sasniegumiem, kas
izcīnīti oficiālajās starptautiskajās klātienes sporta sacensībās (turpmāk – sacensības), kuras ir
iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā, ja minētā sporta
federācija ir atzīta SOK vai Starptautiskajā Paralimpiskajā komitejā vai ir Starptautisko Sporta
federāciju asociācijas biedre. Noteikumos izskaidrota iesnieguma iesniegšanas un
izvērtēšanas, naudas balvas saņemšanas un pārskata sniegšanas par naudas balvas izlietojumu
kārtība. Piešķiramās naudas balvas apmērs norādīts noteikumu 11. punktā (LR MK, 2012b).
Laika gaitā noteikumos veikti vairāki grozījumi, to rezultātā sportistu ar invaliditāti
sasniegums pielīdzināms tādiem sasniegumiem, kurus ir izcīnījuši sportisti bez invaliditātes,
nosakot arī vienādu maksimāli piešķiramās naudas balvas apmēru (LR MK, 2012b).
Turpmāko grozījumu rezultātā tika nolemts, ka, gadījumā, ja sportistam kalendārajā gadā ir
vairāki sasniegumi, naudas balvu piešķir tikai par to sasniegumu, par kuru noteikts lielāks
naudas balvas apmērs. Minētais ierobežojums neattiecas uz gadījumu, kad sportists
individuālajos sporta veidos vairākus sasniegumus ir izcīnījis olimpiskajās spēlēs, tādā
gadījumā naudas balva tiek piešķirta par katru sasniegumu (LR MK, 2014), kā arī pieņemti
grozījumi, nosakot, ka naudas balva sporta veida attīstībai var tikt piešķirta arī par
olimpiskajās spēlēs izcīnīto ceturto, piekto un sesto vietu. Naudas balva paredzēta attiecīgā
sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai (LR MK, 2016a). Minētie grozījumi,
kas veikti likumā vairāku gadu garumā, palielina finansiālo atbalstu sportistam par viņa
sasniegumiem sportā.
Sporta likuma noslēdzošie panti nosaka pamatprasības, kas saistītas ar sporta pasākumu
organizēšanu un piedalīšanos starptautiskajās sporta sacensībās. Sporta pasākuma
organizators pasākuma norises vietā un laikā nodrošina sabiedrisko kārtību, medicīniskās
palīdzības pieejamību, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu
un normatīvo aktu ievērošanu. Ar mērķi nodrošināt publisku pasākumu netraucētu un drošu
norisi 2005. gadā stājās spēkā Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums, kas
nosaka publisku pasākumu rīkošanas un norises tiesiskos pamatus, pasākuma organizatora, kā
arī citu publiskā pasākumā iesaistīto personu tiesības, pienākumus un atbildību, lai
nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību šāda pasākuma laikā (LR Saeima, 2002b; LR
Saeima, 2005). Uz minētā tiesību akta pamata 2006. gadā tika izdoti MK noteikumi, nosakot
Kārtību, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā
pasākumā (LR MK, 2006a).
Atsaucoties uz Sporta likuma pantu, kas nosaka sportista tiesības un pienākumus,
jāsecina, ka sportistam ir tiesības tikai vienā – piedalīties sporta treniņos un sacensībās.
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Turklāt, piedaloties sacensībās, viņa pienākums ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta
federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju
noteikumus, kā arī normatīvos aktus. Savukārt, par savu veselības stāvokli, regulāru veselības
pārbaužu veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu sportists ir pats atbildīgs, bet
par nepilngadīgu sportistu veselības aprūpi atbildīgi ir vecāki (LR Saeima, 2002b). Tomēr
jāatzīmē gadījumi, kad ārzemēs spēlējoši Latvijas pilsoņi tiek uzaicināti pārstāvēt Latviju
valsts izlasē un tiek risināti ar sportista veselības apdrošināšanu saistītie jautājumi. Piemēram,
gatavojoties Eiropas čempionātam basketbolā 2017. gadā, biedrība „Latvijas Basketbola
savienība” IZM lūdza papildus piešķirt valsts budžeta līdzekļus, lai nodrošinātu ārvalstīs
spēlējošo sportistu apdrošināšanu, pārstāvot Latvijas vīriešu basketbola izlasi. Spēlētāju
apdrošināšanu paredzēja Starptautiskās Basketbola federācijas (International Basketball
Federation – FIBA) un Nacionālās Basketbola asociācijas (National Basketball Association –
NBA) noteikumi. Savukārt, ja sportisti netiktu apdrošināti, viņi Latvijas vīriešu basketbola
izlases sastāvā nedrīkstētu piedalīties izlases treniņprocesā, pārbaudes spēlēs un 2017. gada
Eiropas čempionātā basketbolā vīriešiem, kas negatīvi ietekmētu izlases sportisko sniegumu.
Gan Latvijas Nacionālā sporta padome, gan MK lēma par līdzekļu piešķiršanu daļējā apmērā,
tomēr svarīgi saprast, ka ik gadu notiek dažādas sacensības, kurās tiek pārstāvēta valsts izlase,
un būtisks ir sportistu veselības apdrošināšanas jautājums, kas ietekmē arī panākumu gūšanu
augstu sasniegumu sportā (LNSP, 2017; LR MK, 2017).
Sporta likuma 19. pants skaidro, kas ir profesionāls sportists, lai arī likumā lietotie
termini tiek izskaidroti jau likuma sākumā. Pieņemot devītos grozījumus Sporta likumā 2016.
gada aprīlī, jaunā redakcijā tika izteikti termini sporta darbinieks un sporta sacensības,
tostarp papildināts termins sporta pasākums. Lai arī kā, līdz šim nav izdarīti nekādi grozījumi
saistībā ar skaidrojumu par to, kas ir augstu sasniegumu sports, lai arī likuma pantos tiek
pieminēts „augstas klases sasniegumu sports”, „izcili sasniegumi sportā” un „valsts labākie
sportisti”, tomēr netiek skaidrots, kas ar šiem terminiem domāts.
Sportistiem Sporta likumā tiek noteiktas tiesības un pienākumi, bet sporta darbiniekiem
un sporta speciālistiem, atsaucoties uz likuma pēdējo pantu, – ir tikai pienākumi. Tāpat kā
sportistiem, arī sporta darbiniekiem likums nosaka, kādi noteikumi, principi un normatīvie
akti jāievēro. Sporta likumā tiek noteikts, ka kvalifikācijas prasības sporta pedagogiem,
izņemot tos pedagogus, kuri īsteno sporta izglītības programmas, nosaka Izglītības likums (LR
Saeima, 2002b).
Sportistu sagatavošanās process daudzējādā ziņā ir atkarīgs arī no trenera kvalifikācijas.
Lai iegūtu tiesības strādāt sporta nozarē Latvijā, sporta speciālistam (trenerim) ir jābūt
sertificētam. Sporta speciālistu sertifikācijas kārtība un prasības ir noteiktas MK Noteikumos
par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām.
Minētajā tiesību aktā norādīta arī sporta speciālistu sertifikācijas maksa (LR MK, 2010).
Saskaņā ar Sporta likumā noteikto, sporta speciālistu sertifikāciju veic biedrība „Latvijas
Sporta federāciju padome” atbilstoši sporta speciālistu sertifikācijas prasībām MK noteiktajā
kārtībā (LR Saeima, 2002b).
Sertifikācija ietver sporta speciālistu teorētisko zināšanu un profesionālo iemaņu
pārbaudi un attiecīgā sporta veida speciālista profesionālās kvalifikācijas sertifikāta
izsniegšanu (sertifikāts tiek izsniegts uz pieciem gadiem). Latvijā sertifikātu izsniedz trijās
kategorijās – A, B un C. Augstākā iegūstamā kategorija ir A kategorija, kuru piešķir personai,
kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā un pēdējos piecus gadus strādājusi par
sporta treneri, kā arī, ja persona atbilst vienam no kritērijiem – persona, strādājot par sporta
treneri, pēdējo piecu gadu laikā ir sagatavojusi komandas vai sportistus, kuri startējuši
Latvijas izlases komandas sastāvā un uzrādījuši augstus rezultātus vai arī persona strādā
izvēlētajā sporta nozarē ne mazāk kā 20 gadus, vada un organizē mācību metodiskās
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nodarbības izvēlētajā sporta nozarē ne mazāk kā 16 stundu gadā, sagatavo jaunos sporta
speciālistus izvēlētajā sporta nozarē, vada jauno sporta speciālistu profesionālās mācību
prakses, ir mācību metodisko līdzekļu, mācību grāmatu vai speciālās literatūras izdevumu
autors vai līdzautors. Noteikumos noteikti arī kritēriji, kas tiek atzīts par augsta līmeņa
rezultātu (LR MK, 2010b).
Noteikumos izdarīti četri grozījumi, nozīmīgākie no tiem ir noteikumu pirmie un trešie
grozījumi. 2013. gada aprīlī veikti pirmie grozījumi, ņemot vērā nepieciešamību aktualizēt
sporta speciālistu sertifikācijas kārtību atbilstoši pastāvošajiem apstākļiem un situācijai.
Būtiskākās izmaiņas grozījumos izdarītas saistībā ar D kategorijas treneru sertifikāciju.
Izvērtējot D kategorijas sporta speciālista sertifikāta iegūšanai noteiktās prasības, kā arī iegūto
kvalifikāciju, kas nav uzskatāma par pietiekamu sporta speciālista pilnvērtīgai un kvalitatīvai
darbībai, kā arī, ņemot vērā to, ka D kategorijas sertifikāta iegūšanai ir ļoti maz pretendentu
(kopš 2010. gada 30. janvāra D kategorijas sertifikāts piešķirts tikai 11 personām), tika
nolemts svītrot D kategorijas sertifikāta iegūšanai noteikto tiesisko regulējumu, vienlaikus
precizējot, ka A, B un C kategorijas sertifikāti ir sporta treneru sertifikāti (LR MK, 2013a).
Lai veicinātu sporta studiju programmās studējošo nodarbinātību sporta izglītības
iestādēs jau mācību laikā (tādējādi dodot iespēju ātrāk iegūt praktisku darba pieredzi sporta
nozarē), kā arī, ņemot vērā apstākli, ka ārpus republikas nozīmes pilsētām un reģionālas
nozīmes attīstības centriem ir nepietiekams sporta treneru skaits (saskaņā ar biedrības
„Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome” sniegto informāciju), bija nepieciešams
paredzēt tiesības sporta studiju laikā strādāt arī sporta speciālista (trenera) amatā. 2015. gada
novembrī stājās spēkā grozījumi, nosakot, ka bez sertifikāta strādāt sporta nozarē un vadīt
sporta treniņus (nodarbības) ir tiesīga arī persona, kura iegūst augstāko pedagoģisko izglītību
sporta studiju programmā un atbilst vismaz vienam no kritērijiem par to, ka ir iegūta
profesionālās ievirzes sporta izglītība (izglītības programmas kods 30V) akreditētā
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē vai arī ir iegūts pilns pirmajam akadēmiskajam
gadam paredzētais kredītpunktu skaits (LR MK, 2015a).
Diemžēl jāsecina, ka noteikumi nenosaka sporta speciālistu (treneru) kontroles kārtību,
kā rezultātā ne visi valstī strādājošie treneri ir sertificēti. Iztrūkst normatīvie akti, kas paredz
administratīvo atbildību par sporta speciālistu sertifikācijas noteikumu neievērošanu (gan
darba devējam, gan darbiniekam).
Bez Sporta likuma sporta nozarei būtiski jautājumi tiek risināti gan starptautiskos
tiesību aktos, gan arī citu nozaru politikas plānošanas dokumentos.
2012. gadā noslēdzās Sporta politikas pamatnostādņu 2004. – 2012. gadam īstenošanas
termiņš. Tā rezultātā bija nepieciešams apstiprināt jaunu politikas plānošanas dokumentu
sporta nozarē – Sporta politikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam, kuras nosaka valsts
sporta politiku turpmākajiem septiņiem gadiem – turpmākajiem diviem olimpiskajiem
cikliem. Pamatnostādnēs ir ietverti sporta politikas pamatprincipi, mērķi, virzieni, mērķgrupas
un prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi sporta politikas mērķu sasniegšanai un problēmu
atrisināšanai. Patlaban aktuālajās pamatnostādnēs par prioritāriem sporta politikas virzieniem
atzīta bērnu un jauniešu sporta un sports visiem attīstība. Valsts prioritāte sakrīt arī ar Sporta
likumā noteikto, ka no valsts budžeta pirmkārt finansējams bērnu un jauniešu sports (LR MK,
2013d; LR Saeima, 2002b). Kopumā pamatnostādnēs noteikti pieci rīcības virzieni sporta
politikas mērķu sasniegšanai un problēmu atrisināšanai:
1. Iedzīvotāju pietiekama fiziskā aktivitāte un izpratne par fizisko aktivitāšu
nepieciešamību veselības saglabāšanā un nostiprināšanā.
2. Sportistu sagatavošanas un sacensību sistēmas pilnveide.
3. Sportistu veselības aprūpe un medicīniskā uzraudzība.
4. Sporta infrastruktūra.
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5. Alternatīvi risinājumi finanšu palielinājumam sportam (LR MK, 2013d).
Bērnu un jauniešu sporta attīstība Latvijā galvenokārt balstās uz profesionālās ievirzes
sporta izglītību, ko iespējams iegūt profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs, valstij
nodrošinot šajās sporta skolās strādājošo treneru darba samaksu un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas (IZM, 2010). Profesionālās ievirzes sporta izglītības
apguve ir viens no veselīga dzīvesveida veicināšanas pamatiem bērnu un jauniešu vidū
Latvijā, kā arī veids, kā audzināt augstu sasniegumu sportistu jauno maiņu (IZM, 2014b).
Lai noteiktu skaidrus un caurskatāmus valsts finansējuma piešķiršanas kritērijus
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai, kā arī profesionālās ievirzes
sporta izglītības finansēšanā ieviestu principu „naudas seko audzēknim (izglītojamajam)”, pēc
IZM iniciatīvas 2010. un 2011. gadā tika veiktas vairākas izmaiņas Izglītības likumā un
Profesionālās izglītības likumā, kā rezultātā 2011. gada nogalē tika izdoti MK noteikumi
Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Minētie
noteikumi ne tikai nodrošina pašvaldību un privātajām akreditētajām profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestādēm vienlīdzīgas iespējas pretendēt uz valsts līdzfinansējumu (dotāciju)
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai (kas nebija iespējams saskaņā
ar iepriekšējo tiesisko regulējumu), bet arī nosaka konkrētus kritērijus un formulas, pēc kurām
tiek aprēķināts piešķiramā valsts līdzfinansējuma (dotācijas) apmērs. Ņemot vērā faktu, ka
ieviestais finansējuma modelis paredz dotācijas aprēķināšanu atbilstoši profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestādē reģistrētam izglītojamo (audzēkņu) skaitam (gan kopējais izglītojamo
skaits iestādē, gan noteiktu sportisko līmeni sasniegušo izglītojamo skaits iestādē), kā arī
faktu, ka dotācija tiek noteikta katrai profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei, pilnībā
tiek izslēgts subjektīvais faktors dotācijas piešķiršanā (LR MK, 2013d).
Ņemot vērā grozījumus vairākos MK noteikumos par pedagogu darba samaksu un
valsts izglītības informācijas sistēmas satura, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, lai
nodrošinātu Noteikumu Nr. 1036 atbilstību iepriekš minēto normatīvo aktu grozījumiem, kā
arī sporta skolu finansēšanas modeļa tālāku pilnveidi, paaugstinot kvalitātes prasības un
nodrošinot dotācijas apmēra aprēķināšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā, bija
nepieciešams precizēt kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas (noteikumi Nr. 1036), t.sk., jaunā redakcijā izteikt minēto noteikumu pielikumus.
Ievērojot grozījumu apjomu, kas pārsniedza pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, kā
arī lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas kārtības
noteikto prasību nepārprotamu piemērošanu, tika pieņemti un 2017. gada 1. septembrī stājās
spēkā jauni MK noteikumi Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmas (LR MK, 2017).
Valsts finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm tiek piešķirts no
valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammā 09.19.00 „Finansējums
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (LR MK, 2013d). IZM dotāciju aprēķina un
sadala atbilstoši attiecīgajam gadam apstiprinātajam finansējumam, ievērojot, ka 50% no
dotācijas kopējā apmēra sadala, pamatojoties uz izglītojamo skaitu izglītības iestādē, bet 50%
no dotācijas kopējā apmēra sadala no mācību treniņu ceturtā apmācības gada līdz augstākās
sporta meistarības grupām, pamatojoties uz programmas īstenošanas kritēriju un nosacījumu
izpildi (LR MK, 2017).
Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpei un medicīniskajai
uzraudzībai ir būtiska nozīme viņu fizisko spēju attīstībā, treniņu procesa optimizēšanā,
pārslodžu un traumu profilaksē, organisma atjaunošanā pēc lielām slodzēm un sportiskajā
izaugsmē kopumā, papildus tam regulāras medicīniskās pārbaudes novērš dažādu nopietnu
saslimšanu cēloņus. MK izdotie Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības
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aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtības noteikumi pirmo reizi stājās spēkā 2006. gadā.
Taču, gadiem ejot, bija nepieciešams veikt precizējumus, lai nodrošinātu sportistu un bērnu ar
paaugstinātu fizisko slodzi efektīvāku veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtību.
Jauni kārtības noteikumi stājās spēkā 2016. gada septembrī. Salīdzinot ar 2006.gadā
pieņemtajiem noteikumiem, jaunajos noteikumos atcelta prasība veikt obligātās padziļinātās
veselības pārbaudes pie sporta ārsta tiem sportistiem un bērniem, kuri nodarbojas ar zemas
intensitātes sporta veidiem (LR MK, 2006; LR MK, 2016). Profilaktiskās apskates un
pārbaudes, ar sporta treniņiem (nodarbībām) un sporta sacensībām saistīto slimību un traumu
diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju veic atbilstoši normatīvajiem aktiem par veselības
aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību. Kopš 2009. gada valsts mērķdotācija sportistu
un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi medicīniskajai uzraudzībai netiek piešķirta (LR MK,
2016).
Lai arī sporta nozari Latvijā regulē vairāk nekā 30 normatīvie akti (normatīvo aktu
uzskaitījums redzams 2. pielikumā), līdz šim normatīvo aktu sarakstā nav iekļautas regulas
zinātniskā atbalsta sportam un attiecīgi – arī sportistiem, nodrošināšanai. Zinātniskās darbības
likuma mērķis ir nostiprināt valsts rūpes par zinātni kā īpaši svarīgu sabiedrības attīstības
faktoru (LR Saeima, 2005b). Saskaņā ar minēto likumu 2013. gadā tika izdoti MK noteikumi
Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām. Noteikumi
nosaka kārtību, kādā aprēķina un no valsts budžeta līdzekļiem piešķir bāzes finansējumu
zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajiem valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts
augstskolām, valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem, tajā skaitā, – valsts dibināto
universitāšu zinātniskajiem institūtiem – atvasinātām publiskām personām (turpmāk –
zinātniskā institūcija) (LR MK, 2013b). Vienīgā augstskola Latvijā, kura realizē studiju un
zinātniski pētnieciskā darba vienotību sporta zinātnē un veselības aprūpē sportā, ir Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmija. Likumā Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
Satversmi noteikts, ka akadēmijas darbības pamatvirzieni ir nodrošināt tās ilgtspējīgu attīstību
kā nacionālai un starptautiski atzītai augstākās izglītības un zinātnes institūcijai sporta zinātnē
un veselības aprūpē. Lai Latvijas sportisti starptautiskajā arēnā spētu uzrādīt rezultātus, kas
būtu prognozējami, nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu sporta zinātnes un pētniecības
potenciāla attīstību Latvijā. 2013. un 2014. gadā LSPA valsts budžeta programmas 09.00.00
„Sports” apakšprogrammas „Augstas klases sasniegumu sports” ietvaros saņēma finansējumu
ar sporta zinātni saistīto projektu īstenošanai. Tomēr, ņemot vērā valsts prioritātes un
starptautisko zinātnisko institūciju izvērtējumu un pamatojoties uz MK noteikumiem par
kārtību, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām, no 2015. gada
LSPA valsts finansējumu nesaņem.
Sporta nozares un arī augstu sasniegumu sporta attīstību nodrošina un sekmē vairāki
likumi un MK noteikumi. Tie nosaka sporta finansēšanas pamatus, sporta organizēšanas un
attīstības vispārīgos un tiesiskos pamatus, sporta organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju
kompetences un pamatuzdevumus, kā arī reglamentē sporta organizāciju dibināšanu un
darbību. Tiesiskajos aktos par sporta politikas prioritāriem virzieniem atzīta bērnu un jauniešu
sporta un sports visiem attīstība, nosakot, ka no valsts budžeta pirmkārt finansējams bērnu un
jauniešu sports, bet finansējums augstu sasniegumu sportam tiek noteikts ne mazāks kā
iepriekšējā budžeta gadā. Lai arī kā, Latvijas likumos netiek skaidrots, kas ir augstu
sasniegumu sports. Sporta attīstība nav iespējama bez sporta bāzēm un treneriem – likumi un
MK noteikumi reglamentē arī sporta bāzu nodrošinājumu, sporta speciālistu tiesības un
pienākumus, kā arī kvalifikācijas prasības sporta speciālistiem. Sporta nozares attīstību
ietekmē arī zinātnes iesaiste – pētījumi, inovācijas un tehnoloģijas. Sporta nozare ir
reglamentēta vispusīgi, tomēr jāsecina, ka likumos un MK noteikumos ļoti bieži tiek veikti
grozījumi, kuru nepieciešamību veicina problēmas, kuras parādās laika gaitā. Lai arī
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grozījumu veikšana likumos parasti tiek pamatota, ne vienmēr šķiet, ka grozījumi ir patiešām
nepieciešami vai ka tie uzlabos esošo situāciju.
1.3.3. Sporta vadības sistēma
Sporta nozares attīstību valstī nodrošina ne tikai tiesiskais regulējums, bet arī sporta
vadības sistēma, resursi un valsts sporta politika. Noteiktie sporta politikas mērķi tiek īstenoti
caur dažādām valdībai pakļautām institūcijām un organizācijām. Lai varētu analizēt augstu
sasniegumu sporta vietu valsts sporta vadības sistēmā, ir nepieciešams iepazīties ar visu
Latvijas sporta vadības sistēmu.
Sporta nozares pārvalde Latvijā ir organizēta vienotā sistēmā, kuru izstrādājusi Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Tās sastāvā iekļautas valsts pārvaldes institūcijas,
iestādes un aģentūras, pašvaldību institūcijas un iestādes, biedrības, nodibinājumi un fondi, kā
arī kapitālsabiedrības, kuras dibinātas atbilstoši likumiem, un tām ir noteikti mērķi un
uzdevumi (3. attēls).
Sistēmas augšā atrodas Latvijas Republikas Saeima, Sporta apakškomisija, kas ir
vadošā institūcija. Saeimai pieder likumdošanas tiesības, kā tas noteikts Latvijas Republikas
pamatlikumā – Latvijas Republikas Satversmē (LR Latvijas Satversmes sapulce, 1922).
Tātad, – Saeimas pieņemtie likumi tieši ietekmē sporta nozari un attiecīgi – arī augstu
sasniegumu sporta attīstību. Viens no likumiem, kuru Saeima pieņem ik gadu, ir likums par
valsts budžetu, un tajā ietverta arī sporta nozare ar vienu no budžeta apakšprogrammām –
„augstas klases sasniegumu sports”.
Sporta vadības sistēmā zem Saeimas ir MK, kas ir valsts augstākā izpildvara, un tam ir
tiesības izlemt sporta nozarei būtiskus jautājumus, pieņemt lēmumus par izmaiņām valstiskajā
sporta vadības sistēmā (LR MK, 2016b; LR Saeima, 2002b).
Analizējot Sporta likumā noteiktās MK kompetences augstu sasniegumu sporta attīstību
veicinošā kontekstā, MK nosaka:
• sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās
uzraudzības kārtību;
• sporta federāciju atzīšanas un darbības sporta nozarē kontroles kārtību;
• kārtību, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs
sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases
turnīros un finālsacensībās;
• kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā;
• sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, kādām jāatbilst sporta
speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta nozarē.
Saskaņā ar Sporta likumā noteikto – MK ne tikai nosaka kārtību, kādā naudas balvas par
izciliem sasniegumiem sportā piešķiramas, bet ir tiesīgs šīs balvas arī piešķirt (LR Saeima,
2002b).
Sadarbības veicināšanai starp valsti un nevalstiskajām sporta organizācijām izveidota
Latvijas Nacionālā sporta padome, kuras nolikumu, sastāvu un priekšsēdētāju apstiprina MK.
Jāpiebilst, ka nevalstiskajām organizācijām ir ļoti liela nozīme un ietekme uz procesiem
valsts dzīvē, taču tās līdzdalība un tās apjomi ir atkarīgi tikai no pašu organizāciju un to
biedru vēlmēm iesaistīties. Sabiedrības aktivitātes un to iesaistīšanās dažādās organizācijās un
pasākumos liecina par valsts stāvokli, tās demokrātijas pakāpi (LR Īpašu uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, 2008).
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3. attēls. Sporta nozares struktūra (IZM, 2015e)
LNSP ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts sporta politikas izstrādē
un, pieņemot lēmumu jautājumos, kas attiecas uz sportu, – veicina sporta attīstību. Kopš
2012. gada 3. oktobra LNSP priekšsēdētājs ir Ministru prezidents (LR Saeima, 2002b; LR
MK, 2013). LNSP, veicot Sporta likumā (9. pants) noteiktos uzdevumus, sagatavo
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priekšlikumus valsts budžeta līdzekļu sadalei sporta nozarē un iesniedz tos IZM. Padome MK
sniedz arī priekšlikumus attiecībā uz naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem
sportā. Atbilstoši deleģējumam padome sniedz atzinumu par starptautisku sacensību
(olimpisko spēļu, pasaules un Eiropas čempionātu finālsacensību) rīkošanu Latvijā un sniedz
atzinumu par sporta bāzes atbilstību nacionālās sporta bāzes statusam. Arī atzinumu
Labklājības ministrijai par izcilu Latvijas sporta veterānu atbalsta programmu sniedz padome.
Padomes tiesības, lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas kārtība un citi jautājumi noteikti
Latvijas Nacionālās sporta padomes nolikumā, kas ir MK noteikumi (LR Saeima, 2002b; LR
MK, 2003).
Sporta nozares struktūrā norādīts, ka MK pakļautībā ir IZM un tā īsteno vienotu valsts
politiku un izstrādā normatīvo aktu projektus. Ministrija arī izstrādā un īsteno sporta nozares
finansēšanas stratēģiju un atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtajai
apropriācijai administrē sportam, attiecīgi – arī augstu sasniegumu sportam piešķirtos valsts
budžeta līdzekļus. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ministrija organizē un koordinē
nacionālo sporta bāzu darbību un sporta pasākumu organizēšanu sporta nozarē (LR Saeima,
2002b; LR MK, 2003).
IZM reglamentā noteikts, ka ministrijas administratīvo vadību īsteno valsts sekretārs,
kurš ir tieši padots ministram. Valsts sekretārs sporta nozarē atbild par sporta politikas izstrādi
un īstenošanu, tajā skaitā, – nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu plānošanas dokumentu un
tiesību aktu projektu izstrādi, kā arī atbild par finanšu stratēģijas izstrādi un izpildi. Valsts
sekretāram ir tieši padots valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors. Sporta
departaments ir ministrijas struktūrvienība.
Sporta departaments:
• izstrādā politiku, kā arī organizē un koordinē politikas īstenošanu sporta nozarē;
• 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 nozarē;
• normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā koordinē starptautiskajos līgumos paredzēto
saistību izpildi sporta nozarē;
• atbilstoši ministrijas kompetencei izstrādā Latvijas nacionālo pozīciju projektus
Eiropas Savienības jautājumos sporta nozarē;
• uzrauga sporta politikas īstenošanu;
• īsteno padotību pār ministrijas padotībā esošajām iestādēm, kas piedalās sporta
politikas īstenošanā, un atbilstoši departamenta kompetencei – pār Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūru;
• uzrauga biedrībai „Latvijas Sporta federāciju padome” deleģēto valsts pārvaldes
uzdevumu izpildi.
Tomēr reglamentā netiek minētas visas funkcijas, par ko valsts piešķir departamentam
finansējumu (IZM, 2012b).
Latvijas sporta nozares struktūrā iekļautas arī citu nozaru ministrijas – Veselības
ministrija, Labklājības ministrija, Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, kā arī Finanšu
ministrija, Tieslietu ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Sporta
nozares mērķu sasniegšanai minēto ministriju (izņemot Finanšu ministrijas un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas) kompetence noteikta Sporta likuma 6. pantā.
Būtiskākā augstu sasniegumu sporta attīstībā ir tieši Veselības ministrija, jo tā atbild par
sabiedrības veselību un izstrādā, īsteno valsts politiku sabiedrības veselības nodrošināšanai
veselā vidē, popularizējot arī veselīgu dzīvesveidu.
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Ar MK rīkojumu 2018. gada 29. maijā tika reorganizētas vairākas Veselības ministrijas
padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes. Viena no tām – Valsts sporta medicīnas centrs, kuru
pārveidoja par Veselības ministrijas pārraudzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi – Latvijas
Antidopinga biroju. Līdz ar to Valsts sporta medicīnas centra funkciju – veikt dopinga
kontroles un citus pasākumus saskaņā ar 2005. gada 19. oktobra Starptautisko konvenciju pret
dopingu sportā un 1989. gada 16. novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvenciju Nr.
135. tika deleģēta Latvijas Antidopinga birojam (LR MK, 2018). Savukārt valsts sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” katru gadu apkopo pārskatu par
sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi fiziskās veselības stāvokli iepriekšējā gadā un
iesniedz veselības ministram un izglītības un zinātnes ministram priekšlikumus situācijas
uzlabošanai (LR MK, 2016).
Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē, kura izstrādā valsts
finanšu politiku, kā arī organizē un koordinē finanšu politikas īstenošanu (LR MK, 2003).
Finanšu ministrs MK vārdā Saeimā iesniedz Valsts budžeta projektu; tajā „Sports” ir viena no
valsts budžeta programmām.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk tekstā - VARAM) ir
vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un
koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes
pārvaldības, vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas valsts un pašvaldību pakalpojumu
pieejamībā, kā arī informācijas sabiedrības, elektroniskās pārvaldes un valsts informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes jomās (LR MK, 2011). Sporta attīstības, piemēram,
sporta infrastruktūras sakārtošanas un veicināšanas plāni ir jāsaskaņo ar VARAM.
Viena no IZM pakļautībā esošajām tiešās pārvaldes iestādēm, kura iekļauta sporta
nozares struktūrā, ir Latvijas Sporta muzejs. MK noteikumos Nr. 864 ir noteiktas Latvijas
Sporta muzeja funkcijas:
• uzturēt un attīstīt muzeja krājumu un nodrošināt tā saglabāšanu;
• nodrošināt muzeja krājuma un sporta vēstures informācijas un pētniecības
pieejamību sabiedrībai;
• popularizēt Latvijas sporta kultūrvēsturisko mantojumu un veicināt sporta vēstures
apguvi;
• veikt pētniecisko darbu muzeja krājuma izpētē un Latvijas sporta vēsturē;
• veikt izglītojošo darbu.
Muzeja finanšu līdzekļus veido valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;
ieņēmumi par muzeja sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citi pašu ieņēmumi, kā arī projektu
konkursos piešķirtie līdzekļi; ziedojumi un dāvinājumi, kā arī ārvalstu finanšu palīdzība (LR
MK, 2013c). Sporta muzeja misija ir sporta kultūras mantojuma apgūšana, jaunu zināšanu
radīšana un izplatīšana par Latvijas sportu no organizētā sporta pirmsākumiem līdz mūsdienu
modernā sporta daudzveidībai (Latvijas Sporta muzejs, b.g.).
IZM padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kur ministrija ir valsts kapitāla daļu
turētāja, ir Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents
izsludinājis likumu Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Satversmi. LSPA ir Latvijas
Republikas valsts akadēmiskās un profesionālās izglītības, zinātnes, kultūras un sporta
institūcija. Akadēmija ir akadēmiska un profesionāla augstākās izglītības un zinātnes
institūcija, kas ir arī vienīgā sporta augstskola Latvijā, kura savā zinātniskajā pētniecībā vieno
sporta zinātni un veselības aprūpi. Studējošajiem līdztekus studijām ir nodrošināta iespēja
nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un sporta meistarības pilnveidošanu. Akadēmijas
darbības galvenais mērķis ir dot studentiem augstāko akadēmisko un augstāko profesionālo
izglītību un sagatavotību, attīstīt sporta, veselības aprūpes zinātni un izkopt kultūru, lai
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saglabātu Latvijas Republikai nepieciešamo intelektuālo un fizisko potenciālu, veicinātu to
attīstību, nodrošinātu tautas harmonisku attīstību (LR Saeima, 2007).
Kā norādīts vadības sistēmā, IZM padotībā atrodas vēl viena izglītības iestāde –
Murjāņu sporta ģimnāzija. Ģimnāzija patlaban ir vienīgā valsts dibinātā un finansētā
vispārējās izglītības un sporta izglītības iestāde. Tās darbības mērķis ir izglītības procesa
organizēšana atbilstoši valstī noteiktajiem vispārējās izglītības un vispārējās izglītības mācību
priekšmetu standartiem un programmām. Iestādes darbības pamatvirzieni ir izglītojošā,
sportiskā un audzinošā darbība. Izglītības un sporta darbs tiek organizēts pēc internāta
modeļa, t.i., apvienojot mācības vispārizglītojošajās programmās ar regulāriem (divas reizes
dienā) sporta treniņiem, diennakts uzraudzību, ēdināšanu un dzīvošanu, dalību sporta
sacensībās un ilgstošu sportistu atrašanos mācību – treniņu nometnēs. Izglītības process ir
pakārtots dažādu sporta veidu sportistu sagatavošanas specifiskajām prasībām. Izglītības
iestādes mērķis ir sportisko rezultātu sasniegšanas veicināšana olimpiskajos sporta veidos un
izglītības vides veidošana. Ģimnāzijai ir vairāki uzdevumi, to starpā arī – sagatavot
kandidātus Latvijas nacionālajām izlasēm startiem olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas
čempionātos, kā arī gatavot Latvijas nacionālās izlases rezervi olimpiskajos sporta veidos un
sagatavot izglītojamos studijām un profesionālai sportiskai darbībai. Tātad MSĢ arī nodrošina
augstu sasniegumu sportistu sagatavošanu dažādos olimpiskajos sporta veidos (Murjāņu
sporta ģimnāzija, 2009).
Kā viena no nevalstiskajām organizācijām sporta vadības sistēmā iekļauta biedrība
„Latvijas Sporta federāciju padome”. Padomi dibinājušas Nacionālās sporta veidu federācijas,
un tā ir patstāvīga Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīto sporta
federāciju apvienība. Sporta likuma 10. panta 6. daļa nosaka, ka LSFP koordinē Latvijā atzīto
sporta federāciju darbību, pārstāv un īsteno to kopīgās intereses. Biedrība, pildot Sporta
likumā noteiktos uzdevumus atzīto sporta federāciju jomā, ir IZM funkcionālajā pakļautībā.
Viens no LSFP uzdevumiem ir lēmumu pieņemšana par sporta federācijas atzīšanu, atteikumu
to atzīt vai atzītās sporta federācijas statusa atņemšanu. Organizācijas uzdevums ir arī atzīto
sporta federāciju darbību sporta nozarē kontrole (LR Saeima, 2002b). Sporta likuma 20. panta
3. daļā teikts, ka biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome” papildus iepriekšminētajiem
uzdevumiem veic arī sporta speciālistu sertifikāciju (LR Saeima, 2002b).
Latvijas sporta organizāciju pārstāvju kopsapulcē 1988. gada 19. novembrī tika
atjaunota sporta nozarē nozīmīga organizācija – Latvijas Olimpiskā komiteja, kuru veido
Latvijā atzīto olimpisko sporta veidu federāciju pārstāvji un individuālie locekļi (Āķe-Vīksne,
Erta, Murovska, Keisels, Tripāne, 2008). LOK misija ir ar olimpiskās kustības ideālu un
Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, sniedzot
ieguldījumu iedzīvotāju dzīves kvalitātes un veselības nostiprināšanā, pievēršot un motivējot
regulārām sporta nodarbībām.
LOK statūtos ir noteikti organizācijas darbības mērķi:
• nodrošināt Latvijas pārstāvniecību Starptautiskajā olimpiskajā kustībā un Latvijas
sportistu un komandu piedalīšanos olimpiskajās spēlēs;
• ievērojot olimpiskās kustības principus, attīstīt sportu, sporta izglītību un sporta
nozari Latvijā kopumā;
• panākt godīgas spēles principu, sporta ētikas normu un antidopinga politikas
ievērošanu sportā Latvijā (LOK, 2018).
Atbilstoši likumdošanai LOK kompetencē ir valstī vadīt un koordinēt olimpisko
kustību, sadarbojoties ar olimpisko sporta veidu federācijām un citām sporta organizācijām,
nodrošināt labāko sportistu sagatavošanos un Latvijas pārstāvniecību olimpiskajās spēlēs,
Jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskās kompleksās sacensībās (LR Saeima, 2002b; Āķe
– Vīksne, 2012).
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Viena no komitejas partnerorganizācijām, kas arī iekļauta sporta vadības sistēmā, ir
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Olimpiskā vienība”. Vienības sastāvos iekļautie
sportisti saņem treniņu un sacensību procesam nepieciešamo finansiālo, zinātniski metodisko
un medicīnisko atbalstu veiksmīgai treniņu darba organizēšanai, līdzdalībai starptautiskās
sacensībās, augstas klases ekipējuma iegādē, dzīvības un veselības apdrošināšanā, lai
sagatavotos nozīmīgākajiem startiem. 1994. gadā izveidotā vienība, veicot saimniecisko
darbību, organizatoriski un finansiāli atbalsta Latvijas labāko sportistu gatavošanos startiem
olimpiskajās spēlēs, Jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiski nozīmīgās sacensībās, – ar
mērķi uzlabot treniņu darba kvalitāti, kas varētu nodrošināt augstas klases rezultātu
sasniegšanu oficiālās starptautiskās sacensībās (LOV, 2004; LOV, b.g.a).
LOV darbojas mūsdienu prasībām atbilstošs sporta medicīnas un rehabilitācijas centrs,
kā arī fiziskā darba spēju diagnostikas laboratorija, kuru izmanto vadošie sportisti un sporta
spēļu valsts izlases komandas. LOV izveidotā datubāze par sportistu funkcionālo stāvokli dod
iespēju salīdzināt katra atlēta individuālos rezultātus dinamikā, kā arī salīdzināt ar vadošo
sportistu fizioloģiskajiem parametriem (LOV, 2004; LOV, b.g.a).
Lai sekmētu sporta attīstību Latvijā, LOK atbalsta reģionālo un sporta veidu olimpisko
centru darbību. Patlaban Latvijas reģionos darbojas astoņi olimpiskie centri (LOK, b.g.a).
Šie centri ir patstāvīgas sporta organizācijas vai citu nevalstisko sporta organizāciju,
valsts vai pašvaldību institūciju struktūrvienība, filiāle vai meitasuzņēmums, kas saimnieciski
un/vai organizatoriski nodarbojas ar olimpiskās kustības popularizēšanu, sporta attīstības
veicināšanu pašvaldību teritorijā un/vai sporta būves (-ju) apsaimniekošanu. Olimpisko centru
dibinātāju skaitā noteikti jābūt arī pašvaldībai un biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja”
un/vai vienai vai vairākām olimpisko sporta veidu federācijām.
Olimpiskajos centros īsteno ar attiecīgajām sporta veidu federācijām saskaņotas
olimpisko un citu sporta veidu attīstības programmas. Tajos īsteno arī investīciju
programmas, kuru mērķis ir nodrošināt atbilstošu sporta materiāli tehnisko bāzi, kā arī jauno
talantu meklēšanas programmu, Olimpisko skrējēju un Olimpiskās dienas, sacensības un citus
pasākumus (LOK, 2012).
Tātad, – LOK piedalās valstiski svarīgu sporta politikas dokumentu izstrādāšanā un
īstenošanā, sporta izglītības un zinātnes attīstībā, kompleksu sporta sacensību sistēmas
ieviešanā jauniešiem un pieaugušajiem, sporta infrastruktūras attīstīšanā sadarbībā ar valsti,
pašvaldībām un sporta federācijām. LOK piedalās arī cīņā pret dopinga lietošanu un
vardarbību sportā. Biedrības budžetu veido valsts budžeta dotācija, SOK un Eiropas
Olimpisko komiteju asociācijas programmu līdzfinansējums, sponsoru un ziedotāju līdzekļi
un arī ieņēmumi no saimnieciskās darbības (Āķe–Vīksne, 2012). Ik gadu LOK savā budžetā
paredz arī līdzekļus īpašiem mērķiem. Šī nauda paredzēta treneru tālākizglītības, sporta veidu
federāciju, LOK reģionālās, sporta veidu attīstības, Latvijas Olimpiskās akadēmijas, Latvijas
Olimpiešu kluba un citu atbalsta programmu apmaksai. Sporta vadības sistēmā zem LOK
izvietotas arī minētās organizācijas – Latvijas Olimpiešu klubs un Latvijas Olimpiskā
akadēmija (LOK, 2018c).
Latvijas Olimpiešu klubs tika dibināts 1992. gadā ar mērķi apzināt visu paaudžu
olimpiešus un kopīgi popularizēt olimpiskās idejas, sportu un veselīgu dzīvesveidu, it īpaši, –
jaunās paaudzes vidū. Organizācija apvieno olimpiskajās spēlēs piedalījušos Latvijas
sportistus, kā arī akreditētos trenerus, tiesnešus un žurnālistus, kuri izteikuši vēlēšanos
piedalīties kluba darbībā (Latvija Olimpiešu klubs, b.g.a). Klubs aktīvi iesaistās
starptautiskajos pasākumos, piedaloties ikgadējos vispasaules olimpiešu saietos, kā arī
pārstāvot Latviju Eiropas un starptautiskajās godīgas spēles organizācijās un iesaistoties
godīgas spēles veicināšanas projektos (Latvijas Olimpiešu klubs, 2017; Latvijas Olimpiešu
klubs, b.g.b).
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Latvijas Olimpiskā akadēmija ir izglītojoša rakstura sporta sabiedriska organizācija, kas
veic olimpiskās kustības un olimpisma izpētes darbu un veicina olimpisko izglītību Latvijā
(LOA, b.g.). Latvijas Olimpiskā akadēmija dibināta 1989. gadā, un tā darbojās LOK
aktivitāšu ietvaros un tās virsvadībā līdz 2003. gadam. Palielinoties darba apjomam,
finansējumam un atbildības pakāpei, LOA darbība de facto un de iure LOK apakšstruktūras
statusā varēja kļūt par iemeslu, kas traucētu LOA attīstīties nepieciešamajos apjomos un
līmenī. Tādēļ LOA biedri-dibinātāji – LOK un LSPA konferencē 2003. gada 10. janvārī
pārveidoja LOA par patstāvīgu organizāciju.
Akadēmijas darbības mērķis ir veicināt olimpisko ideju izzināšanu un izplatību un
atbalstīt pasākumus olimpiskās vēstures izpētes, izglītības, sporta zinātnes un olimpiskās
kustības popularizēšanas jomās (LOA, 2010).
Latvijas Olimpiešu sociālais fonds (turpmāk tekstā - LOSF) kā LOK struktūrvienība
savu darbību uzsāka 1990. gadā, bet kā atklātais sabiedriskais fonds tika dibināts 1996. gadā.
Ierosmi dibināt LOSF veicināja secinājums, ka pensijas gadus sasniegušo un pagātnē izcilo
Latvijas sportistu dzīves līmenis bieži robežojās ar nabadzību. LOK līdzdalība LOSF
finansēšanā, kas turpinās līdz šodienai, daudziem sporta veterāniem palīdz saglabāt cilvēka
cienīgu dzīvi. Gadu gaitā, pieaugot aprūpējamo sporta veterānu skaitam, rūpes par viņiem ir
uzņēmusies arī Latvijas valsts, piešķirot fondam daļu nepieciešamo naudas līdzekļu no valsts
budžeta. Sadarbībā ar valsts un citām Latvijas sporta organizācijām, pašvaldībām un
komersantiem LOSF risina jautājumus par labuma saņēmēju – Latvijas olimpiešu, izcilu
bijušo sportistu, treneru, sporta darbinieku u.c. sporta veterānu sociālo un sadzīves apstākļu
apzināšanu un uzlabošanu, viņu materiālo un morālo vajadzību pilnīgāku apmierināšanu un
veselības uzlabošanu. Izmantojot valsts budžeta un citus finanšu līdzekļus, fonds cenšas
nodrošināt ar pabalstiem par mūža ieguldījumu sportā olimpiskās medaļas izcīnījušos sporta
veterānus, izcilus bijušos Latvijas sportistus, trenerus un sporta darbiniekus saskaņā ar
Latvijas Republikas likumdošanu (LOSF statūti, 2005).
Sporta vadības sistēmā iekļauta nevalstiskā organizācija, kas atbild par sportu cilvēkiem
ar invaliditāti Latvijā. Biedrības „Latvijas Paralimpiskā komiteja” mērķis ir attīstīt un
popularizēt paralimpisko kustību. Tās uzdevums ir nodrošināt paralimpisko sportistu dalību
nacionālās un starptautiskās sacensībās, kā arī pārstāvēt to intereses gan Latvijā, gan
starptautiskā līmenī (Latvijas Paralimpiskā komiteja, 2018). Paralimpiskā komiteja koordinē
Latvijā atzīto invalīdu sporta federāciju darbību Starptautiskajā Paralimpiskajā komitejā
pārstāvētajos, kā arī citos invalīdu sporta veidos. Tā arī pārstāv un īsteno invalīdu sporta
intereses. Paralimpiskā komiteja savā darbībā ir pielāgotā sporta un paralimpiskās kustības
centrs Latvijā, kas rūpējas par invalīdu sporta veidu attīstību un popularizē sportu kā
daudzpusīgu rehabilitācijas un sociālās integrācijas līdzekli. Pielāgotajā sportā patlaban
Latvijā ir iesaistītas 20 sporta federācijas, kuras pārstāv aptuveni tādu pašu skaitu sporta veidu
(Labklājības ministrija, 2017). Biedrība „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” pārstāv
11 (t.sk. visas olimpiskās) no 13 Latvijā oficiāli atzītajām komandu sporta spēļu federācijām.
Asociācija dibināta 2011. gada nogalē ar mērķi apvienot kopējā darbībā biedrus, lai
nodrošinātu sporta aktivitātēs, īpaši, – bērnu un jauniešu, iesaistīto skaita palielināšanu un
veicinātu biedrībā pārstāvēto sporta veidu popularitāti. Asociācijas mērķis ir arī nodrošināt
finanšu resursu piesaisti Biedrības un tās biedru programmu īstenošanai un nodrošināt sociālo
programmu īstenošanu biedrības pārstāvētajos sporta veidos. Biedrības finanšu līdzekļus
veido iestāšanās nauda, biedru nauda un papildu maksa; valsts, fizisko un juridisko personu
dotācijas, ziedojumi un dāvinājumi; ienākumi no Biedrības komercdarbības un citi ienākumi
no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu (Latvijas Komandu sporta spēļu
asociācija, 2011).
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Vēl viena nevalstiskā organizācija, kurai ir būtiska loma Latvijas sporta vadības
sistēmā, ir biedrība „Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome” (turpmāk tekstā LSIIDP). Organizāciju dibinājušas pašvaldību profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes.
Biedrības mērķis un uzdevumi ir:
• risināt jautājumus, kas saistīti ar Latvijas sporta skolu un sporta klubu darbību,
pārstāvēt to intereses valsts institūcijās un citās organizācijās;
• veicināt jaunatnes sporta attīstību un pilnveidot sporta sistēmu Latvijā;
• popularizēt jaunatnes sportu valstī;
• sekmēt sporta veidu attīstību Latvijā, sporta programmu realizēšanu, mācību procesa
un metodiskā darba nepārtrauktību sporta iestādēs;
• sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz sporta atbalstīšanu.
Biedrībai ir tiesības pārstāvēt sporta skolas, tajā skaitā, – sporta klubus, valsts un
starptautiskajās organizācijās, veikt jebkuru likumdošanā atļautu darbību Biedrības mērķu un
uzdevumu izpildei. Biedrība nosaka un kontrolē savas kompetences robežās ar jaunatnes
sporta attīstību saistītos jautājumus, sadarbību ar citām organizācijām Latvijā un ārpus tās,
likumdošanā noteiktajā kārtībā un apmēros pastāvīgi nosaka savas darbības virzienus, veic
plānošanu un organizāciju, ienākumu sadali, atver kontus bankās, kārto grāmatvedības
uzskaiti un lietvedību (LSIIDP, 2015).
Sporta vadības sistēmā iekļauta arī Latvijas Pašvaldību savienība. Arī pašvaldības
ietekmē sporta un attiecīgi – augstu sasniegumu sporta attīstību. Tās var finansēt sporta
komandas jebkurā sporta līmenī un sniegt atbalstu caur dažādiem departamentiem un
institūcijām, kā arī palīdzēt ar sporta zāļu nodrošinājumu (Watt, 2003). Likuma Par
pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 6. punkts cita starpā nosaka, pašvaldības autonomā
funkcija ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu (LR Saeima, 1994).
Augstu sasniegumu sporta sistēmas ietekmē arī globalizācija, komercializācija.
Piemēram, valsts antidopinga programmu ietekmē pasaules Antidopinga aģentūra. Atbilstoši
konkrētajā laikā pastāvošajām sporta nozares problēmām, Eiropas Savienība ir īstenojusi
dažādas iniciatīvas sporta attīstības jomā.
Pamatojoties uz 2003. gadā pieņemtajiem MK noteikumiem, IZM ir par sporta nozari
atbildīgā valsts pārvaldes iestāde. Savukārt ik gadu vairāk nekā pusi no valsts finansējuma
valsts uztic nevalstiskajām sporta organizācijām valsts deleģēto un Sporta likumā noteikto
uzdevumu veikšanai. Nevalstisko sporta organizāciju – sporta federācijas darbības mērķis ir
attiecīgā sporta veida (attiecīgo sporta veidu) vai darbības jomas attīstīšana valstī, un tiesības
saņemt finanšu līdzekļus no valsts budžeta vienā sporta veidā var iegūt tikai viena sporta
federācija. Jāsecina, ka sporta federācijas būtībā ir atbildīgas arī par augstu sasniegumu sporta
attīstību valstī. Jāpiebilst, ka, lai sporta nozarē svarīgu lēmumu pieņemšanā tiktu iesaistītas arī
sporta organizācijas, ir izveidota LNSP, kura piedalās valsts sporta politikas izstrādē un
sniedz priekšlikumus IZM valsts budžeta līdzekļu sadalei sporta nozarē. No minētā izriet, ka
arī LNSP ir būtiska loma augstu sasniegumu sporta attīstībā. Sporta veidu attīstības
programmu īsteno arī biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”, kura nodrošina valsts labāko
sportistu dalību olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās un
reģionālajās kompleksajās sacensībās. Valsts finansējumu jauno sportistu sagatavošanai
saņem Murjāņu sporta ģimnāzija, kuras darbības mērķis, cita starpā, ir sportisko rezultātu
sasniegšanas veicināšana olimpiskajos sporta veidos. Attiecīgi ģimnāzijai tiek deleģēta
atbildība par panākumiem augstu sasniegumu sportā. Atbildību pamato arī viens no
ģimnāzijas uzdevumiem – kandidātu sagatavošana Latvijas nacionālajām izlasēm startiem
olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī gatavot Latvijas nacionālās
izlases rezervi olimpiskajos sporta veidos. Savukārt vēl viens no veidiem, kā audzināt augstu
sasniegumu sportistu jauno maiņu, ir profesionālās ievirzes sporta izglītības apguve. Sporta
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nākotne valstī ir atkarīga arī no pašvaldībām, to ieinteresētības, jo attīstīt sportu savā teritorijā
nav to pienākums, bet gan tikai tiesības.
Gandrīz ikvienai organizācijai ir tieša vai pakārtota saistība ar augstu sasniegumu
sportu, un patlaban nav iespējams nosaukt vienu par augstu sasniegumu sporta vadību Latvijā
atbildīgu organizāciju. Augstu sasniegumu sporta attīstības novērtēšanai būtiski ir izprast
augstu sasniegumu sporta vietu kopējā valsts sporta vadības sistēmā.
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2. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA, MATERIĀLI UN
ORGANIZĒŠANA
2.1. Pētījuma uzdevumi
Pētījuma laikā regulāri un mērķtiecīgi veikta informācijas avotu meklēšana, lasīšana,
analizēšana un apkopošana, lai formulētu pētījuma ideju, izstrādātu literatūras apskatu,
pamatotu pētījuma aktualitāti un pēc atbilstošu datu ieguves metožu izvēles veiktu iegūto
pētījuma rezultātu interpretāciju.
Promocijas darba ietvaros par pētījuma mērķi izvirzīts: panākumus sekmējoša augstu
sasniegumu sporta vadības modeļa un rekomendāciju modeļa īstenošanai izstrāde atbilstoši
Latvijas situācijai.
Pamatojoties uz zinātniskās literatūras un pētījumu rezultātu analīzi, izvirzīta
promocijas pētījuma hipotēze: Latvijas sporta vadības sistēma ietver augstu sasniegumu
sporta politikas īstenošanu, nosakot prioritātes augstu sasniegumu sportā un panākumus
sekmējošos faktoros: finansiālais atbalsts; sporta politikas organizācija un struktūra;
līdzdalība sportā; talantu identificēšana un attīstība; atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc
sportiskās karjeras; sporta bāzes; sporta treneru nodrošinājums un trenera karjeras izaugsme;
sacensību sistēma un sporta zinātne.
Pētījuma mērķa īstenošanai un hipotēzes apstiprināšanai tika formulēti četri uzdevumi,
kas konkretizē pētījuma saturu un nosaka pētījuma robežas.
Pētījuma uzdevumi:
1. Izpētīt augstu sasniegumu sporta būtību un attīstības priekšnosacījumus, to saistību ar
panākumiem sportā.
2. Izpētīt augstu sasniegumu sporta attīstības priekšnosacījumus Latvijā.
3. Izstrādāt augstu sasniegumu sporta vadības modeli Latvijā.
4. Izstrādāt rekomendācijas augstu sasniegumu sporta vadības modeļa īstenošanai.
Teorētiskās literatūras analīzes apkopojums balstīts uz 269 literatūras avotiem, norādot
uz jaunākajām teorētiskajām un empīriskajām atziņām par panākumus augstu sasniegumu
sportā ietekmējošiem faktoriem.
Balstoties uz Pfister teoriju (Pfister, 2011), katrā valstī un katrā sporta federācijā var
pastāvēt noteikts augstu sasniegumu sportista definējums, ņemot vērā noteiktu grupēšanas
sistēmu pēc sportistu snieguma līmeņa. Termins „augstu sasniegumu sportists” pētnieces de
Bosscher (2015) skatījumā tiek attiecināts uz sportistu, kurš tiešā vai netiešā veidā saņem
finansējumu un/vai citus pakalpojumus no atbalsta programmām, kuras tiek valstiski
finansētas un/vai vadītas, ar mērķi gūt panākumus kādā no šādiem līmeņiem: olimpiskās
spēles, pieaugušos pasaules čempionātā vai pieaugušo kontinenta čempionātā savā sporta
veidā (piemēram, Eiropas, Āzijas, Panamerikas). Promocijas darba ietvaros ar terminu augstu
sasniegumu sports, tiek saprasts Latvijas 2013. gada decembrī pieņemtajās Sporta politikas
pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam lietotais termins – jauniešu (sākot no 15 gadu vecuma
(ir atsevišķi sporta veidi, kuros vecums 14 – 15 gadi nav uzskatāms par sākumu augstu
sasniegumu sportam – tam ir jābūt jau no 12 gadu vecuma)), junioru/kadetu un
pieaugušo/valsts izlases komandu kandidātu un dalībnieku gatavošanās, lai pārstāvētu valsti
un piedalītos starptautiskajās sporta sacensībās ar mērķi sasniegt augstus rezultātus, un viss,
kas saistīts ar mācību – treniņu darba un sacensību organizatorisko, metodisko, finansiālo,
zinātnisko, medicīnisko, tehnisko u.c. nodrošinājumu atbilstoši augstu sasniegumu sporta
kritērijiem (LR MK, 2013).
Izpētot un izanalizējot literatūru par augstu sasniegumu sportu, secināts, ka tā
neatņemama sastāvdaļa ir panākumi, kuru gūšanu nosaka dažādi faktori. Šos faktorus ir
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analizējuši vairāki vadošie sporta zinātnieki; līdz šim plašākais pētījums veikts 2015. gadā, un
tas aptver sporta vadības sistēmu analīzi 15 valstīs (Brazīlijā, Kanādā, Beļģijā, Dānijā,
Francijā, Igaunijā, Īrijā (Lielbritānijā), Nīderlandē, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē,
Dienvidkorejā, Japānā un Austrālijā). Pētījuma autore de Bosscher ir apzinājusi deviņus
faktorus, kas veicina panākumus augstu sasniegumu sportā:
1) Finansiālais atbalsts.
2) Sporta politikas organizācija un struktūra.
3) Līdzdalība sportā.
4) Talantu identifikācijas un attīstības sistēma.
5) Atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras.
6) Sporta bāzes.
7) Sporta treneru nodrošinājums un trenera karjeras izaugsme.
8) Sacensību sistēma.
9) Sporta zinātne.
Šie faktori tiek ņemti par pamatu, veicot turpmākos pētījuma uzdevumus, lai pārbaudītu
pētījuma hipotēzi.
Olimpisko spēļu zelta medaļa ir vispazīstamākais sportisko sasniegumu simbols, un tā
reprezentē sportiskās kompetences virsotni. Tomēr tā nav vienīgais augstu sasniegumu sporta
attīstības rādītājs. Lai izpētītu augstu sasniegumu sporta vadības priekšnosacījumus Latvijā un
apzinātu augstu sasniegumu sportā iesaistīto pušu viedokli par augstu sasniegumu sporta
vadību Latvijā, tika konstruēta anketa un veikta anketēšana. Papildus veikta dažādu statistikas
datu apkopošana, balstoties uz datiem, kas raksturo deviņus noteiktos faktorus.
Saskaņā ar iepriekšminētajiem uzdevumiem un, balstoties uz iegūtajiem datiem,
izstrādāts panāķumus sekmējošš augstu sasniegumu sporta Latvijā vadības modelis. Izstrādātā
modeļa mērķis ir panākumu augstu sasniegumu sportā sekmēšana. Panākumus sekmējošā
augstu sasniegumu sporta vadības modeļa pamatu veido faktori, kuri noteikti sporta federāciju
vadības pārstāvju, sertificēto sporta speciālistu un augstu sasniegumu sportistu viedokļa
analīzes rezultātā. Balstoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem un pieredzi, izstrādātas
rekomendācijas sporta politikas plānotājiem, kuras ir būtiski ņemt vērā, izstrādājot valsts
sporta politiku, lai sekmētu panākumus augstu sasniegumu sportā.

2.2. Pētījuma metodes
Lai realizētu pētījumā izvirzītos uzdevumus un sasniegtu darba mērķi, tika izvēlētas gan
kvalitatīvās, gan kvantitatīvās pētījuma metodes.
Pētījumā izmantotās metodes:
1) Zinātniskās literatūras un avotu izpēte, analīze.
2) Dokumentu analīze.
3) Aptauja (strukturēta tiešsaites anketa atzīto federāciju vadības pārstāvjiem,
sertificētiem sporta speciālistiem un augstu sasniegumu sportistiem):
• Jaunas aptaujas konstruēšana.
• Eksperta atzinuma metode.
• Pilotpētījums.
4) Matemātiskās statistikas metodes:
• Aprakstošā statistika.
• Aksiālā kodēšana.
• Faktoru analīze.
5) Modelēšana.
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2.2.1. Zinātniskās literatūras un avotu izpēte, analīze
Sākot ar pētījuma idejas formulēšanu, uzdevumu noteikšanu, hipotēzes izvirzīšanu, un
arī turpmāk – visa pētījuma laikā – tika veikta informācijas avotu meklēšana, lasīšana,
apkopošana un analīze, lai izstrādātu literatūras apskatu, pētāmās problēmas teorētisko
pamatojumu un veiktu iegūto pētījuma rezultātu interpretāciju. Zinātniskās literatūras un
avotu analīzes mērķis bija atklāt pētāmā priekšmeta būtiskākās sakarības. Darba temata
izpētei analizēti primārie avoti – zinātniskie pētījumi un atziņas no sekundārajiem avotiem –
zinātniskās literatūras, kuru autori paši nav veikuši pētījumu, tomēr jaunas teorētiskās atziņas
un vispārinošus secinājumus izdarījuši, balstoties uz literatūras analīzi.
Promocijas darba pētījuma realizēšanas procesā tika analizēti 269 avoti latviešu valodā,
angļu valodā un spāņu valodā par šādiem apakštematiem:
1) augstu sasniegumu sporta definējums;
2) starptautisko panākumu nozīmīgums;
3) augstu sasniegumu sporta vēsture;
4) sporta vadības sistēma;
5) augstu sasniegumu sporta attīstība;
6) priekšnosacījumi panākumu sekmēšanai.
Literatūras un avotu analīzē tika gūts priekšstats par dažādiem sporta vadības modeļiem,
faktoru, kas ietekmē panākumus augstu sasniegumu sportā plašo diapazonu un dažādām
pieejām panākumu sekmēšanā un veicināšanā. Balsoties uz teorētiskajām nostādnēm un
atziņām no citiem pētījumiem, tika noteikti kritēriji un rādītāji (1. pielikums) augstu
sasniegumu sporta vadības izvērtēšanai Latvijā un konstruēta aptauja „Augstu sasniegumu
sporta vadība Latvijā”.
2.2.2. Dokumentu analīze
Dokumentu analīze ir datu vākšanas metode, kas akcentē īpašu datu formu –
dokumentus, un izmanto vispārpieņemtās tekstuālās analīzes metodes. Šī metode ļauj iegūt
informāciju, lai izvērtētu noteiktās parādības/procesus un kontekstuālu informāciju.
Dokumentu analīze dažkārt ļauj atklāt tādas problēmas, kādas nespēj atklāt citas metodes.
Pētījuma ietvaros tika veikta sistemātiska dokumentu izpēte un izvērtēšana, izmantojot gan
drukātus, gan elektroniskus (internetā izplatītus) materiālus. Par dokumentiem uzskata
jebkurus rakstiskus materiālus, kas ietver informāciju par pētāmo parādību. Šajā pētījumā –
paziņojumi, rīcībpolitikas dokumenti, ziņojumi, protokoli, atskaites, vēstules un periodikas
izdevumi.
Lai izprastu sporta nozares vēsturisko attīstību, tika analizēti noteikta perioda
normatīvie akti un periodiskie izdevumi (Mārtinsone, Pipare, Kamerāde, 2016). Balstoties uz
izanalizēto dokumentāciju, veikta augstu sasniegumu sporta attīstības priekšnosacījumu
Latvijā analīze.
2.2.3. Aptauja
Viena no iecienītākajām pētījuma datu ieguves metodēm ir aptauja. Tā ir ātrs un
ekonomisks veids, kā iegūt lielu datu apjomu no lielas izlases. Aptauja kā informācijas
ieguves metode paredz pētāmajai kopai uzdot iepriekš sagatavotus mutvārdu vai rakstveida
jautājumus, kas ietver pētījuma problēmu empīriskā līmenī. Tā ir sistemātiska datu vākšana
no cilvēkiem, lai iegūtās atbildes statistiski apstrādātu un analizētu (Mārtinsone, Pipare,
2011).
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Ar šo metodi var iegūt dažādu informāciju par to, ko cilvēki domā, kādi ir viņu uzskati
un vajadzības, kā arī noskaidrot viņu attieksmi un viedokli. Izmantojot aptaujas metodi, var
vienlaikus anketēt lielu skaitu respondentu (Albrehta, 1998; Špona, Čehlova, 2004), tajā pašā
laikā dodot respondentiem iespēju un laiku apdomāt atbildi. Pareizi administrēta, tā
nodrošina, ja nepieciešams, pētījuma dalībnieku konfidencialitāti un/vai anonimitāti. Izvēlētās
pētījuma metodes organizēšana nav sarežģīta un nav nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi,
savukārt īsā laika posmā tā sniedz daudz informācijas (Mārtinsone, Pipare, 2011).
Aptaujas, kuras izmanto kvantitatīvos pētījumos, jāveido atbilstoši psihometrijas
prasībām. Psihometrija ir joma, kas sniedz matemātisku modeli un analītiskas procedūras
standartizētu mērīšanas metožu izveidi. Tātad – psihometrijas ietvaros nodarbojas ar
kvantitatīvu instrumentu izstrādi, administrēšanu un iegūto rezultātu interpretēšanu. Klasiskā
psihometrijas teorija nosaka, ka mērinstrumentam ir jāpiemīt vismaz divām īpašībām, kas
nodrošina iegūto rezultātu objektivitāti un lielāku precizitāti:
1) noturīgumam (jeb drošumam) (angl. reliability);
2) pamatotībai (angl. validity).
Noturīgums nozīmē, ka aptaujas jautājumi (panti) ir iekšēji saskaņoti un iegūtajiem
mērījumiem piemīt stabilitāte (noturība) laikā. Kronbaha alfa koeficients parāda aptaujas
jautājumu (pantu) iekšējo saskaņotību.
Pamatotība norāda, ko tieši un cik labi aptauja (mērīšanas metode) mēra. Pamatotības
nodrošināšanai pastāv dažādi veidi – satura pamatotība (angl. content validity) parāda, vai
aptauja ir piemērota noteiktā mainīgā mērīšanai, cik liela ir atbilstība aptaujas teorētiskajam
pamatojumam, bet konstrukta pamatotība (angl. construct validity) nosaka mērāmās iezīmes
reprezentācijas līmeni; jo vairāk mērāmā iezīme atbilst teorētiskajai hipotēzei, jo lielāka ir
konstrukta validitāte (Mārtinsone, Pipare, 2011).
Jāatzīmē, ka psiholoģijas pētījumos izmantotās aptaujas metodes biežāk tiek apzīmētas
ar terminu tests, tomēr tiek lietoti arī citi termini – skala, baterija (skalu vai testu kopums) vai
aptauja. No psihometrijas viedokļa nav būtisku atšķirību starp standartizētiem testiem un
aptaujām, piemēram, terminu tests izvēlas, ja respondenti var sniegt pareizas vai nepareizas
atbildes, bet, ja objektīvi pareizo atbilžu nav, lieto terminu aptauja. Pētniekam jāpieņem
lēmums – izmantot jau gatavu aptauju vai izstrādāt jaunu (Mārtinsone, Pipare, 2011;
Mārtinsone, Pipare, Kamerāde, 2016).
Lai realizētu pētījuma 2. uzdevumu, tika izstrādāta jauna aptauja, kuras saturs balstīts uz
vairākiem zinātniskajiem pētījumiem un teorētiskajām nostādnēm tajos (Oakley, Green, 2001;
Digel, 2005; De Bosscher, 2008; Singh un Dureja, 2014; Smolianov, 2015).
2.2.3.1. Jaunas aptaujas konstruēšana
Konkrētas pazīmes mērīšanai ir izstrādātas aptaujas tikai ārvalstīs, un ir pamats domāt,
ka mērītās pazīmes saturs un izpausmes Latvijas vidē varētu būt atšķirīgas, tā rezultātā tika
pieņemts lēmums konstruēt jaunu aptauju. Jaunas aptaujas konstruēšana realizējas vairākos
savstarpēji saistītos posmos; jāņem vērā, ka šie posmi mēdz cikliski atkārtoties.
Aptaujas konstruēšanā izvēlēta deduktīvā pieeja – aptauja izstrādāta, pamatojoties uz
noteiktām teorijām par izpētei pakļauto pazīmi. Par katru pazīmes šķautni tika formulēti
vairāki apgalvojumi. Visbiežāk deduktīvās pieejas gadījumā apriori ir paredzama faktoru
struktūra, jo tās pamatu veido attiecīgie teorētiskie atzinumi (Raščevska, 2005).
Par aptaujas mērījuma skalu izvēlēta kārtas skala. Viena no populārākajām kārtas
skalām ir Likerta skala; to visbiežāk lieto ar pieciem rangiem no 1 līdz 5. Aptaujās bieži var
sastapt nevis skaitliski, bet semantiski graduētas skalas, kuras vēlāk pārkodē skaitliskā veidā.
Šādās skalās izmanto tādas vērtējamās pazīmes kā biežumu, daudzumu, vēlamību,
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raksturojumu, piekrišanu apgalvojumam, līmeni u.c. Uz slēgtajiem jautājumiem parasti ir
viegli atbildēt un datus vieglāk analizēt un salīdzināt, jo tie jau ir sagrupēti kategorijās
Mārtinsone, Pipare, 2011, Raščevska, 2005).
2.2.3.2. Pilotpētījums
Anketas aprobēšanai veikts pilotpētījums. Pilotēšana parasti notiek ar 2-3 indivīdiem,
kuri pēc savām īpašībām vairāk vai mazāk atbilst pētījuma dalībniekiem, kurus iecerēts
iesaistīt pētījumā (Mārtinsone, Pipare, 2011). Pilotpētījumā piedalījās maza respondentu
grupa, – četri Olimpisko spēļu, Pasaules un/vai Eiropas čempionātu dalībnieki, Latvijas
izlases pārstāvji ziemas un vasaras sporta veidos. Respondentu grupa tika organizēta, lai
noskaidrotu viņu viedokli par anketas apgalvojumu formulējumu skaidrību, instrukciju
izpratni un nepieciešamo anketas aizpildīšanas laiku (Raščevska, 2005). Pēc tam, kad
respondenti bija aizpildījuši anketu, tā tika pārrunāta, tomēr būtiskas neskaidrības netika
konstatētas. Pilotpētījuma noslēgumā tika noformēta anketa, kuru izmantot tālākajā pētījuma
procesā.
2.2.3.3. Eksperta atzinuma metode
Pētījuma aptaujas satura validitātes apstiprinājumu var iegūt, izmantojot eksperta
pakalpojumus (Geske, Grīnfelds, 2001). Eksperta atzinuma metode ir kvalitatīva pētījuma
metode un tās lietošana dod objektīvu, ticamu ieskatu par pētāmo parādību, jo par ekspertiem
tiek pieaicināti cilvēki – konkrētas jomas (nozares) speciālisti ar augstu kompetenci pētāmajā
jautājumā (Albrehta, 1998, Kristapsone, 2014).
Sākotnēji anketas saturu veidoja 50 apgalvojumi, kuri tika sadalīti deviņos faktoros.
Ekspertatzinuma galarezultātu ietekmē pārdomāta piemērotu ekspertu izvēle.
Izstrādātās anketas izvērtēšanai ekspertu atlasē tika pieaicināti pieci kompetenti sporta
nozares pārstāvji – ar darba pieredzi sporta organizācijā. Ekspertu viedoklis dokumentēts
ekspertu anketā, kura izstrādāta atbilstoši Dz. Albrehtes (1998) ekspertu anketas saturam un
pielāgota pētāmajam jautājumam. Anketu veido divas daļas – pirmā daļa izvērtē eksperta
kompetenci, otrā daļa sniedz izveidotā materiāla novērtējumu (3. pielikums).
Pēc ekspertu kompetences izvērtēšanas divi eksperta atzinumi tika noraidīti, jo eksperti
pārstāv sporta nozari, bet viņi nav vadītāji sporta organizācijā, kura ietekmē sporta attīstību
valstī.
Ar katru no ekspertiem tika noorganizēta individuāla tikšanās klātienē. Eksperts tika
iepazīstināts ar pētījuma izstrādes mērķi, metodēm un norisi, kā arī ar ekspertīzes uzdevumu
un pētījuma ietvaros izstrādāto anketu. Kopumā trīs eksperti veica anketas satura
validizēšanu. 4., 5. un 6. pielikumā redzamas ekspertu anketas un izveidotā materiāla
novērtējums.
Tika noskaidrots ekspertu viedoklis un komentāri par anketu, apgalvojumu uzbūvi
atbilstoši pētījuma jautājumam. Eksperta atzinuma metode tika pielietota pirms pilotpētījuma,
lai apstiprinātu arī to, ka jautājumi ir piemēroti izstrādāti. Klātienē tika pārrunāti diskutablie
jautājumi, kā arī eksperti komentēja vietas, kur bija veiktas atzīmes par labojumu
nepieciešamību. Izveidotās anketas novērtējuma kopsavilkums 7. pielikumā.
Eksperti izteica viedokli, ka izvēlētie deviņi faktori Latvijas kultūrvidē ir pārāk sīki un
detalizēti.
Ņemot vērā ekspertu ieteikumus, tika pārveidots apgalvojums:
J5 „Organizācijas, kas iesaistītas augstu sasniegumu sportā, strādā savstarpēji
saskaņoti”;
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J9 „Starp sporta organizācijām, finansiālajiem partneriem un mēdijiem ir strukturēta
komunikācija un sadarbība”;
J24 „Augstu sasniegumu sportisti var saņemt finansiālu atbalstu no valsts, beidzot savu
sportisko karjeru, un ir adekvāti sagatavoti dzīvei pēc sportiskās karjeras”;
J26 „Valstī ir datubāze, kurā uzskaitīts sporta būvju noslogojums un kvalitāte”;
J27 „Valstī ir datubāze, kurā uzskaitītas visas augstu sasniegumu sporta bāzes, to
pieejamība un kvalitāte”;
J33 „Valstī ir pietiekams skaits pieredzējušu augstu sasniegumu sporta treneru”;
J38 „Augstu sasniegumu sporta treneri saņem finansiālu atbalstu dzīvei pēc trenera
karjeras”;
J45 „Zinātniskie pētījumi tiek izplatīti starp treneriem un sporta organizācijām”.
Apgalvojums J30 tika sadalīts divos jaunos apgalvojumos: „sporta būves valstī ir
funkcionālas” un „sporta būves valstī ir kvalitatīvas”.
Pārrunājot izstrādāto anketu kopumā un ņemot vērā ekspertu rekomendācijas, no
anketas tika izslēgti apgalvojumi, kas ietver vietniekvārdus „Tavs”, „Tev”, „Tavā”, un „Tu”.
Ekspertu skatījumā, piemēram, apgalvojums „Tavs sporta veids valstī ir populārs” nav
informatīvs, ja vien netiek analizēts konkrēts sporta veids. Savukārt, lai nodrošinātu
respondentu anonimitāti, būtisks ir fakts, ka anketas tiks izvērtētas apkopotā veidā. Ņemot
vērā ekspertu rekomendāciju – vārdu salikuma „sporta infrastruktūra” vietā anketā tika lietots
vārdu salikums „sporta bāzes”, jo Latvijas normatīvajos aktos tiek lietots termins „sporta
bāze”. Ekspertu ierosinājumi tika ņemti vērā, un pēc attiecīgo korekciju veikšanas anketas
saturu veido 40 apgalvojumi (8. pielikums).
Ekspertu atzinumā tika iegūtas vērtīgas rekomendācijas, kā rezultātā pārstrādāti vairāki
anketas apgalvojumi. Eksperti atzina, ka apgūstamā tematika ir būtiska un pozitīvi novērtēja
aktualizēto pētījuma problēmu.
2.2.3.4. Anketēšana
Visiem pētījuma respondentiem doti vienādi apgalvojumi ar vienādu aptaujas mērķi.
Anketēšana tika veikta neklātienē, rakstveida formā – uz jautājumiem respondents pats fiksēja
atbildes datorā. Anketā katrs indivīds tika aptaujāts atsevišķi un neklātienē. Respondentiem
tika lūgts norādīt viņu piekrišanas līmeni, izvēloties atbildi piecos Likerta skalas līmeņos, no
„pilnībā piekrītu” līdz „pilnībā nepiekrītu” (Kristapsone, 2014). Anketas noslēdzošais
jautājums bija atvērts, piedāvājot respondentam iespēju rakstveidā atklāt savu viedokli.
Aptaujas jautājumi tika atlasīti, pielāgoti un apkopoti vienotā anketā. Anketas „Augstu
sasniegumu sporta vadība Latvijā” saturu veido šādas daļas:
• ievaddaļa – satur aptaujas mērķi, īsu tēmas izklāstu, ētiskos principus un aptaujas
aizpildīšanas instrukciju;
• demogrāfiskā daļa – aptaujas sākumā tika ievietoti jautājumi par demogrāfisko
informāciju, ar kuru palīdzību tika noskaidrots respondentu vecums, dzimums, sporta
veids/joma, izglītības līmenis, nodarbošanās;
• galvenā daļa – sastāv no 40 apgalvojumiem par augstu sasniegumu sporta vadību –
priekšnosacījumiem, kurus ietekmē politikas plānotāji, sporta nozares vadītāji. Kā arī viens
atvērtais jautājums, kurā brīvā formā respondenti var paust savu viedokli, atbildot uz anketas
jautājumu.
• nobeiguma daļa – pateicības izteikšana respondentam.
Pētījumā iekļautas trīs respondentu grupas, tādējādi pētījumu balstot uz
multidimensionālu augstu sasniegumu sporta vadības Latvijā novērtējumu (Papadimitriou,
Taylor, 2000).
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Pirmā respondentu grupa – Latvijā atzīto federāciju vadības pārstāvji. Anketas mērķis:
noskaidrot dažādu atzīto federāciju vadības pārstāvju viedokli par augstu sasniegumu sporta
vadību Latvijā. Anketēšana notika no 2016. gada janvāra līdz jūnijam. Tika izsūtītas 89
anketas, atpakaļ saņemtas 53 aizpildītas anketas. Kronbaha alfas koeficients: 0.910. Atzīto
federāciju vadības pārstāvju anketēšanas rezultātu aprakstošās statistikas kopsavilkums – 9.
pielikumā.
Otrā respondentu grupa – Latvijā sertificētie sporta speciālisti – treneri. Anketas mērķis:
noskaidrot dažādos sporta veidos sertificēto sporta speciālistu viedokli par augstu sasniegumu
sporta vadību Latvijā. Anketēšana notika no 2016. gada janvāra līdz jūlijam. Tika izsūtītas
342 anketas, atpakaļ saņemtas 208 aizpildītas anketas. Kronbaha alfas koeficients: 0.901.
Sertificēto sporta speciālistu anketēšanas rezultātu aprakstošās statistikas kopsavilkums – 10.
pielikumā.
Trešā respondentu grupa – augstu sasniegumu sportisti. Anketas mērķis: noskaidrot
dažādu sporta veidu augstu sasniegumu sportistu viedokli par augstu sasniegumu sporta
vadību Latvijā. Anketēšana notika no 2016. gada janvāra līdz augustam. Anketas tika izsūtītas
403 sportistiem, atpakaļ saņemtas 216 aizpildītas anketas. Visu deviņu anketas sadaļu
kopīgais saskaņotības līmenis ir 40 jautājumi apgalvojuma formā. Kronbaha alfas koeficients:
0.916. Augstu sasniegumu sportistu anketēšanas rezultātu aprakstošās statistikas
kopsavilkums – 11. pielikumā.
Empīriskajā pētījumā tika izmantota viena anketa trim respondentu grupām. Jautājumi
izstrādāti apgalvojumu formā, sistemātiski un lakoniski, lai pēc iespējas mazinātu
interpretēšanas iespējas.
2.2.4. Matemātiskā statistiska
Datu apstrādē tika izmantota MS Excel programma, atbildes tika matemātiski
apstrādātas un izteiktas procentos. Kvalitatīvo datu apstrādei izmantota MAXQDA 12
programmatūra – aksiālā kodēšana. Empīrisko datu salīdzinošā analīze tika veikta, apstrādājot
datus ar RStudio datorprogrammu – faktoru analīze.
Aprakstošās statistikas metodes tika pielietotas, lai raksturotu pētāmas problēmas
vērtības un to reprezentativitāti – piemēram, vidējo aritmētisko, standartnovirzi, mediānu,
modu, minimālo un maksimālo vērtību.
Tātad, aptaujas datu analīzē lietota:
• aprakstošā statistika (vidējais aritmētiskais – Mean, standartnovirze – SD, moda,
mediāna, min un max);
• aksiālā kodēšana (12. pielikums ar kodēšanas datiem);
• iekšējās saskaņotības noteikšanas metode (Kronbaha alfa koeficients);
• izlases piemērotības kritērijs – Kaizera-Meijera-Olkina (Kaiser-Mayer-Olkin), Bartleta
kritērijs (Bartlett’s Tests of Shericity) (13. pielikums);
• faktoru analīze (14., 15., 16. pielikums ar respondentu datu tabulām).
2.2.4.1. Faktoru analīze
Anketā iekļauto 40 apgalvojumu apstrāde faktoru, kurus nepieciešams attīstīt
izdalīšanai, veikta ar faktoru analīzes metodi. Izšķir divas galvenās metodes, kuru ietvaros
izmanto faktoru analīzi, lai veiktu datu struktūras izpēti: galveno komponenšu analīze un
faktoranalīze. Faktoru analīze ir statiska metode un to izmanto, lai grupētu radniecīgos
faktorus. Lai veiktu faktoru analīzi, jāievēro vairākas prasības. Jāatzīmē, ka nav vēlams veikt
faktoru analīzi mazās izlasēs un 50 cilvēku izlase tiek uzskatīta par ļoti mazu (Raščevska,
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2005). Savukārt 2009. gadā veiktajā pētījumā tika secināts, ka arī ar mazu respondentu grupu
var veikt faktoru analīzi (Winter, 2009). Jāņem vērā fakts, ka Latvijā pētījuma norises laikā ir
atzītas 89 federācijas, pētījumā piedalījās 53 no tām, un par derīgām tika atzītas 48 anketas.
Jāatzīmē specifiskās terminoloģijas nianses, norādot uz to, ka šajā darbā ar faktoru
analīzes metodēm apzīmē metožu kopumu, bet ar faktoranalīzi apzīmē noteiktu faktoru
analīzes metodi. Pirmā metode ir galveno komponenšu metode, kas tika izstrādāta 20.
gadsimta pirmajā pusē un analizēta Pearson (1901) un Hotelling (1933) darbos. Otrā metode
ir faktoranalīze, un tās aizsākumi meklējami Spearman (1904, 1926) darbos. Lai gan abas
datu struktūras reducēšanas metodes ir domātas kopīgam mērķim ‒ datu struktūras
reducēšanai un vienkāršākai izskaidrošanai, tomēr tās atšķiras pieņēmumu un novērtēšanas
ziņā. Galveno komponenšu metode ir neparametriska, metode, kura tiek lietota, izmantojot
īpašvērtības. Šī metode ir arī lineāra, un visu komponenšu summa veido vienu veselumu
(Barininova, Vasermanis, 1983).
Testa iekšējās saskaņotības noteikšanai tika lietota Kronbaha alfas koeficenta
noteikšana (ang. – coefficient alpha or Cronbah’s alpha). Iekšējās saskaņotības ticamību pēc
Kronbaha pieejas var interpretēt kā visu pantu atbilžu saskaņotības rādītāju. Alfas koeficents
var būt robežās no 0 līdz 1. Kronbaha alfas koeficents zem 0,6 tiek uzskatīts par neatbilstošu
(Raščevska, 2005).
Kaizera-Meijera–Olkina (angl. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling adequeacy)
kritēriju izmanto, lai novērtētu faktoru analīzes piemērotību konkrētai izlasei. Ar šo testu
pārbauda mainīgo. Faktoru analīzi var izmantot izlasei, ja kritērija rezultāts KMO > 0,5
(Raščevska, 2005).
Bartleta kritērijs (ang. Bartlett’s Tests of Sphericity), ar ko pārbauda nulles hipotēzi,
ka korelācijas matrica ir vienības matrica, t. i., jautājumi nekorelē. Ja nulles hipotēze tiek
noraidīta, tad dati ir derīgi faktoru analīzes veikšanai, tas ir, ja testa ticamības līmenis p <
0,05, dotajiem datiem var izmantot faktoru analīzi. Ar Hī kvadrāta (x2) kritēriju (ang. ChiSquare) var pārbaudīt dažādas statiskās hipotēzes. Tas ir neparametriskais kritērijs, kurā
netiek izmantoti sadalījuma parametri (vidējā vērtība, standartnovirze u. tml). Lietojot x2,
kritēriju izlases var būt arī ļoti mazas (Geske, Grīnfelds, 2006).
Lai veiktu faktoru analīzi, tika izvēlēta faktoru izdalīšanas matemātiskā metode –
galveno komponentu analīze, izvēlēta faktoru rotācijas metode – Varimakss. Varimaksa
mērķis ir vienkāršot komponentus, maksimalizējot un pēc iespējas izlīdzinot komponentu
dispersiju daļas.
Anketas konstruēšanas gaitā tika meklēta konstrukta struktūra, tāpēc izmantota
izpētošā faktoru analīze, kuras mērķis ir aprakstīt un apkopot savstarpēji korelējošus mainīgos
lielumus, un izdalīt optimālu latento mainīgo lielumu skaitu, balstoties gan uz
kvantitatīvajiem kritērijiem, gan uz loģiskiem testu autoru argumentiem.
2.2.4.2. Aksiālā kodēšana
Kvalitatīvo datu rezultāti balstīti uz statistiku, kas ļauj novērtēt pētījuma statisko
nozīmīgumu. Kvalitatīvo datu apstrādei izmantota MAXQDA 12 programmatūra. Atvērtā
jautājuma analīzei izmantota aksiālā kodēšana un kvalitatīvo datu matemātiskā apstrāde.
Aksiālā kodēšana (angl. axial coding) – kodēšanas veids pamatotās teorijas datu
analīzes metodē – nepārtrauktajā salīdzinošajā analīzē, kura gaitā pētnieks atklāj attiecības
starp kategorijām un apakškategorijām (Mārtinsone, Pipare, 2011).
Jēdzienu veidošana: kodēšana
Jēdzienu kodēšanai ir trīs līmeņi, pirmie divi no tiem bieži tiek saukti par atvērto
kodēšanu, kas apraksta izolētu datu elementu jēgu. Kodēšanas 3. līmeni sauc par aksiālo
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kodēšanu, un tā norāda uz atsevišķu datu elementu savstarpējās saistības veidiem. Aksiālajā
kodēšanā tiek noteikti galvenie mainīgie, kas apvieno teoriju un lielu daļu datu variāciju
pētījuma dalībniekiem atbilstošā un problemātiskā uzvedības modelī. Vēlāk šie mainīgie tiek
formulēti kā tēmas, kas rodas no datiem.
Jēdzienu attīstība
Jēdzieni tiek attīstīti trijos līmeņos:
Aksiālās kodēšanas līmenī notiek kategoriju reducēšana jeb kategoriju salīdzināšana, lai
redzētu, vai pastāv plašāka „jumta” kategorija, zem kuras var apvienot vairākas citas
kategorijas (Mārtinsone, Pipare, 2011).
Teksta aksiālā kodēšana veikta, pamatojoties uz teorijā definētajiem deviņiem faktoriem
– kodiem:
1) Finansiālais atbalsts.
2) Sporta politikas organizācija un struktūra.
3) Līdzdalība sportā.
4) Talantu identifikācijas un attīstības sistēma.
5) Atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras.
6) Sporta bāzes.
7) Sporta treneru nodrošinājums un trenera karjeras izaugsme.
8) Sacensību sistēma.
9) Sporta zinātne.
2.2.5. Modelēšana
Nepieciešamība precīzi prognozēt pētījuma rezultātu reālajā, sarežģītajā un
daudzkomponentu procesā, kas pārsvarā ir ideālu, abstraktu sakarību izmaiņas, nosaka
modelēšanas izmantošanu kā teorētisku metodi. Modelēšana ir domās veidots procesa vai
parādības tēls, kurā ar zīmju un simbolu palīdzību tiek atklātas pamatīpašības un sakari,
atbilstoši pētījuma mērķim. Modelēšana ir saistīta ar procesu un sistēmu izpēti.
Modelēšanas lietošanā jāievēro, ka:
• jebkuram modelim objektīvi pēc satura un formas jāatbilst parādības oriģinālam;
• pastāv informācijas pārnešanas iespējas no reālā sarežģītā objekta uz iegūto vienkāršo
modeli;
• parādību modelējot, vienlaikus veidot tā formalizācijas un pārbaudes paņēmienus, kas
atklāj modeļa un objektīvās parādības atbilstību.
Jebkurš modelis ir uzskatāms simbolisks reālās parādības uz līdzības pamata īpašību
struktūras atspoguļojums. Modelis ir ideāls priekšstats par pētāmās parādības būtību
un struktūru (Špona, Čehlova, 2004).
Jebkuram procesam iespējams izveidot modeli. Treku diagrammu veidošana dod
iespēju grupēt daudzus jautājumus un skaidrot jauniegūtos mainīgos. Treku diagrammas ir
vienkāršs un ērts veids, kā parādīt sakarību starp vairākiem mainīgajiem (Geske, Grīnfelds,
2006).
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2.3. Pētījuma organizēšana
Pētījums ilga sešus gadus (no 2013. gada līdz 2019. gadam) un tika veikts vairākos
posmos, kuri attēloti 4. attēlā.
Pirmajā posmā, kura mērķis bija pētījuma zinātnisko kategoriju izstrāde, tika veikta
teorētiskā literatūras, normatīvo aktu, dokumentu, statistikas pārskatu un pētījumu nozarē
analīze un izpēte, kā rezultātā tika definētas zinātniskās kategorijas, noteikti galvenie
uzdevumi turpmākajam darbam un izvirzīta pētījuma hipotēze.
Otrajā posmā tika turpināta literatūras analīze un, pamatojoties uz teorētiskās literatūras
atziņām par augstu sasniegumu sporta attīstību un panākumus veicinošiem
priekšnosacījumiem, tika izstrādāta jauna anketa. Pilotpētījumā tika pārbaudīta anketas
lasāmība un piemērotība mērķa populācijai. Instrumenta novērtēšanai pieaicināti eksperti.
Pirmais posms

Otrais posms

Literatūras, dokumentu
un pētījumu nozarē
analīze un izpēte

Anketas
konstruēšana

Augstu sasniegumu
sporta attīstības
priekšnosacījumu un
tos definējušo autoru
apkopojums

Trešais posms

Datu ieguve un
analīze

Datu
interpretācija

472 anketas
Pilotpētījums

Faktoru analīze

Ekspertatzinums

Aksiālā kodēšana

4. attēls. Pētījuma organizēšanas posmi
Otrajā posmā veikta arī iedzīvotāju skaita, sportisko sasniegumu, finansējuma augstu
sasniegumu sportam, nodarbojošos skaita, sertificēto treneru un sporta bāzu, sporta zinātnes
datu apkopošana. Otrā posma rezultātā tika iegūti fona dati, kas nepieciešami sporta vadības
un attīstības izvērtēšanai.
Trešajā posmā uzsākta anketēšana, lai noskaidrotu respondentu – atzīto federāciju
vadības pārstāvju, sertificēto sporta speciālistu un augstu sasniegumu sportistu viedokli par
panākumu augstu sasniegumu sportā priekšnosacījumu vadību Latvijā.
Pētījuma noslēgumā veikta rezultātu apkopošana un matemātiski statistiskā apstrāde.
Izstrādāti secinājumi, izveidots augstu sasniegumu sporta vadības modelis panākumu
sekmēšanai un izstrādātas rekomendācijas modeļa īstenošanai.
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3. AUGSTU SASNIEGUMU SPORTA VADĪBAS
PRIEKŠNOSACĪJUMU REALIZĒŠANA LATVIJĀ
Pamatojoties uz promocijas darba gaitā iegūto plašo teorētisko materiālu, augstu
sasniegumu sporta vadības Latvijā analīzei promocijas darbā izvēlēti šādi priekšnosacījumi:
finansiālais atbalsts; sporta politikas organizācija un struktūra; līdzdalība sportā; talantu
identificēšana un attīstība; atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras; sporta
bāzes; sporta treneru nodrošinājums un trenera karjeras izaugsmes iespējas; sacensību sistēma
un sporta zinātne. Bāzes dati iegūti, izmantojot dokumentu analīzi, savukārt, lai noskaidrotu
augstu sasniegumu sportā iesaistīto personu viedokli par augstu sasniegumu sporta vadību
Latvijā, – konstruēta aptauja un veikta anketēšana. Lai izstrādātu panākumus sekmējošu
augstu sasniegumu sporta vadības Latvijā modeli, veikta iegūto datu analīze, pēc tam
izstrādāti secinājumi un rekomendācijas modeļa īstenošanai.

3.1. Anketas „Augstu sasniegumu sporta vadība Latvijā” konstruēšana un
psihometrisko rādītāju pārbaude
Lai veiktu daudzpusīgu noteikto augstu sasniegumu sporta attīstības priekšnosacījumu
analīzi, nepieciešams iegūt informāciju, kuru nevar izmērīt ar dokumentos pieejamiem
skaitļiem, tomēr tā papildina dokumentu analīzē iegūtos datus. Šādu informāciju iespējams
iegūt, noskaidrojot augstu sasniegumu sportā iesaistīto personu viedokli. Ar aptaujas metodi
iespējams iegūt informāciju par to, ko cilvēki domā, kādi ir viņu uzskati un vajadzības, kā arī
noskaidrot viņu attieksmi un viedokli (Mārtinsone, Pipare, 2011). Noteikto priekšnosacījumu
analīzei ir izstrādātas aptaujas tikai ārvalstīs, un ir pamats domāt, ka priekšnosacījumu saturs
un izpausmes Latvijas vidē varētu atšķirties. Tā rezultātā tika pieņemts lēmums konstruēt
jaunu aptauju.
Jebkuras aptaujas konstruēšana sākas ar mērāmās pazīmes definēšanu. Promocijas darba
ietvaros ar terminu „augstu sasniegumu sports” tiek saprasts Latvijas 2013. gada decembrī
pieņemtajās Sporta politikas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam lietotais termins – jauniešu
(sākot no 15 gadu vecuma (ir atsevišķi sporta veidi, kuros vecums 14 – 15 gadi nav uzskatāms
par sākumu augstu sasniegumu sportam – tam ir jābūt jau no 12 gadu vecuma), junioru/kadetu
un pieaugušo valsts izlases komandu kandidātu un dalībnieku gatavošanās, lai pārstāvētu
valsti un piedalītos starptautiskajās sporta sacensībās ar mērķi sasniegt augstus rezultātus, un
viss, kas saistīts ar mācību – treniņu darba un sacensību organizatorisko, metodisko,
finansiālo, zinātnisko, medicīnisko, tehnisko u.c. nodrošinājumu atbilstoši augstu sasniegumu
sporta kritērijiem (LR MK, 2013d).
Nākamajā solī tika noteikta aptaujas mērķa populācija, jo tā var ietekmēt gan kopējo
aptaujas pantu skaitu, gan pantu formātu un atbilžu skalas izvēli, kā arī pantu leksiku (Dawis,
1987). Promocijas pētījumā pieņemtais augstu sasniegumu sporta definējums skaidro, ka
augstu sasniegumu sports ir sportistu gatavošanās, lai pārstāvētu valsti un piedalītos
starptautiskajās sporta sacensībās. Minētais skaidri norāda uz to, ka augstu sasniegumu sportā
vistiešāk iesaistītā persona ir sportists. Savukārt sportistu gatavo un visus pārējos terminā
uzskaitītos procesus koordinē sportista treneris. Sportistu apkalpojošās komandas lielums ir
trenera lēmums, kurš pieņemts, balstoties uz dažādiem apstākļiem. Ir būtiski ņemt vērā, ka
darbu attiecīgajā sporta veidā tiesīgas vadīt un koordinēt ir atzītās sporta federācijas. Jāsecina,
ka sportists ir atkarīgs no trenera, bet treneris – no sporta veida federācijas, kura vada un
koordinē darbu attiecīgajā sporta veidā un saņem valsts finansējumu, lai veicinātu sporta
veida attīstību valstī.
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Mērķa populācijas izvēli ietekmēja arī Latvijas sporta vadības sistēmas un iespējamās
pētījuma izlases lieluma apzināšanās. Tātad – par pētījuma izlasi izraudzīti augstu sasniegumu
sportisti – iekļaušanas kritērijs: dalība Eiropas vai pasaules čempionātā un/vai olimpiskajās
spēlēs. Sertificēti sporta speciālisti – iekļaušanas kritērijs: persona iekļauta LSFP uzturētā,
publiski
pieejamā
sporta
speciālistu
reģistrā
(elektroniskā
saite:
https://lsfp.lv/sporta_registrs/sertificetie_sporta_specialisti).
Atzīto federāciju vadības pārstāvji – iekļaušanas kritērijs: federācijai ir atzītās
federācijas statuss un tā ir iekļauta LSFP uzturētajā Atzīto sporta federāciju reģistrā
(elektroniskā saite: https://lsfp.lv/sporta_registrs/atzitas_federacijas).
Aptaujas panti tika veidoti apgalvojuma formā, izmantojot 5 rangu atbilžu skalu, jo tā
ļauj iegūt pietiekami diferencētus rezultātus un neierobežo respondentu, kā arī nav pārāk
plaša, tādējādi neradot grūtības respondentiem izvēlēties atbildi (Бурлачук, 2003). Izmantojot
šo skalu, respondentiem tika dota iespēja izvērtēt to, kādā mērā viņi piekrīt vai nepiekrīt
apgalvojumiem par augstu sasniegumu sporta priekšnosacījumu ievērošanu Latvijā.
Nākamajā solī tika formulēti aptaujas panti, – tādi, kas raksturo konkrēto kultūrvidi un
tās pārstāvjiem tipiskas situācijas, ar kurām viņi ikdienā saskaras (Бурлачук, 2003). Aptaujas
„Augstu sasniegumu sporta vadība Latvijā” panti tika formulēti, izmantojot teorētisko pieeju
(Kaplan, Saccuzzo, 1997). Apgalvojumu formulēšanas procesā par pamatu tika izmantots De
Bosscher (2007) deviņu faktoru un Smolianov, Zakus (2008) septiņu elementu modelis. 1.
pielikumā redzams augstu sasniegumu sporta vadības priekšnosacījumu, kritēriju, tos
definējušo autoru un politikas rezultātu, apkopojums. Izvērtējot katra autora definētos
priekšnosacījumus, pirmkārt, tika ņemts vērā teorijā rekomendētais – konkrētā kultūrvide,
otrkārt – reālistiskums, vai konkrētais kritērijs un tā rādītājs pastāv Latvijā. Reālistiskumu
pamato pirms aptaujas konstruēšanas veiktā dokumentu analīze, kas sniedz informāciju par
attiecīgo kritēriju un rādītāju. Sporta politikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam ir
Latvijas sporta politikas plānošanas dokuments, kurā identificēti arī prioritārie rīcības virzieni
un politikas rezultāti, tādēļ, formulējot aptaujas pantus, ir jāņem vērā minētajā dokumentā
noteiktie rīcības virzieni.
Deduktīvi tika izdalīti 9 panākumus sekmējoši augstu sasniegumu sporta vadības
priekšnosacījumi un 50 iezīmes (1. pielikums). Izmantojot par pamatu iepriekšminēto autoru
pētījumos atspoguļotos apgalvojumus un ņemot vērā pētījuma robežas, tika formulēti pēc
satura līdzīgi apgalvojumi latviešu valodā, izmantojot Latvijai atbilstošus priekšnosacījumu
aprakstus. Formulētie apgalvojumi redzami 1. pielikuma tabulā zem katra no
priekšnosacījumiem. Apgalvojumi apzīmēti ar lielo burtu J (jautājums) un kārtas skaitli, jo
sporta politikas pamatnostādnēs pirmais politikas rezultāts tiek apzīmēts ar „A1” un
apzīmējumu sakritība radītu neskaidrības (šajā gadījumā apgalvojumu saīsināti nevar apzīmēt
ar lielo burtu A).
Pēc tam, kad aptaujas panti bija noformulēti, tika pārbaudīta pantu lasāmība, lai
pārliecinātos, ka tie nav pārāk sarežģīti, ir viegli uztverami un kopumā piemēroti aptaujas
mērķa populācijai (Dawis, 1987). Šim nolūkam izvēlēti tipiski mērķpopulācijas pārstāvji –
četri olimpisko spēļu, pasaules un/vai Eiropas čempionātu dalībnieki, Latvijas izlases
pārstāvji ziemas un vasaras sporta veidos, kuriem lūgts izlasīt aptaujā piedāvātos
apgalvojumus un atzīmēt tos, kuri ir nesaprotami vai grūti izlasāmi. Identificētie
problemātiskie apgalvojumi tika izslēgti no aptaujas vai pārformulēti.
Aptaujas satura validitātes pārbaudei tika pieaicināti pieci eksperti – vadītāji sporta
nozarē, kuri izvērtēja katru aptaujas apgalvojumu 5 ballu sistēmā (5 – bez pretenzijām; 4 –
niecīgas pretenzijas; 3 – ir pretenzijas, bet kopumā pieņemami; 2 – ir nopietnas pretenzijas,
apgalvojumu nepieciešams pārveidot; 1 – apgalvojums tādā veidā nav pieņemams). Ekspertu
anketa redzama 3. pielikumā. Tādā veidā tika iegūta informācija par to, cik lielā mērā, pēc
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ekspertu domām, katra panta saturs reprezentē mērāmās pazīmes, kuru mērīšanai aptauja
paredzēta (Raščevska, 2005). Ekspertu atzinumā tika iegūtas vērtīgas rekomendācijas, kuras
ņemot vērā, tika pārstrādāti vairāki aptaujas apgalvojumi, gala versijā nodrošinot augstu
aptaujas satura validitāti.
Pēc nepieciešamo korekciju veikšanas tika uzsākta datu vākšana. Anketa „Augstu
sasniegumu sporta vadība Latvijā” redzama – 8. pielikumā. Aptauja tika veikta neklātienē,
organizējot individuālas internetaptaujas, jo tās parasti nodrošina lielāku saņemto atbilžu
skaitu (Punch, 2003) un labāku iegūto datu apkopošanas un apstrādes kvalitāti (Schaefer,
Dillman, 1998).
Pēc datu vākšanas uzsākta datu apstrāde un interpretēti iegūtie rezultāti.

3.2. Augstu sasniegumu sporta vadības priekšnosacījumu Latvijā analīze
Analizējot zinātniskās publikācijas, secināts, ka ikvienas valsts starptautiskos
panākumus augstu sasniegumu sportā būtiski ietekmē populācija (iedzīvotāju skaits),
labklājība (dzīves apstākļi, iekšzemes kopprodukts), klimata izmaiņas un tā laika politiskā
sistēma. Šie rādītāji ir samērā stabili un nevar tikt tīši ietekmēti no politikas plānotāju puses.
Nosakot augstu sasniegumu sporta stratēģiju valstī, ir būtiski pievērst uzmanību minētajiem
rādītājiem. Tomēr, tā kā valstis arvien stratēģiskāk iegulda līdzekļus augstu sasniegumu
sportistu attīstīšanā, arvien mazāk notiek paļaušanās uz nekontrolējamiem rādītājiem
(Chappelet, 2012; De Bosscher, De Knop, Bottenburg, Shibli, 2006). Pētījumi pierāda, ka
augstu sasniegumu sports ir attīstāms, un tā vietā, lai paļautos uz pasīviem makroekonomikas
rādītājiem, nepieciešama aktīvāka un efektīvāka darbaspēka, finanšu, materiālo un
informācijas resursu izmantošana. Šo resursu nodrošināšanā jāiesaistās arī valdībai.
Ņemot vērā to, ka panākumus augstu sasniegumu sportā ietekmē vairāki valsts
sociālekonomiskie rādītāji, ir svarīgi tos izanalizēt.
Iedzīvotāju skaits valstī ir vērā ņemams rādītājs, jo tiek uzskatīts, ka, jo vairāk valstī
iedzīvotāju, jo vairāk iespējas atrast talantīgus sportistus (Chappelet, 2012).
Latvijā 2017. gada sākumā dzīvoja viens miljons 950 tūkstoši iedzīvotāju jeb par 18 800
mazāk cilvēku nekā pirms gada. 2. tabulā redzams, ka iedzīvotāju skaitam Latvijā laika
periodā no 2010. līdz 2017. gadam ir tendence pakāpeniski samazināties.
2. tabula
Iedzīvotāju skaits Latvijā (2010. – 2017.)
(CSP, 2018a)
Gads
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Iedzīvotāju skaits gada sākumā
2 120 504
2 074 605
2 044 813
2 023 825
2 001 468
1 986 096
1 968 957
1 950 116

Iedzīvotāju skaits 2016. gada laikā sarucis par 0,97 procentiem. Salīdzinājumam – 2015.
gadā Latvijas iedzīvotāju skaits samazinājās par 0,87 procentiem, liecina Centrālās statistikas
pārvaldes (CSP) dati. Finanšu krīzes laikā 2009. un 2010. gadā emigrēja visvairāk Latvijas
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iedzīvotāju. Kopš 2010. gada sākuma iedzīvotāju skaits Latvijā samazinājies par 170 000 jeb
astoņiem procentiem (CSP, 2017a).
Pēdējo piecu gadu laikā bērnu un jauniešu skaits vecumā 0 – 14 gadiem pieaudzis par
11 400, veidojot 15,6 procentus no iedzīvotāju kopskaita 2017. gada sākumā (CSP, 2017a).
Iedzīvotāju skaitam, sastāvam un tā izmaņām, kā arī demogrāfisko procesu intensitātei
ir nozīmīga loma sociāli ekonomiskajā attīstībā, tautas attīstības līmeņa un tendenču
noteikšanā. Iedzīvotāji ir gan materiālo un garīgo vērtību radītāji, gan patērētāji (Lune, 2002).
Neatņemama sporta nozares plānošanas un attīstības sastāvdaļa ir finansējums.
Samazinoties iedzīvotāju skaitam (līdz ar to – arī nodokļu maksātāju skaitam), palielinoties
emigrācijai, kā arī citu faktoru ietekmē valsts budžets nespēj saņemt pietiekami daudz
līdzekļu, lai spētu nodrošināt visas prasības.
Iekšzemes kopprodukts (IKP) ir valsts teritorijā saražoto gala produktu un pakalpojumu
summārā vērtība gada laikā. Rādītājs sniedz vispārēju ieskatu ekonomiskajā situācijā un tiek
plaši lietots ekonomikas analīzē, prognozēšanā, valsts politikas izstrādē. IKP ir valstu
visvairāk izmantotais novērtēšanas instruments, lai noteiktu sabiedrības dzīves līmeni, kā arī
sniedz iespēju salīdzināt dažādas valstis (CSP, b.g.). 3. tabulā redzams iekšzemes kopprodukts
faktiskajās cenās pavisam un uz vienu iedzīvotāju.
3. tabula
Iekšzemes kopprodukts faktiskajās cenās pavisam un uz vienu iedzīvotāju
(Centrālās statistikas pārvaldes datubāze, b.g.)
Gads

IKP (EUR)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

17 937 881
20 302 761
21 885 613
22 786 588
23 618 163
24 320 324
25 037 682
27 033 056

IKP uz vienu
iedzīvotāju (EUR)
8 553
9 861
10 762
11 321
11 843
12 300
12 779
13 926

2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu iekšzemes kopprodukts (IKP) palielinājies par
5,5%. Ekonomikas izaugsmes rezultātā 2017. gadā salīdzinājumā ar pēdējo gadu zemāko
punktu 2010. gadā IKP apjoms uz vienu iedzīvotāju ir būtiski pieaudzis – par 37,5%
(salīdzināmajās cenās), lai gan iedzīvotāju skaits ir samazinājies. Centrālās statistikas
pārvaldes apkopotie dati liecina, ka 2017. gadā turpinājās ekonomikas augšupeja, iekšzemes
kopproduktam (IKP) palielinoties par 4,5 % salīdzinājumā ar 2016. gadu (CSP, 2018a).
Saskaņā ar Sporta likumu, valsts budžeta līdzekļus sportam piešķir, ņemot vērā
gadskārtējo valsts budžeta likumu. Budžets ir naudas vienībās sastādīts nākamā perioda plāns
– plānotie izdevumi, plānotie ieņēmumi un peļņa (Budžets, 2011). Finanšu līdzekļus sportam
veido arī pašvaldību, juridisko un fizisko personu līdzekļi, sporta organizāciju līdzekļi un
starptautisko sporta federāciju atskaitījumi (LR Saeima, 2002). Stabilai sporta izaugsmei
būtisks ir ilgtermiņā prognozējams finansējums. Valsts finansējums sportam no 2010. gada
līdz 2017. gadam attēlots 4. tabulā.
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4. tabula
Valsts finansējums sportam Latvijā (2010. – 2017.)
(IZM, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
Gads
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Finansējuma apmērs
(milj. EUR)
22,202
21,555
23,941
25,244
36,304
31,949
36,893
49,811
Kopā:
198,088

Valsts finansējuma apjoms sportam laikā no 2010. gada līdz 2017. gadam ir progresīvi
pieaudzis. Izņēmums ir 2015. gadā, kad salīdzinājumā ar 2014. gadu valsts finansējuma
apjoms sporta nozarei samazinājies par 13,3%. 2016. gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu valsts
budžeta programmas „Sports” apmērs pieauga par 11,7%. Savukārt 2014. gadā salīdzinājumā
ar 2013. gadu valsts finansējuma apjoms sporta nozarei palielinājies par 55,2%, kas ļāvis
efektīvāk īstenot sporta politikas mērķus un uzdevumus.
2016. gadā sporta atbalstam no valsts puses tika piešķirti gandrīz 37 miljoni eiro. Sporta
budžeta sadalījums 2016. gadam no IZM tika pamatots ar to, ka olimpiskajā gadā valsts
prioritāte ir nodrošināt, lai olimpiešiem un paralimpiešiem nekā netrūktu, gatavojoties dalībai
vasaras olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs Riodežaneiro, Brazīlijā (IZM, 2016). 2017.
gada valsts budžeta apjomu sportam ievērojami palielināja apakšprogrammai „Sporta būves”
piešķirtais finansējums, kas paredzēts ne tikai valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu
saimnieciskās darbības nodrošināšanai, bet arī ar MK un Saeimas lēmumiem piešķirtajiem
mērķfinansējumiem (IZM, 2017d).
Viens no redzamākajiem panākumu rādītājiem sportā ir olimpiskajās spēlēs izcīnītā
medaļa. Daudzas valstis palielina ieguldījumus augstu sasniegumu sportā ar mērķi nokļūt
olimpisko medaļu kopvērtējuma tabulas augšā (De Bosscher, et.al, 2007).
Ik gadu Latvijas Sporta federāciju padome apkopo federāciju iesniegtos datus par sporta
federāciju aktivitātēm. No šiem datiem iespējams apkopot izcīnītās vietas starptautiskās
sacensībās – pasaules čempionātos (PČ), Eiropas čempionātos (EČ), pasaules kausos (PK),
Eiropas kausos (EK), pasaules čempionātos junioriem, Eiropas čempionātos junioriem un
pasaules un Eiropas čempionātos jauniešiem, kā arī olimpiskajās un pasaules spēlēs. Datu
apkopojums par nozīmīgākajām starptautiskajām sacensībām un izcīnītajām godalgotajām
vietām laika periodā no 2010. gada līdz 2017. gadam attēlots 5. tabulā.
Pētāmajā periodā godalgotās vietas kopsummā visvairāk izcīnītas 2017. gadā – 46
medaļas, kam seko 2016. gads ar 39 izcīnītajām godalgotajām vietām. Tieši šajos gados
sporta nozare saņēma vislielāko finansējumu kopš finansējuma samazinājuma krīzes laikā;
jāpiemin, ka 2016. gads un 2014. gads ir olimpiskie gadi. Lai arī olimpiskajās spēlēs izcīnītā
medaļa ir viens no redzamākajiem panākumu rādītājiem, efektivitātes izvērtēšanā būtisks
rādītājs ir arī nozīmīgākajās starptautiskajās sacensībās izcīnīto godalgoto vietu skaits.
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5. tabula
Latvijas sportistu starptautiskajās sacensībās izcīnīto godalgoto vietu skaits
(LR MK, 2013; LSFP, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

Gads

Olimpiskās
spēles

1.v. 2.v. 3.v.
2010
0
2
0
2011
–
–
–
2012
1
0
1
2013
–
–
–
2014
0
2
2
2015
–
–
–
2016
–
–
–
2017
–
–
–
KOPĀ 1
4
3

Pasaules
čempionāts
1.v.
4
4
4
4
3
5
4
4
32

2.v.
5
3
2
6
4
5
5
8
38

3.v.
4
8
4
6
8
3
7
11
51

Eiropas
čempionāts
1.v.
2
3
6
5
7
6
8
6
43

2.v.
5
4
7
6
4
4
7
10
47

3.v.
9
3
4
5
7
9
8
7
52

Kopā
1.v.
6
7
11
9
10
11
12
10
76

2.v.
12
7
9
12
10
9
12
18
89

KOPĀ
3.v.
13
11
9
11
17
12
15
18
106

31
25
29
32
37
32
39
46

Pat ja 2016. gada Olimpiādes spēlēs netika izcīnīta neviena vieta uz pjedestāla, 2016.
gadā starptautiskajās sacensībās kopumā tika izcīnīts tikai par septiņām godalgotajām vietām
mazāk nekā 2017. gadā citās starptautiskajās sacensībās. Visvairāk godalgotās vietas Latvijas
sportisti izcīnījuši Eiropas čempionātos. 5. attēlā grafiski attēlots valsts finansējuma apjoms
sporta nozarei un starptautiskajās sacensībās izcīnīto godalgoto vietu skaits.

5. attēls. Finansējuma apjoms sporta nozarei Latvijā un starptautiskajās sacensībās
izcīnīto godalgoto vietu skaits (autores izstrādāts)
Jāatzīmē, ka 2010., 2012., 2014. un 2016. gads ir olimpiskie gadi. Kā redzams 5. attēlā,
– olimpiskajos gados valsts finansējuma apjomam ir tendence pieaugt, pieaugoša tendence
redzama arī starptautiskajās sacensībās izcīnīto medaļu skaitam olimpiskajos gados, izņemot
2012. gadu.
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Lai varētu noteikt valdības ietekmi uz augstu sasniegumu sporta attīstību, vadošie
pētnieki (Clumpner, 1994; Oakley, Green, 2001; Digel, 2005; De Bosscher, 2007; Houlihan,
Green, 2008; Sotiriadou, Shilbury, 2009; Andersen, Tore Ronglan, 2012; Singh, Dureja,
2014; Smolianov, 2014) ir uzskaitījuši vairākus priekšnosacījumus, kuri tika analizēti doktora
darba teorijas daļā:
• finansiālais atbalsts;
• sporta politikas organizēšana un struktūra;
• līdzdalība sportā;
• talantu identificēšanas un attīstīšanas sistēma;
• atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras;
• sporta bāzes;
• sporta treneru nodrošinājums un trenera karjeras izaugsme;
• sacensību sistēma;
• sporta zinātne.
Lai izstrādātu augstu sasniegumu sporta vadības modeli panākumu sekmēšanai augstu
sasniegumu sportā, viens no promocijas darba uzdevumiem ir izvērtēt augstu sasniegumu
sporta vadības priekšnosacījumus Latvijā. Turpmākajā promocijas darba daļā veikta sporta
statistikas rādītāju 2010. – 2017. gadā analīze teorijā definēto priekšnosacījumu kontekstā,
pamatā balstoties uz pētnieces De Boscheer definētajiem deviņiem faktoriem un pētnieku
Smolianov, Zakus septiņu elementu modeli (De Boscher, 2007; Smolianov, Zakus, 2008).
3.2.1. Finansiālais atbalsts
Lai izvērtētu valsts finanšu resursu izdevumus sportam un augstu sasniegumu sportam,
nepieciešams analizēt valsts finansējuma apjomu sporta nozarei.
Sporta nozares ikgadējo valsts finansējumu nosaka likums Par valsts budžetu, kurā tiek
iekļauta programma „Sports”, tā kopumā sastāv no 11 apakšprogrammām. Arī augstu
sasniegumu sportam ir izdalīta atsevišķa apakšprogramma.
Pārskata periodā programmas „Sports” apakšprogrammās ir veiktas vairākas izmaiņas –
no 2010. gada līdz 2012. gadam valsts budžets tika izdalītas astoņās apakšprogrammās,
savukārt, lai pilnveidotu komandu sporta spēļu valsts izlašu finansēšanas mehānismu un lai
nozīmīgu starptautisku sporta pasākumu organizēšanu Latvijā neapdraudētu citu sporta
nozarei nozīmīgu pasākumu un programmu īstenošana, 2013. gadā izveidotas divas jaunas
valsts budžeta programmas „Sports” apakšprogrammas – 09.16.00 „Dotācija nacionālas
nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā” un 09.17.00 „Dotācija
komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai” (IZM, 2014).
2014. gadā tikai uz vienu gadu tika izveidota apakšprogramma „Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta projekta īstenošana Murjāņu sporta ģimnāzijā”, apstiprinot finansējumu
minētajai apakšprogrammai 25 500 eiro apmērā.
Arī 2015. gadā apakšprogrammu skaits tika palielināts, pievienojot „Dotāciju biedrībai
„Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai”.
Ievērojot Valsts kontroles 2010. gada revīzijas ziņojumā minēto, 2011. gadā IZM
sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sporta federāciju padome” un biedrību „Latvijas Olimpiskā
komiteja” veica fundamentālas izmaiņas administrēšanas un kontroles sistēmās, lai
nodrošinātu sportam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši tam paredzētajam
mērķim un vairotu sabiedrības uzticību sporta nozarei kopumā. Darbs šajā virzienā tika
turpināts arī 2012. gadā, piemēram, līgumos par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu nosakot
vēl detalizētāku pārskatu iesniegšanas kārtību (IZM, 2013).
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2010. gadā no valsts finansējuma gandrīz 70% valsts uzticējusi biedrībai, nevalstiskajai
organizācijai „Latvijas Olimpiskā komiteja” un biedrībai, nevalstiskajai organizācijai
„Latvijas Sporta federāciju padome” valsts deleģēto un Sporta likumā noteikto uzdevumu
veikšanai. Savukārt 2016. gadā 46 % no valsts finansējuma valsts uzticējusi (gan tiešā veidā
dotējot nevalstiskās sporta organizācijas, gan deleģējot valsts budžeta līdzekļu sadali citām
biedrībām) nevalstiskajām sporta organizācijām valsts deleģēto un Sporta likumā noteikto
uzdevumu veikšanai, tādējādi nostiprinot sporta organizāciju lomu sportam piešķirto valsts
budžeta līdzekļu administrēšanā, vienlaikus pilnveidojot kontroles sistēmu, lai nodrošinātu
sabiedrības informētību par lietderīgu un efektīvu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu (IZM,
2017).
Budžeta pieprasījumu izvērtēšana notiek gan IZM Sporta departamentā, gan Finanšu
piešķiršanas sportam komisijā (4 pārstāvji no IZM, pa 1 pārstāvim no LSFP, LOK, LOV un
LPS). Finanšu piešķiršanas sportam komisijas sēdē tiek sagatavoti priekšlikumi izskatīšanai
Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē. Pēc priekšlikumu izskatīšanas Latvijas Nacionālās
sporta padomes sēdē gala lēmumu pieņem Izglītības un zinātnes ministrs (IZM, 2015).
Apakšprogrammā 09.21.00 „Augstas klases sasniegumu sports” finansējums paredzēts,
lai nodrošinātu talantīgo sportistu un nacionālo izlašu komandu (t. sk. sporta spēļu komandu)
sagatavošanos un piedalīšanos olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos (sporta
spēļu atlases un finālturnīros), sniegtu atbalstu Latvijas sporta veterāniem un bijušajiem
olimpiešiem.
Piešķirtais finansējums tiek izmantots:
1) LOK Sporta likuma 11. panta otrajā daļā minēto programmu (olimpiskās izglītības
programma, olimpiskās kustības jaunatnes programma, olimpiskās kustības reģionālās
attīstības programma, sporta veidu attīstības programma un programma valsts labāko sportistu
dalībai olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās un reģionālajās
kompleksajās sacensībās) un citu Sporta likumā noteikto (deleģēto) uzdevumu īstenošanai;
2) specializētai sporta organizācijai – LOV, lai nodrošinātu Sporta likuma 10. panta 10.
daļā noteiktā (deleģētā) uzdevuma izpildes nodrošināšanai – valsts labāko sportistu
individuālajos olimpiskajos sporta veidos sagatavošanai dalībai olimpiskajās spēlēs, jaunatnes
olimpiādēs un citās starptautiskajās sporta sacensībās;
3) LOSF, lai nodrošinātu: (1) pabalstu izmaksu Latvijas Olimpiskās vienības A un B
grupas sastāvā esošajiem sportistiem un viņu treneriem; (2) pabalstu izmaksu par mūža
ieguldījumu sportā; (3) vienreizējos pabalstus un palīdzību trūcīgiem sporta veterāniem;
4) biedrībai „Latvijas Olimpiešu klubs” un biedrībai „Latvijas Olimpiskā akadēmija”,
lai atbalstītu minēto organizāciju īstenotos pasākumus olimpiskās kustības jomā (IZM,
2013a).
Tātad, apakšprogrammā „Augstas klases sasniegumu sports” prioritāri atbalsts tiek
Latvijas Olimpiskās komitejas (t.sk. TOP 50), Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas
Olimpiešu sociālā fonda programmām.
Sporta likumā noteikts, ka budžeta apakšprogrammas „Augstas klases sasniegumu
sports” finansējuma apmērs tiek noteikts ne mazāks kā iepriekšējā budžeta gadā. 6. tabulā
attēlots valsts finansējums augstu sasniegumu sportam no 2010. līdz 2017. gadam.
6. tabulā, lai arī Sporta likumā noteikts, ka finansējuma apjomam jābūt ne mazākam kā
iepriekšējā budžeta gadā, tomēr gan 2011. gadā, gan 2013. gadā piešķirtais finansējums ir
mazāks kā iepriekšējā gadā.
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6. tabula
Valsts finansējums augstu sasniegumu sportam Latvijā (2010. – 2017.)
(IZM, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

Gads
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Finansējums augstu
sasniegumu sportam
(milj. EUR)
3,845
3,802
4,088
3,144
X
X
X
X

Finansējums augstu
sasniegumu sportam
(milj. EUR)
5,819
5,755
6,188
4,759
5,223
5,980
6,857
6,890

2015. gada nogalē Ministru kabinets nolēma piešķirt papildu finansējumu augstu
sasniegumu sportam. Šī lēmuma rezultātā 2016. gada budžeta apakšprogrammā „Augstas
klases sasniegumu sports” finansējums tika palielināts no 5 491 096 uz 6 518 196 eiro.
Pieņemtais lēmums tika pamatots ar to, ka nākamā gada valsts budžeta projekta izstrādes
procesā sports iepriekš netika atzīts par vienu no prioritātēm, līdz ar to bija nepieciešams
skatīt jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu (LR MK, 2015).
Savukārt 2016. gada 20. aprīlī Latvijas Nacionālā sporta padome atbalstīja IZM
sagatavotos priekšlikumus papildu finansējuma piešķiršanai Latvijas sportistu sagatavošanai
un dalībai Olimpiādes un Paralimpiskajās spēlēs Riodeženeiro 279 596 eiro apmērā (LNSP,
2016). Šo jautājumu Sporta padome aicināja Ministru kabinetu izskatīt 2016. gada 10. maija
valdības sēdē, tomēr darba kārtībā priekšlikums netika iekļauts un sēdes protokolā ierakstu
par finansējumu sportam nebija (LR MK, 2016b).
Valsts budžeta programmas „Sports” apakšprogrammā „Augstas klases sasniegumu
sports” analizētajā laika periodā ir bijušas vairākas izmaiņas. 7. tabulā ir redzams 2010. gada
valsts budžeta sadalījums apakšprogrammā „Augstas klases sasniegumu sports”. Diemžēl
pētījuma laikā neizdevās iegūt informāciju par 2011. un 2012. gada valsts budžeta
programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.21.00 „Augstas klases sasniegumu
sports” sadalījumu.
7. tabula
Valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.21.00 „Augstas
klases sasniegumu sports” sadalījums 2010. gadā (IZM, 2010 – informatīvais ziņojums)
Dotācijas mērķis (saņēmējs)
Dotācija LOK programmām
Dotācija LOV darbības nodrošināšanai
Dotācija LOSF darbības nodrošināšanai
Dotācija Latvijas Olimpiešu kluba darbības nodrošināšanai
Dotācija LOA darbības nodrošināšanai
Dotācija biedrībai „Latvijas Sporta federāciju padome”
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Dotācijas
apmērs latos
987 161
1 031 906
549 110
7 600
7 600
133 000

Dotācija
eiro
1404603,56
1468269,96
781313,14
10813,83
10813,83
189241,95

7. tabulas turpinājums
Dotācija (līdzfinansējums) sporta būvju celtniecībai,
rekonstrukcijai, iegādēm:
– SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”” starta
estakādes būvniecības saistību izpildei saskaņā ar
2009.gada 12.februāra līgumu Nr.1-01/09;
– SIA
„Tenisa
centrs
„Lielupe””
rekonstrukcijas
projektēšanas darbu apmaksai
Sadalāmais finansējums sporta spēļu federācijām saskaņā ar
IZM 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.7 „Par sporta spēļu
federācijām pieejamā finansējuma apmēru 2010.gadā”:
– Biedrībai „Latvijas Basketbola savienība”
– Biedrībai „Latvijas Futbola federācija”
– Biedrībai „Latvijas Handbola federācija”
– Biedrībai „Latvijas Hokeja federācija”
– Biedrībai „Latvijas Volejbola federācija”
– Biedrībai „Latvijas Lakrosa federācija”
– Biedrībai „Latvijas Florbola savienība”
– Biedrībai „Latvijas Regbija federācija”
– Biedrībai „Latvijas Frisbija federācija”
– Biedrībai „Latvijas Kērlinga asociācija”

331 378

471508,41

189 203

269211.62

142 175

202296.80

630 000

896409,24

205 537
99 225
63 788
134 662
63 788
3 000
33 210
11 000
1 790
14 000

292452,80
141184,46
90762,15
191606,76
90762,15
4268,62
47253,57
15651,59
2546,94
19920,21

Izskatot jautājumu par budžeta sadalījumu sportam 2010.gadā, IZM prezentēja jauno
pieeju finanšu līdzekļu sadalē, norādot uz to, ka budžeta sadalījuma procesā iesaistījās ne tikai
Finanšu piešķiršanas sporta komisijas locekļi, bet arī visas sporta nozares interesenti un
pārstāvji. IZM paskaidroja, ka tādējādi tiek nodrošināts caurspīdīgums valsts budžeta
plānošanā un iespēja finansējuma saņēmējiem iesaistīties lēmuma pieņemšanā par valsts
budžeta līdzekļu sadali.
Budžeta apakšprogrammā “Augstas klases sasniegumu sports” valsts budžetu 2010.
gadā saņēma sešas sporta organizācijas. Par prioritāti tika noteikta finanšu līdzekļu
piešķiršana Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas
olimpiešu sociālā fonda programmām, kā arī bobsleja un kamaniņu trases “Sigulda” starta
estakādes būvniecības saistību izpildei. Papildus minētajam no šīs apakšprogrammas 630 000
latu tika paredzēti kā sadalāmais finansējums sporta spēļu federācijām (Latvijas Vēstnesis,
2010).
8. tabula
Valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.21.00 „Augstas
klases sasniegumu sports” sadalījums 2013. gadā (LNSP, 2012)
Dotācijas mērķis (saņēmējs)
Dotācija LOK programmām
Dotācija LOV darbības nodrošināšanai
Dotācija LOSF darbības nodrošināšanai
Dotācija Latvijas Olimpiešu kluba darbības nodrošināšanai
Dotācija Latvijas Paralimpiskās komitejas programmām
Dotācija LOA darbības nodrošināšanai
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Dotācijas
apmērs latos
900 000
11 70 510
981 720
7 000
20 000
11 500

Dotācija
eiro
1280584,63
1665485,68
1396861,71
9960,10
28457,44
16363,03

Dotācija biedrībai „Latvijas Sporta federāciju padome”
Dotācija LSPA ar sporta zinātni saistīto projektu īstenošanai

8. tabulas turpinājums
20 000
28457,44
34 000
48377,64

2013. gadā valsts budžetu saņēma astoņas sporta organizācijas (8. tabula). Lai arī,
apstiprinot 2014. gada valsts budžetu, tika ņemts vērā Sporta likums noteiktais un budžeta
apakšprogrammas „Augstas klases sasniegumu sports” finansējuma apmērs bija lielāks nekā
iepriekšējā budžeta gadā, šajā apakšprogrammā netika piešķirts finansējums Latvijas
Paralimpiskās komitejas programmām. Biedrība „Latvijas Paralimpiskā komiteja”
programmu īstenošanai finansējumu saņēma apakšprogrammā 09.09.00 „Sporta federācijas
un sporta pasākumi”. Nemainīgā apmērā 2014. gadā dotāciju saņēma biedrība „Latvijas
Olimpiešu klubs” un biedrība „Latvijas Olimpiskā akadēmija”, kā arī Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmija. Pārējām organizācijām dotācijas apmērs 2014. gadā tika palielināts.
9. tabulā redzams apakšprogrammas „Augstas klases sasniegumu sports” sadalījums 2014.
gadā.
9. tabula
Valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.21.00 „Augstas
klases sasniegumu sports” sadalījums 2014. gadā (LNSP, 2013)
Dotācijas mērķis (saņēmējs)
Dotācija LOK programmām
Dotācija LOV darbības nodrošināšanai
Dotācija LOSF darbības nodrošināšanai
Dotācija Latvijas Olimpiešu kluba darbības nodrošināšanai
Dotācija LOA darbības nodrošināšanai
Dotācija biedrībai „Latvijas Sporta federāciju padome”
Dotācija LSPA ar sporta zinātni saistīto projektu īstenošanai

Dotācijas apmērs (EUR)
1 398 681
2 040 150
1 652 650
9 960
16 363
56 914
48 378

Latvijas Nacionālā sporta padome, kā redzams 10. tabulā, atbalstot 2015. gada valsts
budžeta sadalījumu, apstiprināja lielāku dotācijas apmēru visām dotāciju saņemošajām
organizācijām.
10. tabula
Valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.21.00 „Augstas
klases sasniegumu sports” sadalījums 2015. gadā (LNSP, 2015a)
Dotācijas mērķis (saņēmējs)
Dotācijas apmērs (EUR)
Dotācija LOK, t.sk.arī:
1 550 000
*Sportistu atbalsta programmas „Top50” pilotprojekta
100 000
īstenošanas uzsākšanai, atbalstot sportistus individuālajos
olimpiskajos sporta veidos;
10 000
*Biedrības „Latvijas Olimpiskā akadēmija” un biedrības
„Latvijas Olimpiešu klubs” darbības nodrošināšanai.
Dotācija LOV
2 099 026
Dotācija LOSF
1 750 000
Finansējums sporta veidu reģionālo attīstības centru (sporta
75 000
internātu) pilotprojektu īstenošanas uzsākšanai no 1.09.2015
Dotācija svarcelšanas sporta programmu īstenošanai saskaņā
ar IZM (Finanšu piešķiršanas komisijas) lēmumiem (ņemot
17 070
vērā LNSP 2014. gada 23. aprīļa sēdē noteikto
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Papildus iepriekšējo gadu dotāciju saņēmējiem, 2015. gadā tika paredzēts finansējums
arī sporta veidu reģionālo attīstības centru (sporta internātu) pilotprojektu īstenošanas
uzsākšanai no 01.09.2015. Finansējums tika sadalīts atbilstoši Ministru kabineta lēmumam
pēc Sporta veidu reģionālo attīstības centru (sporta internātu) sistēmas izveides koncepcijas
pieņemšanas. Savukārt, pārskatot prioritātes, kā arī, ņemot vērā starptautisko zinātnisko
institūciju izvērtējumu, pirmoreiz netika piešķirts finansējums Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijai sporta zinātnes projektu īstenošanai.
2015. gadā dotācija tika piešķirta arī svarcelšanas sporta programmu īstenošanai
saskaņā ar IZM lēmumiem.
Apstiprinot 2016. gada budžetu, palika spēkā iepriekšējā (2015.) gada dotāciju saņēmēji
(11. tabula). Jāatzīmē, ka arī 2016. gadā visiem dotācijas saņēmējiem tika piešķirts lielāks
dotācijas apmērs. Atšķirībā no 2015. gada atsevišķi tika noteikts dotācijas apmērs biedrību –
„Latvijas Olimpiskā akadēmija” un „Latvijas Olimpiešu klubs” darbības nodrošināšanai, kā
arī tika piešķirts finansējums Augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas pirmā
posma īstenošanai.
11. tabula
Valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.21.00 „Augstas
klases sasniegumu sports” sadalījums 2016. gadā (LNSP, 2015b)
Dotācijas mērķis (saņēmējs)
Dotācija LOK, t.sk.arī:
*Sportistu atbalsta programmas „Top50” projekta
īstenošanai, atbalstot sportistus individuālajos olimpiskajos
sporta veidos;
*Biedrības „Latvijas Olimpiskā akadēmija” un biedrības
„Latvijas Olimpiešu klubs” darbības nodrošināšanai
Dotācija LOV
Dotācija LOSF
Finansējums Augstas klases sportistu sagatavošanas centru
sistēmas pirmā posma īstenošanai
Dotācija svarcelšanas sporta programmu īstenošanai saskaņā
ar IZM Finanšu piešķiršanas komisijas lēmumiem

Dotācijas apmērs (EUR)
1 825 340
220 000
30 000

2 469 026
2 002 670
240 000
21 000

Nelielas izmaiņas dotācijas saņēmēju vidū tika veiktas, apstiprinot 2017. gada budžetu
(12. tabula), kad dotācija netika piešķirta svarcelšanas sporta programmu īstenošanai. Lai arī
dotācijas apmērs tika palielināts biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja”, tomēr finansējums
tika samazināts sportistu atbalsta programmai „Top50”, bet nemainīgs palika finansējuma
apmērs biedrībām „Latvijas Olimpiskā akadēmija” un „Latvijas Olimpiešu klubs”. Salīdzinot
ar 2016. gadu, – dotācijas apmērs tika palielināts arī sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„Latvijas Olimpiskā vienība”. Dotācijas apmērs nodibinājumam „Latvijas Olimpiešu sociālais
fonds” palika nemainīgs.
Latvijas Nacionālā sporta padome 2017. gadā atbalstīja IZM priekšlikumus par
apropriācijas pārdali no IZM 2017. gada budžeta apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta
federācijas un sporta pasākumi” uz IZM 2017. gada budžeta apakšprogrammu 09.21.00
„Augstas klases sasniegumu sports” 37 500 eiro apmērā, lai nodrošinātu finansējumu Augstas
klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas pirmā posma īstenošanai Limbažu novada
pašvaldībā (piecu sportistu mācību – treniņu procesa nodrošināšanai smaiļošanā un kanoe
airēšanā) no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim (LNSP, 2017a).
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12. tabula
Valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.21.00 „Augstas
klases sasniegumu sports” sadalījums 2017. gadā (LNSP, 2017a)
Dotācijas saņēmējs
Dotācija LOK, t.sk. arī:
*Sportistu atbalsta programmas „Top50” projekta
īstenošanai, atbalstot sportistus individuālajos olimpiskajos
sporta veidos;
*Biedrības „Latvijas Olimpiskā akadēmija” (18 000) un
biedrības „Latvijas Olimpiešu klubs” (12 000) darbības
nodrošināšanai
Dotācija LOV
Dotācija LOSF
Finansējums Augstas klases sportistu sagatavošanas centru
sistēmas pirmā posma īstenošanai no 2017. gada 1. janvāra
līdz 2017. gada 31. decembrim, t.sk.:
–Dotācija Ventspils pilsētas pašvaldībai;
–Dotācija Valmieras pilsētas pašvaldībai;
–Dotācija Limbažu novada pašvaldībai

Dotācijas apmērs (EUR)
1 955 366
120 000
30 000

2 520 000
2 002 670
277 500

135 000
105 000
37 500

Lai arī augstu sasniegumu sportam 2017. gadā tika piešķirts vislielākais valsts
finansējums, kopumā minētajā gadā tika apstiprināts vismazākais dotāciju saņēmēju skaits.
Ministrija nodrošina valsts pamatbudžeta administrēšanu vairākos virzienos.
Programmas „Sports” administrēšanas procentuālais apmērs sporta politikas un pārvaldes
pasākumiem ir attēlots 13. tabulā. Šie pasākumi paredzēti veselīgas, fiziski un garīgi attīstītas
personības veidošanai (IZM, 2016).
13. tabula
Latvijas Republikas IZM pamatbudžeta procentuālais apmērs programmai „Sports”
(2010. – 2017.) (IZM, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
Procenti no
pamatbudžeta (%)
2,95
2,88
3,34
3,7
4,8
3,8
*ND
*ND

Gads
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
*ND – nav datu

Bez valsts budžeta finansējuma ir arī citi sporta nozares finansēšanas avoti (saskaņā ar
Sporta likuma 13. panta otro daļu finanšu līdzekļus sportam veido arī pašvaldību, juridisko un
fizisko personu līdzekļi, sporta organizāciju līdzekļi un starptautisko sporta federāciju
atskaitījumi) (LR Saeima, 2002). 2011. gadā IZM valsts sekretārs M. Gruškevics informēja
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LSFP kopsapulces dalībniekus par Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma iespējamo
pieejamību sportā (LSFP, 2012).
Sporta politikas pamatnostādnēs 2014. - 2020. gadam norādīts jaunu iniciatīvu
īstenošanai nepieciešamais papildus finansējums (6. attēls). Lai neradītu pārmērīgi lielu slogu
valsts budžetam, atbilstoši visnepieciešamākajiem un efektīvākajiem ilgtermiņa
ieguldījumiem Pamatnostādnēs tika izveidoti divi papildus nepieciešamā valsts budžeta
finansējuma modeļi (sakārtoti prioritārā secībā):
− Minimālā programma – lai nodrošinātu visu sporta politikas virzienu
pamatvajadzības, kā arī sniegtu būtisku atbalstu Bērnu un jauniešu sporta attīstībai.
Piemēram, 2015. gadā Minimālās programmas īstenošanai papildus nepieciešami 6 285 386
eiro;
− Maksimālā programma – lai pilnībā nodrošinātu visu sporta politikas virzienu
vajadzības, tādejādi sniedzot būtisku ieguldījumu spora politikas mērķa sasniegšanai
(norādītās summas papildus Minimālai programmai). Piemēram, 2015. gadā Maksimālās
programmas īstenošanai papildus nepieciešami 18 547 163 eiro.

6. attēls. Pamatnostādņu īstenošanai nepieciešamais finansējums 2014. – 2020. gadā
(miljoni eiro) (LR MK, 2013)
Kopumā sportam plānotais bāzes finansējums ir nepietiekams, lai nodrošinātu sporta
organizāciju plānotās programmas un pasākumus, kā rezultātā katru gadu aktuālākajām sporta
nozares vajadzībām tiek pieprasīts un arī piešķirts finansējums no budžeta programmas
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļiem, kā arī citā veidā (piemēram, apropriācijas
pārdale no citām IZM vai FM budžeta programmām). Pēdējos gados ir palielinājies sporta
nozarei piesaistīto valsts kapitālsabiedrību ziedojumu apmērs, tomēr šāds finansēšanas
modelis nav uzskatāms par ilgtspējīgu.
3.2.2. Sporta politikas organizācija un darbība
Ir svarīgi, lai pastāvētu laba komunikācijas sistēma un skaidrs uzdevumu definējums
starp iesaistītajām organizācijām (Clumpner, 1994). Turklāt, Oakley un Green (2001) norāda
uz vienkāršas administrācijas nozīmīgumu visās sporta un politikas robežās.
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Sporta sektors Latvijā sastāv no triju veidu organizācijām – valsts un pašvaldību
dibinātas organizācijas, biedrības un nodibinājumi un komerciālās sporta organizācijas
(Luika, 2017).
2017. gadā Latvijā reģistrētas 867 sporta organizācijas. 14. tabulā attēlots sporta
organizāciju Latvijā skaits. Nozīmīgākie IZM nevalstiskā sektora sadarbības partneri ir LOK,
LSFP, Latvijas Paralimpiskā komiteja, Latvijas Olimpiešu sociālais fonds, Latvijas Komandu
sporta spēļu asociācija un Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome. Nevalstiskajām
sporta organizācijām kopskaitā deleģēti vairāki ar sporta politikas īstenošanu saistīti
uzdevumi (LR MK, 2013; IZM, 2017).
14. tabula
Sporta organizācijas Latvijā (2010. – 2017.)
(IZM, 2015c)
Gads
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Sporta organizāciju
skaits
1 032
762
781
852
869
825
940
867

Kopš 2005. gada sporta nozares tiesiskajā regulējumā, sporta organizatoriskajā
pārvaldes struktūrā, kā arī sporta attīstībā kopumā Latvijā ir notikušas vairākas būtiskas
izmaiņas. 2009. gadā Izglītības un zinātnes ministrijā izstrādāti nozīmīgi sporta nozari
reglamentējoši tiesību akti – likumi, Ministru kabineta rīkojumi un Ministru kabineta
noteikumi, kā arī uzsākta vairāku sporta nozari reglamentējošu tiesību aktu izstrāde un
pilnveide. Lai nodrošinātu valsts pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidošanu un darbības
efektivitāti, kā arī sporta politikas efektīvu īstenošanu, ministrijā veikta valsts sporta iestāžu
reforma – no 14 sporta politikas īstenošanā iesaistītajām ministrijas padotības iestādēm
ministrijas padotībā palika divas – Murjāņu Sporta ģimnāzija un valsts aģentūra „Latvijas
Sporta muzejs” (IZM, 2010).
Sadarbības veicināšanai starp valsti un nevalstiskajām sporta organizācijām ir izveidota
Latvijas Nacionālā sporta padome, kura ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās
valsts sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta nozarē, kā arī
lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz sportu (LR MK, 2013).
Lai veicinātu sporta veidu attīstību un nostiprinātu sporta sistēmu kopumā, no valsts
budžeta tiek atbalstīta valsts atzīto sporta federāciju darbība. Saskaņā ar sporta vadības
sistēmu, sporta veidu federācijas ir pakļautas biedrībai Latvijas Sporta federāciju padome, līdz
2018. gada 10. martam biedrība Latvijas Sporta federāciju padome bija atzinusi 89
federācijas, no tām 81 sporta veidu un piecas darbības jomu federācijas (skolu, augstskolu,
tautas sports, veterānu sports, treneru tālākizglītības centrs un Speciālā Olimpiāde) (LSFP,
2018).
Latvijas Sporta federāciju padomei un atzītajām sporta federācijām Sporta politikas
pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam iekļauto sporta politikas virzienu, prioritāšu, rīcības
virzienu un uzdevumu īstenošanai piešķirtā finansējuma sadali atzītajām sporta federācijām,
atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar ministriju saskaņotiem kritērijiem, nodrošina LSFP.
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2012. un 2013. gadā 56% no valsts finansējuma valsts uzticējusi nevalstiskajām sporta
organizācijām valsts deleģēto un Sporta likums noteikto uzdevumu veikšanai, tādējādi
nostiprinot sporta organizāciju lomu sportam piešķirto valsts budžeta līdzekļu administrēšanā
(LR MK, 2013).
Gandrīz ikvienai organizācijai Latvijā ir tieša vai pakārtota saistību ar augstu
sasniegumu sportu un patlaban nav iespējams nosaukt vienu par augstu sasniegumu sporta
vadību atbildīgu organizāciju.
3.2.3. Līdzdalība sportā
Lai arī savstarpējā ietekme starp „augstu sasniegumu sportu” un „sports visiem” ir
nepārliecinoša, arī augstu sasniegumu sportisti rodas no tautas sporta sacensībām. Tautas
sporta nozīmīgumu deklarē arī De Kubertēna atziņa, ka, lai simts cilvēki pievērstos fiziskajai
kultūrai, ir nepieciešams, lai piecdesmit iesaistās sportā, un, lai piecdesmit iesaistītos sportā –
divdesmit ir jāspecializējas tajā un pieciem jāspēj sasniegt augstus rezultātus (Pierre De
Coubertin, 1935).
Tautas sports ir viena no Eiropas valstu sporta organizāciju un arī Latvijas Sporta
federāciju padomes galvenajām prioritātēm. 2016. gada 17. maijā Latvijas Sporta federāciju
padome simpozijā prezentēja izstrādātās rekomendācijas, lai sekmētu tautas sporta attīstību.
Rekomendācijās izmantota oficiālā tautas sporta definīcija, kas izstrādāta pētījuma (Eiropas
Komisijas 2011. gadā veikts pētījums) ietvaros par tautas sporta finansēšanu Eiropas
Savienībā: Tautas sports apvieno visas sporta disciplīnas, ko praktizē neprofesionāļi un kas
valsts līmenī tiek organizētas sporta nozarē. Tādējādi šī definīcija neattiecas uz personām, kas
lielāko daļu laika pavada, nodarbojoties ar sportu, vai kas gūst no tā lielāko daļu no saviem
ienākumiem (LSFP, 2016).
Arī Sporta politikas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam par prioritāru atzīta ne tikai
bērnu un jauniešu, bet arī sports visiem attīstība. Pamatnostādnēs lietotais termins sports
visiem (tautas sports) tiek skaidrots kā fiziskas aktivitātes un sacensības bez vecuma
ierobežojuma ar mērķi nostiprināt un uzlabot veselību, sekmēt fizisko un garīgo attīstību,
aktīvu brīvā laika pavadīšanu, sociālo saskarsmi (LR MK, 2013).
Nodarbojošos skaits atzītajās sporta federācijās kopš 2010. gada ik gadu pieaug. Neliels
kritums vērojams tikai 2014. gadā. Šis skaits varētu būt vēl lielāks, jo ne visi ar sportu
nodarbojošies ir kādas federācijas vai kluba biedri. Kopējais ar sportu nodarbojošos skaits
Latvijā atzītajās federācijās attēlots 15.tabulā.
15. tabula
Kopējais ar sportu nodarbojošos skaits Latvijā atzītajās sporta federācijās
(2010. – 2017.)
(LSFP, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
Nodarbojošos skaits
98 887
99 152
99 307
109 488
106 812
121 378
125 850
130 312

Gads
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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Dažādu pētījumu rezultāti tomēr uzrāda citādākus datus. Eiropas Komisijas 2018. gadā
publicētais pētījums par iedzīvotāju fiziskajām aktivitātēm informē, ka Latvijā ar fiziskām vai
sportiskām aktivitātēm vispār nenodarbojas vairāk nekā puse (56%) iedzīvotāju (European
Commission, 2018). Taču 2013. gada Eiropas Komisijas pētījumā tie bija 39% iedzīvotāju.
Savukārt no tiem iedzīvotājiem, kuri nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, vairāk nekā puse
(54%) sporto mājās (European Commission, 2014). Arī Latvijas iedzīvotāju veselību
ietekmējošo paradumu pētījuma 2016. gada aptaujas dati par Latvijas iedzīvotāju fizisko
aktivitāti liecina, ka vairumam iedzīvotāju nav pietiekama fiziskā aktivitāte – vismaz 30
minūtes ilgus fiziskos vingrinājumus 4 – 6 reizes nedēļā un biežāk kopumā veic tikai 5,9%
aptaujāto sieviešu un 6,3% aptaujāto vīriešu (Slimību profilakses un kontroles centrs, 2017).
Analizējot sporta normatīvos aktus, var secināt, ka tie paredz iedzīvotāju fizisko
aktivitāšu un līdzdalības sportā veicināšanu. Piemēram, 2014. – 2020. gada sporta politikas
pamatnostādnēs definētais sporta politikas mērķis ir palielināt Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru,
kas vismaz 1 – 2 reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm (LR MK,
2013). Jāuzsver, ka galvenokārt uzmanība tiek vērsta uz bērnu un jauniešu sportu. Piemēram,
Sporta likuma 13. panta trešā daļa nosaka, ka no valsts budžeta pirmkārt finansējams bērnu un
jauniešu sports (LR Saeima, 2002), kā arī saskaņā ar Sporta likuma 4. panta pirmo daļu sports
izglītības iestādēs izglītojamajiem nodrošina fizisko un garīgo spēju izkopšanu un attīstību,
veido izpratni par aktīvu, veselīgu dzīvesveidu un sporta sacensību. Minētā likuma panta
piektā daļa nosaka, ka izglītības iestāde veicina sporta nodarbību organizēšanu pēc obligātā
mācību procesa beigām un ar savu sporta bāzi un aprīkojumu pirmkārt nodrošina savas
iestādes izglītojamo ārpusstundu sporta nodarbības un tikai pēc tam citu personu sporta
nodarbības (LR MK, 2013).
Arī sabiedriskās organizācijas iesaistās bērnu un jauniešu iesaistīšanā sporta aktivitātēs.
2014./2015. mācību gadā LOK uzsāka projektu „Sporto visa klase” – atbilstoši LOK misijai –
ar olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt
sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un
ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu
ietekmi uz skolēnu veselību. Projekta mērķi un uzdevumi ir uzlabot skolēnu vispārējo fizisko
sagatavotību un stāju, nodrošināt nepieciešamās fiziskās slodzes apjomu skolniekiem un
noteikt nepieciešamo finanšu resursu apjomu projekta īstenošanai vienai klasei mācību gada
laikā, kā arī iegūt objektīvus datus par iesaistīto skolnieku fizisko attīstību un veselību nolūkā
izdarīt secinājumus par projekta lietderību un noskaidrot iesaistīto pašvaldību, sporta
pedagogu, bērnu un viņu vecāku viedokli par projektu un tā norises veidu un formu.
2014./2015. mācību gadā projektā iesaistīto skolu 3. klašu skolniekiem katru nedēļu tika
nodrošināta trīs fakultatīvo sporta nodarbību sarīkošana papildus tām divām sporta stundām,
kas jau paredzētas obligātajā izglītības programmā.
„Sporto visa klase” ideja ir nevis olimpiešu sagatavošana, bet gan bērnu veselības
nostiprināšana, stājas uzlabošana un motivācijas, nodarboties ar sportu, radīšana. Projekta
„Sporto visa klase” finansēšanā netiek izmantoti valsts sporta budžeta līdzekļi (LOK, b.g.e).
Valsts atzīta sporta organizācija, kurai ir tiesības vadīt un koordinēt darbu tautas sportā
Latvijā un pārstāvēt Latviju starptautiskajās organizācijās, ir biedrība „Latvijas Tautas sporta
asociācija”. Asociācijas darbībai ir vairāki mērķi, viens no tiem ir veicināt tautas sporta
attīstību Latvijā, iesaistot tajā visu sociālo grupu un visu vecumu iedzīvotājus, neatkarīgi no
viņu tautības, politiskās vai reliģiskās piederības – sports visiem. Tautas sporta asociācija
regulāri organizē veselību veicinošus un izglītojošus tautas sporta pasākumus tā, lai tie būtu
pieejami ikvienam, sniegtu dalībniekiem gandarījumu un pozitīvas emocijas, kā arī veicinātu
izpratni par fizisko aktivitāšu nepieciešamību ikdienas dzīvē. Lai koordinētu un saskaņotu
tautas sporta attīstību Latvijā, asociācija sadarbojas ar radniecīgām organizācijām, kā arī rīko
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un atbalsta sporta pasākumu organizēšanu (LTSA, 2013). LTSA ir atzīta darbības jomu
federācija un attiecīgi ik gadu ir tiesīga saņemt LSFP finansējumu, kurš tiek piešķirts,
izvērtējot federāciju aktivitātes.
Atbilstoši biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” federāciju aktivitāšu
kritērijiem finansējums sporta federācijām tiek piešķirts arī par federāciju sarīkotajām tautas
sporta un veterānu sacensībām Latvijā (Latvijas Sporta federāciju padome, 2018). 16. tabulā
apkopota informācija par federāciju sarīkotajām tautas un veterānu sporta sacensībām. Dati
redzami apkopotā veidā, jo federācijām, iesniedzot aktivitāšu pārskatus par sarīkotajiem
pasākumiem, netiek atsevišķi prasīts norādīt tautas sporta pasākumus un veterānu pasākumus
(sacensību skaits).
16. tabula
Tautas sporta un veterānu pasākumi Latvijā (2010. – 2017.)
(LR MK, 2004; LSFP, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
Gads
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Pasākumu skaits
132
206
202
191
208
221
236
267

Dalībnieku skaits
65 321
49 526
22 800
53 476
99 646
116 834
120 248
125 702

Laika posmā no 2010. līdz 2017. gadam ir dubultojies federāciju sarīkoto tautas sporta
un veterānu pasākumu skaits, attiecīgi pieaudzis ir arī dalībnieku skaits šajos pasākumos.
Biedrībai „Latvijas Sporta federāciju padome” ik gadu valsts budžeta programmas
„Sports” ietvaros tiek piešķirta dotācija Sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu
organizēšanai Latvijā. Tādējādi konkursa kārtībā sporta organizācijām ir iespējas saņemt
līdzfinansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu rīkošanai (LSFP, 2018).
Ņemot vērā iepriekšminētos pētījumu datus, jāsecina, ka neliels skaits Latvijas
iedzīvotāju nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Lai noskaidrotu, cik cilvēku nodarbojas ar
sportu, ir jāiegūst informācija arī par tiem iedzīvotājiem, kuri sporto patstāvīgi, ne tikai
organizēti – sporta klubos. Turklāt, – zināt skaitu ir vēl par maz; to nepieciešams attiecināt
pret iedzīvotāju skaitu, lai informācija kļūtu objektīva un to varētu salīdzināt.
3.2.4. Talantu identifikācijas un attīstība sistēma
Sportistu atlases sistēma ļauj atrast talantus sportā, orientēt jaunos sportistus uz sporta
veidu, kurš visvairāk atbilst viņu spējām. Ar atlasi sportā nosaka ne tikai lietderību
nodarboties ar kādu sporta veidu, bet, galvenokārt, – var izzināt topošo sportistu potenciālās
iespējas, proti, prognozēt, paredzēt (Ņikiforova, Žīdens, 2004).
Jaunie sportisti ir unikāla populācija, parasti pakļauti sporta veidam specifiskos treniņos
un plašam sacensību režīmam, laikā, kad augšanas un nobriešanas dēļ viņi piedzīvo dažādas
fiziskas, fizioloģiskas un psiholoģiskas pārmaiņas (Lloyd, Oliver, 2014).
Viens no svarīgākajiem izaicinājumiem, ar kādu augstu sasniegumu sporta sistēmām
jāsaskaras, ir veids, kā panākt to, ka jaunie, talantīgie sportisti paliek sportā un neaiziet no tā
pieaugot (Bergsgard et al., 2007).
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Bērnu un jauniešu sporta attīstība Latvijā pamatos balstās uz profesionālās ievirzes
sporta izglītību (IZM, 2010).
No Izglītības likumā skaidrotā izriet, ka profesionālās ievirzes sporta izglītība ir
sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī vērtīborientācijas veidošana sportā līdztekus
pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās
izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā (LR Saeima, 1999). Profesionālās ievirzes sporta
izglītības apguve, cita starpā, ir arī veids, kā audzināt augstu sasniegumu sportistu jauno
maiņu (IZM, 2014).
Lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi izmantot sporta nodarbības ne tikai kā veselīgu
un aktīvu brīvā laika pavadīšanas līdzekli, bet arī mērķtiecīgai savas sportiskās meistarības
pilnveidei, apgūstot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, valsts nodrošina
finansējumu 70 pašvaldību dibinātām un četrām privātajām profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestādēm 52 pašvaldībās (9 pilsētu un 43 novadu pašvaldībās). Pavisam
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs 2017. gadā nodarbojas 32 360 bērni un
jaunieši 36 sporta veidos (IZM, 2017). Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu dati
attēloti 17. tabulā.
17. tabula
Valsts finansēto sporta skolu un izglītojamo skaits
(IZM, 2018)
Gads
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Sporta skolas
65
64
64
64
70
70
70
74

Izglītojamie
31 327
26 268
27 019
28 110
29 063
29 320
32 714
32 360

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu skaits un tajās iesaistīto audzēkņu skaits
pakāpeniski (izņēmums ir izglītojamo skaits 2017. gadā) pieaug. 2017. gadā valsts
finansētajām pašvaldību dibinātajām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm
pievienojās divas privātās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes – “Dinamo Rīga
sporta skola” un “Modernās pieccīņas bērnu un jaunatnes sporta klubs” (IZM, 2017).
Valsts finansējumu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai ir
tiesības saņemt akreditētai profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei, kuras mācību
treniņu grupas atbilst Ministru kabineta noteiktiem rezultativitātes kritērijiem sportā, kā arī
nosacījumiem attiecībā uz audzēkņu skaitu un vecumu (LR Saeima, 1999). Attiecīgi
finansējumu var saņemt akreditētas pašvaldību un privātās profesionālās ievirzes izglītības
iestādes, savukārt noteiktie kritēriji viennozīmīgi sekmē talantīgo bērnu talantu attīstīšanu.
Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu skaits pa sporta veidiem attēlots 7. attēlā.
Redzams, ka populārākie sporta veidi skolu skaita ziņā ir vieglatlētika, basketbols un futbols.
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7. attēls. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu skaits sporta veidos (IZM, 2018c)
Pozitīvi ir vērtējams fakts, ka profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu skaits un
tajās iesaistīto audzēkņu skaits pa gadiem pakāpeniski pieaug.
Būtisku lomu Latvijā talantu identifikācijas jomā ieņem Murjāņu sporta ģimnāzija, kura
ir vienīgais valsts dibinātais un uzturētais sporta internāts Latvijā. Ģimnāzijā vispārējās
izglītības process ir pakārtots specifiskajām sporta vajadzībām, kā arī tiek nodrošināta gan
individuāla pieeja ikvienam izglītojamajam jebkurā izglītības un mācību–treniņu procesa
posmā, gan audzēkņu diennakts uzraudzība un aprūpe. Ik gadu tiek nodrošināta valsts
dibinātās izglītības iestādes Murjāņu Sporta ģimnāzijas darbība, veicinot kandidātu
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sagatavošanu Latvijas nacionālo izlašu startiem olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas
čempionātos šādos olimpiskajos sporta veidos: airēšana, handbols, kamaniņu sports, kanoe
airēšana un smaiļošana, riteņbraukšana, vieglatlētika un volejbols. Ģimnāzijā līdztekus
treniņu darbam tiek nodrošināta arī kvalitatīvas vispārējās izglītības ieguve. Izglītojamo skaits
Murjāņu sporta ģimnāzijā mācību gada sākumā redzams 18. tabulā.
18. tabula
Izglītojamo skaits Murjāņu sporta ģimnāzijā mācību gada sākumā
(2010. – 2017.) (IZM, 2018c)
Mācību gads
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.
2017./2018.

Izglītojamo skaits
183
184
173
165
184
172
186
190
196

Aplūkojot 18. tabulu, secināms, ka izglītojamo skaits Murjāņu sporta ģimnāzijā ir
samērā nestabils: ir mācību gadi, kad skolēnu skaits ir krities, tomēr pozitīvi, ka kopumā
skolēnu skaits pieaug. Skolēnu skaitu ietekmē dažādi apstākļi, viens no tiem – dzimstības
līmenis valstī. Skolēnu skaitu spēj ietekmēt arī sportistu sniegums augsta līmeņa sacensībās,
sporta veida popularitāte.
Informatīvajā ziņojumā „Par Murjāņu sporta ģimnāzijas turpmāko darbību”, analizējot
ģimnāzijas attīstības perspektīvas jauno augstas klases sportistu sagatavošanas sistēmas
kontekstā, secināts, ka internāta modeļa pieeja augstas klases sportistu sagatavošanā Latvijas
apstākļos ir visefektīvākais veids, kā sasniegt augstākā līmeņa rezultātus. Ņemot vērā to, ka
ģimnāzija patlaban ir vienīgais valsts dibināts un uzturēts sporta internāts Latvijā, kuram
patlaban nav alternatīvas, nepieciešams nodrošināt ģimnāzijas darbības nepārtrauktību (IZM,
2014a).
Arī vairākas pašvaldības, veicinot sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir
izveidojušas talantīgo sportistu sagatavošanas centrus (internātus), kurus, neskatoties uz to, ka
tajos pastāvīgi atrodas talantīgi jaunie sportisti arī no citām pašvaldībām, pašas arī finansē, jo
valsts ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ līdz šim nepiedalās šo centru finansēšanā. Sākotnēji šādi
internāta tipa centri tika izveidoti tajās pilsētās, kurās ir (arī investējot apjomīgus līdzekļus no
valsts) reģionālie olimpiskie sporta centri un tie vienlaikus nodrošina ne tikai sporta
infrastruktūras pārvaldību, bet arī sniedz visu nepieciešamo atbalstu jauno sportistu izaugsmē
(t.sk., nodrošinot noteikta skaita vietas sporta internātā). Atsevišķas pašvaldības šo internātu
pārvaldību ir uzticējušas sporta skolām, piemēram, Rīgas domes profesionālās ievirzes
izglītības iestāde „Hokeja skola „Rīga”” ir izveidojusi hokeja internātu ar vairāk kā 50 vietām
(LR MK, 2015b).
2015. gada 16. novembrī ar Ministru kabineta rīkojums Nr. 721 Valdība izskatīja un
atbalstīja IZM sagatavoto konceptuālo ziņojumu par augstas klases sportistu sagatavošanas
centru sistēmas izveidi. Konceptuālais ziņojums izstrādāts saskaņā ar Sporta politikas
pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013. gada 18.
decembra rīkojumu Nr. 666) paredzēto uzdevumu un pasākumu plānā (VI sadaļa) iekļauto 46.
uzdevumu.
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Konceptuālais ziņojums paredz izveidot augstas klases sportistu sagatavošanas centrus
(turpmāk – Sportistu sagatavošanas centri), kuri nodrošinās kvalitatīvu vidi un apstākļus, kas
palīdzēs izkopt jauno sportistu izcilību sportā. Sportistu sagatavošanas centru izveidošanas
mērķis ir pilnveidot kvalitatīvu augstas klases sportistu sagatavošanas sistēmu Latvijā,
nodrošinot priekšnoteikumus starptautiski konkurētspējīgu sportistu attīstībai.
Konceptuālā ziņojuma izstrādes ietvaros tika izvērtēti IZM saņemtie Ventspils pilsētas
pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldības un Limbažu novada pašvaldības priekšlikumi
Pirmā posma īstenošanai. Tika nolemts sportistu sagatavošanas centrus izveidot Ventspils
pilsētas un Valmieras pilsētas pašvaldībās (LR MK, 2015b). Sportistu, kuri tiks atbalstīti
sportistu sagatavošanas centros, skaits attēlots 19. tabulā, norādot arī attiecīgo pašvaldību un
sporta veidu.
19. tabula
Plānotais sportistu skaits pašvaldībās Centru sistēmas ieviešanas pirmajā posmā
(LR MK, 2015b)
Īstenošanas vieta
Ventspils pilsētas pašvaldība

Valmieras pilsētas pašvaldība

Sporta veids
Svarcelšana
Vieglatlētika
Šorttreks
BMX riteņbraukšana
Vieglatlētika
Peldēšana
Kopā:

Sportistu skaits
8
6
4
8
3
3
32

Kopā
18

14

Lai izveidotu mūsdienu prasībām un prognozētajiem sasniedzamajiem rezultātiem
atbilstošus Sportistu sagatavošanas centrus, 2015. gada 1. septembrī tika uzsākts un līdz 2017.
gada 31. decembrim īstenots Pirmais posms, kura ietvaros Ventspils pilsētas pašvaldībā un
Valmieras pilsētas pašvaldībā kopā nodrošināts 32 sportistu mācību – treniņu process. 2017.
gada sākumā tika izveidots vēl viens Sportistu sagatavošanas centrs – Limbažos, piecu
sportistu mācību – treniņu procesa nodrošināšanai smaiļošanā un kanoe airēšanā (LNSP,
2017a).
Pēc Sportistu sagatavošanas centru izveides pašvaldības saņēma valsts budžeta
līdzfinansējumu Sportistu sagatavošanas centra darbības nodrošināšanai. Līdzfinansējuma
apmērs redzams 20. tabulā.
20. tabula
Sportistu sagatavošanas centriem Pirmā posma īstenošanai piešķirtais valsts
finansējuma apmērs
(LR MK, 2015b; LNSP, 2017a)
Pašvaldība
Ventspils pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldība
Limbažu novada pašvaldība
KOPĀ:

Valsts finansējums (EUR)
2015
2016
2017
45 000 135 000 135 000
35 000 105 000 105 000
X
X
37 500
80 000 240 000 277 500
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Kopā (EUR)
315 000
245 000
37 500
597 500

IZM, izvērtējot Pirmā posma īstenošanu, 2017. gada 10. oktobrī publiskoja informāciju,
kurā secināts, ka Centru darbība pamatā ir attaisnojusies, apliecinot sekmīgo sadarbību starp
valsti (IZM) un pašvaldībām, kā arī izteica vairākus priekšlikumus centru darbības attīstīšanai
(IZM, 2017a).
3.2.5. Atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras
3.2.5.1. Atbalsts sportistiem karjeras laikā
Daudzos sporta veidos sacensību līmenis, lai nokļūtu uz pjedestāla, no sportista prasa
pilnīgu nodošanos tikai sportam un pilna laika trenēšanos (Houlihan, Green, 2008). Nedaudz
ir tādu sporta veidu, kuros sportisti vien ar sportošanu var pelnīt iztiku un segt visus
izdevumus. Līdzīgi, kā tas ir ar sporta veidiem, tikai dažas valstis nodrošina finansiālu
atbalstu sportistiem, lai viņi spētu segt dzīvošanas un dažādu citu pakalpojumu izmaksas, kas
rodas, realizējot sportistu potenciālu (De Bosscher et al., 2007). Tomēr daudzās valstīs
sistēma neparedz pietiekamu finansiālu atbalstu sportistam, lai viņš finansiāli būtu pilnībā
neatkarīgs. Tā rezultātā daudzi sportisti meklē papildu peļņas iespējas, strādājot algotu darbu
uz pusslodzi vai iesaistoties komerciālos pasākumos un gūstot ienākumus no sponsoriem. Lai
arī kā, tieši dažādi korporatīvie sportistu sponsori pieprasa no viņiem dalību sacensībās, kurās
uzvara garantē naudas balvu, bieži vien šādi nodarot kaitējumu sportista ilgtermiņa attīstības
iespējām un valsts potenciālām iespējām izcīnīt medaļas olimpiskajās spēlēs. Piemēram, ja
sportists saņem stipendijas no augstskolas, bieži vien viņam nākas realizēt savas augstskolas,
nevis valsts vai individuālās intereses (Houlihan, Green, 2008).
Latvijā valsts atbalsts sportistu sagatavošanai un mācību – treniņu procesa
nodrošināšanai tiek sniegts ar Sporta likumā noteiktā kārtībā atzīto sporta federāciju
starpniecību. Būtisku ieguldījumu sportistu sagatavošanā un sportiskās meistarības izaugsmē
sniedz arī pašvaldības.
Visuzskatāmāk atbalstu sportiskās karjeras laikā sniedz biedrība „Latvijas Olimpiskā
komiteja” un sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Olimpiskā vienība. Biedrība „Latvijas
Olimpiskā komiteja”, kā tas noteikts Sporta likumā, īsteno programmu valsts labāko sportistu
dalībai olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās un reģionālajās
kompleksajās sacensībās. Programmas mērķi un uzdevumi ir augstu sasniegumu sportistu
nacionālās atlases sistēmas veidošana pēc Latvijas Olimpiskās vienības kritērijiem; sportistu
treniņu darba apstākļu nodrošināšana; līdzdalības nodrošinājums olimpiskās kvalifikācijas
sacensībās; medicīniskais nodrošinājums un apdrošināšana; transporta un sakaru
nodrošinājums, kā arī informācijas aprites nodrošinājums starp Starptautisko Olimpisko
komiteju, Latvijas Olimpisko komiteju, nacionālajām un starptautiskajām sporta veidu
federācijām (LR Saeima, 2002; Āķe – Vīksne, 2012).
Savukārt „Latvijas Olimpiskā vienība” sporta programmu īsteno atbilstoši vienības
izstrādātiem kritērijiem, nodrošinot valsts labāko sportistu individuālajos olimpiskajos sporta
veidos sagatavošanos dalībai olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos un citās
starptautiskajās sporta sacensībās. 21. tabulā attēlots Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā
iekļauto sportistu skaits pa gadiem.
Sportisti, kuri atbilst Latvijas Olimpiskās vienības izstrādātajiem kritērijiem un ir
iekļauti A, B vai C sastāvā, saņem treniņu un sacensību procesam nepieciešamo finansiālo,
metodisko un medicīnisko atbalstu veiksmīgai treniņu darba organizēšanai, līdzdalībai
starptautiskās sacensībās, augstas klases ekipējuma iegādē, dzīvības un veselības
apdrošināšanā. Jāakcentē, ka, lai sportists saņemtu minēto atbalstu, ir būtiski ievērot Latvijas
Olimpiskās vienības noteikumus – sportistus iekļaušanai Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā
uz nākamo sezonu līdz katra kalendārā gada noteiktam datumam piesaka attiecīgā Nacionālā
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sporta federācija. Pēc tam Latvijas Olimpiskās vienības dalībnieku sapulce pieņem lēmumu,
izvērtējot sportista atbilstību vairākiem Latvijas Olimpiskās vienības noteiktiem kritērijiem.
21. tabula
LOV sastāvā iekļauto sportistu skaits
(IZM, 2013a; IZM 2013b, 2014b, 2015a, 2016a)
LOV (A, B un C sastāvs)
sportistu skaits
77
93
95
127
127
146
139
118

Gads
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Arī naudas balvas Latvijas sportistiem, viņu treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta
darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošajam personālam un attiecīgajām sporta
federācijām par izciliem sasniegumiem sportā tiek piešķirtas ik gadu. Kopš 2005. gada
pieņemtajiem noteikumiem kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā, un arī naudas balvu apmēru nosaka Ministru kabinets. Patlaban minētā
kārtība ir noteikta 2012. gada 3. janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.26 „Noteikumi par
kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu
apmēru” (LR MK, 2012). Naudas balvas sportistiem tiek sadalītas pēc kritērijiem, izvērtējot
sacensību līmeni un izcīnīto vietu. Tiek ņemts vērā arī tas, vai sporta veids ir olimpiskais vai
nav. Gadījumos, ja viens un tas pats sportists noteiktā laika periodā guvis vairākus
sasniegumus, viņam tiek piešķirta viena balva – par augstāko sasniegumu. Izņēmums, – ja
sportists individuālajos sporta veidos vairākus sasniegumus ir izcīnījis olimpiskajās spēlēs.
Šādā gadījumā naudas balva sportistam, viņa treneriem, sportistu apkalpojošajiem sporta
darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošajam personālam un attiecīgajai sporta
federācijai, tiek piešķirta par katru sasniegumu (LR MK, 2012).
Piešķirto naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā sportistiem, viņu treneriem un
sportistus apkalpojošajam personālam, skaits diagrammā attēlots 8. attēlā.
Ņemot vērā kritērijus un ierobežotos valsts budžeta līdzekļus, 2017. gadā naudas balvas
piešķirtas tikai tādā apmērā un tikai tiem sportistiem un attiecīgi arī sportistu treneriem un
sportistus apkalpojošajiem sporta darbiniekiem, kā arī sporta federācijām, kādā to bija
iespējams nodrošināt. Kopumā piešķirtas tikai 90 naudas balvas. Latvijas Nacionālā sporta
padome, izstrādājot priekšlikumu Ministru kabinetam par naudas balvu piešķiršanu, izvērtēja
sacensību nozīmīgumu, sacensībās piedalījušos valstu skaitu un sportistu vai komandu skaitu.
Naudas balvas netika piešķirtas 126 sportistiem (LNSP, 2017d).
Latvijā par izciliem sasniegumiem sportā tiek piešķirtas vienas no augstākajām naudas
balvām Eiropā un pasaulē. 2016. gadā IZM sadarbībā ar sporta organizācijām plānoja
pilnveidot kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā,
paredzot, ka naudas balvas sporta veida vai disciplīnas attīstībai var piešķirt arī par
olimpiskajās spēlēs izcīnīto ceturto, piekto un sesto vietu, kā arī pārskatīt (paaugstināt) naudas
balvu piešķiršanas kritērijus (IZM, 2016).
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8. attēls. Piešķirtās naudas balvas sportistiem, viņu treneriem
un sportistus apkalpojošajam personālam, skaits (2010.–2017.)
(IZM, 2010; IZM, 2011; IZM, 2013b; IZM, 2014b; IZM, 2015a;
IZM, 2016a; IZM, 2017; IZM, 2018).
Kā vēl viens no atbalstiem sportistiem karjeras laikā jāmin LOK pilotprojekts „Top 50”.
Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē 2015. gada 14. janvārī tika nolemts finansiāli
atbalstīt pilotprojekta „Top 50” sportistu atbalsta programmas īstenošanu, piešķirot
finansējumu Latvijas Olimpiskajai komitejai 100 000 eiro apmērā pilotprojekta īstenošanas
uzsākšanai (LNSP, 2015a). Jaunizveidotās programmas „TOP 50” misija ir sniegt papildu
finansiālu atbalstu Latvijas talantīgākajiem un labākajiem sportistiem un komandām, lai
nodrošinātu visus nepieciešamos apstākļus sportistu sagatavošanās procesam ceļā uz
olimpiskajām spēlēm ar mērķi izcīnīt olimpiskās medaļas. Uzsākot programmas realizēšanu,
tajā kopumā tika iekļauti 40 Latvijas labākie vasaras sporta veidu pārstāvji (LOK, b.g.f).
Sportistu atbalsta programmas „Top 50” projekta īstenošanai, atbalstot sportistus
individuālajos olimpiskajos sporta veidos, 2017. gadā Latvijas Olimpiskā komiteja no valsts
budžeta saņēma 120 000 eiro (LNSP, 2017a). 2016. gada sākumā „Top 50” programmas
sarakstā tika iekļauti 15 vasaras sporta veidu pārstāvji, kuri jau bija kvalificējušies
Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm vai bija potenciāli komandas dalībnieki. Līdzfinansējums
katram sportistam paredzēts 10 000 EUR apmērā. Uz līdzfinansējumu turpināja pretendēt arī
citi sportisti, kuri līdzfinansējumu varēja saņemt pēc tam, kad tika izpildīti Riodežaneiro
olimpisko spēļu kvalifikācijas normatīvi (LOK, b.g.b). Saskaņā ar LOK kritērijiem, 2017.
gadā no valsts budžeta piešķirtais finansējums programmai „Top 50” 120 000 eiro apmērā
tika sadalīts, atvēlot 70% ziemas sporta veidiem – 84 000 eiro un 30% vasaras sporta veidiem
– 36 000 eiro. „Top 50” programmas finansēšanai tiek izmantoti LOK finanšu līdzekļi, kas
šim mērķim saņemti no IZM valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas
09.21.00 „Augstas klases sasniegumu sports” (LOK, 2017).
Ar mērķi sekmēt studējošo augstu sasniegumu sportistu iespējas apvienot studijas ar
sportiskās meistarības izaugsmi, kopš 2007. gada LSFP piešķir stipendijas studentiem –
sportistiem. Pieteikties stipendijai var ikviens Latvijas izlases sportists, kurš studē akreditētā
augstākās izglītības iestādē un startē sporta veidos, kuru starptautiskās federācijas ir
Starptautisko Sporta federāciju ģenerālās asociācijas biedri vai atzītas SOK. Ik gadu
stipendijas tiek piešķirtas no valsts budžeta dotācijas apakšprogrammas „Sporta federācijas un
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sporta pasākumi”. 2017. gadā stipendiju konkursam pieteicās 84 pretendenti, no kuriem
stipendija tika apstiprināta tikai 49 studējošajiem sportistiem (LSFP, 2018). 22. tabulā
redzams ikgadējās valsts dotācijas sporta stipendijām lielums, piešķirto sporta stipendiju
skaits un apmērs.
22. tabula
Piešķirtās sporta stipendijas sportistiem studentiem (2010. – 2017.)
(IZM, 2013a; LSFP 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
Gads
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Kopsumma
(LVL)
25 000
24 000
22 320
23 300
x
x
x
x

EUR
35 500
34 080
31 694
33 086
29 404
39 800
34 040
34 520

Stipendiju
skaits
40
36
38
38
35
44
48
49

Stipendiju
apmērs (LVL)
400 – 900
500 – 800
400 – 1 000
400 – 1000
x
x
x
x

EUR
568 – 1 278
710 – 1 136
568 – 1 420
568 – 1 420
600 – 1 400
500 – 1 400
400 – 1 500
400 – 1 500

Stipendiju apmērs tika palielināts 2016. gadā, piešķirot trim sportistiem stipendiju 1 500
eiro apmērā, bet mazākā stipendija minētajā gadā bija 400 eiro. Nemainīgi 2017. gadā
stipendijas tika piešķirtas 1 500 līdz 400 eiro apmērā. 2017. gadā tika papildināti stipendiju
piešķiršanas kritēriji, kā rezultātā pirmo reizi stipendiju varēja saņemt tie Latvijas izlašu
dalībnieki un kandidāti, kuri sekmīgi studē augstskolās Eiropas Savienības valstīs. Šāds
atbalsts sportistiem ir būtisks vēl sportiskās karjeras laikā, mērķtiecīgi domājot arī par karjeru
pēc sporta gaitu beigšanas.
5.2.5.2. Atbalsts sportistiem pēc sportiskās karjeras
Karjera sportā ir daudz īsāka nekā citas karjeras vai nodarbošanās; daudzi sportisti aiziet
no sporta agrāk vai vēlāk, – labprātīgi vai nelabprāt. Visiem sportistiem, neatkarīgi no tā, vai
viņi sacenšas starptautiski vai profesionāli, ir jāaiziet no augstu sasniegumu sporta.
Sportistiem ir jābūt sagatavotiem arī dzīvei pēc sporta karjeras, vēl kamēr viņi ir iesaistīti
sportā (Dana, Terry, 1993).
Kopš 1996. gada ar garantētu valsts finansējumu darbojas nodibinājums „Latvijas
Olimpiešu sociālais fonds”, kura vienīgais dibinātājs ir Latvijas Olimpiskā komiteja.
Nodibinājuma mērķis ir sadarbībā ar valsts un citām Latvijas sporta organizācijām,
pašvaldībām un komersantiem risināt jautājumus par labuma saņēmēju – Latvijas olimpiešu,
izcilu bijušo sportistu, treneru, sporta darbinieku u.c. sporta veterānu sociālo un sadzīves
apstākļu apzināšanu un uzlabošanu, viņu materiālo un morālo vajadzību pilnīgāku
apmierināšanu un veselības uzlabošanu. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu,
izmantojot valsts budžeta un citus finanšu līdzekļus, LOSF mērķis ir nodrošināt ar pabalstiem
par mūža ieguldījumu sportā olimpiskās medaļas izcīnījušos sporta veterānus, izcilus bijušos
Latvijas sportistus, trenerus un sporta darbiniekus. LOSF mērķis ir arī popularizēt sabiedrībā,
bet it īpaši jaunatnes vidū, bijušo Latvijas sportistu vārdus, sasniegumus un to vēsturisko
nozīmīgumu (LOSF, 2015).
Saskaņā ar LOSF statūtiem, LOSF no finanšu līdzekļiem, kas saņemti no valsts sporta
budžeta apakšprogrammas 09.21.00 „Augstas klases sasniegumu sports”, var piešķirt un
izmaksāt:
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• ikmēneša pabalstus olimpiešiem – sportistiem, kuri iekļauti Latvijas Olimpiskās
vienības pamatsastāvos, un viņu treneriem;
• mūža ikmēneša pabalstus bijušiem izciliem sportistiem, treneriem, starptautiskās
kategorijas sporta tiesnešiem un sporta darbiniekiem par mūža ieguldījumu sportā;
• materiālos pabalstus sporta veterāniem, tajā skaitā, bet ne tikai, apmaksājot arī
operācijas, protezēšanu, medikamentu iegādi, uzturēšanos slimnīcās un rehabilitācijas centros;
• bēru pabalstus tuviniekiem.
LOV pamatsastāva sportistiem un treneriem pabalsts tiek piešķirts uz gadu un izmaksāts
12 mēnešus vienu reizi mēnesī. Mūža ikmēneša paredzētie pabalsti prioritārā secībā tiek
piešķirti uz mūžu un izmaksāti vienu reizi mēnesī (LOSF, 2015).
Latvijas Olimpiešu sociālā fonda sporta veterānu, kuri saņem pabalstu par mūža
ieguldījumu sportā, ir publiski pieejams Latvijas Olimpiskās komitejas mājaslapā, tomēr
pēdējais pabalstu saņēmēju saraksts publicēts 2014. gada sākumā. Arī Latvijas Olimpiešu
sociālā fonda veterānu saraksts, kuri saņem materiālo pabalstu, publicēts 2014. gada sākumā.
23. tabulā redzams pabalsta par mūža ieguldījumu sportā saņēmēju skaits.
23. tabula
Piešķirto pabalstu par mūža ieguldījumu sportā sporta veterāniem skaits
(2010. – 2017.) (IZM, 2013a; LOSF, 2014; 2015a; 2016; 2017)

Gads
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Piešķirtie pabalsti
(skaits) sporta
veterāniem
128
138
141
157
163
166
166
167

Ik gadu pieaug sporta veterānu skaits, kuriem piešķirts pabalsts par mūža ieguldījumu
sportā. Uz mūža ikmēneša pabalstu var pretendēt personas, kuras sasniegušas noteiktu
vecumu (sievietes – 55 gadi, vīrieši – 60 gadi) (LR MK, 2013). Valsts atvieglojums un
atbalsts pensijas vecuma personām – bijušajiem izciliem sportistiem, treneriem, starptautiskās
kategorijas sporta tiesnešiem un sporta darbiniekiem par mūža ieguldījumu sportā 2018. gadā
noteikts no 190 eiro – 450 eiro mēnesī (apmērs diferencēts, saskaņā ar LOSF nolikumā
noteikto sasniegumu. Noteiktie pabalsta apmēri tiek segti no IZM valsts budžeta programmas
“Sports” apakšprogrammas 09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports” līdzekļiem (LR
Labklājības ministrija, 2018).
Diemžēl, ja nepalielinās LOSF finanšu līdzekļi, tad pabalsta saņēmēju skaits mainās
lēnāk nekā uz to kandidējošo personu skaits.
3.2.6. Sporta bāzes
Sporta bāze ir viens no primārajiem nosacījumiem, lai nodarbotos ar sportu. Augstu
sasniegumu sporta būvju attīstīšana attiecināma uz to, ka valstī ir pietiekams skaits vietu, kur
trenēties, kā arī sportistiem ir nodrošināta piekļuve treniņu vietām, ņemot vērā to
noslogojumu. Tas, ka valstī ir specializētas bāzes, ne vienmēr nozīmē to, ka sportistiem tās ir
89

pieejamas. Daudzos sporta veidos paliek neatrisinātas specifiskas augstu sasniegumu sportistu
vajadzības pretstatā pārējo sportistu vai klubu sportistu vajadzībām sporta infrastruktūrā
(Houlihan, Green, 2008).
Saskaņā ar Sporta likuma 12. panta pirmo daļu Latvijā sporta bāzes tiek veidotas un
uzturētas, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar sportu, savukārt valsts vai
pašvaldību īpašumā esošās sporta bāzes izmantojamas iedzīvotājiem nepieciešamo
pakalpojumu sniegšanai sportā. Saskaņā ar minētā likuma panta trešo daļu informāciju par
valstī esošajām sporta bāzēm apkopo ministrijas sporta bāzu reģistrā (IZM, 2015). Ministru
kabinets sporta bāzei likumā noteiktā kārtībā var piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu.
Saskaņā ar iepriekšminēto likumu, nacionālās sporta bāzes statusu var piešķirt sporta
bāzei, kura ir reģistrēta sporta bāzu reģistrā; tās darbība un tehniskais stāvoklis atbilst
normatīvo aktu prasībām; tās darbība tiek organizēta, priekšroku dodot pasākumiem, kurus
rīko atzītās sporta federācijas vai profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes; tā spēj
nodrošināt regulāru valsts nacionālo izlašu dalībnieku treniņprocesu, kā arī bērnu, jauniešu un
invalīdu sporta pasākumus; tā ir piemērota pasaules vai Eiropas čempionātu, to posmu, kausu
izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai; tajā rīkotie ar sportu saistītie pasākumi veido
vismaz 50 procentus no faktiskā sporta bāzes noslogojuma; tiek nodrošināta tās nepārtraukta
darbība sporta nozarē; tās sastāvā esošie objekti netiek izmantoti tādiem mērķiem, kas nav
savienojami ar sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanu (LR Saeima, 2009). Latvijas
Olimpiskā komiteja atbalsta reģionālo un sporta veidu olimpisko centru attīstību, veicinot
jaunatnes, tautas un augstu sasniegumu sporta aktivitātes valstī. Finansiālais atbalsts tiek
piešķirts kā līdzfinansējums reģionālo olimpisko sporta centru modernizēšanai un attīstībai.
Savukārt olimpiskie centri ik gadu Latvijas Olimpiskajai komitejai iesniedz pārskatu par
olimpisko centru darbības kvalitātes rādītājiem (LOK, 2018). No iesniegtajiem pārskatiem
būtu iespējams izvērtēt centru pieejamību sportistu vajadzībām, tomēr šie pārskati nav
publiski pieejami.
IZM uztur datubāzi – Sporta bāzu reģistrs, kurā tiek reģistrētas valstī esošās sporta
bāzes un nacionālās sporta bāzes. Reģistrā iekļautā informācija ir publiski pieejama ikvienam
interesentam ministrijas mājaslapā (LR MK, 2010). Saskaņā ar Sporta bāzu reģistrā pieejamo
informāciju Latvijā kopumā ir 1 221 sporta bāzes un 3 152 sporta objekti (30. 08. 2018.), no
kuriem 69 ir valsts sporta bāzes, 985 pašvaldību sporta bāzes un 167 privātās sporta bāzes
(IZM, b.g.). Sporta bāzu objektu skaits Latvijā pa gadiem redzams 24. tabulā.
24. tabula
Sporta bāzu objektu skaits Latvijā (2010. – 2017.)
(Centrālās statistikas pārvaldes datubāze, 2017)
Sporta bāzu objekti
3 109
3 166
3 167
2 971
2 974
*ND
3 034
3 152

Gads
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
*ND – nav datu
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Latvijā 2012. gadā bija 31 nacionālā sporta bāze 14 pašvaldību teritorijās:
1) 19 sporta bāzes atrodas starptautiskas nozīmes attīstības centros – Rīgā, Daugavpilī,
Liepājā, Ventspilī;
2) 4 sporta bāzes atrodas nacionālas nozīmes attīstības centros – Valmierā, Jelgavā,
Jūrmalā;
3) 5 sporta bāzes atrodas reģionālas nozīmes attīstības centros – Limbažu, Cēsu,
Bauskas un Siguldas novados;
4) 3 sporta bāzes atrodas novadu nozīmes attīstības centros – Babītes, Burtnieku un
Ķeguma novada pašvaldību teritorijās (IZM, 2013c).
Savukārt 2018. gadā reģistrā atrodamas 29 sporta bāzes ar nacionālās sporta bāzes
statusu (IZM, b.g.).
Finansējuma apjoms ir ierobežots un tā nepietiek visām bāzēm. Lai gan kopš
finansējuma samazinājuma apakšprogrammā 09.04.00 „Sporta būves” tiek uzsvērts, ka
finansējums pirmkārt tiek piešķirts valsts un pašvaldību īpašumā esošajām NSB, tomēr,
izanalizējot valsts budžeta sadalījumu, jāsecina, ka finansējums tiek piešķirts arī privātajām
bāzēm.
Lai nodrošinātu Sporta politikas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam noteikto, 2015.
gadā no valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.04.00 „Sporta
būves” tika piešķirts finansējums 90 861 eiro apmērā profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestādēm sporta inventāra iegādei profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
īstenošanai 37 sporta veidos atbilstoši audzēkņu skaitam 2014. gada 1. oktobrī (32 096
audzēkņi). Sporta inventāra iegādi īstenoja 70 sporta skolas no 54 pašvaldībām. No
pašvaldībām sporta inventāra iegādei profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm izdevies
piesaistīt 98 900 eiro. Kopā sporta inventāra iegādei profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestādēs izlietoti 189 761 eiro (IZM, 2016a).
IZM ir noteikusi optimālo sporta infrastruktūras klāstu katram apdzīvojuma līmenim,
izvērtējot sporta bāzu pārklājumu valstī, to materiāli tehnisko stāvokli un iedzīvotāju
sportošanas paradumus, kā arī, ievērojot publisko pakalpojumu attīstības plānu reģionālās
attīstības pamatnostādņu projektus. Tomēr, ņemot vērā to, ka optimālo sporta infrastruktūras
klāstu nav iespējams nodrošināt līdz 2020. gadam, kā arī to, ka sporta infrastruktūras attīstībā
ieguldījumi jāveic regulāri un plānveidīgi (t.sk. nodrošinot arī infrastruktūras uzturēšanu un
renovāciju), iepriekšminētais optimālais sporta infrastruktūras klāsts katram apdzīvojuma
līmenim skatāms ilgtermiņā (arī pēc 2020. gada) (LR MK, 2013d).
3.2.7. Sporta treneru nodrošinājums un trenera karjeras izaugsme
Treneru kvalitāte un kvantitāte ir svarīga katrā sporta attīstības līmenī kopumā. Šajā
sakarā augstu sasniegumu sportā divi kritēriji nodrošina galvenos izvērtējuma punktus. Viens
punkts ir kvalitāte un treneru sertificēšanas sistēma, bet otrs – augstu sasniegumu sporta
treneru individuālie dzīves apstākļi (De Bosscher, et al., 2007). Šiem apstākļiem jāspēj
talantīgu amatieru līmeņa treneri motivēt pievērsties šai profesijai kā pilnas slodzes darbam,
nevis tikai blakus nodarbei (Houlihan, Green, 2008).
Sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, kādām jāatbilst sporta speciālistam,
lai iegūtu tiesības strādāt sporta nozarē, nosaka Ministru kabineta noteikumi. Saskaņā ar
Sertifikācijas noteikumu 11. punktu, personām, kuras vada sporta treniņus (nodarbības) vai
veic izglītojošo vai metodisko darbu sporta nozarē, kā arī personām, kuras sniedz atbalstu
tiem, kuri apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai apgūst profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu, nepieciešams sporta speciālista sertifikāts. Sertifikācijas noteikumi
paredz trīs kategoriju – A, B un C kategorijas sertifikātu izsniegšanu. Piešķirtā kategorija
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atkarīga no personas iegūtās izglītības, audzēkņu sasniegumiem un citiem noteiktajiem
kritērijiem:
Komisija A kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:
• ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā;
• pēdējos piecus gadus strādājusi par sporta treneri;
• atbilst kādam no šādiem kritērijiem:
o strādājot par sporta treneri, pēdējo piecu gadu laikā ir sagatavojusi komandas
vai sportistus, kuri startējuši Latvijas izlases komandas sastāvā un uzrādījuši rezultātus, kas
atbilst augsta līmeņa rezultātu noteikšanas kritērijiem;
o strādā izvēlētajā sporta nozarē ne mazāk kā 20 gadus, vada un organizē mācību
metodiskās nodarbības izvēlētajā sporta nozarē ne mazāk kā 16 stundu gadā, sagatavo jaunos
sporta speciālistus izvēlētajā sporta nozarē, vada jauno sporta speciālistu profesionālās mācību
prakses, ir mācību metodisko līdzekļu, mācību grāmatu vai speciālās literatūras izdevumu
autors vai līdzautors;
o saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas vai – ja attiecīgajā sporta veidā
(darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu
par atbilstību A kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;
o pēdējo piecu gadu laikā apguvusi vai vadījusi sporta trenera darbam atbilstošas
tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā.
Uz B kategorijas sertifikāta saņemšanu var pretendēt persona, kura ieguvusi augstāko
pedagoģisko izglītību sportā, kā arī atbilst citām Sertifikācijas noteikumu prasībām. Uz C
kategorijas sertifikāta saņemšanu var pretendēt persona, kura ieguvusi vismaz vidējo izglītību
un pēdējo piecu gadu laikā apguvusi IZM licencētas profesionālās pilnveides izglītības
programmas (ne mazāk kā 320 stundas). Sertifikāts tiek izsniegts konkrētā sporta veidā un ir
derīgs piecus gadus. Lai pēc pieciem gadiem veiktu resertifikāciju, nepieciešams apgūt
tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā. Personas, kurām izsniegts sporta
speciālista sertifikāts, tiek iekļautas publiski pieejamā sporta speciālistu reģistrā.
2015. gada 13. novembrī spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26.
janvāra noteikumos Nr. 77 Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta
speciālistam noteiktajām prasībām (turpmāk – Sertifikācijas noteikumi), paredzot, ka bez
sertifikāta strādāt par treneri un vadīt sporta treniņus (nodarbības) ir tiesīgi arī studenti, kuri
iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un atbilst Sertifikācijas
noteikumos noteiktajiem kritērijiem (LR MK, 2015a).
Sporta likumā noteikts, ka sporta speciālistu sertifikāciju veic biedrība „Latvijas Sporta
federāciju padome”. Latvijas Sporta federāciju padomes valdes apstiprināta Sporta speciālistu
komisija veic sporta speciālistu (treneru) sertifikāciju un ārvalstīs iegūtās profesionālās
kvalifikācijas atzīšanas procedūru saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 566 "Noteikumi par
informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās
kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās" (LSFP, b.g.b).
Sertificēto sporta speciālistu skaits pa gadiem un piešķirtajām kategorijām attēlots 25.
tabulā.
Latvijas Sporta federāciju padomes ikgadējos kopsapulču materiālos pieejama dažāda
informācija par sertificēto sporta speciālistu skaitu. 2011. gada 9. jūnija kopsapulces
protokolā veikts ieraksts, kurā Latvijas Sporta federāciju padome Sporta speciālistu komisijas
vadītājs informē, ka patlaban Latvijā ir sertificēti 1612 treneri.
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25. tabula
Sertificēto sporta speciālistu skaits pēc iegūtā sertifikāta kategorijas (2010. – 2017.)
(LSFP, b.g.a)
Gads

A

B

C

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
KOPĀ

26
61
30
49
27
45
80
46
364

169
386
138
208
215
234
467
276
2093

59
72
114
149
148
247
253
358
1400

Sporta
studijas
210
176
226
215
193
247
211
229
1707

Kopā
464
695
508
621
583
773
1011
909

2014. gada 10. marta kopsapulces materiālos iekļauta LSFP sporta speciālistu
sertifikācijas komisijas sniegtā informācija par to, ka uz 2014. gada 10. martu kopā 1668
sporta speciālistiem ir derīgs Latvijas Sporta federāciju padomes izsniegts sertifikāts.
Norādītajā skaitlī nav iekļauts to personu skaits, kam pēc sporta studiju programmas
absolvēšanas ir tiesības 5 gadus strādāt par treneri bez sertifikāta iegūšanas (LSFP, 2014a).
Sertificēto sporta speciālistu skaits uz 2015. gada 11. martu ir 1866 – norādīts 2015. gada 11.
marta kopsapulces materiālos (LSFP, 2015b). 2016. gada 10. marta Latvijas Sporta federāciju
padome kopsapulcē ziņots, ka Latvijā ir ne vairāk kā 2200 sertificētu sporta speciālistu,
kuriem ir derīgs sporta speciālista sertifikāts. 2015. gadā sporta speciālistu sertifikācijas
komisija izsniegusi 537 sporta speciālistu sertifikātus. Salīdzinājumam, 2014. gadā komisija
izsniegusi 388 sertifikātus (Latvijas Sporta federāciju padome, 2016). Savukārt 2017. gada
14. marta kopsapulces materiālos sniegta informācija par to, ka uz 2016. gada 2. martu derīgs
sporta speciālista sertifikāts kopumā ir 2389 personām (LSFP, 2017).
Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē pieejami dati par treneriem (datiem par sportu
tiek izmantoti IZM sporta departamenta statistikas gada pārskati par sporta organizācijām un
sporta speciālistiem), kuros norādīts, ka 2010. gadā Latvijā ir 1743 treneri, 2011. gadā – 1572,
2012. gadā – 1782 treneri, 2013. gadā – 1899 treneri, 2014. gadā – 1833, bet par 2015. gadu
dati nav pieejami. Datubāzē norādīts, ka 2016. gadā Latvijā ir 1920 treneri (Centrālās
statistikas pārvaldes datubāze, 2017). Diemžēl jāsecina, ka minēto informācijas avotu dati
būtiski atšķiras un tas ietekmē statistikas datu apkopošanu un izvērtēšanu.
Izvērtējot faktoru „Sporta treneru nodrošinājums un trenera karjeras izaugsme”,
jāpiemin kopš 2004. gada SIA ,,Igo Japiņa sporta aģentūras” sadarbībā ar biedrību „Latvijas
Olimpiskā komiteja” (LOK), un ar IZM un Latvijas Sporta federāciju padomes finansiālu
atbalstu rīkotais sporta pasākums „Latvijas gada balva sportā”. Viens no pasākuma
uzdevumiem ir noteikt un godināt arī gada labākos Latvijas trenerus, – saskaņā ar reglamentu.
Būtiski atzīmēt – reglaments nosaka, ka nominācijā „Labākais Latvijas treneris” var tikt
nominēti treneri, kuri strādā ar Latvijas sportistiem vai komandām, tai skaitā – ārzemju
speciālisti. Tomēr reglamentā netiek noteikts tas, ka nominētajam trenerim jābūt sertificētam
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā; tā rezultātā ik gadu tiek nominēti vairāki nesertificēti
treneri. Nomināciju kandidātus izvirza Latvijas sporta žurnālisti, Latvijas Sporta federācijas,
Latvijas Sporta federāciju padome, Latvijas Olimpiskā vienība un nozares eksperti.
Uzvarētāju nosaka žūrijas komisija. Lai arī šis ir tikai viens no pasākumiem, kurā iespējams
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novērtēt trenera ieguldījumu un motivēt viņus izaugsmei, tas par kritēriju neizvirza būtisku
Latvijas normatīvajos aktos noteiktu prasību.
„Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” ir viena no valsts budžeta
programmas „Sports” apakšprogrammām. Profesionālās ievirzes sporta izglītības apguve ir
viens no veselīga dzīvesveida veicināšanas pamatiem bērnu un jauniešu vidū Latvijā, kā arī
veids, kā audzināt augstu sasniegumu sportistu jauno maiņu. 2010. gadā par valsts budžeta
līdzekļiem tika nodrošināti 48% no nepieciešamā sporta treneru darba samaksas apjoma.
Kopumā par valsts budžeta līdzekļiem tika nodrošināta darba samaksa 1038 treneriem (IZM,
2010). 2011. gadā no valsts budžeta līdzekļiem nodrošināti 57% no nepieciešamās sporta
treneru darba samaksa (IZM, 2011a). 2012./2013. mācību gadā no valsts budžeta līdzekļiem
bija iespējams nodrošināt 69,9% [rēķinot no tiešās dotācijas (apakšprogramma 09.19.00),
nodrošinājums ir 54%] no nepieciešamās sporta treneru darba samaksas (salīdzinoši –
2009./2010. mācību gadā – 68%, 2010./2011. mācību gadā – 48%, 2011./2012. mācību gadā
no valsts budžeta līdzekļiem bija iespējams nodrošināt 57% no nepieciešamā finansējuma).
Kopumā par valsts budžeta līdzekļiem 2012. gadā nodrošināta darba samaksa 1 107 treneriem
(IZM, 2012c).
IZM 2014. gada publiskajā pārskatā teikts, ka IZM plāno izveidot jaunu pedagogu
atalgojuma sistēmu, pakāpeniski palielinot valsts finansējumu pedagogu darba samaksai,
nodrošinot kvalitatīvu izglītības procesu un paaugstinot pedagogu profesijas prestižu.
Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai plānots palielināt valsts
līdzfinansējumu treneru atalgojumam, vienlaikus pilnveidojot dotāciju sadales kārtību, kā arī
nostiprinot atzīto sporta federāciju lomu programmu īstenošanas uzraudzībā: 2014. gadā līdz
63%; 2015. gadā līdz 85%; 2016. – 2020. gadā līdz 100% (IZM, 2015a). 2015. gada IZM
publiskajā pārskatā norādīts, ka pašvaldību dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestādēs no valsts budžeta līdzekļiem nodrošināti 100% nepieciešamajai profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestādēs strādājošo 1454 sporta treneru darba samaksai (IZM, 2016a).
Salīdzinājumam, 26. tabulā atspoguļots Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē
reģistrēto treneru skaits Latvijā un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs strādājošo
sporta treneru skaits, kuriem darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem.
26. tabula
Sertificēto treneru skaits valstī un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs
strādājošie sporta treneri (autores izstrādāts)
Sertificētie treneri
valstī
2010
1 743
2011
1 572
2012
1 782
2013
1 899
2014
1 833
2015
*ND
2016
1 920
2017
*ND
*ND – nav datu
Gads

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs
strādājošie
1 038
1 107
1 107
1 204
1 210
1 454
*ND
*ND

Diemžēl patlaban ne visi valstī strādājošie treneri ir sertificēti. Nav noteiktas sistēmas,
lai varētu kontrolēt strādājošo treneru iegūto kvalifikāciju, kā arī normatīvajos aktos netiek
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paredzēta administratīvā
neievērošanu.

atbildība

par

sporta

speciālistu

sertifikācijas

noteikumu

3.2.8. Sacensību sistēma
Nacionālo sacensību sistēma ir nozīmīgs kritērijs, jo sacensības ir neatņemams faktors
sportistu attīstībā (Shibli, De Bosscher, Von Bottenburg, Bingham, 2012). Sporta likumā
noteikts, ka „sporta pasākums” ir sporta sacensības, paraugdemonstrējumi vai jebkurš cits
pasākums sporta nozarē. Savukārt „sporta sacensības” ir pasākums labāko sportistu vai
komandu noteikšanai, kurš noris atbilstoši sacensību organizatora apstiprinātam sacensību
nolikumam (LR Saeima, 2002).
Latvijā sporta pasākuma organizators var būt juridiskā persona, rīcībspējīga fiziskā
persona, kā arī valsts vai pašvaldību iestādes, nosaka Sporta likuma 15. pants. Likums arī
nosaka, kas pasākuma norises vietā ir jānodrošina sporta pasākuma organizatoram, kādas
atļaujas pasākuma rīkošanai jāsaņem un kādi likumi jāievēro. Sporta sacensības notiek
saskaņā ar sacensību organizatora apstiprinātu sporta sacensību nolikumu, kurā obligāti
iekļaujamā informācija uzskaitīta Sporta likumā (LR Saeima, 2002).
Atzītajām sporta federācijām tiek noteikts pienākums organizēt sporta sacensības sporta
federācijas pārstāvētajā sporta veidā vai darbības jomā. Šādu pienākumu paredz viens no
sporta federāciju atzīšanas kritērijiem. Arī nacionālās izlases komandas dalību starptautiskajās
sporta sacensībās organizē attiecīgajā starptautiskajā sporta organizācijā pārstāvētā Latvijas
sporta federācija (LR MK, 2009).
Informāciju par sporta federāciju aktivitātēm ik gadu apkopo biedrība „Latvijas Sporta
federāciju padome” un, pamatojoties uz valdes apstiprinātiem kritērijiem, veic sporta
federācijām paredzēto dotācijas līdzekļu sadali valsts budžeta programmas „Sports”
apakšprogrammā „Sporta federācijas un sporta pasākumi”. Atbilstoši federāciju aktivitātēm
un kritērijiem biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome” sniedz atbalstu federāciju
darbības nodrošināšanai, federāciju pasaules un Eiropas nozīmes sacensību organizēšanai, kā
arī valsts nozīmes tautas sporta pasākumu rīkošanai Latvijā un izglītības, informācijas un
sertifikācijas programmām (LSFP, 2015). Atbilstoši biedrības „Latvijas Sporta federāciju
padome” kritērijiem, finansējums tiek piešķirts par sporta federācijas sarīkotajām:
• Latvijas meistarsacīkstēm, čempionātiem un kausu izcīņām pieaugušajiem;
• Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēm, čempionātiem un atsevišķi sarīkotām valsts
mēroga jaunatnes sacensībām;
• starptautiskām sacensības (PČ, EČ, Baltijas čempionāti un citas starptautiskās
sacensības, kuras rīko attiecīgā SF, kurās piedalās ne mazāk kā 6 valstis un kuras ir iekļautas
attiecīgās starptautiskās federācijas oficiālajā sacensību kalendārā);
• tautas sporta un veterānu sacensībām Latvijā (LSFP, 2016).
Latvijas sportistu dalība sporta pasākumos no 2010. – 2017. gadam attēlota 9. attēlā.
Dati apkopoti, ņemot vērā Latvijas Sporta federāciju padomē iesniegto sporta federāciju
aktivitāšu pārskatu par attiecīgo gadu, saskaņā ar federāciju aktivitāšu kritērijiem:
• federācijas dalība pasaules un Eiropas čempionātos (sacensību skaits);
• federācijas sarīkotie Latvijas čempionāti pieaugušajiem (sacensību skaits);
• federācijas sarīkotās starptautiskās sacensības Latvijā (sacensību skaits).
Sporta federācijas dalība pasaules un Eiropas čempionātos ik gadu kopumā (izņemot
2014. gadu) pieaug, kā tas redzams 9. attēlā. Federācijas sarīkoto Latvijas čempionātu
pieaugušajiem skaits ir aptuveni uz pusi mazāks nekā federācijas sportistu dalība pasaules un
Eiropas čempionātos. Arī sporta federācijas sarīkoto starptautisko sacensību Latvijā skaits ir
neliels attiecībā pret Latvijas sportistu pārstāvniecību pasaules un Eiropas čempionātos. No
minētā secināms, ka federācijas tērē finanšu līdzekļus, lai nodrošinātu sportistu dalību
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starptautiskajās sacensībās, tomēr, ja federācijas rīkotu vairāk starptautiskās sacensības
Latvijā, tiktu uzlaboti tādi faktori, kā, piemēram – ceļa izdevumi, uzturēšanās izdevumi un
iespēja popularizēt ne tikai attiecīgo sporta veidu, bet arī aktīvu dzīvesveidu.

9. attēls. Latvijas sportistu dalība sporta sacensībās (sacensību skaits) (2010. – 2017.)
(LSFP, 2011; 2012; 2013; 2014a; 2015b; 2016c; 2017; 2018, autores izstrādāts)
Par sacensību sistēmu konkrētā sporta veidā ir atbildīga attiecīgā sporta veida federācija.
Sporta sacensību organizēšana sporta federācijas pārstāvētajā sporta veidā (pārstāvētajos
sporta veidos) vai darbības jomā ir Sporta likumā noteikts federācijas atzīšanas kritērijs.
Sporta likumā arī noteikts, ka pasaules un Eiropas čempionātu finālsacensības Latvijā
organizē sporta federācijas, saskaņojot ar Latvijas Nacionālo sporta padomi. Arī nacionālās
izlases komandas dalību starptautiskajās sporta sacensībās organizē attiecīgajā starptautiskajā
sporta organizācijā pārstāvētā Latvijas sporta federācija (LR Saeima, 2002).
Latvijas Olimpiskā komiteja ir izstrādājusi un koordinē valsts nozīmes komplekso
sporta sacensību sistēmu Latvijā. Kopš 1992. gada Latvijā notiek Jaunatnes olimpiādes
ziemas un vasaras sporta veidos, vienīgās uz olimpiskiem principiem balstītās kompleksās
sporta sacensības skolēniem. Sacensībās pulcējas Latvijas labākie jaunie sportisti. Dalībnieku
vecuma ierobežojumus startam olimpiādēs nosaka attiecīgo sporta veidu nolikumi –
specifikācijas (Āķe–Vīksne, 2012). Sekojot Jaunatnes olimpiādes piemēram, Latvijas
Olimpiskā komiteja no 2004. gada sadarbībā ar konkursā kārtībā akceptēto pašvaldību un
Izglītības un zinātnes ministriju reizi četros gados organizē Latvijas ziemas un vasaras
olimpiādi. Latvijas Olimpiāde ir augstākā līmeņa kompleksais sporta pasākums Latvijā, kurā
noskaidro Latvijas labākos sportistus. Olimpiādes mērķis ir radīt iespējas Latvijas
iedzīvotājiem piedalīties kompleksās sporta sacensībās, kas organizētas, balstoties uz
olimpiskajiem pamatprincipiem. Tikai Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie Latvijas
Republikas iedzīvotāji var piedalīties olimpiādē (LOK, 2015).
Līdz šim Siguldā Latvijas Ziemas olimpiādes norisinājušās 2005. gadā, 2010. gadā un
2015. gadā, jo slikto laika apstākļu dēļ gan 2009. gada, gan 2014. gada ziemas olimpiādes tika
pārceltas uz nākamo gadu.
Salīdzinājumā ar 2004. gadā notikušo Latvijas Pirmo olimpiādi, 2008. gada sacensību
programma tika papildināta ar vairākiem sporta veidiem – badmintons, bokss, galda teniss,
taekvondo, triatlons, kā arī BMX. Latvijas II Olimpiādē tika pārstāvētas 26 disciplīnas 22
sporta veidos. Savukārt Latvijas III un IV Olimpiādes programma sastāvēja jau no 26 sporta
veidiem. Latvijas IV Olimpiādes programmā papildus tika iekļauti divi neolimpiskie sporta
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veidi – florbols un orientēšanās un paraugdemonstrējumu sporta veids – šahs. Latvijas IV
olimpiādē kopumā piedalījās 4724 dalībnieki, pārstāvot 94 pašvaldības.
Latvijas I ziemas olimpiādes sacensību programmā tika iekļauti 10 olimpiskie sporta
veidi – biatlons, bobslejs, daiļslidošana, distanču un kalnu slēpošana, kamaniņu sports,
kērlings, skeletons, snovbords un šorttreks. Nākamajā ziemas olimpiādē 2010. gadā
programmu papildināja hokejs, taču iztrūka skeletons. Arī 2015. gadā sacensību programmā
nemainīgi palika hokejs, taču nu jau programmā netika iekļauts ne tikai skeletons, bet arī
daiļslidošana. Kopumā startam Latvijas III Ziemas Olimpiādē bija pieteikušies 556 ziemas
sporta veidu pārstāvji no 39 Latvijas novadiem un pilsētām (LOK, b.g.c).
Sporta federācijas informāciju par plānoto pasākumu organizēšanu iesniedz biedrība
„Latvijas Sporta federāciju padome”, kura uztur un aktualizē sporta sacensību kalendāru.
Tomēr, ņemot vērā Sporta likumā noteikto, ka Latvijā sporta pasākuma organizators var būt
juridiskā persona, rīcībspējīga fiziskā persona, kā arī valsts vai pašvaldību iestādes, nav
likuma vai noteikumu, kas noteiktu konkrētu atbildīgo iestādi, kas veiktu informācijas
apkopošanu un publiskošanu, kā rezultātā nevar veikt objektīvu datu apkopojumu un
izvērtējumu.
3.2.9. Sporta zinātne
Zinātniskie pētījumi attiecināmi uz sistemātisku zinātniskās informācijas vākšanu un
izplatīšanu tādās jomās kā talantu atpazīšana un attīstīšana, medicīna, uzturs, psiholoģija,
fizioloģija un biomehānika (De Bosscher, et al., 2007). IZM saskaņā ar Ministru kabineta
2003. gada 16. septembra noteikumiem Nr. 528 „Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”
ir vadošā valsts pārvaldes iestāde zinātnes nozarē. Ministrijas pārraudzībā ir tiešās pārvaldes
iestāde – Latvijas Zinātnes padome, kuras darbības mērķis ir sekmēt zinātnes, tehnoloģiju un
inovāciju politikas īstenošanu un koordināciju, nodrošināt zinātnisko pētījumu projektu un
programmu pieteikumu un rezultātu izvērtēšanas organizēšanu.
Latvijas Zinātnes padomes sēdē 1999. gada 16. novembrī apstiprināts Zinātņu nozaru un
apakšnozaru saraksts. Kā atsevišķa nozare apstiprināta arī sporta zinātne, kas ir zinātnes
nozare, kurā pēta cilvēka fiziskās veselības, attīstības, sagatavotības un sporta sasniegumu
veidošanās likumsakarības. Tā ietver ar sportu saistītos integrētus pētījumus pedagoģijas,
psiholoģijas, medicīnas, bioloģijas, biomehānikas, socioloģijas un ekonomikas zinātnes
jautājumos (Latvijas Zinātnes padome, 1999; Latvijas Zinātnes padome, 2009).
Kopējais valsts finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam pa gadiem attēlots 27.
tabulā.
27. tabula
Kopējais valsts finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam (2010. – 2017.)
(Centrālās statistikas pārvalde, 2018b)
Gads
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Finansējums
(milj./EUR)
28,9
31,9
34,7
33,4
41,7
49,8
52,7
60,1
97

Vienīgā sporta augstskola valstī, kas garantē studiju un zinātniski pētnieciskā darba
vienotību sporta zinātnē un veselības aprūpē sportā, ir Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija.
Akadēmijas galvenā prioritāte studiju procesa realizēšanā ir sporta nozare, kurai tiek
sagatavoti nepieciešamie speciālisti. Ar LSPA docētāju sagatavotajiem mācību metodiskajiem
līdzekļiem, lekciju materiāliem, kā arī studentu bakalaura, maģistra un promocijas darbiem
var iepazīties akadēmijas sporta nozares bibliotēkā. Lasītava piedāvā ikvienam interesentam
iespēju izmantot disertāciju autoreferātu fondu. 28. tabulā attēloti Sporta akadēmijas zinātnes
un pētniecības galvenie rezultatīvie rādītāji (LSPA, 2015).
28. tabula
LSPA zinātnes un pētniecības galvenie rezultatīvie rādītāji (2010. – 2017.)
(IZM, 2018e)
Gads

Aizstāvētās disertācijas

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2
7
7
4
3
3
1
1

Lai Latvijas sportisti starptautiskajā arēnā spētu uzrādīt rezultātus, kas būtu
prognozējami, nepieciešams atbalstīt sporta zinātnes un pētniecības potenciāla attīstību
Latvijā. Tomēr, pārskatot valsts prioritātes un ņemot vērā starptautisko zinātnisko institūciju
izvērtējumu, 2015. gadā netika paredzēts atbalsts Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai
sporta zinātnes projektu īstenošanai, lai arī 2014. gadā atbalsts bija 48 000 EUR apmērā (IZM,
2015b).
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.

3.3. Augstu sasniegumu sporta attīstības priekšnosacījumu izvērtējums
atzīto sporta federāciju vadības pārstāvju, sertificēto sporta speciālistu un
augstu sasniegumu sportistu skatījumā
3.3.1. Augstu sasniegumu sporta attīstības priekšnosacījumu matemātiskā statistika
Lai apzinātu augstu sasniegumu sportā iesaistīto pušu viedokli par augstu sasniegumu
sporta vadību Latvijā, tika izstrādāta anketa un veikta anketēšana. Anketēšanas rezultātā tika
iegūts viedoklis no trim respondentu grupām – atzīto sporta federāciju vadības pārstāvjiem
(n=48), sertificētiem sporta speciālistiem – treneriem (n=208) un augstu sasniegumu
sportistiem (n=216). Respondenti aizpildīja anketu, kura sastāv no 40 apgalvojumiem, kas
raksturo valdības ieguldījumu augstu sasniegumu sportā deviņu faktoru kontekstā:
1. faktors – apgalvojumi par finansējumu sportam un augstu sasniegumu sportam (2
panti);
2. faktors – apgalvojumi par sporta politikas organizāciju un struktūru (5 panti);
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3. faktors – apgalvojumi par līdzdalību sportā, bērnu iespējām nodarboties ar sportu
ārpus skolas (4 panti);
4. faktors – apgalvojumi par talantu identifikāciju un atbalsta sistēmām (5 panti);
5. faktors – apgalvojumi par atbalstu sportistiem karjeras laikā un arī pēc tam, kad
sportiskā karjera tiek noslēgta (3 panti);
6. faktors – apgalvojumi par sporta bāzēm (6 panti);
7. faktors – apgalvojumi par kvalificētu treneru nodrošinājumu un trenera karjeras
izaugsmi, kā arī par atbalstu treneru karjerai (6 panti);
8. faktors – apgalvojumi par sacensību sistēmu (6 panti);
9. faktors – apgalvojumi par sporta zinātnes iesaisti un atbalstu augstu sasniegumu
sportam (3 panti).
Pētījumā iesaistītās respondentu grupas izvēlētas, jo tās ir vistiešāk saistītas ar augstu
sasniegumu sportu. Respondentam tika lūgts izvērtēt apjomu, kādā viņš piekrīt vai nepiekrīt
40 apgalvojumiem par augstu sasniegumu sporta vadību Latvijā, izvēloties sev atbilstošu
atbildi – „pilnībā piekrītu”, „piekrītu”, „ne piekrītu”, „ne nepiekrītu”, „nepiekrītu”, „pilnībā
nepiekrītu”. Par derīgām anketām datu apstrādei tika uzskatītas tās anketas, kuras respondents
bija pilnībā aizpildījis. Dati tika ievadīti ar Excel programmas palīdzību, kodējot atbildes no 1
– 5 (pilnībā piekrītu – pilnībā nepiekrītu).
Atzīto federāciju vadības pārstāvji tika anketēti, jo Sporta likumā noteikts, ka sporta
federācijai ir tiesības vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā valstī
(LR Saeima, 2002). Tātad šīs amatpersonas ir atbildīgas par konkrētā sporta veida attīstību
valstī. Anketēšana notika no 2016. gada janvāra līdz 2016. gada septembrim. Anketa tika
izsūtīta 89 atzītajām federācijām, atpakaļ saņemtas 53 anketas, no kurām analīzei derīgas 48
anketas (sākotnējiem datiem Kronbaha alfa ir 0.910). Anketēšanā piedalījās 16 sievietes un
32 vīrieši. Federāciju vadības pārstāvjiem netika jautāts viņu vecums, lai nodrošinātu
respondentu anonimitāti. 17% federāciju vadības pārstāvjiem ir iegūta vidējā izglītība, 27% –
bakalaura grāds, 48% – maģistra grāds un 8% no federāciju vadības pārstāvjiem iegūtā
izglītība ir doktora grāds.
Analizējot augstu sasniegumu sporta vadību Latvijā, būtiski noskaidrot arī sertificēto
sporta speciālistu – treneru viedokli, jo viņi, veicot savu pienākumu, ir tieši saistīti gan ar
sportistiem, gan ar sporta veidu federācijām, un viņu darbu būtiski ietekmē arī valdības
lēmumi. Sertificēto sporta speciālistu anketēšana notika no 2016. gada janvāra līdz 2016. gada
decembrim. Tika izsūtītas 342 anketas, atpakaļ saņemtas 211 aizpildītas anketas. Kopumā par
derīgām atzītas 208 anketas (sākotnējiem datiem Kronbaha alfa ir 0,901), kuras aizpildīja 66
sievietes, vidējais vecums 42,2 gadi (min 24; max 79 gadi) un 142 vīrieši, vidējais vecums
40,6 gadi (min 23; max 80 gadi). 81,3% respondentu ir ieguvuši augstāko izglītību (bakalaura
vai maģistra grāds) un 9,1% sporta speciālistu patlaban vēl studē. Aptaujā piedalījās Latvijas
Sporta federāciju padomes sertificēto sporta speciālistu reģistrā reģistrētie treneri (LSFP,
b.g.a). Respondenti pārstāv šādus, Latvijā atzītus sporta veidus: florbols, hokejs, futbols,
handbols, kērlings, basketbols, volejbols, pludmales volejbols, lakross, vieglatlētika,
smaiļošana un kanoē airēšana, orientēšanās, šaušana, riteņbraukšana, daiļslidošana, bobslejs,
skeletons, kamaniņu sports, kalnu slēpošana, peldēšana, triatlons, cīņas sports, brīvā cīņa,
distanču slēpošana, šorttreks, biatlons, teniss, fitness, dambrete, mākslas vingrošana, sporta
dejas, ušu, džudo, pauerliftings (spēka trīscīņa), kāpšanas sports, karatē.
Augstu sasniegumu sportisti izvēlēti, jo ir primārā auditorija, kuru ietekmē valdības
lēmumi un atbalsts sporta nozarei. Anketēšana notika no 2016. gada janvāra līdz 2016. gada
novembrim. Kopumā izsūtītas 403 anketas, atpakaļ saņemtas 218, savukārt par derīgām
atzītas 216 anketas (sākotnējiem datiem Kronbaha alfa ir 0,916), kuras aizpildīja 71 sieviete,
vidējais vecums 29 gadi un 145 vīrieši, vidējais vecums 32 gadi. Jaunākā sportiste ir 1899

gadīga, bet vecākajai ir 40 gadi. Jaunākais sportists arī ir 18-gadīgs, bet vecākajam
respondentam ir 46 gadi. 45% respondentu ir ieguvuši augstāko izglītību (bakalaura vai
maģistra grāds) un 24% augstu sasniegumu sportistiem patlaban ir studenta statuss. Aptaujā
piedalījās sportisti, kuri pārstāvējuši Latviju – olimpiskajās spēlēs un/vai pasaules čempionātā
vai Eiropas čempionātā pēdējo desmit gadu laikā. Respondenti pārstāv šādus, Latvijā atzītus
sporta veidus: florbols, hokejs, kērlings, basketbols, pludmales volejbols, lakross,
vieglatlētika, smaiļošana un kanoē airēšana, orientēšanās, šaušana, ložu šaušana,
riteņbraukšana (BMX, MTB, riteņbraukšana šosejā), bobslejs, skeletons, kamaniņu sports,
kalnu slēpošana, autosports, motosports, peldēšana, modernā pieccīņa, cīņas sports, brīvā
cīņa, distanču slēpošana, šorttreks, biatlons, vingrošana, sambo, džudo, armvreslings (roku
cīņa), burāšana, vindsērfings, pauerliftings (spēka trīscīņa), kāpšanas sports, karatē, galda
teniss, svarcelšana, snovbords, volejbols.
27. tabulā redzama pētījumā iesaistīto respondentu vecuma aprakstošās statistikas
rādītāji. Atzīto federāciju vadības pārstāvjiem anketēšanā netika jautāts vecums, lai
nodrošinātu respondentu anonimitāti.
27. tabula
Respondentu vecuma vidējie rādītāji
Respondenti

Dzimums

Skaits

Federāciju
vadības
pārstāvji
Sertificētie
sporta
speciālisti
Augstu
sasniegumu
sportisti

Sievietes

16
32

Vidējais
vecums
–
–

66
142
71
145

Vīrieši
Sievietes
Vīrieši
Sievietes
Vīrieši

Min

Max

–

–

–

–

42,2
40,6

24

79

23

80

25,8
26,6

18

40

18

46

Vispirms tika noteikti rezultātu aprakstošās statistikas vidējie rādītāji (9., 10., 11.
pielikums – aprakstošā statistika); tos analizējot, uzmanība pievērsta centrālās tendences
rādītājiem – aritmētiskais vidējais, moda un mediāna. Modas, mediānas un aritmētiskā vidējā
attiecības norāda uz pētāmās kopas vienību sadalījuma raksturu, norādot uz tās formas
īpatnībām (Mārtinsone, Pipare, Kamerāde, 2016). Atzīto federāciju vadības pārstāvju anketas
rezultāti liecina, ka, izvērtējot augstu sasniegumu sporta vadību Latvijā, tikai trīs no
piedāvātajiem četrdesmit apgalvojumiem ir visbiežāk pozitīvi novērtēti, piekrītot
piedāvātajam apgalvojumam:
• Bērniem ir iespēja nodarboties ar sportu skolā, sporta stundā vai papildu nodarbībās
(apgalvojuma Nr. 8 aritmētiskais vidējais – 2,3; moda un mediāna – 2).
• Valstī ir speciāls finansējums augstu sasniegumu sporta būvēm un to renovācijai
(apgalvojuma Nr. 23 aritmētiskais vidējais – 2,8; moda – 2 un mediāna – 2,5).
• Augstu sasniegumu sportisti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta
līmeņa) sacensībās (apgalvojuma Nr. 35 aritmētiskais vidējais – 2,9; moda – 2 un mediāna –
2,5).
Dotie apgalvojumi veido saturu trijos no deviņiem piedāvātajiem faktoriem –
„līdzdalība sportā”; „sporta bāzes” un „sacensību iespējas”. 23 no apgalvojumiem visbiežāk
federāciju vadības pārstāvji novērtēja negatīvi. Centrālās tendences rādītāji liecina par sporta
vadības nepilnībām un izaugsmes iespējām pārējos no piedāvātajiem faktoriem.
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Aplūkojot aprakstošās statistikas rādītājus nākamajā respondentu grupā, kas ir
sertificētie sporta speciālisti, tikai 4 gadījumos visbiežāk ir izvēlēta atbilde „piekrītu”
piedāvātajam apgalvojumam:
• Resursi tiek ieguldīti dažos sporta veidos, ņemot vērā to iespējas gūt panākumus
pasaules līmenī (apgalvojuma Nr. 5 aritmētiskais vidējais – 3,0; moda – 2 un mediāna – 3).
• Bērniem ir iespēja nodarboties ar sportu skolā, sporta stundā vai papildu nodarbībās
(apgalvojums Nr. 8 aritmētiskais vidējais – 1,9; moda – 2, mediāna – 2).
• Jaunie talanti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta līmeņa)
sacensībās attiecīgajā vecumā (apgalvojuma Nr. 34 aritmētiskais vidējais – 3,0; moda – 2,
mediāna 3).
• Augstu sasniegumu sportisti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta
līmeņa) sacensībās (apgalvojuma Nr. 35 aritmētiskais vidējais 2,6; moda un mediāna – 2).
Divi no gadījumiem sakrīt ar federāciju vadības pārstāvju viedokli,– tie ir no faktora par
„līdzdalību sportā” un „sacensību iespējām”. Sertificēto treneru gadījumā vēl viens no
apgalvojumiem, kuram visbiežāk sporta speciālisti piekrīt, ir no faktora par sacensību
iespējām. Savukārt, atšķirībā no federāciju vadības pārstāvju viedokļa, sporta speciālistu vidū
moda 2 (piekrītu) ir arī apgalvojumam, kurš veido faktoru „sporta politikas organizācija un
struktūra”. No piedāvātajiem 40 apgalvojumiem, 23 apgalvojumiem sporta speciālistu grupā
moda ir 4 – nepiekrītu.
Augstu sasniegumu sportisti 5 gadījumos visbiežāk ir piekrituši piedāvātajam
apgalvojumam (Mo=2), kas ir pozitīvākais rādītājs, salīdzinot ar iepriekšminētajām
respondentu grupām.
• Resursi tiek ieguldīti dažos sporta veidos, ņemot vērā to iespējas gūt panākumus
pasaules līmenī (apgalvojuma Nr. 5 aritmētiskais vidējais – 2,6; moda un mediāna – 2).
• Bērniem ir iespēja nodarboties ar sportu skolā, sporta stundā vai papildu nodarbībās
(apgalvojuma Nr. 8 aritmētiskais vidējais – 1,9; moda un mediāna – 2).
• Valstī ir koordinēta atbalsta programma augstu sasniegumu sportistiem (apgalvojuma
Nr. 18 aritmētiskais vidējais – 3; moda – 2 un mediāna – 3).
• Jaunie talanti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta līmeņa)
sacensībās attiecīgajā vecumā (apgalvojuma Nr. 34 aritmētiskais vidējais – 2,8; moda – 2 un
mediāna – 3).
• Augstu sasniegumu sportisti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta
līmeņa) sacensībās (apgalvojuma Nr. 35 aritmētiskais vidējais 2,4; moda un mediāna – 2).
Augstu sasniegumu sportisti, tāpat kā sporta speciālisti visbiežāk piekrituši
apgalvojumiem, kuri iekļauti faktorā par „sporta politikas organizāciju un struktūru” un
„sacensību iespējām”. Uz 15 no apgalvojumiem augstu sasniegumu sportistu rezultātu
centrālā tendence norāda uz nepiekrišanu piedāvātajam apgalvojumam (Mo=4). Savukārt
visas trīs respondentu grupas visbiežāk piekritušas diviem apgalvojumiem, un tie veido
faktora „līdzdalība sportā” un faktora „sacensību iespējas” saturu.
Ņemot vērā pētījuma uzdevumu – izvērtēt augstu sasniegumu sporta priekšnosacījumu
realizāciju Latvijā, darbā detalizētāk tika apskatīti apgalvojumi, kuru aprakstošās statistikas
rādītāji – vidējais aritmētiskais, moda un mediāna ir vai nu augsti vai gluži pretēji – zemi, lai
attiecīgi varētu izvērtēt respondentu viedokli par katru no deviņiem faktoriem.
Kā pirmais tika analizēts faktors „Finansiālais atbalsts”, izvērtējot respondentu
viedokli par apgalvojumiem: 1. Valsts līmenī sports ir pietiekami finansiāli atbalstīts; 2.
Valsts līmenī augstu sasniegumu sports ir pietiekami finansiāli atbalstīts. Respondentu
viedoklis attēlots 10. attēlā.
Vairāk nekā puse (56,3%) federāciju vadības pārstāvji nepiekrīt apgalvojumam, ka
finansiālais atbalsts valsts līmenī ir pietiekams. Respondentu vidū ir arī federāciju vadības
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pārstāvji, kuri pilnībā nepiekrīt apgalvojumam par pietiekamu finansiālo atbalstu (12,5%), kā
arī ir federāciju vadības pārstāvji, kas šādam apgalvojumam piekrīt – 10,4% federāciju
vadības pārstāvju uzskata, ka valsts līmenī sports ir pietiekami finansiāli atbalstīts.

10. attēls. Respondentu viedoklis par pietiekamu finansiālo atbalstu sportam valsts
līmenī
Gandrīz puse (49,5%) anketēto sporta speciālistu nepiekrīt, ka sports valsts līmenī ir
pietiekami finansiāli atbalstīts. Jāatzīmē, ka ir arī respondenti, kuri pilnībā piekrīt (0,5%) un
piekrīt (11,1%) apgalvojumam, ka finansiālais atbalsts sportam ir pietiekams. Tomēr kopumā
lielākā daļa sertificēto sporta speciālistu šim apgalvojumam nepiekrīt.
Lai arī līdzīgi, tomēr, salīdzinot ar pārējām divām respondentu grupām, nedaudz
atšķiras augstu sasniegumu sportistu viedoklis. Mazāk kā puse sportistu uzskata, ka
finansējums sportam ir nepietiekams. Savukārt 16,2% sportistu uzskata, ka finansējums valsts
līmenī sportam ir pietiekams, un 1,4% sportistu pilnībā piekrīt šādam apgalvojumam.
Kopumā lielākā daļa respondentu nepiekrīt apgalvojumam par pietiekamu finansiālo
atbalstu. Lai arī ir respondenti, kuri uzskata, ka finansējums ir pietiekams, ir arī respondenti,
kuriem viedokļa nav.

11. attēls. Respondentu viedoklis par pietiekamu finansiālo atbalstu augstu sasniegumu
sportam valsts līmenī
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Analizējot atzīto federāciju vadības pārstāvju viedokli par pietiekamu finansiālo atbalstu
valsts līmenī augstu sasniegumu sportam, secināms, ka līdzīgi kā iepriekš – par finansējumu
sportam – visvairāk anketēto federāciju vadības pārstāvju nepiekrīt (43,8%) arī
apgalvojumam, ka finansējums augstu sasniegumu sportam būtu pietiekams. Arī 46,6%
anketēto sporta speciālistu nepiekrīt piedāvātajam apgalvojumam, paužot viedokli, ka
finansējums augstu sasniegumu sportam ir nepietiekams. Augstu sasniegumu sportistu
viedoklis sakrīt ar abām iepriekš minētajām respondentu grupām. 41,2% anketēto sportistu
nepiekrīt apgalvojumam, ka valsts līmenī augstu sasniegumu sports ir pietiekami finansiāli
atbalstīts. Jāatzīmē, ka 14,6% anketēto federāciju vadības pārstāvju un arī 19,7% sporta
speciālistu un 19,9% sportistu piekrīt apgalvojumam, ka finansiālais atbalsts augstu
sasniegumu sportam ir pietiekams (11. attēls).
Analizējot iegūtos datus sīkāk, secināms, ka – jo sporta veidam augstāki sasniegumi, jo
tiek pausts pozitīvāks viedoklis par finansējuma pietiekamību gan sportam kopumā, gan
augstu sasniegumu sportam.
Kā otrais tika analizēts faktors „sporta politikas organizācija un struktūra”, kurā
iekļauti apgalvojumi par to, ka organizācijas, kas iesaistītas augstu sasniegumu sportā, strādā
savstarpēji saskaņoti; valstī augstu sasniegumu sporta attīstība tiek plānota ilgtermiņā; resursi
tiek ieguldīti dažos sporta veidos, ņemot vērā to iespējas gūt panākumus pasaules līmenī;
starp sporta organizācijām ir strukturēta komunikācija un sadarbība; un, ka augstu sasniegumu
sportisti tiek iesaistīti augstu sasniegumu sporta politikas plānošanā. Iegūtie rezultāti attēloti
12. attēlā.

12. attēls. Respondentu viedoklis par augstu sasniegumu sporta attīstība plānošanu valstī
ilgtermiņā
Analizējot federāciju vadītāju viedokli par sporta attīstības plānošanu Latvijā, var
secināt, ka, lai arī 18,8% respondentu piekrīt apgalvojumam, ka valstī augstu sasniegumu
sporta attīstība tiek plānota ilgtermiņā, gandrīz puse (43,8%) respondentu šim apgalvojumam
nepiekrīt. Līdzīgi – 14,4% sporta speciālistu piekrīt, ka augstu sasniegumu attīstība tiek
plānota ilgtermiņā, tomēr 39,4% sporta speciālistu nepiekrīt piedāvātajam apgalvojumam.
21,3% anketētie augstu sasniegumu sportisti (vairāk nekā federāciju vadības pārstāvji un
sporta speciālisti) piekrīt apgalvojumam, ka augstu sasniegumu sporta attīstība valstī tiek
plānota ilgtermiņā. Lai arī ir sportisti, kas piedāvātajam apgalvojumam piekrīt, tomēr 37,5%
anketēto sportistu nepiekrīt, ka valstī augstu sasniegumu sporta attīstība tiek plānota
ilgtermiņā.
Kopumā vidēji 30% anketēto respondentu nav viedokļa par to, vai valstī augstu
sasniegumu sporta attīstība tiek plānota ilgtermiņā. Tomēr populārākā atbilde uz šo
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apgalvojumu – par to, ka valstī augstu sasniegumu attīstība tiek plānota ilgtermiņā, ir –
„nepiekrītu”.
Apgalvojumam, ka resursi tiek ieguldīti dažos sporta veidos, ņemot vērā to iespējas
gūt panākumus pasaules līmenī, piekrīt lielākā daļa anketēto sporta speciālistu (38,9%) un
sportistu (49,1%), kā tas redzams 13. attēlā. Savukārt trešā daļa federāciju pārstāvji šim
apgalvojumam ne piekrīt, ne nepiekrīt. Tajā pašā laikā 10,4% federāciju vadītāju „pilnībā
piekrīt” piedāvātajam apgalvojumam, un šī atbilde federāciju vadības pārstāvju vidū ir
populārāka nekā sporta speciālistu vai sportistu vidū.

13. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka resursi tiek ieguldīti dažos sporta
veidos, ņemot vērā to iespējas gūt panākumus pasaules līmenī
Tika analizēts arī apgalvojums, ka augstu sasniegumu sportisti tiek iesaistīti augstu
sasniegumu sporta politikas plānošanā. Šim apgalvojumam piekrita 14,6% federāciju
pārstāvji. Tomēr lielāks procents federāciju vadības pārstāvju izvēlējās atbildi „ne piekrītu, ne
nepiekrītu” (27,1%) vai atbildi „nepiekrītu” (45,8%). Attiecīgi jāsecina, ka gandrīz puse
federāciju vadības pārstāvju uzskata, ka augstu sasniegumu sportisti netiek iesaistīti augstu
sasniegumu sporta politikas plānošanā. Rezultāti atspoguļoti 14. attēlā.

14. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka augstu sasniegumu sportisti tiek
iesaistīti augstu sasniegumu sporta politikas plānošanā
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15,4% sporta speciālistu uzskata, ka augstu sasniegumu sportisti tiek iesaistīti augstu
sasniegumu sporta politikas plānošanā, bet 38,9% sertificēto sporta speciālistu nepiekrīt
šādam apgalvojumam. 36,1% sporta speciālistu nav viedokļa par izteikto apgalvojumu.
Izvērtējot pašu sportistu viedokli, secināms, ka ir sportisti, kuri uzskata, ka augstu sasniegumu
sportisti tiek iesaistīti augstu sasniegumu sporta politikas plānošanā (17,1%), lai arī ir
sportisti, kuriem par šo apgalvojumu viedokļa nav (32,9%). Tomēr arī šajā gadījumā lielākā
daļa respondentu nepiekrita piedāvātajam apgalvojumam, kas nozīmē, ka, pēc anketēto
respondentu domām, augstu sasniegumu sportisti netiek iesaistīti augstu sasniegumu sporta
politikas plānošanā.
Trešais faktors, kas tika analizēts, ir „Līdzdalība sportā”, un to raksturo šādi
apgalvojumi: bērniem ir iespēja nodarboties ar sportu skolā, sporta stundās vai papildu
nodarbībās; valstī lielākā daļa iedzīvotāju nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm; valstī ir
politika, lai uzlabotu sporta klubu/organizāciju vadību; valstī ir politika, lai uzlabotu talantu
attīstību sporta klubos/organizācijās.
Uz apgalvojumu par bērnu iespējām nodarboties ar sportu tika saņemti pozitīvākie
rezultāti ar augstāko piekrišanas līmeni visā anketā. Respondentu viedoklis atspoguļots 15.
attēlā.

15. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka bērniem ir iespēja nodarboties ar
sportu skolā, sporta stundās vai papildu nodarbībās
72,9% federāciju pārstāvji piekrīt, ka bērniem ir iespēja nodarboties ar sportu skolā,
sporta stundās vai papildu nodarbībās. Tikai 6,3% federāciju vadības pārstāvju tā neuzskata,
atzīmējot atbildi „nepiekrītu”. Arī lielākā daļa sporta speciālistu (64,4%) piekrīt, un 23,6%
sporta speciālistu pilnībā piekrīt, ka bērniem ir iespēja nodarboties ar sportu. Sportisti, tāpat
kā divas iepriekšminētās respondentu grupas – piekrīt piedāvātajam apgalvojumam. 26,4%
sportistu pilnībā piekrīt apgalvojumam, ka bērniem ir iespēja nodarboties ar sportu skolā,
sporta stundās vai papildu nodarbībās.
Respondenti piekrīt, ka bērniem ir iespēja nodarboties ar sportu, tomēr, kā redzams 16.
attēlā, apgalvojumam, ka valstī lielākā daļa iedzīvotāju nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm,
nepiekrīt vairāk nekā puse (60,4%) federāciju vadības pārstāvju.
Tikai 20,8% federāciju vadības pārstāvju uzskata, ka lielākā daļa iedzīvotāju valstī
nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm. Tāpat piedāvātajam apgalvojumam nepiekrīt vairāk
nekā puse (55,3%) sporta speciālistu, un tikai 16,3% sporta speciālistu izvēlējušies atbildi
„piekrītu” šim apgalvojumam. Lielāka atšķirība viedokļos ir vērojama sportistu vidū. 27,8%
sportistu uzskata, ka valstī lielākā daļa iedzīvotāju nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm un tieši
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tikpat procentuāli lielam skaitam sportistu nav viedokļa par šo apgalvojumu. Tomēr arī lielākā
daļa sportistu pauda viedokli, ka viņi „nepiekrīt” apgalvojumam, ka lielākā daļa iedzīvotāju
nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm.

16. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka valstī lielākā daļa iedzīvotāju
nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm
Respondentiem tika jautāts arī viedoklis par to, vai valstī ir politika, lai uzlabotu sporta
klubu/organizāciju vadību. 17. attēlā redzams, ka tikai 8,3% federāciju vadītāju uzskata, ka
šāda politika valstī ir, bet vairāk nekā puse, kas arī ir lielākā daļa no federāciju pārstāvjiem –
„nepiekrīt” apgalvojumam, ka valstī ir politika, lai uzlabotu sporta klubu/organizāciju vadību.

17. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka valstī ir politika, lai uzlabotu
sporta klubu/organizāciju vadību
Tieši tikpat daudz sporta speciālisti, cik federāciju vadības pārstāvji nepiekrīt
piedāvātajam apgalvojumam, paužot viedokli, ka valstī nav politikas, lai uzlabotu sporta
klubu/organizāciju vadību. Savukārt, arī šajā gadījumā sportistu viedoklis atšķiras no
federāciju vadības pārstāvju un sporta speciālistu viedokļa. 16,2% sportistu piekrīt
apgalvojumam, bet 36,6% sportistu nav viedokļa par to, vai valstī pastāv politika, kas
uzlabotu sporta klubu/organizāciju vadību. Tomēr arī lielākā daļa (40,3%) sportistu nepiekrīt
apgalvojumam par politikas esamību, lai uzlabotu sporta klubu/organizāciju vadību.
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Ļoti līdzīgs iepriekš analizētajam ir respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka valstī ir
politika, lai uzlabotu talantu attīstību sporta klubos/organizācijās. 18. attēlā redzams
respondentu viedoklis par piedāvāto apgalvojumu.

18. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka valstī ir politika, lai uzlabotu
talantu attīstību sporta klubos/organizācijās
Lai arī 20,8% federāciju vadības pārstāvju nav viedokļa, vairāk nekā puse (58,3%)
nepiekrīt piedāvātajam apgalvojumam. Arī 25,5% sporta speciālistu nav viedokļa par
piedāvāto apgalvojumu, bet lielākā daļa (54,3%) sporta speciālistu nepiekrīt apgalvojumam,
ka valstī ir politika, lai uzlabotu talantu attīstību sporta klubos/organizācijās. Lai arī gandrīz
puse (48,6) sportistu nepiekrīt piedāvātajam apgalvojumam, 31,9% sportistu apgalvojumam,
ka valstī ir politika, lai uzlabotu talantu attīstību sporta klubos/organizācijās ne piekrīt, ne
nepiekrīt, bet 12,0% sportistu uzskata, ka valstī ir šāda politika un piekrīt apgalvojumam.
Tādi apgalvojumi kā – valstī ir efektīva talantu atlases sistēma, tādējādi iespējami liels
skaits potenciālo talantu tiek pamanīti vajadzīgajā laikā (laikus); valstiskā līmenī tiek
koordinētas organizācijas, lai attīstītu efektīvu sistēmu jauno talantu attīstībai viņu sporta
veidos; jaunie talanti saņem daudzpusīgu atbalstu, ņemot vērā viņu vecumu un līmeni, lai
attīstītu viņus kā jaunos sportistus augstākajā līmenī, un ka jaunie talanti saņem valstiski
koordinētu atbalstu treniņu un mācību apvienošanai vidusskolā (12 – 16/18 gadi) un vajadzīgo
pamatizglītību (nepieciešamības gadījumā agrīnā specializācijā) tika anketā piedāvāti
respondentiem, lai noskaidrotu viņu viedokli par ceturto faktoru „Talantu atpazīšanas un
attīstības sistēma”.
Kā redzams 19. attēlā, tikai 2,1% anketēto federāciju vadības pārstāvju uzskata, ka
valstī ir efektīva talantu atlases sistēma. Lai arī 18,8% federāciju vadības pārstāvju ne piekrīt,
ne nepiekrīt piedāvātajam apgalvojumam, vairāk nekā puse (58,3%) federāciju vadības
pārstāvju izvēlējās atbildi „nepiekrītu” piedāvātajam apgalvojumam. 20,8% anketēto
federāciju vadības pārstāvju pilnībā nepiekrīt apgalvojumam, ka valstī ir efektīva talantu
atlases sistēma.
Tomēr neliels skaits (2,9%) sporta speciālistu uzskata, ka valstī ir efektīva talantu
atlases sistēma. Savukārt arī lielākā daļa (58,2%) sporta speciālistu, tāpat kā federāciju
pārstāvji (58,3%), uzskata, ka šādas sistēmas valstī nav. Piedāvātajam apgalvojumam pilnībā
nepiekrīt 22,6% anketēto sporta speciālistu.
Arī augstu sasniegumu sportistu viedoklis lielā mērā sakrīt ar federāciju vadības
pārstāvju un sporta speciālistu viedokli. Lai arī vairāk nekā puse sportistu nepiekrīt
apgalvojumam par efektīvu talantu atlases sistēmu, 7,9% sportistu uzskata, ka valstī ir
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efektīva sistēma talantu atlasei. Tomēr arī šim apgalvojumam pilnībā nepiekrīt 18,3%
anketēto augstu sasniegumu sportistu.

19. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka valstī ir efektīva
talantu atlases sistēma, tādējādi iespējami liels skaits potenciālo talantu
tiek pamanīti vajadzīgajā laikā (laikus)
Kopumā apgalvojumam, ka valstī ir efektīva talantu atlases sistēma, tādējādi iespējami
liels skaits potenciālo talantu tiek pamanīti vajadzīgajā laikā (laikus), nepiekrīt 58,3%
federāciju vadības pārstāvju, 58,2% sporta speciālistu un 52,3% sportistu, kas liecina par to,
ka valstī nav efektīvas talantu identifikācijas sistēmas.
Anketēto federāciju vadības pārstāvju vidū neviens respondents neizvēlējās atbildi
„piekrītu” apgalvojumam, ka jaunie talanti saņem daudzpusīgu atbalstu, ņemot vērā viņu
vecumu un līmeni, lai attīstītu viņus kā jaunos sportistus augstākajā līmenī. 20. attēlā
atspoguļots visu respondentu grupu viedoklis.
Vairāk nekā puse – 58,3% federāciju vadības pārstāvju pauda viedokli, ka jaunie talanti
nesaņem daudzpusīgu atbalstu. Tomēr trešā daļa federāciju vadības pārstāvju izvēlējās atbildi
„ne piekrītu, ne nepiekrītu”, atbildot uz piedāvāto apgalvojumu.
Nedaudz atšķīrās sporta speciālistu viedoklis, jo 7,2% sporta speciālistu piekrīt
apgalvojumam, ka talanti saņem daudzpusīgu atbalstu. Tomēr, tāpat kā federāciju pārstāvji –
vairāk nekā puse (57,7%) sporta speciālistu piedāvātajam apgalvojumam nepiekrīt.

20. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka jaunie talanti saņem daudzpusīgu
atbalstu, ņemot vērā viņu vecumu un līmeni, lai attīstītu viņus kā jaunos sportistus
augstākajā līmenī
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12% augstu sasniegumu sportistu uzskata, ka jaunie talanti saņem daudzpusīgu atbalstu,
ņemot vērā viņu vecumu un līmeni, lai attīstītu viņus kā jaunos sportistus augstākajā līmenī.
Lai arī 31,0% sportistu nav viedokļa par piedāvāto apgalvojumu, arī sportistu vidū populārākā
atbilde bija „nepiekrītu”, kas respondentu vidū liecina par viedokli, ka jaunie talanti nesaņem
daudzpusīgu atbalstu, lai attīstītos augstākajā līmenī.
Trešajai daļai (31,3%) anketēto federāciju vadības pārstāvju un 36,6% sportistu nav
viedokļa par apgalvojumu, ka jaunie talanti saņem valstiski koordinētu atbalstu treniņu un
mācību apvienošanai vidusskolā (12 – 16/18 gadi) un vajadzīgo pamatizglītību
(nepieciešamības gadījumā – agrīnā specializācijā), ņemot vērā to, ka respondenti atzīmējuši
atbildi „ne piekrītu, ne nepiekrītu” (21. attēls).

21. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka jaunie talanti saņem valstiski
koordinētu atbalstu treniņu un mācību apvienošanai vidusskolā (12 – 16/18 gadi) un
vajadzīgo pamatizglītību (nepieciešamības gadījumā – agrīnā specializācijā)
Vairāk nekā puse (52,1%) federāciju vadības pārstāvju piedāvātajam apgalvojumam
nepiekrīt, lai arī 8,3% federāciju vadības pārstāvju ir viedoklis, ka talanti saņem atbalstu
treniņu un mācību apvienošanai vidusskolā un pamatskolā. Tomēr tieši tāds pats skaits (8,3%)
federāciju vadības pārstāvju šādam apgalvojumam pilnībā nepiekrīt. Arī 9,6% anketēto sporta
speciālistu pilnībā nepiekrīt minētajam apgalvojumam, kā arī 40,4% sporta speciālistu
neuzskata, ka jaunie talanti saņemtu minēto atbalstu. Tomēr, – anketēto sporta speciālistu vidū
ir arī viedoklis, ka jaunie talanti saņem valstiski koordinētu atbalstu treniņu un mācību
apvienošanai vidusskolā un vajadzīgo pamatizglītību, jo 11,1% sporta speciālistu
piedāvātajam apgalvojumam piekrīt. Neskaidrs ir augstu sasniegumu sportistu viedoklis, jo
līdzīgs skaits sportistu par atbildi izvēlējušies – ne piekrītu, ne nepiekrītu (36,6%) un
nepiekrītu (35,6%). Sportistu vidū 16,2% respondentu apgalvojumam par valstiski koordinēta
atbalsta esamību piekrīt, tomēr ir arī sportisti, kuri šādam apgalvojumam pilnībā nepiekrīt
(10,2%).
„Sportistu karjeras un pēc karjeras atbalsts” pētījumā ir piektais faktors. Lai
noskaidrotu respondentu viedokli par šo faktoru, tika piedāvāti attiecīgi apgalvojumi: augstu
sasniegumu sports ir pilna laika darbs, un sportisti saņem finansiālu atbalstu, kas ļauj
pilnvērtīgi pievērsties tikai sportam; valstī ir koordinēta atbalsta programma augstu
sasniegumu sportistiem; augstu sasniegumu sportisti var saņemt finansiālu atbalstu no valsts,
beidzot savu sportisko karjeru, un ir adekvāti sagatavoti dzīvei pēc sportiskās karjeras.
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22. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka valstī ir koordinēta atbalsta
programma augstu sasniegumu sportistiem
22. attēlā redzams respondentu viedoklis par to, ka valstī ir atbalsta programma augstu
sasniegumu sportistiem. Respondentu viedoklis ir ļoti dažāds. Gandrīz trešā daļa (29,2%
federāciju vadības pārstāvju, 27,9% sporta speciālistu un 31,0% sportistu) respondentu piekrīt
piedāvātajam apgalvojumam, bet tajā pašā laikā – 35,4% federāciju vadības pārstāvju, 37,5%
sporta speciālistu un 30,6% sportistu ne piekrīt, ne nepiekrīt šim apgalvojumam. Savukārt arī
22,9% federāciju vadības pārstāvju, 29,3% sporta speciālistu un 31,0% sportistu nepiekrīt
apgalvojumam, ka valstī ir koordinēta atbalsta programma augstu sasniegumu sportistiem.
Apskatot detalizētāk tieši sportistu viedokli, secināms, ka apgalvojumam piekrīt tie sportisti,
kuri ir LOV sastāvā un saņem stipendijas, savukārt apgalvojumam par valstiski koordinētu
atbalstu nepiekrīt sportisti, kuri attiecīgajā laika posmā nav LOV sastāvā.
Visu respondentu grupu viedoklis ir konkrētāks, analizējot respondentu viedokli par
pēckarjeras atbalstu sportistiem. Respondentu viedoklis attēlots 23. attēlā.

23. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka augstu sasniegumu sportisti var
saņemt finansiālu atbalstu no valsts, beidzot savu sportisko karjeru, un ir adekvāti
sagatavoti dzīvei pēc sportiskās karjeras
Apgalvojumam, ka augstu sasniegumu sportisti var saņemt finansiālu atbalstu no valsts,
beidzot savu sportisko karjeru, un ir adekvāti sagatavoti dzīvei pēc sportiskās karjeras, piekrīt
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tikai 2,1% federāciju pārstāju. Piedāvātajam apgalvojumam nepiekrīt vairāk nekā puse
(52,1%) anketēto federāciju vadības pārstāvju, un 27,1% federāciju vadības pārstāvju šādam
apgalvojumam par pēckarjeras atbalstu no valsts pilnībā nepiekrīt.
Tikai nedaudz vairāk – 3,8% anketēto sporta speciālistu piekrīt piedāvātajam
apgalvojumam, savukārt, tāpat nekā federāciju pārstāvji – vairāk nekā puse no sporta
speciālistiem nepiekrīt šim apgalvojumam. 29,8% sporta speciālistu pilnībā nepiekrīt
apgalvojumam, ka augstu sasniegumu sportisti var saņemt finansiālu atbalstu no valsts,
beidzot savu sportisko karjeru, un ir adekvāti sagatavoti dzīvei pēc sportiskās karjeras. Arī
sportistu vidū populārākā atbilde uz piedāvāto apgalvojumu ir „nepiekrītu”. 37,0% augstu
sasniegumu sportistu pilnībā nepiekrīt apgalvojumam, ka, beidzot savu sportisko karjeru, viņi
var saņemt finansiālu atbalstu no valsts. Piedāvātajam apgalvojumam piekrīt tikai 2,3%
anketēto sportistu.
Sestais faktors pētījumā ir „Sporta bāzes”; tajā analizētie rādītāji: valstī ir datubāze,
kurā uzskaitīts spora bāzu noslogojums un kvalitāte; valstī ir datubāze, kurā uzskaitīta augstu
sasniegumu sporta bāzu pieejamība un kvalitāte; augstu sasniegumu sportistiem ir prioritāra
pieeja sporta centriem jebkurā laikā; valstī ir speciāls finansējums augstu sasniegumu sporta
bāzēm un to renovācijai; sporta bāzes valstī ir funkcionālas; sporta bāzes valstī ir kvalitatīvas.

24. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka augstu sasniegumu sportistiem ir
prioritāra pieeja sporta centriem jebkurā laikā
Tika analizēts respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka augstu sasniegumu
sportistiem ir prioritāra pieeja sporta centriem jebkurā laikā. 24. attēlā redzams, ka 43,8%
federāciju vadības pārstāvju, kā arī treneri (39,4%) un sportisti (35,6%) nepiekrīt šim
apgalvojumam. Piedāvātajam apgalvojumam ne piekrīt, ne nepiekrīt 30,8% sporta speciālistu,
29,2% federāciju vadības pārstāvju un 23,6% sportistu.
Apgalvojumam, ka augstu sasniegumu sportistiem ir prioritāra pieeja sporta centriem
jebkurā laikā, piekrīt 28,2% sportistu, 19,7% sporta speciālistu un tikai 14,6% federāciju
vadības pārstāvju. Savukārt, tikai 4,2% federāciju vadības pārstāvju pilnībā piekrīt
piedāvātajam apgalvojumam.
Respondentu viedoklis par to, ka valstī ir speciāls finansējums augstu sasniegumu
sporta bāzēm un to renovācijai, redzams 25. attēlā. Gandrīz puse 44% aptaujāto federāciju
vadības pārstāvju piekrīt šim apgalvojumam, kā arī 6% pilnībā piekrīt apgalvojumam. 15%
federāciju pārstāvu ne piekrīt, ne nepiekrīt un 33% nepiekrīt apgalvojumam. Savukārt 38,9%
sporta speciālisti nepiekrīt un tikpat daudz sporta speciālistiem īsti nav viedokļa par speciālu
finansējumu sporta bāzēm un to renovācijai. 10,1% sporta speciālistu pilnībā nepiekrīt
piedāvātajam apgalvojumam, bet 11,5% sporta speciālistu piekrīt šim apgalvojumam. Viena
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ceturtā daļa (25,9%) aptaujāto augstu sasniegumu sportistu nepiekrīt piedāvātajam
apgalvojumam, kā arī 11,6% sportistu pilnībā nepiekrīt un 48,1% nav viedokļa par šo
jautājumu.

25. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka valstī ir speciāls finansējums
augstu sasniegumu sporta bāzēm un to renovācijai
Faktora „Treneru nodrošinājums un treneru attīstība” ietvaros analizētie apgalvojumi:
valstī ir pietiekams skaits pieredzējušu augstu sasniegumu sporta treneru; treneriem ir
pietiekami daudz iespēju, lai attīstītu viņu karjeru un kļūtu par pasaules līmeņa augstu
sasniegumu sporta treneriem; valstī ir attīstīta treneru izglītības sistēma no zemākā līdz
augstākajam līmenim; treneru ikmēneša ienākumi ir pietiekami, lai segtu ikdienas izdevumus;
trenera darbs valstī ir atzīts un pieprasīts; augstu sasniegumu sporta treneri saņem atbalstu
dzīvei pēc trenera karjeras.
Federāciju vadības pārstāvji uzskata, ka valstī nav pietiekams skaits pieredzējušu augstu
sasniegumu sporta treneru. 26. attēlā redzams, ka vairāk nekā puse (56,3%) aptaujāto
federāciju vadības pārstāvju nepiekrīt piedāvātajam apgalvojumam. Interesants ir sporta
speciālistu viedoklis par piedāvāto apgalvojumu, jo trešdaļa tam piekrīt, uzskatot, ka
pieredzējušu augstu sasniegumu sporta speciālistu skaits valstī ir pietiekams, un tikai nedaudz
vairāk – 32,7% sporta speciālistu tomēr tā neuzskata, nepiekrītot apgalvojumam.

26. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka valstī ir pietiekams skaits
pieredzējušu augstu sasniegumu sporta treneru
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Anketēto respondentu grupu viedoklis ir samērā līdzīgs jautājumā par trenera ikmēneša
ienākumiem (27. attēls). Apgalvojumam, ka ienākumi ir pietiekami, lai segtu ikdienas
izdevumus, nepiekrīt 52,1% federāciju vadības pārstāvju, 42,8% sporta speciālistu un 46,8%
augstu sasniegumu sportistu. Izteiktajam apgalvojumam pilnībā nepiekrīt 25,0% federāciju
vadības pārstāvju, 35,6% sporta speciālistu un 22,2% augstu sasniegumu sportistu. Lai arī kā,
tomēr ir 10,2% augstu sasniegumu sportistu, kuri uzskata, ka treneru ikmēneša ienākumi ir
pietiekami.

27. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka treneru ikmēneša ienākumi ir
pietiekami, lai segtu ikdienas izdevumus
Faktorā „Treneru nodrošinājums un treneru attīstība” kā noslēdzošais respondentiem
tika jautāts viedoklis par apgalvojumu, ka treneri saņem finansiālu atbalstu dzīvei pēc treneru
karjeras. Izteikti lielākā daļa, kas ir 60,4% federāciju vadības pārstāvju nepiekrīt piedāvātajam
apgalvojumam (28. attēls).
Pēc sporta speciālistu norādītajām atbildēm var secināt, ka vairāk nekā puse (53,8%) no
viņiem nepiekrīt apgalvojumam un 25,5% pilnībā nepiekrīt šādam apgalvojumam. Arī lielākā
daļa augstu sasniegumu sportistu norādījuši, ka piedāvātajam apgalvojumam, – ka augstu
sasniegumu sporta treneri saņem finansiālu atbalstu dzīvei pēc trenera karjeras, nepiekrīt
(45,4% – nepiekrīt, 23,6% – pilnībā nepiekrīt).

28. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka augstu sasniegumu sporta treneri
saņem finansiālu atbalstu dzīvei pēc trenera karjeras
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Faktora „Starptautiskās un nacionālās sacensības” analīzē tika ņemts vērā respondentu
viedoklis par šādiem apgalvojumiem: valstī ir koordinēta plānošana, lai palielinātu
starptautisko sacensību, kas rīkotas Latvijā, skaitu iespējami daudzos sporta veidos; valstī ir
koordinēta ilgtermiņa plānošana sporta pasākumu organizēšanā un finansēšanā; jaunie talanti
var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta līmeņa) sacensībās attiecīgajā vecumā;
augstu sasniegumu sportisti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta līmeņa)
sacensībās; augstu sasniegumu sportisti un treneri saņem kompensāciju par izdevumiem, kas
rodas, piedaloties starptautiskās sacensībās.

29. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka jaunie talanti var piedalīties
pietiekami daudz starptautiskās (augsta līmeņa) sacensībās attiecīgajā vecumā
Izanalizējot respondentu viedokli par jauno talantu iespējām piedalīties pietiekami
daudz starptautiskās (augsta līmeņa) sacensībās, secināms, ka lielākā daļa anketēto federāciju
vadības pārstāvju nepiekrīt apgalvojumam, ka jaunie talanti var piedalīties pietiekami daudz
starptautiskās sacensībās. Respondentu viedoklis atspoguļots 29. attēlā.
Tomēr jāatzīmē, ka federāciju vadības pārstāvju paustais viedoklis ir samērā atšķirīgs,
jo 29,2% respondentu piekrīt piedāvātajam apgalvojumam. Piedāvātajam apgalvojumam
piekrīt arī lielākā daļa sporta speciālistu (35,6%) un augstu sasniegumu sportistu (38,0%).
Kopumā secināms, ka sporta speciālisti un augstu sasniegumu sportisti uzskata, ka jaunie
talanti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās sacensībās, bet federāciju vadības
pārstāvji tā neuzskata.
Savukārt, izanalizējot respondentu viedokli par augstu sasniegumu sportistu iespējām
piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta līmeņa) sacensībās, respondentu viedoklis
ir daudz vienlīdzīgāks.
30. attēlā redzams, ka puse respondentu piekrīt piedāvātajam apgalvojumam. Trešdaļai
27,9% sporta speciālistu un 27,3% augstu sasniegumu sportistu par šo apgalvojumu viedokļa
nav, jo viņi norādījuši atbildi „ne piekrītu, ne nepiekrītu”. Vērā ņemams ir arī 31,3%
federāciju vadības pārstāvju viedoklis, kas norādījuši, ka nepiekrīt apgalvojumam, ka augstu
sasniegumu sportisti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta līmeņa)
sacensībās.
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30. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka augstu sasniegumu sportisti var
piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta līmeņa) sacensībās
No iepriekšminētā izriet, ka, ja atsevišķi apskatām respondentu grupas, kas nepiekrīt
piedāvātajam apgalvojumam, tad kopumā tieši federāciju vadības pārstāvji uzskata, ka
starptautisko (augsta līmeņa) sacensību skaits, kurās jaunie talanti un augstu sasniegumu
sportisti var piedalīties, ir nepietiekams.
Apgalvojumi: zinātniskie pētījumi tiek izplatīti starp treneriem un sporta organizācijām;
zinātniskiem pētījumiem un inovācijām augstu sasniegumu sportā ir pietiekams finansiālais
atbalsts; sporta zinātnes atbalsts tiek nodrošināts katrā augstu sasniegumu sporta attīstības
līmenī, raksturo faktoru „Zinātniskie pētījumi” un sniedz iespēju noskaidrot respondentu
viedokli.

31. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka zinātniskiem pētījumiem un
inovācijām augstu sasniegumu sportā ir pietiekams finansiālais atbalsts
Lai zinātniskie pētījumi tiktu veikti, zinātnei, tāpat kā augstu sasniegumu sportam, ir
nepieciešams finansiāls atbalsts. 31. attēlā redzams respondentu viedoklis par apgalvojumu,
ka zinātniskajiem pētījumiem un inovācijām augstu sasniegumu sportā ir pietiekams
finansiālais atbalsts.
Apgalvojumam pilnībā nepiekrīt (31,3%) un nepiekrīt (47,9%) lielākā daļa no federāciju
vadības pārstāvjiem, un tāpat arī apgalvojumam nepiekrīt lielākā daļa no sporta speciālistu –
53,4%. Lai arī lielākā daļa augstu sasniegumu sportistu šim apgalvojumam ne piekrīt, ne
115

nepiekrīt, 39,4% sportistu uzskata, ka finansiālais atbalsts zinātniskiem pētījumiem un
inovācijām ir nepietiekams.

32. attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumu, ka sporta zinātnes atbalsts tiek
nodrošināts katrā augstu sasniegumu sporta attīstības līmenī
Vairāk nekā puse, kas ir 54,3% sporta speciālistu uzskata, ka sporta zinātnes atbalsts
netiek nodrošināts katrā augstu sasniegumu sporta attīstības līmenī (32. attēls). Tāpat uzskata
arī 39,6% anketēto federāciju vadības pārstāvju. Lai arī 43,1% sportistu apgalvojumam ne
piekrīt, ne nepiekrīt, liela daļa sportistu (38,0%) tomēr, līdzīgi kā sporta speciālisti un
federāciju vadības pārstāvji – apgalvojumam nepiekrīt. Jāatzīmē, ka 25% federāciju vadības
pārstāvju pilnībā nepiekrīt apgalvojumam par sporta zinātnes atbalsta nodrošināšanu katrā
augstu sasniegumu sporta attīstības līmenī.
Izvērtējot atzīto federāciju vadības pārstāvju, sertificēto sporta speciālistu un augstu
sasniegumu sportistu viedokli par augstu sasniegumu sporta vadību Latvijā, var secināt:
1. Valsts līmenī sports nav pietiekami finansiāli atbalstīts (uzskata 56,3% federāciju
vadības pārstāvju; 49,5% sertificēto sporta speciālistu; 45,4% augstu sasniegumu sportistu).
Valsts līmenī augstu sasniegumu sports nav pietiekami finansiāli atbalstīts (uzskata
43,8% federāciju vadības pārstāvju; 46,6% sertificēto sporta speciālistu; 41,2% augstu
sasniegumu sportistu).
2. Augstu sasniegumu sporta attīstība valstī netiek plānota ilgtermiņā (uzskata 43,8%
federāciju vadības pārstāvju; 39,4% sertificēto sporta speciālistu; 37,5% augstu sasniegumu
sportistu).
3. Resursi tiek ieguldīti dažos sporta veidos, ņemot vērā to iespējas gūt panākumus
pasaules līmenī (uzskata 20,8% federāciju vadības pārstāvju; 26,0% sertificēto sporta
speciālistu; 18,1% augstu sasniegumu sportistu).
4. Augstu sasniegumu sportisti netiek iesaistīti augstu sasniegumu sporta politikas
plānošanā (uzskata 45,8% federāciju vadības pārstāvju; 38,9% sertificēto sporta speciālistu;
42,6% augstu sasniegumu sportistu).
5. Bērniem ir iespēja nodarboties ar sportu skolā, sporta stundās vai papildu
nodarbībās (uzskata 72,9% federāciju vadības pārstāvju; 64,4% sertificēto sporta speciālistu;
61,1% augstu sasniegumu sportistu).
6. Valstī lielākā daļa iedzīvotāju nenodarbojas ar fiziskām aktivitātēm (uzskata 60,4%
federāciju vadības pārstāvju; 55,3% sertificēto sporta speciālistu; 39,8% augstu sasniegumu
sportistu).
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7. Valstī nav politikas, lai uzlabotu talantu attīstību un sporta klubu/organizāciju
vadību (uzskata 64,6% federāciju vadības pārstāvju; 64,6% sertificēto sporta speciālistu;
40,3% augstu sasniegumu sportistu).
8. Valstī nav efektīvas talantu atlases sistēmas, lai iespējami liels skaits potenciālo
talantu tiek pamanīti vajadzīgajā laikā (laikus) (uzskata 58,3% federāciju vadības pārstāvju;
58,2% sertificēto sporta speciālistu; 52,3% augstu sasniegumu sportistu).
9. Jaunie talanti nesaņem daudzpusīgu atbalstu, lai attīstītos kā jaunie sportisti
augstākajā līmenī (uzskata 58,3% federāciju vadības pārstāvju; 57,7% sertificēto sporta
speciālistu; 45,4% augstu sasniegumu sportistu).
10. Jaunie talanti nesaņem valstiski koordinētu atbalstu treniņu un mācību apvienošanai
vidusskolā un vajadzīgo pamatizglītību (uzskata 52,1% federāciju vadības pārstāvju; 40,4%
sertificēto sporta speciālistu; 35,6% augstu sasniegumu sportistu).
11. Valstī ir koordinēta atbalsta programma augstu sasniegumu sportistiem (uzskata
29,2% federāciju vadības pārstāvju; 27,9% sertificēto sporta speciālistu; 31,0% augstu
sasniegumu sportistu).
12. Augstu sasniegumu sportistiem netiek nodrošināts finansiāls atbalstu no valsts,
beidzot savu sportisko karjeru (uzskata 52,1% federāciju vadības pārstāvju; 52,4% sertificēto
sporta speciālistu; 44,9% augstu sasniegumu sportistu).
13. Augstu sasniegumu sportistiem netiek nodrošināta prioritāra pieeja sporta centriem
jebkurā laikā (uzskata 43,8% federāciju vadības pārstāvju; 39,4% sertificēto sporta
speciālistu; 35,6% augstu sasniegumu sportistu).
14. Valstī ir speciāls finansējums augstu sasniegumu sporta būvēm un to renovācijai
(uzskata 44,0% federāciju vadības pārstāvju; 11,5% sertificēto sporta speciālistu; 13,9%
augstu sasniegumu sportistu).
15. Valstī ir nepietiekams skaits pieredzējušu augstu sasniegumu sportistu (uzskata
56,3% federāciju vadības pārstāvju; 32,7% sertificēto sporta speciālistu; 31,9% augstu
sasniegumu sportistu).
16. Treneru ikmēneša ienākumi nav pietiekami, lai segtu ikdienas izdevumus (uzskata
52,1% federāciju vadības pārstāvju; 42,8% sertificēto sporta speciālistu; 46,8% augstu
sasniegumu sportistu).
17. Augstu sasniegumu sporta treneri nesaņem atbalstu dzīvei pēc trenera karjeras
(uzskata 60,4% federāciju vadības pārstāvju; 53,8% sertificēto sporta speciālistu; 45,4%
augstu sasniegumu sportistu).
18. Augstu sasniegumu sportisti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta
līmeņa) sacensībās (uzskata 50,0% federāciju vadības pārstāvju; 50,0% sertificēto sporta
speciālistu; 49,5% augstu sasniegumu sportistu).
19. Zinātniskiem pētījumiem un inovācijām augstu sasniegumu sportā nav pietiekams
finansiālais atbalsts (uzskata 47,9% federāciju vadības pārstāvju; 53,4% sertificēto sporta
speciālistu; 39,4% augstu sasniegumu sportistu).
20. Sporta zinātnes atbalsts netiek nodrošināts katrā augstu sasniegumu sporta attīstības
līmenī (uzskata 39,6% federāciju vadības pārstāvju; 54,3% sertificēto sporta speciālistu;
38,0% augstu sasniegumu sportistu).
3.3.2. Augstu sasniegumu sporta attīstības priekšnosacījumu analīze
3.2.2.1. Atzīto federāciju vadības pārstāvju viedokļa faktoru analīze
Sportista sniegums sacensībās ir neskaitāmu priekšnosacījumu kombinācijas rezultāts.
Lai izvērtētu, kādus priekšnosacījums nepieciešams attīstīt, ir jāizvērtē esošā situācija.
Faktoru analīzes metode izmantota, lai apstrādātu pētījuma aptaujā iegūtos rezultātus un
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noskaidrotu faktorus, kurus atzīto federāciju vadības pārstāvji, sertificētie sporta speciālisti un
augstu sasniegumu sportisti uzskata par nepietiekami attīstītiem valstī. Balstoties uz
priekšnosacījumu novērtējumu, ir iespējams sniegt ieteikumus augstu sasniegumu sporta
vadības attīstīšanai Latvijā un sekmēt panākumu gūšanu starptautiskajās sacensībās.
Faktoru analīzes tradicionālie aprēķinu posmi tika izpildīti, izmantojot statistikas
datorprogrammu RStudio (R Core Team, 2016). „Psych” paka tika pielietota, lai veiktu
faktoru analīzi (Revelle, 2016).
Veiktajā pētījumā mainīgie ir aptaujas anketā iekļautie apgalvojumi par dažādiem no
valdības puses ietekmējamiem procesiem, darbībām, sistēmas raksturojumiem, kas procesa
rezultātā ietekmē panākumu gūšanas iespējas augstu sasniegumu sportā starptautiskās
sacensībās.
Saskaņā ar Lasmaņa, Kangro un Pallant aprakstīto metodoloģiju (Lasmanis, Kangro
2004; Pallant, 2007) pirms faktoru analīzes tika pārbaudīta datu piemērotība, tas ir, tika
izveidota mainīgo (anketas apgalvojumu) korelācijas matrica un veikti vairāki testi.
Korelācijas matrica rāda, ka daudzu apgalvojumu savstarpējās korelācijas pārsniedz 0,4,
kas liecina, ka korelācija ir apmierinoša.
Tika veikts Kaizera–Maijera–Olkina un Bartleta sfēriskuma tests, lai noteiktu izlases
piemērotību faktoru analīzes veikšanai. Faktoru skaits tika izvēlēts, balstoties uz paralēlo
analīzi. Mainīgie ar svaru lielāku vai vienādu ar 0,4 tika saglabāti faktorā, savukārt mainīgie
ar svaru zem 0,4 tika izslēgti no datu kopas. Faktoru analīze tika atkārtota, līdz visiem
mainīgajiem svars bija vienāds ar vai lielāks nekā 0,4 vismaz vienā faktorā.
Apgalvojumi tika pakļauti izpētošajai galveno komponentu analīzei. Izmantojot galveno
komponentu analīzes metodi, pazīmes tiek sagrupētas pēc to ciešuma kompleksajos faktoros.
Atlasīto faktoru griešana jeb rotācija tika izpildīta ar datorprogrammu RStudio, izmantojot
Varimaks ar Kaizera normalizāciju rotācijas metodi.
Faktoru analīzes mērķis šajā gadījumā ir noteikt kompleksos faktorus, kuru skaits ir
mazāks nekā aptaujas anketas atlasīto apgalvojumu (mainīgo) skaits, bet kuri ir lineāri atkarīgi
no šiem 40 apgalvojumiem. Sagrupējot atlasītos apgalvojumus (pazīmes) pēc to faktoru svara,
iespējams identificēt un apzīmēt faktorus un interpretēt tos.
Faktoru analīze sākta ar atzīto federāciju vadības pārstāvju datiem un galveno
komponentu izdalīšanu (14. pielikums). Lai arī šīs respondentu grupas apjoms neatbilst
izvēlētās metodes veikšanai, pētījuma gaitā pieņemts lēmums neizslēgt no turpmākās datu
apstrādes nelielo grupu, bet, ņemt vērā, ka izlases apjoms ietekmē rezultātu stabilitāti, kā arī
nepieciešams pārbaudīt grupas rezultātu atbildību izvēlētajām datu apstrādes metodēm.
Federāciju vadības pārstāvju sākotnējiem datiem Kronbaha alfa vērtība ir 0,91. Tika
veikts Kaizera–Maijera–Olkina un Bartleta sfēriskuma tests, kur Kaizera–Maijera–Olkina
testa vērtība ir 0,81 un raksturo augstu izlases piemērotību faktoru analīzes veikšanai. Bartleta
sfēriskuma tests sasniedz statistisko nozīmību (p<0,05), kas norāda uz to, ka izvēlētie anketas
apgalvojumi, kā mainīgie, ir piemēroti faktoru analīzes veikšanai.
Faktoru skaits izvēlēts, balstoties uz īpašvērtību analīzi (17. pielikums). Divu faktoru
īpašvērtības atrodas ievērojami virs vērtības 1, t.i., faktoru izdalīšana tika veikta ar šādu
nosacījumu. Galveno komponentu korelācijas matricas īpašvērtību grafiskais attēlojums (33.
attēls) sniedz uzskatāmu informāciju par izdalīto faktoru īpašvērtībām.
Tātad 40 skalu (n=48) optimālais modelis ir divu faktoru modelis.
Izmantojot paralēlo analīzi un Varimaks ar Kaizera normalizāciju rotācijas metodi,
atlasītie apgalvojumi (mainīgie) pēc to faktora svara tika attiecināti uz atsevišķu faktoru.
Faktoru struktūra tika iegūta pēc trešās faktoru analīzes.
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Īpašvērtība

Faktoru skaits

33. attēls. Izdalīto faktoru īpašvērtību grafiskais attēlojums
(n=48, atzīto federāciju vadības pārstāvji)
Faktoru analīzes rezultātā tika iegūti divi faktori. Iegūtos rezultātus var apkopot divās
sporta vadības faktoru grupās, kur katrs no tiem ir nozīmīgs un papildina viens otru. Iegūtie
divi faktori izskaidro 39% no kopējās dispersijas daļas. Šos faktorus raksturojošie rādītāji
redzami 30. tabulā.
30. tabula
Atzīto federāciju vadības pārstāvju faktoru analīzes rādītāju aprakstošā summārā
dispersija
Aprakstošā summārā dispersija
Kronbaha alfa (Cronbah's alfa)
Izskaidrotā dispersijas daļa (proportion of
variance)
Kumulatīvais (cumulative of variance)
Izskaidrotā proporcija (proportion explained)
Kumulatīvā proporcija (cumulative proportion)

Faktors 1
0,87

Faktors 2
0,83

0,21

0,18

0,21
0,54
0,54

0,38
0,46
1,00

Faktoram Nr. 1 tika dots nosaukums „Sporta ilgtspējas attīstības sistēma”. Tas ietver
sevī 10 pazīmes ar svaru virs 0,4 par šādiem priekšnosacījumiem: 3 „sporta zinātne”, 2
„talantu identificēšana un attīstīšana”, 2 „sacensību sistēma”, 1 „sporta politikas organizācija
un struktūra”, „atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras”:
• sporta zinātnes atbalsts tiek nodrošināts katrā augstu sasniegumu sporta attīstības
līmenī (0,68);
• zinātniskie pētījumi tiek uzskaitīti, koordinēti un izplatīti starp treneriem un sporta
organizācijām (0,64);
• zinātniskiem pētījumiem un inovācijām augstu sasniegumu sportā ir pietiekams
finansiālais atbalsts (0,63);
• valstī ir efektīva talantu atlases sistēma, tādējādi iespējami liels skaits potenciālo
talantu tiek pamanīti vajadzīgajā laikā (laikus) (0,63);
• valstī ir koordinēta plānošana, lai palielinātu starptautisko sacensību, kas rīkotas
Latvijā, skaitu iespējami daudzos sporta veidos (0,56);
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• valstī augstu sasniegumu sporta attīstība tiek plānota ilgtermiņā (0,55);
• sportisti var saņemt atbalstu no valsts, beidzot savu sportisko karjeru, un ir adekvāti
sagatavoti dzīvei pēc sportiskās karjeras (0,55);
• valstiskā līmenī tiek koordinētas organizācijas, lai attīstītu efektīvu sistēmu jauno
talantu attīstībai viņu sporta veidos (0,53);
• valstī ir politika, lai uzlabotu talantu attīstību sporta klubos/organizācijās (0,49);
• valstī ir koordinēta ilgtermiņa plānošana sporta pasākumu organizēšanā un
finansēšanā (0,46);
Kronbaha alfa pirmajam faktoram ir 0,87.
Jāatzīmē, ka, jo lielāks ir pazīmes svars faktorā, jo mazāk attīstīts, tas valstī patlaban ir.
Kopumā pirmais faktors norāda uz šādiem trūkumiem valstī augstu sasniegumu sporta
vadībā:
• finansiālais atbalsts sporta zinātnes iesaistīšanai augstu sasniegumu sportā un
pētījumu veikšanai;
• organizāciju koordinēšana efektīvai jauno talantu identificēšanai un attīstīšanai;
• finansiālais atbalsts nacionālo un starptautisko sacensību organizēšanai ilgtermiņā;
• atbalsts sportistiem pēc sportiskās karjeras un
• augstu sasniegumu sporta attīstības plānošana ilgtermiņā.
No atzīto federāciju vadības pārstāvju viedokļa secināms, ka valstī augstu sasniegumu
sporta attīstība nav ilgtspējīga. Federāciju vadības pārstāvju viedoklis norāda uz būtiskiem
trūkumiem sporta attīstības plānošanā valstī. Tas, ka faktoru veido dažādi priekšnosacījumi,
nozīmē to, ka respondenti problēmu saista nevis tikai ar vienu, bet gan ar vārākām jomām
(piemēram, sporta vadība, talantu identificēšana, sacensības, sporta zinātne). Latvijas sporta
politikā netiek tik sīki izdalītas programmas „Sports” apakšprogrammas, tādejādi trūkumi
attiecināmi nevis tikai uz kādu apakšprogrammu, bet gan vairākām jomām.
Faktoru Nr. 2 „Atbalsts sportiskajai darbībai” veido septiņas pazīmes ar svaru virs
0,4, raksturojot šādus priekšnosacījumus – 4 „sacensību sistēma”, 1 „talantu identificēšana un
atbalstīšana”, 1 „finansējums sportam” un 1 „sporta politikas organizācija un struktūra”:
• augstu sasniegumu sportisti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta
līmeņa) sacensībās (0,80);
• sportisti saņem kompensāciju par izdevumiem, kas rodas, piedaloties starptautiskās
sacensībās (0,68);
• treneri saņem kompensāciju par izdevumiem, kas rodas, piedaloties starptautiskās
sacensībās (0,61);
• jaunie talanti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta līmeņa)
sacensībās attiecīgajā vecumā (0,61);
• jaunie talanti saņem daudzpusīgu atbalstu, ņemot vērā viņu vecumu un līmeni, lai
attīstītu viņus kā jaunos sportistus augstākajā līmenī (0,56);
• valsts līmenī augstu sasniegumu sportam ir pietiekams finansiālais atbalsts (0,46);
• augstu sasniegumu sportisti tiek iesaistīti augstu sasniegumu sporta politikas
plānošanā (0,44).
Kronbaha alfa otrajam faktoram ir 0,83.
Otrais faktors norāda uz to, ka valsts līmenī atbalsts sportiskajai darbībai ir
nepietiekams. Piedaloties sacensībās, sportistam un trenerim ir iespēja izvērtēt sniegumu,
sacensību rezultāts ir ieguldījuma treniņos atspoguļojums. Sasniegtais virza sportista darbību
un motivē attīstīties. Lai izvērtētu sportista spējas starptautiskā līmenī, nepieciešams
piedalīties attiecīgā līmeņa sacensībās. Piedaloties starptautiskās sacensībās, sportistam un
viņu pavadošajai komandai būtisks ir finansiāls atbalsts. Lai politiskie lēmumi būtu atbilstoši
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un sportistiem pieņemami, anketētie federāciju vadības pārstāvji norāda uz to, ka sporta
politikas plānošanā nepietiekami tiek iesaistīti augstu sasniegumu sportisti.
Ilgtspējīgu sporta attīstības sistēmu nodrošinās sabalansēts un koordinēts vairāku
iesaistīto pušu ieguldījums. Sporta ilgtspējā būtiska loma ir sporta zinātnei, jaunajiem
talantiem, sacensību iespējām un augstu sasniegumu sporta attīstības plānošanai ilgtermiņā,
attiecīgi nodrošinot augstu sasniegumu sportistus arī pēc tam, kad noslēdzas viņu sportiskās
gaitas. Atzīto federāciju vadības pārstāvju skatījumā minētie priekšnosacījumi sporta politikā
patlaban netiek sekmīgi vadīti.
Faktoru analīzes rezultātā iegūti divi faktori – „Sporta ilgtspējas attīstības sistēma” un
„Atbalsts sportiskajai darbībai” atzīto federāciju vadības pārstāvju skatījumā. Kronbaha alfa
koeficients un Kaizera–Maijera–Olkina kritērijs norāda uz spēcīgu tendenci un faktoru
analīzes veikšanas lietderību, tomēr iespējams, ka faktoru skaits būtu lielāks, ja lielāka būtu
respondentu grupa.

34. attēls. Federāciju vadības pārstāvju identificēto faktoru struktūras elementu saturs
un nozīmīgums
Faktoru analīzes rezultātā iegūtie divi faktori lielā mērā sevī ietver teorijā apkopotos
priekšnosacījumus. Federāciju vadības pārstāvju viedoklis liecina par to, ka, viņuprāt,
patlaban veiksmīgāk par pārējiem priekšnosacījumiem, kas tika apkopoti teorijā, tiek vadīti
priekšnosacījumi „līdzdalība sportā”, „sporta bāzes” un „sporta treneru nodrošinājums un
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trenera karjeras izaugsme”. Šādu secinājumu pamato tas, ka jauniegūtos faktorus neveido
augstāk minētos priekšnosacījumus raksturojošie apgalvojumi.
3.2.2.2. Sertificēto sporta speciālistu viedokļa faktoru analīze

Īpašvērtība

Sertificēto sporta speciālistu sākotnējiem datiem Kronbaha alfa ir 0,90. Tika veikts
Kaizera–Maijera–Olkina un Bartleta sfēriskuma tests, kur Kaizera–Maijera–Olkina testa
vērtība ir 0,81 un raksturo augstu izlases piemērotību faktoru analīzes veikšanai. Bartleta
sfēriskuma tests sasniedz statistisko nozīmību (p<0,05), kas norāda uz to, ka izvēlētie anketas
apgalvojumi, kā mainīgie, ir piemēroti faktoru analīzes veikšanai.

Faktoru skaits

35. attēls. Izdalīto faktoru īpašvērtību grafiskais attēlojums
(n=208, sertificētie sporta speciālisti)
Faktoru skaits izvēlēts, balstoties uz īpašvērtību analīzi (17. pielikums). Deviņu faktoru
īpašvērtības atrodas virs vērtības 1. Galveno komponentu korelācijas matricas īpašvērtību
grafiskais attēlojums (35. attēls) sniedz uzskatāmu informāciju par izdalīto faktoru
īpašvērtībām.
Tāpat kā iepriekš, arī šīs grupas datiem tika veikta paralēlā analīze, lai atrastu faktoru
skaitu. Kopumā faktoru analīze tika atkārtota trīs reizes – līdz visas vērtības bija virs 0,4 un
vairs nebija pamata izslēgt kādu apgalvojumu. Faktoru analīzē tika atrasti astoņi faktori.
Aplūkojot rādītājus pēc trešās faktoru analīzes, secināts, ka diviem faktoriem ir zems
Kronbaha alfa koeficients, kā rezultātā nolemts izslēgt šos faktorus veidojošos apgalvojumus
(Nr. 20; Nr. 21; Nr. 29 un Nr. 30) un veikt ceturto reizi faktoru analīzi. Pēc ceturtās faktoru
analīzes, veicot paralēlo analīzi, iegūti septiņi faktori. Apskatot datus, pamanīts ļoti augsts
svars 8. apgalvojumam (0,98), kurš viens pats raksturo atsevišķu faktoru, tādēļ veikta vēl
viena faktoru analīze, izslēdzot 8. apgalvojumu. Pēc piektās faktoru analīzes iegūti 6 faktori
(15. pielikums). 31. tabulā atspoguļota faktoru analīzes rādītāju aprakstošā summārā
dispersija.
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31. tabula
Sertificēto treneru faktoru analīzes rādītāju aprakstošā summārā dispersija
Aprakstošā summārā
Faktors Faktors Faktors Faktors Faktors Faktors
dispersija
1
2
3
4
5
6
Kronbaha alfa (Cronbah's
0,83
0,73
0,76
0,65
0,67
0,69
alfa)
Dispersijas daļa
0,14
0,09
0,09
0,06
0,06
0,06
(proportion of variance)
Kumulatīvais (cumulative
0,14
0,22
0,31
0,37
0,43
0,49
of variance)
Izskaidrotā proporcija
0,28
0,18
0,18
0,12
0,12
0,12
(proportion explained)
Kumulatīvā proporcija
0,28
0,46
0,64
0,76
0,88
1,00
(cumulative proportion)
Pēc piektās faktoru analīzes identificēti šādi faktori:
Faktoram Nr. 1 tika dots nosaukums „Talantu identifikācija un attīstīšana
ilgtspējīgai sporta attīstībai”. Tas aptver 8 pazīmes ar svaru virs 0,4 par šādiem
priekšnosacījumiem: 4 „talantu identificēšana un attīstīšana”, 2 „līdzdalība sportā”, 1 „sporta
politikas organizēšana un struktūra”, 1 „sacensību sistēma”. Visizteiktākais svars ir pazīmei
„Valstiskā līmenī tiek koordinētas organizācijas, lai attīstītu efektīvu sistēmu jauno talantu
attīstībai viņu sporta veidos” (0,74), kas norāda uz valstiski koordinētas, efektīvas talantu
attīstības sistēmas nepieciešamību. Pazīmei „Valstī ir koordinēta ilgtermiņa plānošana sporta
pasākumu organizēšanā un finansēšanā” svars ir 0,43, interpretējot faktoru, secināts, ka šajā
faktorā tam nav būtiskas ietekmes. Kronbaha alfa pirmajam faktoram ir 0,83.
Faktoru veidojošās pazīmes ar svaru virs 0,4:
• valstiskā līmenī tiek koordinētas organizācijas, lai attīstītu efektīvu sistēmu jauno
talantu attīstībai viņu sporta veidos (0,74);
• valstī ir efektīva talantu atlases sistēma, tādējādi iespējami liels skaits potenciālo
talantu tiek pamanīti vajadzīgajā laikā (laikus) (0,70);
• valstī ir politika, lai uzlabotu talantu attīstību sporta klubos/organizācijās (0,67);
• valstī augstu sasniegumu sporta attīstība tiek plānota ilgtermiņā (0,54);
• valstī ir politika, lai uzlabotu sporta klubu/organizāciju vadību (0,52);
• jaunie talanti saņem daudzpusīgu atbalstu, ņemot vērā viņu vecumu un līmeni, lai
attīstītu viņus kā jaunos sportistus augstākajā līmenī (0,52);
• jaunie talanti saņem valstiski koordinētu atbalstu treniņu un mācību apvienošanai
vidusskolā (12 – 16/18 gadi) un vajadzīgo pamatizglītību (nepieciešamības gadījumā
– agrīnā specializācijā) (0,51);
• valstī ir koordinēta ilgtermiņa plānošana sporta pasākumu organizēšanā un
finansēšanā (0,43).
Kopumā pirmais faktors norāda uz šādiem trūkumiem valstī augstu sasniegumu sporta
vadībā, kuri ietekmē panākumu gūšanu:
• efektīvas talantu identificēšanas un attīstīšanas sistēmas neesamība valstī, kā arī pēc
talantu identificēšanas netiek nodrošināts daudzpusīgs atbalsts jaunajiem talantiem;
• augstu sasniegumu sporta attīstības netiek plānota ilgtermiņā.
Pēc sporta speciālistu domām, nepieciešama sistēma, lai nodrošinātu sportu ar
jaunajiem talantiem. Jānodrošina talantu izaugsmes iespējas, lai nostiprinātu pēctecību sportā.
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Būtiskākais ir saprast to, ka stabilai un prognozējamai sporta nākotnei jauno sportistu attīstība
ir jāplāno ilgtermiņā.
Nākamajā faktorā visizteiktākais pazīmes svars ir apgalvojumam „Valsts līmenī augstu
sasniegumu sports ir pietiekami finansiāli atbalstīts” (0,75), un tas raksturo pēc kārtas otro
faktoru (Faktors Nr. 2), kuram dots nosaukums „Finansiālais atbalsts sportiskai darbībai”.
Šo faktoru veido kopumā četras pazīmes par šādiem priekšnosacījumiem: 2 „finansiālais
atbalsts” un 2 „atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras”. Kronbaha alfa
otrajam faktoram ir 0,73.
Faktoru veidojošās pazīmes:
• valsts līmenī augstu sasniegumu sportam ir pietiekams finansiālais atbalsts (0,75);
• valsts līmenī sports ir pietiekami finansiāli atbalstīts (0,59);
• augstu sasniegumu sports ir pilna laika darbs, un sportisti saņem finansiālu atbalstu,
kas ļauj pilnvērtīgi pievērsties tikai sportam (0,52);
• valstī ir koordinēta atbalsta programma augstu sasniegumu sportistiem (0,44).
Galvenokārt faktors norāda uz to, ka panākumu gūšanā liela nozīme ir valsts
finansējuma apjomam, lai tiktu nodrošināta sporta un augstu sasniegumu sporta attīstība.
Finansējums paredzēts, piemēram, iesaistīto organizāciju darbības nodrošināšanai. Sporta
speciālisti piekrīt, ka augstu sasniegumu sports ir pilna laika darbs, tādēļ atbalstam jābūt
tādam, lai arī sportists tiktu pilnvērtīgi nodrošināts un viņam papildus sportiskajai karjerai nav
jāstrādā vēl citu, algotu darbu.
Faktoru Nr. 3 „Zinātnes atbalsts sportam” veido četras pazīmes par šādiem
priekšnosacījumiem: 3 „sporta zinātne” un 1 „atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc
sportiskās karjeras”:
• zinātniskie pētījumi tiek izplatīti starp treneriem un sporta organizācijām (0,71);
• zinātniskiem pētījumiem un inovācijām augstu sasniegumu sportā ir pietiekams
finansiālais atbalsts (0,68);
• sporta zinātnes atbalsts tiek nodrošināts katrā augstu sasniegumu sporta attīstības
līmenī (0,57);
• ceturtais apgalvojums ar vērtību 0,41 par valsts atbalstu sportistiem pēc karjeras šajā
faktorā, kurš apzīmēts un interpretēts ar sporta zinātni, neuzrāda būtisku svaru.
Sporta zinātne panākumu sekmēšanā ieņem būtisku lomu arī sporta speciālistu
skatījumā. Pētījumus nepieciešams ne tikai veikt, bet arī uzskaitīt un izplatīt starp treneriem
un sporta organizācijām; ir jānotiek koordinētai informācijas apritei. Pēc sporta speciālistu
domām zinātniskiem pētījumiem un inovācijām augstu sasniegumu sportā ir nepietiekams
finansiālais atbalsts. Sporta speciālisti arī norādījuši uz to, ka patlaban sporta zinātnes atbalsts
katrā augstu sasniegumu sporta attīstības līmenī netiek nodrošināts. Inovācijas un tehnoloģijas
mūsdienās strauji attīstās, un, lai spētu noturēties attiecīgajā līmenī, ir jāseko līdzi sporta
zinātnes attīstībai. Kronbaha alfa trešajam faktoram ir 0,76.
Faktoru Nr. 4, kuram dots nosaukums „Finansējums dalībai sacensībās” veido trīs
pazīmes par „sacensību sistēmu”:
• sportisti saņem kompensāciju par izdevumiem, kas rodas, piedaloties starptautiskās
sacensībās (0,77);
• treneri saņem kompensāciju par izdevumiem, kas rodas, piedaloties starptautiskās
sacensībās (0,54);
• jaunie talanti saņem valstiski koordinētu atbalstu studiju un treniņu apvienošanai
augstākajā izglītībā (universitātes/koledžas līmenī) (0,44).
No sporta speciālistu viedokļa, piedalīšanās sacensībās ir apgrūtināta, ja netiek
nodrošināts nepieciešamais finansējums. Dalība sacensībās saistās ar vairākiem izdevumiem –
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dalības maksa, ceļš, dzīvesvieta, ēdināšana, apdrošināšana un citiem, kurus nepieciešams
kompensēt, ja izdevumi radušies sportistam vai trenerim. Ir būtiski, lai sacensībās var
piedalīties jaunie talanti, savukārt viņiem, pēc sporta speciālistu domām, ir nepieciešams
valstiski koordinēts atbalsts, lai būtu iespējams apvienot studiju un treniņu procesu, kurā
ietverta arī dalība sacensībās. Ceturtajam faktoram Kronbaha alfa ir 0,65.
„Treneru izglītības, kvalifikācijas un izaugsmes nodrošināšana” – šāds nosaukums
tika piešķirts piektajam faktoram (faktors Nr. 5), kuru veido trīs apgalvojumi par
priekšnosacījumu „sporta treneru nodrošinājums un trenera karjeras izaugsmes iespējas”:
• treneriem valstī ir pietiekami daudz iespēju, lai attīstītu viņu karjeru un viņi kļūtu par
pasaules līmeņa augstu sasniegumu sporta treneriem (0,74);
• valstī ir attīstīta treneru izglītības sistēma no zemākā līdz augstākajam līmenim
(0,63);
• valstī ir pietiekams skaits pieredzējušu augstu sasniegumu sporta treneru (0,47).
Pēc sporta speciālistu domām, valstī treneru izglītības sistēma nav pietiekami attīstīta,
ko apstiprina sporta speciālistu viedoklis par to, ka valstī nemaz nav pietiekami daudz iespēju,
lai to varētu izdarīt. Tas, savukārt rezultējas treneru iespējās attīstīties pasaules līmenī.
Jāsecina, ka pēc sporta speciālistu domām, valstī arī nav pietiekams skaits kvalificētu un
pieredzējušu augstu sasniegumu sporta treneru. Kronbaha alfa piektajam faktoram ir 0,67.
Faktors Nr. 6 „Attīstīta sporta infrastruktūra”, kura veidojošās pazīmes ir par sporta
bāzu funkcionalitāti (0,74) un kvalitāti (0,72), norāda uz atbilstošas sporta infrastruktūras
nozīmīgumu treniņu procesā. Sporta infrastruktūras rādītājs ir kvalitāte un funkcionalitāte.
Pēc sporta speciālistu domām, šis ir faktors, kuram valdībai, plānojot un vadot sporta nozari,
arī ir jāpievērš uzmanība. Kronbaha alfa astotajam faktoram ir 0,69.

36. attēls. Sporta speciālistu identificēto faktoru struktūras elementu saturs un
nozīmīgums
125

3.3.2.3. Augstu sasniegumu sportistu viedokļa faktoru analīze

Īpašvērtība

Aplūkojot un identificējot trešās respondentu grupas – augstu sasniegumu sportistu –
rezultātus faktoranalīzē, tika iegūti 9 faktori. Sportistu sākotnējiem datiem Kronbaha alfa ir
0,92. Arī šīs respondentu grupas datiem tika veikta paralēlā analīze, lai atrastu faktoru skaitu
(37. attēls). Faktoru skaits izvēlēts, balstoties uz īpašvērtību analīzi (17. pielikums) - deviņu
faktoru īpašvērtības atrodas virs vērtības 1.
Galveno komponentu korelācijas matricas īpašvērtību grafiskais attēlojums (37. attēls)
sniedz uzskatāmu informāciju par izdalīto faktoru īpašvērtībām (32. tabula).
Tika veikts Kaizera–Maijera–Olkina un Bartleta sfēriskuma tests, kur Kaizera–Maijera–
Olkina testa vērtība ir 0,83 un raksturo augstu izlases piemērotību faktoru analīzes veikšanai.
Bartleta sfēriskuma tests sasniedz statistisko nozīmību (p<0,05), kas norāda uz to, ka izvēlētie
anketas apgalvojumi, kā mainīgie, ir piemēroti faktoru analīzes veikšanai.

Faktoru skaits

37. attēls. Izdalīto faktoru īpašvērtību grafiskais attēlojums
(n=216, augstu sasniegumu sportisti)
Arī šīs grupas datiem tika veikta paralēlā analīze, lai atrastu faktoru skaitu. Kopumā
faktoru analīze tika atkārtota trīs reizes – līdz visas vērtības bija virs 0,4 un vairs nebija
pamata izslēgt kādu apgalvojumu. Faktoru analīzē tika atrasti deviņi faktori. Aplūkojot
rādītājus pēc trešās faktoru analīzes, secināts, ka devītajam faktoram ir samērā zems
Kronbaha alfa koeficients, kas arī sagādā problēmas faktoru interpretēt. Nolemts izslēgt šo
faktoru veidojošos apgalvojumus (Nr. 3 un Nr. 5) un veikt ceturto faktoru analīzi. Pēc ceturtās
faktoru analīzes, veicot paralēlo analīzi, iegūti astoņi faktori (16.pielikums). 32. tabulā
atspoguļota faktoru analīzes rādītāju aprakstošā summārā dispersija.
32. tabula
Augstu sasniegumu sportistu faktoru analīzes rādītāju aprakstošā summārā dispersija
Aprakstošā
summārā
dispersija
Kronbaha
alfa
(Cronbah's
alfa)

Faktors Faktors Faktors Faktors Faktors Faktors Faktors Faktors
1
2
3
4
5
6
7
8

0,86

0,70

0,75

0,81
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0,79

0,61

0,72

0,74

32. tabulas turpinājums
Aprakstošā
Faktors Faktors Faktors Faktors Faktors Faktors Faktors Faktors
summārā
1
2
3
4
5
6
7
8
dispersija
Dispersijas
daļa
0,14
0,07
0,07
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
(proportion
of variance)
Kumulatīvais
0,14
0,21
0,28
0,34
0,39
0,44
0,5
0,55
(cumulative
of variance)
Izskaidrotā
proporcija
0,26
0,13
0,12
0,11
0,10
0,10
0,10
0,09
(proportion
explained)
Kumulatīvā
proporcija
0,26
0,39
0,51
0,62
0,72
0,81
0,91
1,00
(cumulative
proportion)
Pēc ceturtās faktoru analīzes identificēti šādi faktori:
Faktoram Nr. 1 tika dots nosaukums „Talantu identifikācija un attīstīšana
ilgtspējīgai sporta attīstībai”. Tas ietver sevī 7 pazīmes ar svaru virs 0,4 par šādiem
priekšnosacījumiem: 4 „talantu identificēšana un attīstīšana”, 2 „līdzdalība sportā”, 1 „sporta
politikas organizēšana un struktūra”:
• valstī ir efektīva talantu atlases sistēma, tādējādi iespējami liels skaits potenciālo
talantu tiek pamanīti vajadzīgajā laikā (laikus) (0,78);
• valstiskā līmenī tiek koordinētas organizācijas, lai attīstītu efektīvu sistēmu jauno
talantu attīstībai viņu sporta veidos (0,76);
• valstī ir politika, lai uzlabotu talantu attīstību sporta klubos/organizācijās (0,74);
• valstī ir politika, lai uzlabotu sporta klubu/organizāciju vadību (0,70);
• jaunie talanti saņem daudzpusīgu atbalstu, ņemot vērā viņu vecumu un līmeni, lai
attīstītu viņus kā jaunos sportistus augstākajā līmenī (0,59);
• jaunie talanti saņem valstiski koordinētu atbalstu treniņu un mācību apvienošanai
vidusskolā (12 – 16/18 gadi) un vajadzīgo pamatizglītību (nepieciešamības gadījumā
– agrīnā specializācijā) (0,51);
• valstī augstu sasniegumu sporta attīstība tiek plānota ilgtermiņā (0,46);
Kronbaha alfa pirmajam faktoram ir 0,86.
Augstu sasniegumu sportistu gadījumā, pirmo identificēto faktoru salīdzinot ar
sertificēto sporta speciālistu pirmo faktoru, pastāv tikai neliela atšķirība faktorus veidojošajās
pazīmēs. Attiecīgi faktoriem dots vienāds nosaukums, jo to saturu veido vieni un tie paši
apgalvojumi. Sportistu gadījumā pazīme „valstī ir koordinēta ilgtermiņa plānošana sporta
pasākumu organizēšanā un finansēšanā” netika iekļauta faktorā, bet sporta speciālistu
gadījumā pazīme (svars 0,43) būtiski neietekmēja faktoru. Jāsecina, ka gan sertificētie sporta
speciālisti, gan augstu sasniegumu sportisti norāda uz būtisko talantu identifikācijas un
attīstīšanas lomu ilgtspējīgā sporta attīstībā. Talantu identifikācijas un attīstīšanas būtiskumu
un nepieciešamību sakārtot šo faktoru atzinuši arī federāciju vadības pārstāvji.
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Arī otrais identificētais faktors (faktors Nr. 2) sakrīt ar sporta speciālistu viedokli, tādēļ
tam tika dots tāds pats nosaukums „Finansiālais atbalsts sportiskai darbībai”. Faktoru
veido 4 apgalvojumi ar svaru virs 0,4, raksturojot šādus priekšnosacījumus: 2 „finansiālais
atbalsts” un 2 „atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras”.
Faktora saturu veidojošie apgalvojumi:
• valsts līmenī augstu sasniegumu sportam ir pietiekams finansiālais atbalsts (0,80);
• valsts līmenī sports ir pietiekami finansiāli atbalstīts (0,53);
• augstu sasniegumu sports ir pilna laika darbs, un sportisti saņem finansiālu atbalstu,
kas ļauj pilnvērtīgi pievērsties tikai sportam (0,49);
• valstī ir koordinēta atbalsta programma augstu sasniegumu sportistiem (0,42).
Kronbaha alfa astotajam faktoram ir 0,70.
Arī šajā gadījumā faktors norāda uz finansējuma augstu sasniegumu sportam un
sportam kopumā būtiskumu. Augstu sasniegumu sports ir pilna laika darbs, tādēļ atbalstam
jābūt tādam, lai arī sportists tiktu pilnvērtīgi nodrošināts un viņam papildus sportiskajai
karjerai nav jāstrādā vēl citu, algotu darbu. Šajā gadījumā būtisks ir tiešais finansējums, kuru
saņem pats sportists, lai nodrošinātu sev ikdienas iztiku.
Faktoru Nr. 3 „Zinātnes atbalsts sportam” veido trīs apgalvojumi par
priekšnosacījumu „sporta zinātne”:
• zinātniskiem pētījumiem un inovācijām augstu sasniegumu sportā ir pietiekams
finansiālais atbalsts (0,77);
• sporta zinātnes atbalsts tiek nodrošināts katrā augstu sasniegumu sporta attīstības
līmenī (0,64);
• zinātniskie pētījumi tiek uzskaitīti, koordinēti un izplatīti starp treneriem un sporta
organizācijām (0,57).
Kronbaha alfa trešajam faktoram ir 0,75.
Arī trešais faktors sakrīt ar sporta speciālistu viedokli. Faktoru veidojošajās pazīmēs
atšķirīga ir tikai viena pazīme, kura neuzrāda būtisku svaru faktora interpretācijā. Augstu
sasniegumu sportistu gadījumā faktoru par zinātnes atbalstu sportam neveido apgalvojums
„sportisti var saņemt atbalstu no valsts, beidzot savu sportisko karjeru, un ir adekvāti
sagatavoti dzīvei pēc sportiskās karjeras”.
Kopumā identificētais faktors norāda uz problēmu zinātniskajiem pētījumiem un
inovācijām atvēlētā finansējuma apmērā. Kā arī uz to, ka zinātniskie pētījumi ir jāveic katrā
augstu sasniegumu sporta attīstības līmenī un ar pētījumu rezultātiem nepieciešams
iepazīstināt sportā iesaistītās personas.
Faktoram Nr. 4 tika dots nosaukums „Finansējums dalībai sacensībās”. Identificētais
faktors sakrīt ar sporta speciālistu viedokli. Faktoru veido divi apgalvojumi par „sacensību
sistēmu”:
• sportisti saņem kompensāciju par izdevumiem, kas rodas, piedaloties starptautiskās
sacensībās (0,77);
• treneri saņem kompensāciju par izdevumiem, kas rodas, piedaloties starptautiskās
sacensībās (0,73);
Kronbaha alfa iegūtajam faktoram ir 0,81.
Sportistu gadījumā faktoru veido divas pazīmes, savukārt – sporta speciālistu gadījumā
– trīs pazīmes. Atšķirīga ir pazīme „jaunie talanti saņem valstiski koordinētu atbalstu studiju
un treniņu apvienošanai augstākajā izglītībā (universitātes/koledžas līmenī)”, kura augstu
sasniegumu sportistu rezultātos neuzrādīja tik būtisku pazīmes svaru, lai veidotu faktora
saturu.
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Faktors „Finansējums dalībai sacensībās” norāda uz nepieciešamību pievērst uzmanību
izdevumu apmēram un to segšanai saistībā ar dalību starptautiskās sacensībās. Bieži vien
šķērslis dalībai starptautiskās sacensībās ir finansējuma trūkums
Faktoram Nr. 5 tika dots nosaukums „Sporta infrastruktūras datubāze”. Šis ir viens
no identificētajiem faktoriem, kurš nesakrīt ar sporta speciālistu gadījumā identificētajiem
faktoriem. Faktoru par sporta infrastruktūras datubāzi veido 2 apgalvojumi par
priekšnosacījumu „sporta bāzes”:
• valstī ir datubāze, kurā uzskaitīts sporta bāzu noslogojums un kvalitāte (0,97);
• valstī ir datubāze, kurā uzskaitīta augstu sasniegumu sporta bāzu pieejamība un
kvalitāte (0,52).
Kronbaha alfa piektajam faktoram ir 0,79.
Identificētais faktors norāda uz to, ka, vai nu sportisti nav informēti par valstī esošo
sporta bāzu reģistru, vai arī informācija, kas reģistrā atrodama, – ir nepietiekama. Ņemot vērā
apgalvojumus, kuri veido faktoru, jāsecina, ka sporta bāzu reģistru nepieciešams papildināt ar
informāciju par sporta bāzu noslogojumu un kvalitāti. Šāda informācija datubāzē ne tikai
sportistiem, bet arī ikvienam interesentam sniegtu iespēju izvēlēties savu treniņu vietu,
izvērtējot dažādus kritērijus.
Faktoru Nr. 6 „Treneru izglītības, kvalifikācijas un izaugsmes nodrošinājums”
sakrīt ar ceturto sporta speciālistu datu analīzē identificēto faktoru. Šo faktoru veido trīs
apgalvojumi par priekšnosacījumu „sporta treneru nodrošinājums un trenera karjeras
izaugsmes iespējas”:
• valstī ir attīstīta treneru izglītības sistēma no zemākā līdz augstākajam līmenim
(0,63);
• treneriem ir pietiekami daudz iespēju, lai attīstītu viņu karjeru un kļūtu par pasaules
līmeņa augstu sasniegumu sporta treneriem (0,54);
• valstī ir pietiekams skaits pieredzējušu augstu sasniegumu sporta treneru (0,46).
Kronbaha alfa septītajam faktoram ir 0,61.
Identificētais faktors liecina par to, ka sportistiem būtiska ir treneru izglītība,
kvalifikācija un arī izaugsme. Arī šis faktors sakrīt ar sporta speciālistu viedokli un, kā jau
iepriekš minēts, – ņemot vērā to, ka valstī nepastāv diferenciācija starp treneru kategorijām,
tas var būt iemesls motivācijas trūkumam, lai tiektos uz profesionālo izaugsmi. Jāņem vērā,
ka valstī daudzi treneri strādā bez trenera izglītību apliecinoša sertifikāta, tomēr kontroles
sistēma treneru profesijā nepastāv.
Faktoram Nr. 7 tika dots nosaukums „Sacensību iespējas”. Faktoru veido divi
apgalvojumi par priekšnosacījumu „sacensību sistēma”:
• augstu sasniegumu sportisti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta
līmeņa) sacensībās (0,70);
• jaunie talanti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta līmeņa)
sacensībās attiecīgajā vecumā (0,67).
Kronbaha alfa sestajam faktoram ir 0,72. Apgalvojumi, kuri veido šo faktoru, norāda uz
to, ka sportistiem ir būtiskas sacensību iespējas. Gan jaunajiem talantiem, gan sportistiem ir
nepieciešams piedalīties augsta līmeņa starptautiskās sacensībās, lai izvērtētu savas spējas un
attīstītos. Šīs pazīmes neveidoja faktoru iegūtajos datos, analizējot sporta speciālistu viedokli.
Savukārt, lai sportisti pilnvērtīgi sagatavotos sacensībām, – nepieciešams trenēties
atbilstošos apstākļos.
Faktoru Nr. 8 „Attīstīta sporta infrastruktūra” veido divi apgalvojumi par „sporta
bāzēm”, un identificētais faktors ir identisks sporta speciālistu viedoklim:
• sporta bāzes valstī ir kvalitatīvas (0,86);
• sporta bāzes valstī ir funkcionālas (0,60).
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Kronbaha alfa faktoram ir 0,74.
Identificētais faktors par sporta infrastruktūras funkcionalitāti un kvalitāti augstu
sasniegumu sportistu skatījumā valstī nav pietiekami attīstīts. Attīstītas sporta infrastruktūras
nozīmīgumu augstu sasniegumu sporta vadībā uzsvēruši arī sertificētie sporta speciālisti.
Faktors „Attīstīta sporta infrastruktūra” un to veidojošie faktori sakrīt ar sporta speciālistu
gadījumā interpretēto trešo faktoru.
Iegūtie astoņi faktori izskaidro 51% no kopējās dispersijas daļas.

38. attēls. Augstu sasniegumu sportistu identificēto faktoru struktūras elementu saturs
un nozīmīgums
Salīdzinot teorijā apkopotos priekšnosacījumus ar faktoru analīzē iegūtajiem
rezultātiem, secināms, ka respondentu grupas Latvijā darbojas dažādos kontekstos. Atzīto
federāciju vadības pārstāvju skatījums ir vispārinātāks, tas nav tik diferencēts kā sporta
speciālistu un augstu sasniegumu sportistu viedoklis. Situāciju sporta nozarē detalizētāk
raksturo tieši sporta speciālisti un augstu sasniegumu sportisti, kurus arī vistiešākā veidā
ietekmē valdības lēmumi.
Atlasītie faktori ļauj pievērst detalizētu uzmanību tiem aspektiem, kuri saistīti ar
panākumu sekmēšanu un ir ietekmējami no valsts sporta politikas plānotāju puses.
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3.3.3. Atvērtā jautājuma aksiālās kodēšanas rezultāti
Iepriekš veiktā zinātniskās literatūras un dokumentu analīze atklāj to, ka Latvijā viens
no sporta politikas pamatvirzieniem ir augstu sasniegumu sports ar mērķi nodrošināt, lai
augsta līmeņa sportisti un valsts izlases (t.sk. komandu sporta spēlēs) varētu sagatavoties un
startēt olimpiskajās spēlēs, pasaules spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī pasaules
līmeņa sporta spēlēs (sporta spēļu kvalifikācijas turnīros un finālsacensībās). Pretruna rodas
brīdī, kad dokumentos noteiktie mērķi un uzdevumi jāsasniedz. Dokumentu analīze un
pētījuma datu apkopojums atklāj, ka finansējums sportam un augstu sasniegumu sportam ir
nepietiekams; sporta politikas organizācija un struktūra neveicina komunikāciju starp
organizācijām un nenosaka konkrētas atbildības robežas; lielākā daļa iedzīvotāju nav fiziski
aktīvi; valstī nav izstrādāta talantu identifikācijas un attīstības sistēma; sportistiem ir
nepietiekams atbalsts karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras; ne visas sporta bāzes ir
kvalitātes prasībām atbilstošas un funkcionālas. Trenera karjeras izaugsmi nemotivē
neeksistējošā kontroles sistēma, bet par sacensību sistēmu konkrētā sporta veidā ir atbildīga
attiecīgā sporta veida federācija. Vāja un nekoordinēta ir zinātnes iesaiste sporta attīstībā.
Būtiskākos priekšnosacījumus augstu sasniegumu sporta attīstībā un panākumu gūšanā
ir uzskaitījuši vairāki pētnieki visā pasaulē, tomēr Latvijas aspektā svarīgi noskaidrot tieši
augstu sasniegumu sportā iesaistīto personu viedokli par to, kādus priekšnosacījumus par
būtiskākajiem uzskata viņi.
Anketas noslēgumā respondenti tika aicināti rakstveidā, brīvā formā atbildēt uz atvērto
jautājumu – „Kas, jūsuprāt, sekmēs panākumus augstu sasniegumu sportā?” Atbildes tika
saņemtas teksta veidā; pēc tam tika veikta teksta aksiālā kodēšana, balstoties uz teorētisko
noteicošo faktoru analīzi (Clumpner, 1994; Oakley, Green, 2001; Digel, 2005; De Bosscher,
2007; Houlihan, Green, 2008; Sotiriadou, Shilbury, 2009; Andersen, Tore Ronglan, 2012;
Singh, Dureja, 2014; Smolianov, 2014) un izstrādāto aksiālās kodēšanas kodu sistēmu:
• finansiālais atbalsts;
• sporta politikas organizācija un struktūra;
• līdzdalība sportā;
• talantu identificēšanas un attīstības sistēma;
• atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras;
• sporta bāzes;
• sporta treneru nodrošinājums un trenera karjeras izaugsme;
• sacensību sistēma;
• sporta zinātne.
Balstoties uz kodu biežumu, var secināt svarīgākās tendences respondentu grupās, kuras
saistītas ar augstu sasniegumu sporta vadību. Atzīto federāciju vadības pārstāvju nosauktie
panākumus sekmējošie faktori attēloti 39. attēlā.
Starp atzīto federāciju vadības pārstāvjiem kā būtiskākais faktors, kas uzlabos
panākumus augstu sasniegumu sportā, tiek minēts tieši faktors „sporta politikas organizācija
un struktūra” (25 reizes). Tiek uzsvērts „darbs starp federācijām, LOK, LSFP un IZM”,
„sporta organizāciju un valsts sadarbība”, „profesionālu treneru, federāciju, apvienību,
komiteju sadarbība un ieinteresēta, konstruktīva komunikācija”. Minētie piemēri no
federāciju vadītāju puses liecina par neskaidru atbildības un funkciju sadalījumu, kā arī par
komunikācijas trūkumu starp dažādām organizācijām.
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39. attēls. Atzīto federāciju vadības pārstāvju nosauktie panākumus sekmējošie faktori
(reizes)
Ilustrācijai – daži atzīto federāciju vadības pārstāvju izteikumi par panākumus
sekmējošiem faktoriem:
Respondents K: „1. Jānosaka vadošā sporta organizācija valstī; 2. Valsts pasūtījums
sportā; 3. Prioritāri atbalstāmie sporta veidi 8 gadu ciklā...” Respondenta minētās darbības
apvienojamas zem faktora „sporta politikas organizācija un struktūra.”
Respondents L: „Sportam, tāpat kā kultūrai, jābūt savai ministrijai. Lielāks
finansējums.”
Respondents M: „Ir jāizstrādā valstiskā līmenī ilgtermiņa programma, kā arī ir
jānodefinē prioritārie, olimpiskie sporta veidi. Ir vajadzīgs adekvāts finansējums. Tas pašlaik
ir gaužām zems.”
Federāciju vadības pārstāvju nosauktie panākumus sekmējošie faktori attēloti 33. tabulā,
kurā norādīta arī teorijā apkopoto priekšnosacījumu secība attiecībā pret federāciju vadības
pārstāvju nosaukto faktoru būtiskumu.
33. tabula
Federāciju vadības pārstāvju nosauktie panākumus sekmējošie faktori
Teorijās noteiktie faktori

Nosauktie faktori
1. Sporta politikas organizācija un
struktūra
2. Finansiālais atbalsts
3. Sporta bāzes
4. Sporta treneru nodrošinājums un
trenera karjeras izaugsme
4. Sporta zinātne
6. Atbalsts sportistiem karjeras laikā
un pēc sportiskās karjeras
6. Sacensību sistēma
8. Līdzdalība sportā
9. Talantu identifikācijas un attīstības
sistēma

1. Finansiālais atbalsts
2. Sporta politikas organizācija un struktūra
3. Līdzdalība sportā
4. Talantu identifikācijas un attīstības sistēma
5. Atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc
sportiskās karjeras
6. Sporta bāzes
7. Sporta treneru nodrošinājums un trenera
karjeras izaugsme
8. Sacensību sistēma
9. Sporta zinātne
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Izanalizējot iegūto informāciju par to, kas sekmēs panākumus augstu sasniegumu
sportā, var secināt, ka atzīto federāciju vadības pārstāvju vidū pastāv tendence – panākumus
augstu sasniegumu sportā sekmēs sporta politikas organizācijas un struktūras veiksmīga
funkcionēšana. Tikai pēc tam kā būtisks faktors tiek minēts finansējums, kas savukārt pamato
iepriekšminēto faktoru – ja starp organizācijām būs skaidri noteiktas atbildības robežas un
sadalīti pienākumi un ja tās strādās savstarpēji saskaņoti – tiks atbilstoši sadalīts un vadīts arī
finansējums. Kā nākamais faktors tiek norādīts sporta bāzes un sporta treneru nodrošinājums
un trenera karjeras izaugsme – šie faktori ir būtiski, lai sportists tiktu nodrošināts ar
kvalitatīvām treniņu iespējām. Vienlīdz bieži federāciju vadības pārstāvji ir minējuši treneru
nodrošinājumu un sporta zinātni, piešķirot būtisku lomu panākumu sekmēšanā arī sporta
zinātnei. Šajā sakarā var secināt, ka tieši treneriem un viņu izglītībai ir noteicoša loma sporta
zinātnes iesaistē panākumu sekmēšanā. Lai sportisti spētu pilnībā pievērsties savai
sportiskajai karjerai, nedomājot par papildu ienākumiem, lai sevi uzturētu un nodrošinātu – arī
atbalstu sportistiem karjeras un pēckarjeras laikā federāciju vadības pārstāvjuāvji uzskata par
nozīmīgu panākumu sekmēšanā. Sportists treniņos gatavojas, lai startētu sacensībās un
uzrādītu augstus rezultātus. Sniegums sacensībās sportistam un trenerim sniedz iespēju
izvērtēt paveikto un pieņemt tālākās rīcības plānus. Sacensību sistēmu kā būtisku panākumus
sekmējošu faktoru min arī federāciju vadības pārstāvji, lai arī retāk kā iepriekšminētos
faktorus. Visretāk tiek pieminēti tādi faktori kā līdzdalība sportā un talantu identifikācijas un
attīstības sistēma. Var secināt, ka federāciju vadības pārstāvji šos faktorus nesaista ar
panākumiem augstu sasniegumu sportā, kam par pamatu jāmin fakts, ka par prioritāriem
Latvijas sporta politikas virzieniem atzīta bērnu un jauniešu sporta un sports visiem attīstība.
Apkopojot iegūtos datus no sertificēto sporta speciālistu skatupunkta par to, kas sekmēs
panākumus augstu sasniegumu sportā (40. attēls), pirmkārt tiek minēts finansiālais atbalsts
(57 reizes), otrkārt – sporta treneru nodrošinājums un trenera karjeras izaugsme (54 reizes).
Kā trešais faktors 45 reizes tiek minēts sporta politikas organizācija un struktūra.

40. attēls. Sertificēto sporta speciālistu nosauktie panākumus sekmējošie faktori (reizes)
Daudzi minētie piemēri iekļauj vairākus faktorus, piemēram: „Naudas daudzums un
prioritāšu noteikšana”, „plānveidīgs darbs visos posmos. Sākot ar vadību treneriem un
audzēkņiem. Sportā un mākslā bez talanta jeb dabas dotiem rādītājiem grūti, bet, izvirzot
valstiskā līmenī lielus mērķus un plānveida darbu, ar reālu darbu katrā struktūrā un vienībā
var sasniegt rezultātus. Šveice, Dānija, Somija, Zviedrija, Islande.”
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Ilustrācijai – daži sertificēto sporta speciālistu izteikumi, kuri liecina par to, ka valstī
nepieciešams sakārtot sporta sistēmu, augstu sasniegumu sporta attīstību plānojot ilgtermiņā
un nosakot valsts prioritāros sporta veidus, tiem nodrošinot finansiālo atbalstu:
Respondents G: „Valsts sporta sistēmas izveide, kas pašreiz neeksistē; finansējums,
ilgtermiņa plānošana sportista rezultātu attīstībai”.
Respondents H: „Valstiski noteikti prioritārie sporta veidi un būtiski palielināts
finansiāls, materiāls, zinātnisks, akadēmisks atbalsts šīm jomām”.
Respondents I: „Pirmais, protams, ir cilvēka cienīgas algas sporta skolotājiem un
treneriem”.
Respondents J: „Daudz dotu treneru kvalitatīvāka sagatavošana, kā arī finansiālais
atbalsts, jo labāki treneri spēs novērtēt jaunos talantus, un tad šiem talantiem būs finansiālās
iespējas attīstīties arī sportā, jo pašlaik vairāk tiek novērots, ka iespējas ir tiem, kam ir
turīgākas ģimenes”.
Sporta speciālistu nosauktie panākumus sekmējošie faktori attēloti 34. tabulā, kurā
norādīta arī teorijā apkopoto priekšnosacījumu secība attiecībā pret sporta speciālistu
nosaukto faktoru būtiskumu.
34. tabula
Sertificēto sporta speciālistu nosauktie panākumus sekmējošie faktori
Nosauktie faktori
1. Finansiālais atbalsts
2. Sporta treneru nodrošinājums un
trenera karjeras izaugsme
3. Sporta politikas organizācija un
struktūra
4. Atbalsts sportistiem karjeras laikā
un pēc sportiskās karjeras
5. Talantu identifikācijas un attīstības
sistēma
6. Sporta bāzes
7. Līdzdalība sportā
8. Sacensību sistēma
9. Sporta zinātne

Teorijās noteiktie priekšnosacījumi
1. Finansiālais atbalsts
2. Sporta politikas organizācija un struktūra
3. Līdzdalība sportā
4. Talantu identifikācijas un attīstības sistēma
5. Atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc
sportiskās karjeras
6. Sporta bāzes
7. Sporta treneru nodrošinājums un trenera
karjeras izaugsme
8. Sacensību sistēma
9. Sporta zinātne

Finansiālais atbalsts (nosaukts 57 reizes) sporta speciālistu skatījumā ir būtiskākais no
faktoriem, kas sekmēs panākumus augstu sasniegumu sportā; kā pirmais šis faktors ir norādīts
arī starp teorijā apkopotajiem deviņiem priekšnosacījumiem. Pēc finansiālā atbalsta kā
nākamo būtiskāko faktoru sporta speciālisti visbiežāk (54 reizes) nosaukuši tieši sporta
treneru nodrošinājumu un trenera karjeras izaugsmi. Attiecīgi var secināt, ka sporta
speciālisti, ja tiek nodrošināts finansiālais atbalsts, spēj nodrošināt sekojošos panākumus
sekmējošos faktorus. Izanalizējot iegūto informāciju, secināms, ka sporta speciālistu iespējas
ietekmē ne tikai finansiālais atbalsts, bet arī faktors sporta politikas organizācija un struktūra.
Faktoru sporta politikas organizācija un struktūra, sporta speciālisti nosaukuši 45 reizes. Par
būtisku panākumu sekmēšanā sporta speciālisti uzskata arī faktoru atbalsts sportistiem
karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras. Šis faktors ietekmē sportista spēju pilnvērtīgi
pievērsties savai karjerai, neuztraucoties par citām ikdienas lietām. Atbildot uz jautājumu, kas
sekmēs panākumus augstu sasniegumu sportā, sporta speciālisti 29 reizes atkārto arī faktoru
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talantu identifikācijas un attīstības sistēma, tomēr neizceļot šī faktora būtiskumu tik bieži kā
iepriekš nosauktos faktorus. Tikai vienu reizi retāk (28 reizes) nosaukts faktors sporta bāzes,
kurš pēc biežuma nosaukts kā sestais būtiskākais faktors. Nosauktais faktors sakrīt ar teorijā
apkopoto priekšnosacījumu secību. Sertificēto sporta speciālistu skatījumā ne tik būtiska loma
panākumu sekmēšanā ir faktoriem līdzdalībai sportā, sacensību sistēma un sporta zinātne. No
nosauktajiem faktoriem var secināt, ka pietiekamā līmenī tie valstī patlaban tiek realizēti un
atšķirībā no iepriekš uzskaitītajiem faktoriem, pēdējiem trim nosauktajiem faktoriem
panākumu sekmēšanā, lai arī būtiska, tomēr ir mazāk ietekmējoša loma.
Augstu sasniegumu sportisti par būtiskāko faktoru – nosaucot to 70 reizes, pirmkārt,
uzskata sporta politikas organizāciju un struktūru, pamatojot savu viedokli ar to, ka
nepieciešams sakārtot sporta attīstības politiku valsts līmenī un arī nepieciešama labi
koordinēta ar sportu saistīto institūciju vadība un ciešāka mijiedarbība starp struktūrām un
sportistiem, jo komunikācijas trūkums patlaban ļoti lielu nozīmi spēlē augstākiem
panākumiem – neviens neko nezin un netiek informēts arī gana labi par visām iespējām, ja arī
tādas pastāv.
Otrkārt, nozīmīgs faktors, kas tika pieminēts 39 reizes, augstu sasniegumu sportistu
vidū ir tieši atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras. Šajā faktorā tiek
minēts dažāds atbalsts, piemēram, „lielāks atbalsts no federācijām”, kā arī „sportistu
vispusīga – gan fiziska, gan psiholoģiska, gan garīga attīstība”. „Atbalstīts ne tikai finanšu
ziņā, bet morāli caur mēdijiem un sporta reklamēšanu”.
Tikai pēc tam seko faktors par finansējumu – pietiekams finansiālais atbalsts (36
respondentu atbildes). Sportisti uzsver, ka panākumus veicinās „lielāks finansējums jebkurā
jautājumā”, un, ka „valstī jāiegulda finanses augstu sasniegumu sportā un jāattīsta augsta
līmeņa sports gan skolās, gan augstskolās.”

41. attēls. Augstu sasniegumu sportistu nosauktie panākumus sekmējošie faktori (reizes)
Ilustrācijai – daži raksturojošākie augstu sasniegumu sportistu izteikumi par to, kas
sekmēs panākumus augstu sasniegumu sportā:
Respondents A: „Vienotas struktūras izveide, kas sastāvētu no apakšvienībām, kas
atbildētu katra par savu sporta veidu, kā arī sporta attīstības politikas sakārtošana valsts
līmenī”.
Respondents B: „Noteikti komunikācijas trūkums patlaban ļoti lielu nozīmi spēlē
augstākiem panākumiem – neviens neko nezin un netiek informēts arī gana labi par visām
iespējām, ja arī tādas pastāv. Finansējums – tā trūkums traucē daudz vairāk laika pavadīt
treniņos, jo, lai varētu trenēties, ir papildus daudz jāstrādā (it sevišķi, – ja dzīvo viens pats un
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visi izdevumi jāsedz pašam); inventāru nākas arī pirkt katram pašam par saviem līdzekļiem
(neskaitot, ja ir sponsoru devums, bet tas arī katram spēlētājam atsevišķi) – apavi, nūjas
izmaksā diezgan uz vienu sezonu, nemaz nerunājot, ja sezonas laikā nākas salauzt kādu nūju”.
Respondents C: „Attiecīgs valsts finansējums un pārvalde. Sporta federāciju
darbinieku kompetence”.
Respondents D: „Sakārtota un atbildīga programma, kas kārtīgi izplānota. Godīgi
cilvēki pie stūres”.
Respondents E: „Manuprāt, valsts zaudē daudzus talantīgus sportistus nepietiekamo
finanšu dēļ (runāju par individuālajiem sporta veidiem), jo sportistiem ir papildus jāstrādā
darbavietā, lai segtu treniņu izmaksas, kaut kādā momentā sportists sāk domāt par to, ka
jāpievērš uzmanība dzīvei bez profesionālā sporta. Protams, nauda nevar būt izšķirošais
sportista karjerā, bet, ja mēs vēlamies augstus sasniegumus uz starptautiskas skatuves, tad
kaut kādā mērā sportistam ir jābūt komforta līmenī, lai, piedaloties attiecīgajās sacensībās,
sportists domā par izcīnītu augstāku vietu, nevis par to, vai sanāks nomaksāt visus rēķinus un
pabarot ģimeni. Arī valsts nav izstrādājusi sistēmu par to, ka sportista nostrādātās stundas
sporta zālē ir līdzvērtīgas tam pašam, ko cilvēki nostrādā ofisos u.tml.”.
Respondents F: „Lielāks valsts finansiālais individuālais atbalsts sportistiem! Lai
sportistam nebūtu jāstrādā, bet varētu pilnvērtīgi trenēties. To apgalvotu jebkurš augsta līmeņa
sportists!”
Šajās respondentu atbildēs un viedokļa izskaidrojumos dominē nepieciešamība sakārtot
sporta un augstu sasniegumu sporta vadību valstī, kuru ietekmē struktūra un darbinieku
kompetence. Būtisks ir arī finansējums, tā koordinēšana.
35. tabula
Augstu sasniegumu sportistu nosauktie panākumus sekmējošie faktori
Nosauktie faktori

Teorijās noteiktie priekšnosacījumi

1. Sporta politikas organizācija un
struktūra
2. Atbalsts sportistiem karjeras laikā
un pēc sportiskās karjeras
3. Finansiālais atbalsts
4. Sporta bāzes

1. Finansiālais atbalsts

5. Sporta treneru nodrošinājums un
trenera karjeras izaugsme
6. Talantu identifikācijas un attīstības
sistēma

5. Atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc
sportiskās karjeras
6. Sporta bāzes

6. Sporta zinātne
7. Līdzdalība sportā
8. Sacensību sistēma

2. Sporta politikas organizācija un struktūra
3. Līdzdalība sportā
4. Talantu identifikācijas un attīstības sistēma

7. Sporta treneru nodrošinājums un trenera
karjeras izaugsme
8. Sacensību sistēma
9. Sporta zinātne

Vairākkārt respondenti, atbildot uz atvērto jautājumu, min „prioritāšu noteikšanu”.
Ņemot vērā respondentu viedokli, jāatzīmē, ka arī IZM ir uzsāktas diskusijas par
nepieciešamību un lietderību noteikt Latvijā no valsts budžeta prioritāri atbalstāmos sporta
veidus, tādējādi koncentrējot sporta nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus un palielinot
ieguldīto līdzekļu efektivitāti (IZM, 2012a). Par prioritātēm vairākkārt rosinājis diskutēt arī
IZM valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs (2015. gada 14.
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janvārī prezentējot Sporta nozares aktualitātes – par valsts budžeta programmas 09.00.00
„Sports” sadalījumu 2015. gadā; 2016. gada 21. augustā sarunā ar aģentūru LETA; 2016. gada
11. decembra LTV raidījumā „De Facto”; 2017. gada 22. februāra intervijā laikrakstā
„Diena”). Savukārt 2017. gada 29. martā Latvijas Nacionālā sporta padome lēma, ka prioritāri
atbalstāmie ziemas sporta veidi augstu sasniegumu sporta līmenī, – ar visaugstāko potenciālu
izcīnīt medaļas XXIII Ziemas olimpikajās spēlēs Phjončhanā (Korejas Republika) ir bobslejs,
skeletons, kamaniņu sports un biatlons (LNSP, 2017c).
Izanalizējot iegūto informāciju par to, kādi faktori attīstīs augstu sasniegumu sportu, var
secināt, ka galvenais faktors ir „sporta politikas organizācija un struktūra”, norādījuši 24,3%
respondentu, kuri sniedza atbildi uz atvērto jautājumu. Nākamais faktors ir „finansiālais
atbalsts” (17,7%) un „sporta treneru nodrošinājums un trenera karjeras izaugsmes iespējas”
(14,8%). Tikai nedaudz mazāk (13,9%) tika izcelts un pieminēts „atbalsts sportistiem karjeras
laikā un arī pēc sportiskās karjeras”. 42. attēlā atspoguļots respondentu viedoklis par
būtiskākajiem faktoriem, kas sekmēs panākumus augstu sasniegumu sportā.

42. attēls. Respondentu viedoklis par panākumus augstu sasniegumu sportā sekmējošiem
faktoriem
Savukārt retāk tika pieminēti tādi faktori, kā „sporta zinātne”, „līdzdalība sportā” un
„sacensību sistēma”. Jāsecina, ka respondenti šos faktorus uzskata par panākumus augstu
sasniegumu sportā mazāk ietekmējošiem vai arī situāciju šajās jomās valstī vērtē ne tik
kritiski.
Balstoties uz atvērtā jautājuma analīzē iegūtajiem rezultātiem, secināms, ka augstu
sasniegumu sportisti uzskata, ka panākumus augstu sasniegumu sportā veicinās „sporta
politikas organizācija un struktūra”. Sporta vadības un struktūras nozīmīgumu panākumu
veicināšanā uzsver arī atzīto federāciju vadības pārstāvji. Savukārt sertificētie sporta
speciālisti par būtiskāko faktoru uzskata „pietiekamu finansiālo atbalstu.” No minētā izriet, ka
attiecīgie faktori ir arī būtiskākās lietas, kas pirmkārt sakārtojamas, lai attiecīgās respondentu
grupas spētu pilnvērtīgi funkcionēt, pildīt savus pienākumus. Katrai grupai var būt atšķirīgi
mērķi un uzdevumi, tomēr ikvienas rīcības rezultāts ir panākumi augstu sasniegumu sportā.
3.3.4. Panākumus sekmējoša augstu sasniegumu sporta vadības modeļa izstrāde
Teorijas daļā, analizējot literatūru, par augstu sasniegumu sporta būtību, ir secināts, ka
augstu sasniegumu sports ir tieši saistīts ar panākumu gūšanu un atbalstu sportistiem.
Panākumi augstu sasniegumu sportā sen vairs nav tikai individuāla sportista personīgais
mērķis. Savukārt sportiskais sniegums ir viens no augstu sasniegumu sporta vadības sistēmu
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un programmu efektivitātes rādītājiem, jo panākumi rodas no neskaitāmu faktoru
kombinācijas.
Pilnvērtīgi vadot un realizējot faktorus, kuri ietekmējami no sporta politikas plānotāju
puses ir iespējams sekmēt panākumu gūšanu augstu sasniegumu sportā. Tātad, pirmkārt, lai
varētu valstī attīstīt augstu sasniegumu sportu un sekmētu panākumu augstu sasniegumu
sportā gūšanu, valstī ir nepieciešama augstu sasniegumu sporta vadības sistēma. Vadības
sistēmas saturs jāveido faktoriem, kuri ir būtiski panākumu sekmēšanā un sistēmā atspoguļo
to vadīšanas secīgumu, vadības struktūru un svarīgākais – iesaistītajām organizācijām jāievēro
tām deleģētie uzdevumi.
Promocijas darbā, modeļa izveidē tika ņemti vērā zinātniskās literatūras pētījumi par
faktoriem, kuri sekmē panākumus augstu sasniegumu sportā un kurus var ietekmēt valdība.
Būtiskākos priekšnosacījumus augstu sasniegumu sporta attīstībā un panākumu gūšanā ir
uzskaitījuši vairāki pētnieki visā pasaulē, tomēr Latvijas aspektā svarīgi bija noskaidrot tieši
augstu sasniegumu sportā iesaistīto personu viedokli. Izanalizējot respondentu viedokli par
augstu sasniegumu sporta vadību Latvijā ir iespējams izvērtēt esošo situāciju un izstrādāt
panākumus augstu sasniegumu sportā sekmējošu vadības modeli, kā arī - rekomendācijas
modeļa īstenošanai.
Respondentu atbildes uz jautājumu par to, kas sekmēs panākumus augstu sasniegumu
sportā, liecina arī par jomām, kurām nepieciešams pievērst uzmanību, lai attīstītu sekmīgu to
darbību. Respondenti min nepieciešamību sakārtot sporta attīstības politiku valsts līmenī un,
ka ir nepieciešama labi koordinēta ar sportu saistīto institūciju vadība un ciešāka mijiedarbība
starp struktūrām un sportistiem, jo komunikācijas trūkumam ir ļoti liela nozīme panākumu
gūšanā. Arī attiecīgs valsts finansējums un pārvalde sekmēs panākumus augstu sasniegumu
sportā.
Lai noteiktu faktorus, kas ietekmējami no valdības puses un sekmē panākumus augstu
sasniegumu sportā, balstoties uz zinātniskās literatūras analīzi, tika konstruēta jauna anketa ar
vairākiem apgalvojumiem, kuri sākotnēji tika sadalīti deviņos blokos. Veicot faktoru analīzi,
tie savā starpā sarindojās, veidojot faktorus. Faktoru analīze tika veikta atsevišķi visām trīs
respondentu grupām. Par zemāko sadalījuma robežu tika noteiks apgalvojuma svars – 0,4.
Visu pantu svari ir pietiekami un zinātniski pamatoti – attiecīgi var tikt iekļauti faktoru saturā
un ir vērā ņemami panākumu augstu sasniegumu sportā sekmēšanā.
Darba pirmā un otrā uzdevuma īstenošana, faktoru analīzes un aksiālās kodēšanas
rezultāti ir būtiskākie dati panākumus sekmējoša vadības modeļa izstrādei. Izstrādātā modeļa
mērķis ir sekmēt panākumu gūšanu augstu sasniegumu sportā, realizējot katru no deviņiem
modeļa saturā iekļautajiem faktoriem. Modeļa lietotāji ir sporta politikas veidotāji un
īstenotāji.
Panākumus sekmējošs augstu sasniegumu sporta vadības modelis attēlots 43. attēlā un
sastāv no deviņiem zinātniski pamatotiem faktoriem. Šie faktori sekmē panākumus augstu
sasniegumu sportā – augstu sasniegumu sporta struktūras veidošana un organizēšana, augstu
sasniegumu sporta finansēšana, sportistu atbalstīšana karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras,
talantu identificēšanas un attīstīšanas sistēmas izveide, nozares nodrošināšana ar kvalificētiem
sporta speciālistiem un speciālistu nodrošināšana pēc karjeras, sporta bāzu materiāli tehniskā
nodrošināšana, sportistu dalības nacionālajās un starptautiskajās sacensībās nodrošināšana,
zinātnisko pētījumu sporta nozarē nodrošināšana un tautas sporta attīstīšana.
Turpmāk tiks izskaidrota minēto faktoru iekļaušana panākumus augstu sasniegumu sportā
sekmējošā modelī.
• Faktors Augstu sasniegumu sporta struktūras veidošana un organizēšana ir ļoti
svarīgs, modeļa saturu veidojošs faktors. Faktors modeļa saturā tika iekļauts, vadoties pēc
faktoru analīzes un aksiālās kodēšanas rezultātiem. Faktoru analīzē (3.2.2. nodaļa)
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apgalvojumi par sporta organizēšanu un struktūru veidoja kopumā četru identificēto faktoru
saturu. Apgalvojumi, kuri veido identificēto faktoru struktūru:
- valstī augstu sasniegumu sporta attīstība tiek plānota ilgtermiņā;
- augstu sasniegumu sportisti tiek iesaistīti augstu sasniegumu sporta politikas
plānošanā.
Aksiālās kodēšanas rezultātā (3.2.3. nodaļa) divas (atzīto sporta federāciju vadības
pārstāvji un augstu sasniegumu sportisti) no trīs respondentu grupām sporta politikas
organizēšanu un struktūru nosauca par būtiskāko faktoru, kas sekmēs panākumus augstu
sasniegumu sportā.
Saskaņā ar Certo S.C. (2003) plānošana ir primārā vadības funkcija, uz kuras pamata
tiek veidotas pārējās vadības funkcijas. Savukārt saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas
likumu – attīstību Latvijā plāno ilgtermiņā (līdz 25 gadiem) vai vidējā termiņā (līdz 7 gadiem)
(LR Saeima, 2009).

43. attēls. Panākumus sekmējošs augstu sasniegumu sporta vadības modelis
Patlaban spēkā esošais Latvijas sporta politikas plānošanas dokuments, kurš nosaka
valsts sporta politiku turpmākajiem septiņiem gadiem – turpmākajiem diviem olimpiskajiem
cikliem ir Sporta politikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam (LR MK, 2013). Valstī
augstu sasniegumu sporta attīstību nepieciešams plānot ilgtermiņā (sākot no 8 gadiem).
Pētījuma gaitā neizdevās noteikt vienu, par augstu sasniegumu sporta attīstību valstī
atbildīgo organizāciju. Izglītības un zinātnes ministrija ir par sporta nozari atbildīgā valsts
pārvaldes iestāde. Savukārt ik gadu vairāk nekā pusi no valsts finansējuma valsts uztic
nevalstiskajām sporta organizācijām valsts deleģēto un Sporta likumā noteikto uzdevumu
veikšanai. Sporta likums nosaka sporta organizēšanas un attīstības vispārīgos un tiesiskos
pamatus Latvijā. Likums sporta veida un tātad arī augstu sasniegumu sporta attīstību faktiski
uztic nevalstiskajām organizācijām – sporta federācijām (LR Saeima, 2002).
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Valsts labāko sportistu dalību olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās
starptautiskajās un reģionālajās kompleksajās sacensībās nodrošina biedrība „Latvijas
Olimpiskā komiteja”. Savukārt organizatoriski un finansiāli, ar mērķi uzlabot treniņu darba
kvalitāti, kas varētu nodrošināt augstas klases rezultātu sasniegšanu oficiālās starptautiskās
sacensībās, Latvijas labākos sportistus atbalsta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas
Olimpiskā vienība”. Tomēr, kā jau iepriekš tika secināts – netiek noteikta konkrēta, par augstu
sasniegumu sporta attīstību valstī atbildīgā organizācija.
Efektīvu iesaistīto organizāciju darbu nodrošina laba komunikācija starp tām un
skaidri noteiktas iesaistīto pušu atbildības robežas, lai nenotiktu deleģēto uzdevumu
pārklāšanās. Lai organizācijas spētu strādāt efektīvi, būtiska ir arī darbinieku kvalifikācija.
Tikai tad, kad ir noteikta organizāciju atbildība augstu sasniegumu sporta attīstībā – var notikt
resursu dalīšana. Savukārt, lai dalot resursus tiktu pārstāvētas arī sportistu un treneru intereses
– nepieciešams sporta politikas plānošanā iesaistīt visas ieinteresētās puses – gan plānotājus,
gan tos, kurus šie plāni ietekmēs.
Augstu sasniegumu sporta struktūras veidošana un organizēšana ir būtiskākais faktors
panākumu augstu sasniegumu sportā sekmēšanā, jo tas, kā augstu sasniegumu sports valstī
tiks vadīts atspoguļosies sportistu rezultātos.
• Augstu sasniegumu sporta finansēšana ir redzamākais un izmērāmākais valsts
ieguldījumu augstu sasniegumu sportā rādītājs. Faktors modeļa saturā tika iekļauts, vadoties
pēc faktoru analīzes un aksiālās kodēšanas rezultātiem. Faktoru analīzes rezultātā (3.2.2.
nodaļa) apgalvojumi par finansējumu sportam un augstu sasniegumu sportam veidoja kopumā
trīs faktoru saturu. Apgalvojumi, kuri veido identificēto faktoru struktūru:
- valsts līmenī augstu sasniegumu sportam ir pietiekams finansiālais atbalsts;
- valsts līmenī sports ir pietiekami finansiāli atbalstīts.
Aksiālās kodēšanas rezultātā (3.2.3. nodaļa) secināts, ka sporta speciālisti finansējumu
sportam uzskata par būtiskāko faktoru panākumu sekmēšanā. Atzīto federāciju vadības
pārstāvji finansējuma nozīmīgumu ierindoja otrajā vietā, bet augstu sasniegumu sportisti –
trešajā vietā, uzskaitot faktorus, kas sekmēs panākumus augstu sasniegumu sportā.
Valstis, kuras augstu sasniegumu sportu nosaka kā valsts prioritāti – nodrošina labākas
treniņu un panākumu gūšanas iespējas saviem sportistiem. Latvijas sporta politikas
pamatnostādnēs definētais sporta politikas mērķis ir palielināt Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru,
kas vismaz 1-2 reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm. Kā arī par
prioritāriem sporta politikas virzieniem atzīta Bērnu un jauniešu sporta un Sports visiem
attīstība. Ik gadu mainās programmas sports apakšprogrammu skaits un, lai arī bērnu un
jauniešu sports un sports visiem ir prioritārais sporta politikas virziens, konkrēti nodalīt
prioritārajam virzienam piešķirtā finansējuma apmēru ik gadu ir apgrūtinoši. Valsts budžeta
programmas „Sports” apakšprogrammas ir savstarpēji saistītas un ietekmē, papildina viena
otru.
Šis faktors aptver kopējo valsts finansējumu augstu sasniegumu sporta attīstībai un
augstu sasniegumu sportā iesaistītajām organizācijām. Lai ilgtermiņā tiktu ievēroti visi modelī
iekļautie faktori, nepieciešams finansiāli nodrošināt par faktoru realizēšanu atbildīgo
organizāciju darbību.
Apakšprogrammā 09.21.00 „Augstas klases sasniegumu sports” finansējums
paredzēts, lai nodrošinātu talantīgo sportistu un nacionālo izlašu komandu (t. sk. sporta spēļu
komandu) sagatavošanos un piedalīšanos olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas
čempionātos (sporta spēļu atlases un finālturnīros), sniegtu atbalstu Latvijas sporta veterāniem
un bijušajiem olimpiešiem.
Apakšprogrammā „Augstas klases sasniegumu sports” prioritāri atbalsts tiek „Latvijas
Olimpiskās komitejas” (t.sk. TOP 50), „Latvijas Olimpiskās vienības” un „Latvijas Olimpiešu
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sociālā fonda programmām”. Jāsecina, ka atsaucoties uz pirmo modelī iekļauto faktoru – par
augstu sasniegumu sporta attīstību valstī atbildība būtu jāuzņemas attiecīgajām organizācijām,
kurām tiek prioritārais atbalsts apakšprogrammā „Augstas klases sasniegumu sports”.
• Nozares nodrošināšana ar kvalificētiem treneriem un treneru nodrošināšana pēc
karjeras.
Faktoru analīzes rezultātā (3.2.2. nodaļa) apgalvojumi par nozares nodrošināšanu ar
kvalificētiem treneriem un treneru nodrošināšanu pēc karjeras veido kopumā divu faktoru
saturu. Apgalvojumi, kuri veido identificēto faktoru struktūru:
- treneriem valstī ir pietiekami daudz iespēju, lai attīstītu viņu karjeru un viņi kļūtu par
pasaules līmeņa augstu sasniegumu sporta treneriem;
- valstī ir attīstīta treneru izglītības sistēma no zemākā līdz augstākajam līmenim;
- valstī ir pietiekams skaits pieredzējušu augstu sasniegumu sporta treneru.
Aksiālās kodēšanas rezultātā (3.2.3. nodaļa) faktors par sporta treneru nodrošinājumu un
trenera karjeras izaugsmi tika ierindots pēc nozīmīguma kopumā trešajā vietā. Sporta
speciālisti nozares nodrošināšanu ar kvalitatīviem treneriem un treneru nodrošināšanu
pēckarjeras vērtē kā ļoti būtisku faktoru panākumu gūšanā, ierindojot šo faktoru pēc
svarīguma uzreiz aiz finansiālā atbalsta nodrošināšanas.
Trenera loma sportista attīstīšanas procesā ir neizmērāma, jo viņa darbība ir tieši
saistīta ar sportista sagatavošanu. Trenerim, organizējot sportista treniņu procesu, ir
jānodrošina daudzpusīga sportista attīstība. Lai treneris spētu augstā līmenī veikt savus
pienākumus, ir nepieciešama kvalitatīva izglītība. Ikviens sportists vēlas trenēties pie izglītota,
atsaucīga un emocionāli nosvērta trenera, tādēļ nepieciešams treneriem nodrošināt dažādas
karjeras un kvalifikācijas attīstīšanas iespējas. Lai ikvienam sportistam būtu iespēja apmeklēt
kvalitatīvus treniņus kvalificēta trenera vadībā, nepieciešama kvalifikācijai atbilstoša
finansēšanas un līdz ar to arī treneru motivēšanas sistēma. Tāpat kā sportistiem, arī treneriem
pienāk laiks, kad karjera noslēdzas. Lai šai profesijai piesaistītu interesentus, nozīmīgas ir arī
pēc trenera karjeras pieejamās garantijas.
Prasības, lai iegūtu tiesības strādāt sporta nozarē Latvijā, ir noteiktas MK noteikumos.
Sertifikācija paredz trīs kategoriju sertifikātus: A; B un C kategorijas (sporta trenera)
sertifikāts. Tomēr šajos noteikumos netiek noteikta sporta speciālistu izglītības līmenim
atbilstoša atalgojuma diferenciācija, nedz arī izglītības uzraudzība un kontrole. Šādu nepilnību
rezultātā sporta speciālisti netiek motivēti nedz pievērsties šādai profesijai, nedz arī celt
attiecīgo kvalifikācijas līmeni. Kā vēl viens trūkums sporta speciālista kvalifikācijai jāmin
nenoteiktās pēc karjeras garantijas.
• Atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras. Faktoru analīzes
rezultātā (3.2.2. nodaļa) apgalvojumi par atbalstu sportistiem karjeras laikā un pēc sportiskās
karjeras veidoja kopumā trīs identificētos faktoru saturu. Apgalvojumi, kuri veido identificēto
faktoru struktūru:
- valstī ir koordinēta atbalsta programma augstu sasniegumu sportistiem;
- augstu sasniegumu sports ir pilna laika darbs, un sportisti saņem finansiālu atbalstu,
kas ļauj pilnvērtīgi pievērsties tikai sportam;
- sportisti var saņemt atbalstu no valsts, beidzot savu sportisko karjeru, un ir adekvāti
sagatavoti dzīvei pēc sportiskās karjeras.
Aksiālās kodēšanas rezultātā (3.2.3. nodaļa) secināts, ka augstu sasniegumu
sportistiem uzreiz pēc sporta politikas organizācijas un struktūras sakārtošanas, būtiskākais
faktors panākumu gūšanā ir tieši atbalsta nodrošināšana karjeras laikā un pēc sportiskās
karjeras.
Lai sportisti varētu pilnvērtīgi pievērsties tikai savai sportiskajai karjerai, karjeras
laikā nepieciešams viņus nodrošināt ne tikai finansiāli, bet sniedzot atbalstu arī no dažādu citu
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jomu speciālistu puses. Ne visi sportisti spēj nopelnīt līdzekļus iztikai ar sportošanu, kā arī
sportistam jāprot plānot savu ikdienu, apvienojot treniņus ar izglītības ieguvi. Tāpat sportistus
nepieciešams nodrošināt ar psihologu, fizioterapeitu, mediķu un uztura speciālistu
konsultācijām. Sportisti saņem arī masu mediju uzmanību, tādēļ arī komunikācijas prasmes ar
medijiem ir būtiski sportistos attīstīt. Beidzot sportisko karjeru sportistam ir jābūt gatavam
ikdienas dzīvei, šajā gadījumā nepieciešams nodrošināt sportistam pieeju dažādas jomas
speciālistiem – gan finanšu un karjeras konsultantiem, gan psihologiem, gan mediķiem un
citiem speciālistiem, atbilstoši sportista vajadzībām.
• Sporta bāzu materiāli tehniskā nodrošināšana. Faktoru analīzes rezultātā (3.2.2.
nodaļa) apgalvojumi par sporta bāzu nodrošināšanu veido kopumā četru identificēto faktoru
saturu. Apgalvojumi, kuri veido identificēto faktoru struktūru:
- valstī ir datubāze, kurā uzskaitīts sporta bāzu noslogojums un kvalitāte;
- valstī ir datubāze, kurā uzskaitīta augstu sasniegumu sporta bāzu pieejamība un
kvalitāte;
- sporta bāzes valstī ir kvalitatīvas;
- sporta bāzes valstī ir funkcionālas.
Aksiālās kodēšanas rezultātā (3.2.3. nodaļa) faktors par sporta bāzu nodrošināšanu tika
ierindots trešajā vietā atzīto federāciju vadības pārstāvju atbildēs.
Viens no priekšnoteikumiem, lai nodarbotos ar sportu un tātad – lai pastāvētu arī
bērnu un jauniešu, augstu sasniegumu un tautas sports, ir sporta bāze. Plānojot sporta
infrastruktūras attīstību valstī, jārēķinās ar sporta bāzu pieejamību (lokācija, pakalpojumu
cenas), kvalitāti un funkcionalitāti, kā arī sporta bāzes materiāli tehnisko nodrošinājumu
atbilstoši sporta veidam.
De Bosscher et al. pētījumā, kas 2007. gadā veikts sešās valstīs (Beļģijā, Kanādā,
Itālijā, Nīderlandē, Norvēģijā un Lielbritānijā) novērojusi to, ka augstu sasniegumu sportā
infrastruktūras plānošana ir attīstījusies jaunā manierē, kurā tiek ņemtas vērā sportista
vajadzības un komforts. Raugoties uz sportistu vajadzībām holistiskā perspektīvā – būtiski
pievērst uzmanību tam, lai sportists atrastos ģimenes un draugu tuvumā, kā arī ceļā uz un no
treniņiem pavadītais laiks būtu iespējami minimāls, un jānovērš sportista iespējamā ilgošanās
pēc mājām. Mūsdienās augstu sasniegumu sporta bāzu un atbalstošās infrastruktūras attīstība
balstās uz decentralizāciju un sportistu vajadzībām (piemēram, Lielbritānijā un Kanādā) (De
Bosscher et.al., 2007).
Šāda attīstīto valstu maniere neatbilst mazo valstu iespējām. Lielajās valstīs sporta
infrastruktūras attīstība var balstīties uz decentralizāciju, tomēr mazākās valstīs sporta bāzu
attīstībā būtiska ir tieši centralizācija. Jāpievērš uzmanība sporta nozarē nepieciešamo
organizāciju sistēmai – sadarbībai starp sporta bāzēm, augstskolām un zinātniskajām
laboratorijām, medicīnas iestādēm un sporta ārstiem, kā arī citiem pakalpojumu sniedzējiem.
Pēc iespējas jāsamazina laiks, kas tiek pavadīts pārvietojoties no vienas iestādes uz otru, lai
saņemtu nepieciešamos pakalpojumus.
• Talantu identificēšanas un attīstīšanas sistēmas izveide. Faktoru analīzes rezultātā
(3.2.2. nodaļa) apgalvojumi par talantu identificēšanu un attīstīšanu veido kopumā piecu
faktoru saturu. Apgalvojumi, kuri veido identificēto faktoru struktūru:
- valstī ir efektīva talantu atlases sistēma, tādējādi iespējami liels skaits potenciālo
talantu tiek pamanīti vajadzīgajā laikā (laikus);
- valstiskā līmenī tiek koordinētas organizācijas, lai attīstītu efektīvu sistēmu jauno
talantu attīstībai viņu sporta veidos;
- jaunie talanti saņem daudzpusīgu atbalstu, ņemot vērā viņu vecumu un līmeni, lai
attīstītu viņus kā jaunos sportistus augstākajā līmenī;
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- valstiskā līmenī tiek koordinētas organizācijas, lai attīstītu efektīvu sistēmu jauno
talantu attīstībai viņu sporta veidos;
- jaunie talanti saņem valstiski koordinētu atbalstu treniņu un mācību apvienošanai
vidusskolā (12 – 16/18 gadi) un vajadzīgo pamatizglītību (nepieciešamības gadījumā
– agrīnā specializācijā);
- jaunie talanti saņem valstiski koordinētu atbalstu studiju un treniņu apvienošanai
augstākajā izglītībā (universitātes/koledžas līmenī).
Aksiālās kodēšanas rezultātā (3.2.3. nodaļa) faktors par talantu identifikācijas un
attīstīšanas sistēmu netika ierindots starp svarīgākajiem faktoriem panākumu veicināšanā.
Iespējams, ka respondenti panākumus augstu sasniegumu sportā nesaista ar talantu
identificēšanu. Jāņem vērā arī fakts, ka patlaban valstī nav izveidota vienota talantu
identificēšanas un attīstīšanas sistēma. Atzīto federāciju vadības pārstāvji talantu
identificēšanas un attīstīšanas sistēmu kā faktoru, kas sekmēs panākumus ierindoja pēdējā no
deviņām vietām. Tas norāda uz šī faktora būtiskuma neapzināšanos, tomēr faktoru analīzes
rezultāti norāda uz problemātisko situāciju tieši talantu identificēšanā un atbalsta
nodrošināšanā jaunajiem sportistiem.
Lai iespējami liels skaits potenciālo talantu tiktu pamanīti un nodrošināti ar
nepieciešamajiem pakalpojumiem savlaicīgi, nepieciešams izveidot valstiski koordinētu
talantu identifikācijas un attīstīšanas sistēmu. Pēc tam, kad jaunais talants ir pamanīts, viņam
jānodrošina kvalificētu treneru un kvalitatīvu treniņu pieejamība. Lai notiktu pakāpeniska
attīstība, nepieciešams nodrošināt regulāras medicīniskās pārbaudes, kā arī citu speciālistu
pieejamību. Nedrīkst aizmirst, ka jaunais talants treniņu procesu apvieno ar izglītības ieguvi,
tādēļ nepieciešama ir pielāgota izglītības sistēma. Lai pēc pamatskolas/vidusskolas
absolvēšanas talantīgais sportists neaizietu no sporta – minētie atbalsta pakalpojumi ne
mazākā mērā jānodrošina arī turpmāk.
Bērnu un jauniešu sporta attīstība Latvijā balstās uz profesionālās ievirzes sporta
izglītību. Lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi izmantot sporta nodarbības ne tikai kā
veselīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanas līdzekli, bet arī mērķtiecīgai savas sportiskās
meistarības pilnveidei, apgūstot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, valsts
nodrošina finansējumu vairākām pašvaldību dibinātām un privātajām profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestādēm. Arī šīm izglītības iestādēm ir jācīnās par bērnu un jauniešu skaitu
grupā, lai nodrošinātu programmas īstenošanu. Šāds fakts neveicina vienotu, valstiski
koordinētu talantu identificēšanas un attīstīšanas sistēmu. Kā arī – profesionālās ievirzes
sporta izglītības apguve nenodrošina to, ka jaunais talants paliks sportā pēc programmas
absolvēšanas.
• Zinātniskie pētījumi sporta nozarē
Faktoru analīzes rezultātā (3.2.2. nodaļa) apgalvojumi par zinātniskajiem pētījumiem sporta
nozarē veido kopumā trīs faktoru saturu.
Apgalvojumi, kuri veido identificēto faktoru struktūru:
- sporta zinātnes atbalsts tiek nodrošināts katrā augstu sasniegumu sporta attīstības
līmenī;
- zinātniskie pētījumi tiek uzskaitīti, koordinēti un izplatīti starp treneriem un sporta
organizācijām;
- zinātniskiem pētījumiem un inovācijām augstu sasniegumu sportā ir pietiekams
finansiālais atbalsts.
Aksiālās kodēšanas rezultātā (3.2.3. nodaļa) faktors par zinātniskajiem pētījumiem sporta
nozarē tika ierindots pēdējā no deviņām vietām sertificētu sporta speciālistu atbildēs.
Sportista rezultātu ietekmē daudz un dažādi faktori, lai tos izprastu un pamatotu – ir
nepieciešams veikt pētījumus. Zinātnes iesaiste sportā ir nozīmīga dažādās pētījumu jomās,
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piemēram, talantu identificēšana un attīstīšana, medicīna, uzturs, psiholoģija, fizioloģija un
biomehānika, kā arī dažādos sportista attīstības līmeņos. Lai nodrošinātu iespēju veikt
pētījumu, ir nepieciešams finansiālais atbalsts. Savukārt, kad pētījums veikts, būtiski ar
rezultātiem iepazīstināt sportā attīstībā iesaistītās personas un nodrošināt rezultātu pieejamību.
Kā atsevišķu nozari Latvijas Zinātnes padome apstiprinājusi arī sporta zinātni, kas ir
zinātnes nozare, kurā pēta cilvēka fiziskās veselības, attīstības, sagatavotības un sporta
sasniegumu veidošanās likumsakarības. Vienīgā augstskola Latvijā, kura koordinē un veic
pētījumus sportā, kā arī izglīto sporta zinātnes speciālistus, ir Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmija. Tomēr kopš 2015. gada Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai netiek paredzēts
valsts finansējums sporta zinātnes projektu īstenošanai.
• Tautas sporta attīstīšana
Faktoru analīzes rezultātā (3.2.2. nodaļa) apgalvojumi par sportu visiem veido kopumā trīs
faktoru saturu.
Apgalvojumi, kuri veido identificēto faktoru struktūru:
- valstī ir politika, lai uzlabotu talantu attīstību sporta klubos/organizācijās;
- valstī ir politika, lai uzlabotu sporta klubu/organizāciju vadību.
Aksiālās kodēšanas rezultātā (3.2.3. nodaļa) faktors par sports visiem attīstīšanu tika ierindots
pēdējās no deviņām vietām visu respondentu grupu atbildēs. Tas norāda uz to, ka anketētie
respondenti augstu sasniegumu sportu un panākumus tajā nesaista ar tautas sportu.
Lai arī augstu sasniegumu sports bieži vien tiek nodalīts no tautas sporta, starp tiem
pastāv saikne. Par augstu sasniegumu sportistu nekļūst vienas dienas laikā, sportista attīstības
pamati sākas tieši tautas sportā. Arī De Kubertēna atziņa izceļ tautas sporta nozīmīgumu, ka,
lai simts cilvēki pievērstos fiziskajai kultūrai, ir nepieciešams, lai piecdesmit iesaistās sportā,
un, lai piecdesmit iesaistītos sportā – divdesmit ir jāspecializējas tajā un pieciem jāspēj
sasniegt augstus rezultātus (Pierre De Coubertin, 1935). Ļoti nozīmīga loma sporta attīstības
pamatos ir organizācijām, kuras vada un koordinē tautas sportu valstī. Tam seko valsts
noteiktā talantu attīstības politika, lai nodrošinātu jauno talantu attīstību nākamajā līmenī.
• Nacionālo un starptautisko sacensību sistēma
Faktoru analīzes rezultātā (3.2.2. nodaļa) apgalvojumi par sporta bāzu nodrošināšanu veido
kopumā sešu faktoru saturu.
Apgalvojumi, kuri veido identificēto faktoru struktūru:
- valstī ir koordinēta plānošana, lai palielinātu starptautisko sacensību, kas rīkotas
Latvijā, skaitu iespējami daudzos sporta veidos;
- valstī ir koordinēta ilgtermiņa plānošana sporta pasākumu organizēšanā un
finansēšanā;
- augstu sasniegumu sportisti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta
līmeņa) sacensībās;
- sportisti saņem kompensāciju par izdevumiem, kas rodas, piedaloties starptautiskās
sacensībās;
- treneri saņem kompensāciju par izdevumiem, kas rodas, piedaloties starptautiskās
sacensībās;
- jaunie talanti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta līmeņa)
sacensībās attiecīgajā vecumā.
Aksiālās kodēšanas rezultātā (3.2.3. nodaļa) faktors par nacionālo un starptautisko sacensību
sistēmu tika ierindots pēdējā no deviņām vietām augstu sasniegumu sportistu atbildēs.
Ikviena sportista mērķis ir panākumi, savukārt lai sevi pierādītu un gūtu panākumus –
ir jāstartē sacensībās. Par augstiem sasniegumiem tiek uzskatīti panākumi starptautiskā
līmenī, tādēļ, ja valsts vēlas panākumus – sportisti ir jānodrošina ar iespējām sacensties
attiecīgā līmeņa sacensībās. Pēc snieguma sacensībās sportistam ir iespēja izvērtēt savu
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rezultātu un pieņemt lēmumu par tālāko rīcību. Sportistu panākumi sacensībās ietekmē katru
no modelī iekļautajiem faktoriem. Modelī iekļautie faktori ir cieši saistīti, tie ir viens no otra
atkarīgi un papildina viens otru. Tajā pašā laikā tos ir iespējams realizēt arī vienu no otra
neatkarīgi, tomēr augstu sasniegumu sporta attīstīšanā un panākumu sekmēšanā ir jāievēro
modelī izkārtoto faktoru īstenošanas secība.
Latvijā sporta pasākuma organizators var būt juridiskā persona, rīcībspējīga fiziskā
persona, kā arī valsts vai pašvaldību iestādes, nosaka Sporta likuma 15. pants. Latvijas
Olimpiskā komiteja ir izstrādājusi un koordinē valsts nozīmes komplekso sporta sacensību
sistēmu Latvijā. Savukārt par sacensību sistēmu konkrētā sporta veidā valstī ir atbildīga
attiecīgā sporta veida federācija. Atbilstoši federāciju aktivitātēm un kritērijiem biedrība
„Latvijas Sporta federāciju padome” sniedz atbalstu federāciju darbības nodrošināšanai,
federāciju pasaules un Eiropas nozīmes sacensību organizēšanai, kā arī valsts nozīmes tautas
sporta pasākumu rīkošanai Latvijā un izglītības, informācijas un sertifikācijas programmām.
Zinātniski pamatoto, teorētiski un praktiski izstrādāto panākumus sekmējošo augstu
sasniegumu sporta vadības modeli iespējams izmantot, plānojot augstu sasniegumu sporta
attīstību Latvijā.

DISKUSIJA
Izstrādājot augstu sasniegumu sporta vadības sistēmu valstī, jāņem vērā faktori, kas
ietekmē augstu sasniegumu sporta attīstību un starptautiskos panākumus un ir ietekmējami no
valdības puses, jo ir arī faktori, kurus funkcionāri nevar ietekmēt. No tā var secināt, ka
plānojot augstu sasniegumu sporta attīstību ilgtermiņā un nodrošinot atbalstu sportistiem,
iespējams sekmēt viņu panākumus augstu sasniegumu sportā (De Bosscher, 2008).
Augstu sasniegumu sports izplatītākajā no definīcijām, kuru pētnieki lieto, tiek
skaidrots kā sportista dalība augstākā līmeņa sacensībās, piemēram, Eiropas vai pasaules
čempionātā, olimpiskajās spēlēs (Torres, McLaughlin, 2015; De Bosscher, 2007; Andersen,
Ronglan, 2012).
Panākumi augstu sasniegumu sportā vairs nav tikai individuāla sportista personīgais
mērķis. Dažādas valstis palielina ieguldījumus augstu sasniegumu sportā, lai attīstītu
sportistus, kuri pārstāvēs valsti galvenajās starptautiskajās sacensībās, lai gūtu starptautiskus
panākumus (Andersen, Ronglan, 2012; De Bosscher, 2015a; Digel, 2005; Lyle, 1997;
Sotiriadou, 2013) un, lai sasniegtu plašākus mērķus, kā piemēram gūtu starptautisku ievērību,
veicinātu patriotismu un attīstītu ekonomiku (Bergsgard, Houlihan, Mangset, Nodland,
Rommetvedt, 2007; Grix & Carmichael, 2012; Houlihan & Green, 2008).
Pēdējo gadu laikā novērojama pieaugoša interese mēģinājumos aprakstīt dažādu valstu
augstu sasniegumu sporta sistēmas, analizējot procesus, kā tika ieviesta politika un novērtējot
šīs politikas ietekmi uz augstu sasniegumu sportistu panākumiem un citiem sporta jomas
elementiem (Andersen, Houlihan, Ronglan 2015).
Starptautiskie panākumi ir viens no augstu sasniegumu sporta vadības sistēmu un
programmu efektivitātes rādītājiem. Valstis, kuras augstu sasniegumu sportu nosaka kā sporta
politikas prioritāti uzrāda labākus rezultātus starptautiskajās sacensībās (De Bosshe & Shibli,
2015), Latvijas politikas plānošanas dokumentos par sporta politikas prioritāti ir noteikts
bērnu un jauniešu sports un sports visiem (LR MK, 2013). Lai kā, augstu sasniegumu sports ir
viens no četriem sporta politikas virzieniem ar mērķi nodrošināt, lai augsta līmeņa sportisti un
valsts izlases (t. sk. komandu sporta spēlēs) varētu sagatavoties un startēt olimpiskajās spēlēs,
Pasaules spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī pasaules līmeņa prāta sporta spēlēs
(sporta spēļu kvalifikācijas turnīros un finālsacensībās) (LR Saeima, 2002).
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Promocijas darbā par panākumus sekmējošiem faktoriem, kas ietekmējami no
politikas plānotāju puses, tiek uzskatīti: finansiālais atbalsts (Oakley, Green, 2001; Digel,
2005; De Bosscher, 2007; Andersen, Tore Ronglan, 2012; Singh, Dureja, 2014; Smolianov,
2014), sporta politikas organizācija un struktūra (Clumpner, 1994; Oakley, Green, 2001;
Digel, 2005; De Bosscher, 2007; Houlihan, Green, 2008; Sotiriadou, Shilbury, 2009;
Andersen, Tore Ronglan, 2012), līdzdalība sportā (Digel, 2005; De Bosscher, 2007;
Houlihan, 2009, Sotiriadou, Shilbury, 2009; Andersen, Tore Ronglan, 2012; Smolianov,
2014), talantu identifikācijas un attīstības sistēma (Oakley, Green, 2001; Digel, 2005; De
Bosscher, 2007; Houlihan, Green, 2008; Houlihan, 2009; Sotiriadou, Shilbury, 2009; Singh,
Dureja, 2014; Smolianov, 2014), atbalsts sportistiem karjeras laikā un arī pēc sportiskās
karjeras (Clumpner, 1994; Oakley, Green, 2001; Digel, 2005; Green, Houlihan, 2005; De
Bosscher, 2007), atbilstoša sporta infrastruktūra (Clumpner, 1994; Oakley, Green, 2001;
Digel, 2005; Green, Houlihan, 2005; De Bosscher, 2007; Andersen, Tore Ronglan, 2012;
Singh, Dureja, 2014; Smolianov, 2014), sporta treneru nodrošinājums un trenera karjeras
izaugsme (Oakley, Green, 2001; Green, Houlihan, 2005; De Bosscher, 2007; Sotiriadou,
Shilbury, 2009; Singh, Dureja, 2014; Smolianov, 2014), strukturēta sacensību sistēma
(Oakley, Green, 2001; Green, Houlihan, 2005; Digel, 2006; De Bosscher, 2007; Sotiriadou,
Shilbury, 2009; Smolianov, 2014; Singh, Dureja, 2014), un sporta zinātnes atbalsts (Oakley,
Green, 2001; Green, Houlihan, 2005; Digel, 2005; De Bosscher, 2007; Sotiriadou, Shilbury,
2009; Singh, Dureja, 2014; Smolianov, 2014).
Balstoties uz teoriju, var secināt, ka finanšu resursu apjoms ir mērāmākais ieguldījums
sportā. Teorētiski, valstis, kuras vairāk iegulda (augstu sasniegumu) sportā, attiecīgi arī
nodrošina sportistiem labākus treniņu apstākļus (De Boscheer, 2007). Sporta likumā Latvijā
noteikts, ka augstu sasniegumu sportam ikgadējais finansējums ir ne mazāks kā iepriekšējā
gadā. Aplūkojot statistikas datus, secināts, ka gan finansējuma apjoms sportam un augstu
sasniegumu sportam, gan starptautiskajās sacensībās iegūto godalgoto medaļu skaits, pieaug.
Latvijā nepastāv organizācija, kurai no valsts tiktu deleģēta augstu sasniegumu sporta
pārvaldība, savukārt laika posmā no 2010. – 2017. gadam, vidēji 50% no valsts finansējuma
tiek uzticēts nevalstiskajām sporta organizācijām valsts deleģēto un Sporta likumā noteikto
uzdevumu veikšanai. Oakley un Green (2001) norāda uz vienkāršas administrācijas
nozīmīgumu visās sporta un politikas robežās. Kā arī, starp iesaistītajām organizācijām
svarīgi, lai pastāvētu laba komunikācijas sistēma un skaidrs uzdevumu definējums (Clumpner,
1994). 2016. gadā Latvijā darbojās 940 sporta organizācijas, promocijas darba ietvaros
veiktās aptaujas rezultāti liecina par to, ka atzīto federāciju vadības pārstāvji neuzskata, ka
starp sporta organizācijām ir strukturēta komunikācija un sadarbība.
Izpētot zinātnisko literatūru, var secināt, ka vairumam augstu sasniegumu sportistu
fiziskās aktivitātes pamati iegūti tautas sportā. Pētniece Van Bottenburg (2003) secinājusi, ka
pastāv korelācija starp iegūtajām medaļām un ar sportu nodarbojošos skaitu. Augsta
korelācija starp starptautiskajiem panākumiem un tenisa spēlētāju skaitu atklāta arī 2002. gada
De Bosscher un De Knop veiktajā pētījumā par tenisu un starptautiskiem panākumiem (De
Bosscher, De Knop, 2002). Tomēr izvērtējot Latvijas situāciju, sakrīt Eirobarometra 2018.
gada publicētie pētījuma rezultāti un promocijas darbā noskaidrotais respondentu viedoklis,
par to, ka lielākā daļa iedzīvotāju Latvijā nav fiziski aktīvi (European Commission, 2018).
Promocijas darbā konstatēts, ka visnegatīvākais respondentu viedoklis, izvērtējot
situāciju, ir par talantu identifikāciju un attīstību. Apgalvojumam, ka valstī ir efektīva talantu
atlases sistēma, tādejādi iespējami liels skaits potenciālo talantu tiek pamanīti vajadzīgajā
laikā (laicīgi) nepiekrīt 58,3% un pilnībā nepiekrīt 20,8% atzīto federāciju vadības pārstāvju,
arī 58,2% sertificēto treneru nepiekrīt un 22,6% pilnībā nepiekrīt šādam apgalvojumam.
52,3% augstu sasniegumu sportistu nepiekrīt un 18,1% pilnībā nepiekrīt apgalvojumam, ka
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valstī ir efektīva talantu atlases sistēma, tādejādi iespējami liels skaits potenciālo talantu tiek
pamanīti vajadzīgajā laikā (laicīgi).
Vairākos pētījumos noteikta saistība starp atbalstu sportistam karjeras un pēc karjeras
laikā un panākumiem sportā. De Bosscher (2007) veiktajā pētījumā tādas valstis kā,
piemēram, Nīderlande, Kanāda un Norvēģija uzrādīja augstu apmierinātības līmeni ar
finansiālo atbalstu un citu atbalsta pasākumu nodrošinājumu sportistiem karjeras laikā un arī
pēc sportiskās karjeras. Šis faktors ieguva negatīvu vērtējumu promocijas darba ietvaros,
izvērtējot Latvijas situāciju. Pētījuma anketas atvērtā jautājuma aksiālās kodēšanas rezultāti
liecina par to, ka augstu sasniegumu sportistiem atbalsts karjerai un pēc karjerai ir ļoti būtisks.
Augstu sasniegumu sportisti šo rādītāju izvirza kā vienu no galvenajiem faktoriem, kas
sekmēs panākumus augstu sasniegumu sportā.
Treneris ir viens no kritiskākajiem panākumu faktoriem, secinājis pētnieks Daniels
Goulds (1999), veicot pētījumu par sportista sniegumu ietekmējošiem faktoriem. Sportista
sniegumu treneris var ietekmēt gan pozitīvi, gan negatīvi. Trenera lomu panākumu sekmēšanā
atzīst arī Latvijas atzīto federāciju vadības pārstāvji, nosaucot sporta treneru nodrošinājumu
un trenera karjeras izaugsmes iespējas par vienu no galvenajiem panākumus sekmējošajiem
faktoriem. Jāatzīmē, ka, lai treneris varētu pilnvērtīgi sagatavot sportistu sacensībām, svarīgi
nodrošināt viņiem pilnvērtīgas treniņu iespējas, mūsdienu prasībām atbilstošā sporta
infrastruktūrā. Augstu sasniegumu sports attiecināms uz iespēju sacensties augstākajā līmenī
un tam raksturīga augsta konkurence – spriedze (Andersen, Ronglan 2012; Torres,
McLaughlin, 2015; Da Costa, Miragaya, 2002). Lai sportists spētu konkurēt pasaules līmenī,
arī ekipējumam jābūt atbilstošam. Savukārt piedalīšanās sacensībās ir svarīgs faktors sportista
attīstībā (Crespo, Miley, Couraud, 2001). Sporta infrastruktūru Latvijā respondenti vērtē
neviennozīmīgi, tomēr atzīto federāciju vadībās pārstāvji norāda uz to, ka valstī tiek paredzēts
ikgadējs finansējums sporta infrastruktūras attīstībai.
Mūsdienās strauji attīstās sporta zinātne un inovācijas sportā. Sporta zinātne ietver
sevī visus iepriekš minētos faktorus (piemēram, talantu identificēšana, attīstīšana,
medicīniskie pakalpojumi, uzturzinātne, psiholoģija, fizioloģija un arī biomehānika), kurus
iespējams izvērtēt ar dažādu pētījumu palīdzību. Sporta zinātnes nozīmīgumu uzsver pētnieki
Green un Houlihan (2005), norādot uz neizmantoto sporta zinātnes potenciālu. Arī
promocijas darbā veiktais pētījums liecina par sporta zinātnes potenciāla neizmantošanu
Latvijā. Anketētie respondenti uzskata, ka zinātniskajiem pētījumiem un inovācijām augstu
sasniegumu sportā ir nepietiekams finansiālais atbalsts, kā arī sporta zinātnes atbalsts netiek
nodrošināts katrā augstu sasniegumu sporta attīstības līmenī. Diemžēl jāatzīmē, ka būtiska ir
arī sportā iesaistīto personu attieksme pret sporta zinātni un veiktajiem zinātniskajiem
pētījumiem. Pētījuma anketa tika nosūtīta 85 Latvijā atzītajām sporta federācijām (no tām 80
sporta veidu un 5 darbības jomu federācijas), savukārt atpakaļ saņemts 53 jeb 62% aizpildītas
anketas, kas arī ietekmē pētījuma rezultātus un secinājumus.
Promocijas darbā, veicot situācijas analīzi par pašreizējo augstu sasniegumu sporta
vadību Latvijā, kā arī apkopojot respondentu viedokli balstoties uz teorijā noteiktajiem
deviņiem faktoriem, secināts, ka, Latvijas sporta politikā netiek tik sīki izdalītas programmas
„Sports” apakšprogrammas kā tiek raksturoti apkopotie priekšnosacījumi. Pamatojoties uz
iepriekšminēto arī izskaidrojami pētījumā iegūtie rezultāti, kuri norāda uz to, ka Latvijas
kontekstā priekšnosacījumi papildina viens otru un starp tiem nav nodalāma robeža, lai tos
atsevišķi izvērtētu.
Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, var secināt, ka tie apstiprina pētījuma
metodoloģiju. Tomēr Latvijas kontekstā faktori tika interpretēti nedaudz atšķirīgi un to saturu
veido vairāki priekšnosacījumus raksturojoši apgalvojumi kopā. Federāciju vadības pārstāvju
viedokļa faktoru analīzē identificētie faktori – Sporta ilgtspējas attīstības sistēma (faktora
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saturu veido apgalvojumi par sporta zinātni; talantu identificēšanas un attīstības sistēmu;
sacensību sistēmu; sporta politikas organizāciju un struktūru; atbalstu sportistiem karjeras
laikā un pēc sportiskās karjeras). Otrs federāciju vadības pārstāvju viedokļa faktoru analīzē
identificētais faktors Atbalsts sportiskajai darbībai (faktora saturu veido apgalvojumi par
sacensību sistēmu; talantu identificēšanas un attīstības sistēmu; finansiālo atbalstu un sporta
politikas organizāciju un struktūru). Sertificēto sporta speciālistu viedokļa faktoru analīzē
identificētie faktori – Talantu identifikācija un attīstīšana ilgtspējīgai sporta attīstībai (faktora
saturu veido apgalvojumi par talantu identificēšanu un attīstības sistēmu; līdzdalību sportā;
sporta politikas organizāciju un struktūru un sacensību sistēmu). Otrs sertificēto sporta
speciālistu viedokļa faktoru analīzē identificētais faktors ir Finansiālais atbalsts sportiskai
darbībai (faktora saturu veido apgalvojumi par finansiālo atbalstu un atbalstu sportistiem
karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras. Trešo identificēto faktoru Zinātnes atbalsts sportam
veido apgalvojumi par sporta zinātnes iesaisti sportā. Ceturto identificēto faktoru Finansējums
dalībai sacensībās veido apgalvojumi par sacensību sistēmu un talantu identificēšanas un
attīstības sistēmu. Piektais sertificēto sporta speciālistu viedokļa faktoru analīzē identificētais
faktors ir Treneru izglītības, kvalifikācijas un izaugsmes nodrošināšana. Faktora saturu veido
apgalvojumi par sporta treneru nodrošinājumu un trenera karjeras izaugsmes iespējām. Kā
pēdējais tika identificēts faktors Attīstīta sporta infrastruktūra, kura saturu veido apgalvojumi
par sporta bāzēm.
Augstu sasniegumu sportistu viedokļa faktoru analīzē identificētie faktori vairākos
gadījumos sakrita ar sertificēto sporta speciālistu viedokli. Pirmais identificētais faktors, kas
sakrita arī ar sporta speciālistu viedokli ir Talantu identificēšana un attīstīšana ilgtspējīgai
sporta attīstībai (faktora saturu veido apgalvojumi par talantu identificēšanas un attīstības
sistēmu, līdzdalību sportā, sporta politikas organizēšanu un struktūru). Arī otrais identificētais
faktors sakrīt ar sporta speciālistu viedokli – Finansiālais atbalsts sportiskai darbībai (faktora
saturu veido apgalvojumi par finansiālo atbalstu, atbalstu sportistiem karjeras laikā un pēc
sportiskās karjeras). Arī trešais identificētais faktors sakrīt ar sporta speciālistu viedokli.
Faktora Zinātnes atbalsts sportam saturu veido apgalvojumi par zinātnes iesaisti sportā.
Ceturtais faktors Finansējums dalībai sacensībās, kura saturu veido apgalvojumi par
sacensību sistēmu, sakrīt ar sporta speciālistu viedokli. Viens no identificētajiem faktoriem,
kurš nesakrīt ar sporta speciālistu gadījumā atrastajiem faktoriem ir piektais faktors Sports
infrastruktūras datubāze (faktora saturu veido apgalvojumi par sporta bāzēm). Sestais faktors
ir Treneru izglītības, kvalifikācijas un izaugsmes nodrošināšana un arī šis faktors sakrīt ar
sporta speciālistu viedokli. Faktora saturu veido apgalvojumi par sporta treneru
nodrošinājumu un trenera karjeras izaugsmes iespējām. Septītais faktors Sacensību iespējas,
kura saturu veido apgalvojumi par sacensību sistēmu, netika identificēts sporta speciālistu
viedokļa faktoru analīzē. Kā arī astotais faktors Attīstīta sporta infrastruktūra par sporta
bāzēm netika identificēts sporta speciālistu viedokļa faktoru analīzē, tomēr ļauj secināt, ka
augstu sasniegumu sportistiem ir būtiska attīstīta sporta infrastruktūra.
Analizējot pētījumā iegūtos rezultātus un pētījuma metodoloģiju, jāsecina, ka Latvijā
pirmo reizi teorētiski pamatoti augstu sasniegumu sporta priekšnosacījumi un izstrādāti to
objektīvie rādītāji, kas ļauj izanalizēt esošo situāciju.
Analizējot pētījuma vājās puses, var secināt, ka atzīto federāciju vadības pārstāvju
grupā respondentu skaits (n=48) ir nedaudz vairāk kā puse no atzīto federāciju skaita, kas
ierobežo iespēju izvērtēt visu atzīto federāciju viedokli. Iespējams, ka pētījuma rezultāti būtu
nedaudz savādāki, ja konstruētajā anketā atvērtais jautājums tiktu uzdots kā pirmais, nevis
pēdējais. Tas pamatojams ar varbūtību, ka pēc atbildēšanas un visiem izstrādātajiem
apgalvojumiem, respondentam tika dota iespēja izvērtēt situāciju pēc noteiktiem kritērijiem,
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kuri ietekmēja respondenta atbildi uz brīvo jautājumu „Kas, Jūsuprāt, valstī sekmēs
panākumus augstu sasniegumu sportā?”
Tomēr, pētījuma rezultāti ir reprezentatīvi un tie atklāj sporta nozarē iesaistīto grupu –
federāciju, sertificēto sporta speciālistu un augstu sasniegumu sportistu viedokli par šī brīža
situāciju augstu sasniegumu sportā valstī.
Šī pētījuma nolūks nav izskaidrot, kura teorija ir labāka, bet gan noskaidrot, kādi
trūkumi pastāv Latvijas sporta politikas plānošanā un organizēšanā un sniegt rekomendācijas
politikas plānotājiem, lai šos trūkumus novērstu un sekmētu panākumu gūšanu. Šī pētījuma
pieeja atbilst pedagoģiskajām tradīcijām pētīt sarežģītas sistēmas kopveselumā, kas arī ir
pētījuma stiprā puse. Pētījuma stiprā puse ir arī metožu triangulācija, kas izpaužas kā viena
rādītāja izpēte ar vairākām metodēm – respondentu viedoklis pētīts ar aksiālās kodēšanas
metodi un faktoru analīzi.
Pētījumā izstrādātajā modelī netiek noteikts, kurš no faktoriem ir būtiskākais un kurš
mazāk būtisks, jo nav iespējams veikt pētījumu pilnībā izslēdzot viena vai otra faktora
ietekmi. Turpinot šo pētījumu, varētu tikt izpētīta modeļa un rekomendāciju pielietošanas
ietekme ilgtermiņā.
Šajā pētījumā izvērtēti augstu sasniegumu sporta priekšnosacījumi Latvijā konkrētā
laika periodā, kas ir divi olimpiskie cikli – no 2010. līdz 2014. gadam un no 2012. līdz 2016.
gadam. Sporta nozare strauji mainās, to ietekmē ne tikai valdības maiņa, bet arī inovatīvas
sporta plānošanas metodes, attīstība, sporta nozares efektivitātes izvērtēšana un lēmumu
pieņemšana, sporta politikas plānotāju – funkcionāru maiņa, kā arī nevalstisko organizāciju
vadības stili. Tāpat būtiski sporta nozari ietekmē arī sabiedrība, iedzīvotāju vajadzības un
ekspektācijas. Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka, lai izvērtētu ne tikai augstu
sasniegumu sporta priekšnosacījumus, bet arī sporta vadības efektivitāti, nepieciešami
patstāvīgi, regulāri pētījumi. Ņemot vērā iepriekšminēto, jāsecina, ka attīstoties un mainoties
dažādiem procesiem, var mainīties arī panākumus sekmējošie augstu sasniegumu sporta
vadības priekšnosacījumi.

SECINĀJUMI
1. Izpētot augstu sasniegumu sporta būtību un tā vadības priekšnosacījumus, to saistību ar
panākumiem sportā, secināts:
1.1. Augstu sasniegumu sporta definējumam ir ļoti plaša viedokļu un pieeju dažādība,
kurā tiek akcentēta sportista dalība dažāda līmeņa sacensībās, konkurences lielums, pieredze
un tiešs vai netiešs valstisks finansējums sportistam ar mērķi gūt panākumus. Promocijas
darbā augstu sasniegumu sports tiek skatīts kā sportista dalība augstākā līmeņa sacensībās,
piemēram, Eiropas vai pasaules čempionātā un/vai olimpiskajās spēlēs (Torres, McLaughlin,
2015; De Bosscher, 2007; Andersen, Ronglan, 2012). Termins augstu sasniegumu sports
promocijas darbā lietots saskaņā ar Latvijas Sporta politikas pamatnostādnēs 2014. – 2020.
gadam formulēto, ka augstu sasniegumu sports ir jauniešu (sākot no 15 gadu vecuma (ir
atsevišķi sporta veidi, kuros vecums 14 – 15 gadu nav uzskatāms par sākumu augstu
sasniegumu sportam – tam ir jābūt jau no 12 gadu vecuma)), junioru/kadetu un
pieaugušo/valsts izlases komandu kandidātu un dalībnieku gatavošanās, lai pārstāvētu valsti
un piedalītos starptautiskajās sporta sacensībās ar mērķi sasniegt augstus rezultātus, un viss,
kas saistīts ar mācību – treniņu darba un sacensību organizatorisko, metodisko, finansiālo,
zinātnisko, medicīnisko, tehnisko u.c. nodrošinājumu atbilstoši augstu sasniegumu sporta
kritērijiem (LR MK, 2013).
1.2. Augstu sasniegumu sports ir tieši saistīts ar panākumu gūšanu un atbalstu
sportistiem. Panākumu augstu sasniegumu sportā nozīme ir ļoti plaša un daudzpusīga, un
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aptver dažādas sporta funkcijas. Apzinoties panākumu augstu sasniegumu sportā
nozīmīgumu, nosakāma valsts būtiskā loma un ietekme sporta attīstībā. Līdz ar to arī augstu
sasniegumu sporta attīstība nevar notikt bez sporta attīstības plānošanas, jo augstu sasniegumu
sports ir pilnībā atkarīgs no cilvēkiem un resursiem, kuri ir vērsti uz sportistu. Nodrošinot
atbalstu sportistiem, iespējams sekmēt viņu panākumus augstu sasniegumu sportā (Joyce,
Lewindon, 2014).
1.3. Izpētot zinātnisko literatūru tika apzināti deviņi faktori, kas ir sporta vadības
priekšnosacījumi panākumu sekmēšanai augstu sasniegumu sportā: finansiālais atbalsts,
sporta politikas organizācija un struktūra, līdzdalība sportā, talantu identifikācijas un attīstības
sistēma, atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras, atbilstoša sporta
infrastruktūra, sporta treneru nodrošinājums un treneru karjeras izaugsme, strukturēta
sacensību sistēma un sporta zinātnes atbalsts. Šie faktori ir ietekmējami no valsts puses, un tie
ir jāņem vērā, izstrādājot augstu sasniegumu sporta vadības sistēmu valstī.
2. Izvērtējot sporta vadības priekšnosacījumus augstu sasniegumu sporta attīstībai un
starptautisko panākumu sekmēšanai Latvijas kontekstā, secināts:
2.1. Valsts budžeta līdzekļus sportam piešķir gadskārtējais valsts budžeta likums.
Stabilai sporta izaugsmei būtisks ir ilgtermiņā prognozējams finansējums. Valsts finansējuma
apjoms sportam laikā no 2010. gada līdz 2017. gadam ir progresīvi pieaudzis, tomēr valsts
līmenī sports joprojām netiek pietiekami finansiāli atbalstīts. Tā uzskata 56,3% aptaujāto
federāciju vadības pārstāvju, 49,5% sertificēto sporta speciālistu un 45,4% augstu sasniegumu
sportistu.
2.2. Apakšprogrammā „Augstas klases sasniegumu sports” prioritāri atbalsts tiek
Latvijas Olimpiskās komitejas (t.sk. TOP50), Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas
Olimpiešu sociālā fonda programmām. Lai arī šīs organizācijas visuzskatāmāk sniedz atbalstu
sportistiem karjeras laikā, tomēr 43,8% aptaujāto federāciju vadības pārstāvju, 46,6%
sertificēto sporta speciālistu un 41,2% augstu sasniegumu sportistu uzskata, ka valsts līmenī
augstu sasniegumu sports netiek pietiekami finansiāli atbalstīts. Kopumā sportam plānotais
bāzes finansējums ir nepietiekams, lai nodrošinātu sporta organizāciju plānotās programmas
un pasākumus.
2.3. Par sporta nozari Latvijā atbildīgā valsts pārvaldes iestāde ir Izglītības un zinātnes
ministrija, kuras nozīmīgākie sadarbības partneri ir Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas
Sporta federāciju padome, Latvijas Paralimpiskā komiteja, Latvijas Olimpiešu sociālais fonds,
Latvijas Olimpiskā vienība, Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija un Latvijas Sporta
izglītības iestāžu direktoru padome (LR MK, 2013). Gandrīz ikvienai organizācijai Latvijā ir
tieša vai pakārtota saistību ar augstu sasniegumu sportu, bet šobrīd valsts nav deleģējusi
konkrētai organizācijai atbildību par augstu sasniegumu sportu.
2.4. Tikai 18,8% aptaujāto federāciju vadības pārstāvju, 14,4% sertificēto sporta
speciālistu un 21,3% augstu sasniegumu sportistu uzskata, ka augstu sasniegumu sporta
attīstība valstī tiek plānota ilgtermiņā. 27,1% federāciju vadības pārstāvju, 38,9% sertificēto
sporta speciālistu un 49,1% augstu sasniegumu sportistu uzskata, ka resursi tiek ieguldīti
dažos sporta veidos, ņemot vērā to iespējas gūt panākumus pasaules līmenī. Liela daļa
aptaujāto – 45,8% federāciju vadības pārstāvju, 38,9% sertificēto sporta speciālistu un 42,6%
augstu sasniegumu sportistu nav apmierināti, ka augstu sasniegumu sporta politikas plānošanā
netiek iesaistīti augstu sasniegumu sportisti.
2.5. Latvijas Sporta politikas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam par prioritāru
virzienu atzīts bērnu un jauniešu sports. Vairums aptaujāto (72,9% federāciju vadības
pārstāvju, 64,4% sertificēto sporta speciālistu un 61,1% augstu sasniegumu sportistu) uzskata,
ka bērniem ir iespēja nodarboties ar sportu skolā, sporta stundās vai papildu nodarbībās.
Tomēr 58,3% aptaujāto federāciju vadības pārstāvju, 58,2% sertificēto sporta speciālistu un
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52,3% augstu sasniegumu sportistu uzskata, ka valstī nav efektīvas talantu atlases sistēmas,
lai iespējami liels skaits potenciālo talantu tiktu pamanīti vajadzīgajā laikā (laicīgi), kā arī
jaunie talanti nesaņem daudzpusīgu atbalstu, lai attīstītos kā jaunie sportisti augstākajā līmenī
(uzskata 58,3% aptaujāto federāciju vadības pārstāvju; 57,7% sertificēto sporta speciālistu;
45,4% augstu sasniegumu sportistu).
2.6. Latvijā valsts atbalsts sportistu sagatavošanai un mācību – treniņu procesa
nodrošināšanai tiek sniegts ar Sporta likumā noteiktā kārtībā atzīto sporta federāciju
starpniecību. Būtisku ieguldījumu sportistu sagatavošanā un sportiskās meistarības izaugsmē
sniedz arī pašvaldības, tomēr kopumā tikai 29,2% aptaujāto federāciju vadības pārstāvju,
27,9% sertificēto sporta speciālistu un 31,0% augstu sasniegumu sportistu uzskata, ka valstī ir
koordinēta atbalsta programma augstu sasniegumu sportistiem.
2.7. Ikvienam augstu sasniegumu sportistam agrāk vai vēlāk ir jāpamet sports. Latvijas
olimpiešu, izcilu bijušo sportistu, treneru, sporta darbinieku u.c. sporta veterānu sociālo un
sadzīves apstākļu apzināšanu un uzlabošanu, viņu materiālo un morālo vajadzību pilnīgāku
apmierināšanu un veselības uzlabošanu Latvijā uzticēts nodrošināt Latvijas Olimpiešu
sociālais fondam, kura finansiālos resursus galvenokārt nodrošina valsts un LOK. Ik gadu
pieaug sporta veterānu skaits, kuriem piešķirts pabalsts par mūža ieguldījumu sportā. Pabalsta
saņēmēju skaits mainās lēnāk nekā uz to kandidējošo personu skaits. Tā rezultātā ir
nepietiekams finansiālais atbalsts augstu sasniegumu sportistiem, beidzot savu sportisko
karjeru. Tā uzskata 52,1% federāciju vadības pārstāvju, 52,4% sertificēto sporta speciālistu un
44,9% aptaujāto augstu sasniegumu sportistu.
2.8. Sporta bāze ir viens no primārajiem nosacījumiem, lai nodarbotos ar sportu, tādēļ
būtiski, lai valstī ir pietiekams skaits ar vietām, kur trenēties, kā arī sportistiem ir nodrošināta
piekļuve treniņu vietām, ņemot vērā to noslogojumu. Tomēr 43,8% aptaujāto federāciju
vadības pārstāvju, 39,4% sertificēto sporta speciālistu un 35,6% augstu sasniegumu sportistu
uzskata, ka augstu sasniegumu sportistiem netiek nodrošināta prioritāra pieeja sporta centriem
jebkurā laikā.
2.9. Treneru kvalitāte un kvantitāte ir svarīga katrā sporta attīstības līmenī.
Pieredzējušu treneru nepietiekamību augstu sasniegumu sportā ļoti jūt sporta federācijās (tā
uzskata 56,3% aptaujāto federāciju vadības pārstāvju). To skaita palielināšanos nesekmē
treneru ikmēneša ienākumi, kas nesedz pat ikdienas izdevumus. Tā uzskata 52,1% aptaujāto
federāciju vadības pārstāvju, bet paši sporta speciālisti un sportisti nav tika kategoriski (42,8%
sertificēto sporta speciālistu un 46,8% augstu sasniegumu sportistu). 60,4% aptaujāto
federāciju vadības pārstāvju un 53,8% sertificēto sporta speciālistu uzskata, ka augstu
sasniegumu sporta treneri nesaņem finansiālu atbalstu dzīvei pēc trenera karjeras. Augstu
sasniegumu sportistu viedoklis nedaudz atšķiras – 45,4% aptaujāto nepiekrīt apgalvojumam.
2.10. Latvijā sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, kādām jāatbilst sporta
speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā, nosaka Ministru kabineta noteikumi.
Tomēr normatīvajos aktos netiek paredzēta administratīvā atbildība par sporta speciālistu
sertifikācijas noteikumu neievērošanu, kā rezultātā secināts, ka patlaban ne visi valstī
strādājošie treneri ir sertificēti.
2.11. Neatņemams faktors sportistu meistarības attīstībā ir strukturēta sacensību
sistēma. Viens no sporta federāciju atzīšanas kritērijiem paredz, ka atzītajām sporta
federācijām ir pienākums organizēt sporta sacensības sporta federācijas pārstāvētajā sporta
veidā vai darbības jomā. Arī nacionālās izlases komandas dalību starptautiskajās sporta
sacensībās organizē attiecīgajā starptautiskajā sporta organizācijā pārstāvētā Latvijas sporta
federācija. Šo uzdevumu izpildi atzinīgi vērtē puse no aptaujātajiem federāciju vadības
pārstāvjiem, sertificētajiem sporta speciālistiem un augstu sasniegumu sportistiem (50,0%,
50,0% 49,5%).
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2.12. Lai Latvijas sportisti starptautiskajā arēnā spētu uzrādīt rezultātus, kas būtu
prognozējami, nepieciešams atbalstīt sporta zinātnes un pētniecības potenciāla attīstību
Latvijā. Ministru kabineta noteikumos noteikts, ka vadošā valsts pārvaldes iestāde zinātnes
nozarē ir Izglītības un zinātnes ministrija. Savukārt vienīgā no augstskolām Latvijā, kura
koordinē un veic pētījumus sportā, kā arī izglīto sporta zinātnes speciālistus ir Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmija. Viskritiskāk finansiālo atbalstu zinātniskajiem pētījumiem sportā un
inovācijām augstu sasniegumu sportā vērtē aptaujātie sertificētie sporta speciālisti (vairāk kā
50%).
2.13. Atzīto federāciju vadības pārstāvju faktoru analīzes rezultātā tika iegūti divi
faktori: „Sporta ilgtspējas attīstības sistēma” un „Atbalsts sportiskajai darbībai”, kuri norāda
uz to, ka valsts līmenī atbalsts sportiskajai darbībai ir nepietiekams. Sertificēto sporta
speciālistu faktoru analīzes rezultātā iegūti seši faktori - „Talantu identifikācija un attīstīšana
ilgtspējīgai sporta attīstībai”, „Finansiālais atbalsts sportiskai darbībai”, „Zinātnes atbalsts
sportam”, „Finansējums dalībai sacensībās”, „Treneru izglītības, kvalifikācijas un izaugsmes
nodrošināšana” un „Attīstīta sporta infrastruktūra”. Lai gan augstu sasniegumu sportistu datu
faktoru analīzē iegūti astoņi faktori, pieci no tiem ir identiski sporta speciālistu datu faktoru
analīzes rezultātiem. Augstu sasniegumu sportistu faktoru analīzē iegūtos papildina faktori
„Sporta infrastruktūras datubāze” un „Sacensību iespējas”.
2.14. Veicot federāciju vadības pārstāvju aptaujā iegūto datu aksiālo kodēšanu par to
kādi faktori sekmēs panākumus augstu sasniegumu sportā, secināms, ka atzīto federāciju
vadības pārstāvju vidū pastāv tendence – panākumus augstu sasniegumu sportā sekmēs sporta
politikas organizācijas un struktūras veiksmīga funkcionēšana. Tikai pēc tam kā būtisks
faktors tiek minēts “Finansiālais atbalsts”, kas savukārt pamato iepriekšminēto faktoru – ja
starp organizācijām būs skaidri noteiktas atbildības robežas un sadalīti pienākumi un ja tās
strādās savstarpēji saskaņoti, tiks atbilstoši sadalīts un vadīts arī finansējums. Kā nākamais
būtiskākais faktors tiek norādīts faktors “Sporta bāzes” un “Sporta treneru nodrošinājums un
trenera karjeras izaugsmes iespējas”.
2.15. „Finansiālais atbalsts” sertificēto sporta speciālistu skatījumā ir būtiskākais no
faktoriem, kas sekmēs panākumus augstu sasniegumu sportā. Pēc finansiālā atbalsta kā
nākamo būtiskāko faktoru sporta speciālisti visbiežāk nosaukuši tieši „Sporta treneru
nodrošinājumu” un „Trenera karjeras izaugsmes iespējas”. Izanalizējot iegūto informāciju,
secināms, ka treneru iespējas ietekmē ne tikai finansiālais atbalsts, bet arī faktors “sporta
politikas organizācija un struktūra”, kuru sporta speciālisti nosauc kā trešo būtiskāko faktoru
panākumu sekmēšanā.
2.16. Augstu sasniegumu sportisti par būtiskāko faktoru, pirmkārt, uzskata “Sporta
politikas organizāciju un struktūru”. Otrkārt, nozīmīgs faktors augstu sasniegumu sportistu
vidū ir tieši „Atbalsts sportistiem karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras”. Trešais
būtiskākais faktors augstu sasniegumu sportistu skatījumā ir pietiekams „Finansiālais
atbalsts”.
2.17. Veicot aptaujā iegūto datu aksiālo kodēšanu par to kādi faktori sekmēs
panākumus augstu sasniegumu sportā, secināms, ka augstu sasniegumu sportisti uzskata, ka
panākumus sekmēs „Sporta politikas organizācija un struktūra”. Sporta vadības un struktūras
nozīmīgumu panākumu sekmēšanā uzsver arī atzīto federāciju vadības pārstāvji. Savukārt
sertificētie sporta speciālisti par būtiskāko faktoru uzskata „Finansiālo atbalstu.”
2.18. Latvijā nepastāv vienota augstu sasniegumu sporta politikas monitoringa
sistēma, lai izvērtētu faktorus, kas ir sporta vadības priekšnosacījumi panākumu sekmēšanai
augstu sasniegumu sportā.
3. Pamatojoties uz literatūras un dokumentu analīzi, kā arī uz respondentu viedokli, ir
izstrādāts strukturēts, teorētiski un zinātniski argumentēts panākumus augstu sasniegumu
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sportā sekmējošs vadības modelis. Modeļa mērķis ir sekmēt panākumu gūšanu augstu
sasniegumu sportā, realizējot katru no deviņiem modeļa saturā iekļautajiem faktoriem.
Modeļa lietotāji ir sporta politikas veidotāji un īstenotāji. Modeli veido deviņi zinātniski
pamatoti, savstarpēji saistīti un atkarīgi faktori, kas ir sporta vadības priekšnosacījumi
panākumu sekmēšanai augstu sasniegumu sportā – „Augstu sasniegumu sporta organizēšana
un struktūra”, „Finansējums augstu sasniegumu sportam”, „Atbalsts sportistiem karjeras laikā
un pēc sportiskās karjeras”, „Talantu identificēšanas un attīstīšanas sistēma”, „Nozares
nodrošināšana ar kvalitatīviem sporta speciālistiem un speciālistu nodrošināšana pēc
karjeras”, „Atbilstošu sporta bāzu nodrošināšana”, „Nacionālo un starptautisko sacensību
sistēma”, „Zinātniskie pētījumi sporta nozarē” un „Sports visiem attīstīšana”. Modeļa
īstenošanai izstrādātas zinātniski pamatotas rekomendācijas.
4. Realizējot izvirzītos darba uzdevumus, apkopojot un pamatojot to rezultātus ar zinātnisko
avotu analīzi, tika sasniegts darba mērķis: tika izveidots zinātniski argumentēts, mērķtiecīgs
faktoru modelis.
Pētījuma hipotēze tika daļēji apstiprināta –
Augstu sasniegumu sporta vadības sistēma prioritāri balstās uz finansiālo atbalstu, sporta
politikas organizāciju un struktūru, līdzdalību sportā; talantu identificēšana un attīstības
sistēmu, atbalstu sportistiem karjeras laikā un pēc sportiskās karjeras, sporta bāzēm, sporta
treneru nodrošinājumu un trenera karjeras izaugsmi, sacensību sistēmu un sporta zinātni.
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REKOMENDĀCIJAS PANĀKUMU SEKMĒŠANAI AUGSTU
SASNIEGUMU SPORTĀ
Panākumus sekmējošs augstu sasniegumu sporta vadības modelis ir šī brīža situācijas
konstatējums Latvijā un rekomendācijas, izstrādātas apkopojot esošās problēmas sporta
nozarē – augstu sasniegumu sporta vadībā. Gan modeļa faktoros, gan to secībā un
rekomendācijas iespējams veikt izmaiņas, notiekot izmaiņām valsts sporta politikā.
Pētījuma rezultātā iegūts pamatojums šādām rekomendācijām:
1. Izglītības un zinātnes ministrijai, atbildot par sporta nozari valstī un realizējot sporta
politikas virzienu Augstu sasniegumu sports, ieteicams:
• pilnveidot Latvijas sporta nozares vadības sistēmas struktūru, nosakot atbildīgo
institūciju par augstu sasniegumu sporta vadību;
• plānot ilgtermiņā augstu sasniegumu sporta attīstību (sākot no 8 gadiem).
• iesaistīt augstu sasniegumu sporta politikas izstrādē organizācijas un personas, kuras
atbildīgas par izstrādātās politikas īstenošanu – sporta speciālistus un sportistus;
• panākumus sekmējoša augstu sasniegumu sporta vadības modeļa īstenošanā piesaistīt
sporta jomā kvalificētu administratīvo personālu;
• izstrādāt duālās karjeras modeli augstu sasniegumu sportā, lai sportisti varētu apvienot
treniņu darbu un dalību sacensībās ar studijām;
• izstrādā sporta speciālistu kvalifikācijas kontroles sistēmu, normatīvajos aktos nosakot
administratīvo atbildību par sporta speciālistu sertifikācijas noteikumu neievērošanu
(gan darba devējam, gan darbiniekam);
• izstrādāt augstu sasniegumu sportistu pēc karjeras sportā atbalsta sistēmu, paredzot
sportistiem ne tikai finansiālu atbalstu, bet nodrošinot arī cita veida pakalpojumu un
speciālistu pieejamību;
• pilnveidot augstu sasniegumu sporta speciālistu pēc karjeras atbalsta sistēmu, paredzot
ne tikai finansiālu atbalstu, bet arī cita veida nepieciešamo pakalpojumu un speciālistu
pieejamību;
• izstrādāt un finansēt valsts pētījumu programmu augstu sasniegumu sportā;
• ilgtermiņā plānot un nodrošināt finansiālo atbalstu pētījumiem augstu sasniegumu
sportā;
• regulāri (reizi gadā) apkopot statistikas datus par katru no modeļa faktoriem, lai
izvērtētu situāciju, izdarītu secinājumus un pieņemtu pamatotus lēmumus tālākai
rīcībai.
2. IZM sadarbībā ar LOK un LSFP, ieteicams:
• noteikt prioritātes plānojot finansējuma augstu sasniegumu sportā sadalījumu un
ievērot organizācijām noteiktos mērķus un uzdevumus.
3. IZM un LSIIDP, ieteicams:
• sporta speciālistu atalgojumu diferencēt saskaņā ar valstī noteikto sporta speciālistu
(treneru) sertifikācijas sistēmu.
4. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai, īstenojot augstskolas misiju – nodrošināt LSPA
kā nacionālas un starptautiskas nozīmes izglītības, zinātnes un sporta augstskolas ieguldījumu
sporta nozares un veselības aprūpes sportā ilgtspējīgā attīstībā, valsts pētījumu programmas
ietvaros, ieteicams:
• īstenot valsts pētījumu programmu augstu sasniegumu sportā, regulāri apkopojot
statistikas datus par katru no modeļa faktoriem;
• regulāri veikt pētījumus sporta nozarē, lai izvērtētu situāciju, izdarītu secinājumus un
izstrādātu priekšlikumus sporta nozares attīstībai.
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5. IZM sadarbībā ar LSPA un atzītajām sporta federācijām:
• izstrādāt sistemātisku, valstiski koordinētu talantu identificēšanas un attīstīšanas
sistēmu dažādos sporta veidos.
6. Atzītajām sporta federācijām, vadot un koordinējot darbu attiecīgajā sporta veidā vai
darbības jomā, ieteicams:
• nodrošināt jaunajiem talantiem pieeju dažādu speciālistu konsultācijām, kā arī
nodrošināt duālās karjeras iespējas augstu sasniegumu sportā, apvienojot izglītību ar
treniņiem un dalību sacensībās;
• augstu sasniegumu sportistiem nodrošināt finansiālo atbalstu katram individuāli,
ņemot vērā dažādus faktorus, ne tikai sportista sniegumu sacensībās;
• valsts mēroga sporta sacensības organizēt dažādām vecuma grupām, atbilstoši sporta
veida specifikai.
7. LOK un atzītajām sporta federācijām ieteicams:
• finansiāli atbalstīt talantīgo sportistu un valsts izlašu (t.sk. komandu sporta spēlēs)
sagatavošanos un dalību Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos (arī
atlases turnīros);
• izstrādāt atbalsta programmu augstu sasniegumu sportistiem, nodrošinot viņus ar
dažādiem pakalpojumiem, speciālistu konsultācijām, pieejamību sporta infrastruktūrai.
8. Pašvaldībām un atzītajām sporta federācijām ieteicams:
• sporta bāzes nodrošināt ar kvalitatīvu inventāru, atbilstoši sporta veida prasībām.
• atbalstīt aktīvā dzīvesveida pasākumu organizēšanu skolēniem un tautai publiskajās
sporta bāzēs.
9. LNSP, LSFP un atzītajām sporta federācijām ieteicams:
• veicināt un atbalstīt starptautisku sporta sacensību augstu sasniegumu sportā (t.sk.
nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu) organizēšanu Latvijā.
10. Latvijas Sporta federāciju padomei, koordinējot Latvijā atzīto sporta federāciju
darbību, ieteicams:
• plānot finansējuma sadalījumu sporta organizācijām augstu sasniegumu sportā saskaņā
ar valsts deleģētajiem un Sporta likumā noteiktajiem uzdevumiem;
• valsts mēroga sacensību kalendāru plānot ilgtermiņā.
11. IKVD un LSFP ieteicams:
• izstrādāt normatīvos aktus un īstenot sporta speciālistu kvalifikācijas kontroles
sistēmu.
12. Latvijas Treneru tālākizglītības centram, vadot un koordinējot treneru izglītību Latvijā,
ieteicams:
• sporta speciālistus nodrošināt ar kvalifikācijas celšanas iespējām.
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Sporta vadības priekšnosacījumu augstu sasniegumu sporta attīstībai kritēriju, tos
definējušo autoru un politikas rezultātu apkopojums
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2. pielikums
TIESĪBU AKTI SPORTA JOMĀ
01.03.2019.

Par sporta organizāciju dibināšanu un darbību
1. LR Saeima. (2002) Sporta likums
2. LR Saeima. (1998) Izglītības likums
3. LR Saeima. (1999) Profesionālās izglītības likums
4. LR MK. (2002) Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums (Noteikumi Nr. 557)
5. LR MK. (2003) Latvijas Nacionālās sporta padomes nolikums (Noteikumi Nr. 422)
6. LR MK. (2009) Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība
(Noteikumi Nr.1396)
7. LR Saeima. (2003) Biedrību un nodibinājumu likums
8. LR Saeima. (2004) Sabiedriskā labuma organizāciju likums
9. LR Saeima. (2000) Komerclikums
10. LR Saeima. (1994) Par pašvaldībām (Likums)

Par finansēm
1. LR MK. (2012) Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru (Nr. 26)
2. LR MK. (2009) Noteikumi par kārtību, kādā norāda informāciju par sporta pasākumu
līdzfinansēšanu no valsts budžeta, un minētās informācijas saturs (Nr. 422)
3. LR MK. (2009) Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta
spēlēs sagatavošanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases
turnīros un finālsacensībās (Noteikumi Nr. 819)
4. LR MK. (2011) Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas (Noteikumi Nr.103)
5. LR Saeima. (1995) Par nodokļiem un nodevām (Likums)
6. LR Saeima. (1995) Par uzņēmumu ienākuma nodokli (Likums)
7. LR Saeima. (1997) Par nekustamā īpašuma nodokli (Likums)
8. LR Saeima. (2012) Pievienotās vērtības nodokļa likums (Likums)

Par sporta speciālistiem
1. LR MK. (2001) Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta
speciālistam noteiktajām prasībām (Noteikumi Nr. 77)
2. LR MK. (2011) Šaušanas instruktoru, treneru un šaušanas sporta sacensību tiesnešu
sertificēšanas kārtība (Noteikumi Nr.180)
3. LR Saeima. (2001) Darba likums
4. LR MK (2002 Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz
nenoteiktu laiku (Nr. 353)

5. LR Saeima. (2015) Brīvprātīgā darba likums (spēkā no 2016.)

Par sporta bāzēm
1. LR Saeima. (2009) Par nacionālās sporta bāzes statusu (Likums)
2. LR MK. Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un
šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi, MK 01.11. 2011.g. noteikumi
Nr.840
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Par sporta sacensību organizēšanu
1. LR Saeima. (2005) Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums
2. LR MK. (2007) Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības
obligāto apdrošināšanu (Nr. 298)
3. LR MK. (2016) Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
rīkotajos pasākumos (Noteikumi Nr. 594)
4. LR Saeima. (2003) Par Eiropas konvenciju par skatītāju pārkāpumiem un rupju
uzvedību sporta pasākumos un īpaši futbola sacensību laikā (Likums)
5. LR MK. (2006) Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo
medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā (Noteikumi Nr. 526)

Par darbu ar bērniem un jauniešiem
1. LR Saeima. (1998) Bērnu tiesību aizsardzības likums
2. LR MK. (2016) Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un
medicīniskās uzraudzības kārtība (Noteikumi Nr. 594)
4. LR MK. (2009) Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība (Noteikumi Nr. 981)

Par dopingu
1. LR Saeima. (1997) Par Eiropas Padomes Antidopinga konvenciju Nr. 135 (Likums)
2. LR Saeima. (2003) Par Antidopinga konvencijas papildprotokolu (Likums)
3. LR Saeima. (2006) Par starptautisko konvenciju pret dopingu sportā (Likums)

Citi
1. LR Saeima. (1999) Reklāmas likums
2. LR Saeima. (2018) Fizisko personu datu apstrādes likums
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EKSPERTA ANKETA

Eksperta vārds, uzvārds _____________________________________________________

Ieņemamais amats _________________________________________________________

Darba pieredze ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Izglītība: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Piekrītu kā eksperts piedalīties šajā pētījumā. Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu
iepazinies ar man sniegto informāciju par promocijas darba „Augstu sasniegumu sporta
vadība Latvijā” izstrādes mērķi un norisi. Esmu informēts par datu ieguves un apstrādes
metodēm, kā arī par gaidāmajiem rezultātiem un to publiskošanu apkopotā veidā. Piekrītu,
ka mans vārds tiks publicēts promocijas darbā.

_______________________________
(paraksts)

2015. gada ___________________
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Izveidotās anketas novērtējums
Aigas Dombrovskas izveidotās anketas
„Augstu sasniegumu sporta vadība Latvijā”
novērtējums
Lūgums katru apgalvojumu novērtēt pēc 5 ballu sistēmas:
5 – bez pretenzijām,
4 – niecīgas pretenzijas,
3 – ir pretenzijas, bet kopumā pieņemami,
2 – ir nopietnas pretenzijas, apgalvojumu nepieciešams pārveidot
1 – apgalvojums tādā veidā nav pieņemams.
Lūgums sīkāk komentēt tos vērtējumus, kuri ir zemāki par 4 ballēm. Tas dos autoram iespēju,
balstoties uz ekspertu vērtējumiem, izdarīt apgalvojumu kvalitatīvu analīzi un pārstrādāt tos,
ņemot vērā speciālistu ieteikumus.
1. Valsts līmenī sports ir pietiekami finansiāli atbalstīts.
5

4

3

2

1

2. Valsts līmenī augstu sasniegumu sports ir pietiekami finansiāli atbalstīts.
5

4

3

2

1

3. Valsts līmenī Tavs sporta veids ir pietiekami finansiāli atbalstīts.
5

4

3

2

1

4. Tev ir pietiekams finansējums, lai attīstītos iespējami augstākā līmenī.
5

4

3

2

1

5. Organizācijas, kas iesaistītas augstu sasniegumu sportā, strādā saskaņoti.
5

4

3

2

1

6. Ir skaidri definēti organizāciju, kas iesaistītas augstu sasniegumu sportā, uzdevumi.
5

4

3

2

1

7. Valstī augstu sasniegumu sporta attīstība tiek plānota ilgtermiņā.
5

4

3

2

1

8. Resursi tiek ieguldīti dažos sporta veidos, ņemot vērā to iespējas gūt panākumus
pasaules līmenī.
5

4

3

2

1
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9. Starp sporta organizācijām ir strukturēta komunikācija un sadarbība gan savā starpā, gan
ar finansiālajiem partneriem, un ar mēdijiem.
5

4

3

2

1

10.
Augstu sasniegumu sportisti tiek iesaistīti augstu sasniegumu sporta politikas
plānošanā.
5

4

3

2

1

11.
Bērniem ir iespēja nodarboties ar sportu skolā, sporta stundās vai papildus
nodarbībās.
5

4

3

12.

Valstī lielākā daļa iedzīvotāju nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm.

5

4

13.

Tavs sporta veids valstī ir populārs.

5

4

14.

Valstī ir politika, lai uzlabotu sporta klubu/organizāciju vadību.

5

4

15.

Valstī ir politika, lai uzlabotu talantu attīstību sporta klubos/organizācijās.

5

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

16.
Valstī ir efektīva talantu atlases sistēma, tādejādi iespējami liels skaits potenciālo
talantu tiek pamanīti vajadzīgajā laikā (laicīgi).
5

4

3

2

1

17.
Valstiskā līmenī tiek koordinētas organizācijas, lai attīstītu efektīvu sistēmu jauno
talantu attīstībai viņu sporta veidos.
5

4

3

18.

Jaunie talanti sportā, valstī, tiek laicīgi atpazīti un atbalstīti.

5

4

3

2

2

1

1

19.
Jaunie talanti sportā saņem daudzpusīgu atbalstu, ņemot vērā viņu vecumu un
līmeni, lai attīstītu viņus kā jaunos sportistus, augstākajā līmenī.
5

4

3

2

1
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20.
Jaunie talanti sportā saņem valstiski koordinētu atbalstu treniņu un mācību
apvienošanai vidusskolā (12-16/18 gadi) un vajadzīgo pamatizglītību (nepieciešamības
gadījumā agrīnā specializācijā).
5

4

3

2

1

21.
Jaunie talanti saņem valstiski koordinētu atbalstu studiju un treniņu apvienošanai
augstākajā izglītībā (universitātes/koledžas līmenī).
5

4

3

2

1

22.
Augstu sasniegumu sports ir pilna laika darbs un sportisti saņem finansiālu atbalstu,
kas ļauj pilnvērtīgi pievērsties tikai sportam.
5

4

3

23.

Valstī ir koordinēta atbalsta programma augstu sasniegumu sportistiem.

5

4

24.

Sportisti var saņemt atbalstu no valsts, beidzot savu sportisko karjeru.

5

4

25.

Beidzot savu sportisko karjeru sportisti ir adekvāti sagatavoti turpmākajai dzīvei.

5

4

26.

Valstī ir datubāze, kurā uzskaitītas sporta būves, to noslogojums un kvalitāte.

5

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

27.
Valstī ir datubāze, kurā uzskaitīta visa augstu sasniegumu sporta iespēju
infrastruktūra, to pieejamība un kvalitāte.
5

4

3

28.

Augstu sasniegumu sportistiem ir prioritāra pieeja sporta centriem jebkurā laikā.

5

4

29.

Valstī ir speciāls finansējums augstu sasniegumu sporta būvēm un to renovācijai.

5

4

30.

Sporta būves valstī ir funkcionālas un kvalitatīvas.

5

4

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1
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31.
Tev ir iespēja pilnvērtīgi trenēties, Tavam sporta veidam atbilstošās treniņu
ēkās/vietās, būvēs.
5

4

3

32.

Kā jaunais talants sportā Tu tiki atbilstoši trenēts.

5

4

3

2

2

1

1

33.
Valstī ir pietiekams skaits labi trenētu un pieredzējušu augstu sasniegumu sporta
treneru.
5

4

3

2

1

34.
Treneriem valstī ir pietiekami daudz iespēju, lai attīstītu viņu karjeru un kļūtu par
pasaules līmeņa augstu sasniegumu sporta treneriem.
5

4

3

35.

Valstī ir attīstīta treneru izglītības sistēma no zemākā līdz augstākajam līmenim.

5

4

36.

Treneru ikmēneša ienākumi ir pietiekami, lai segtu ikdienas izdevumus.

5

4

37.

Trenera darbs valstī ir atzīts un pieprasīts.

5

4

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

38.
Augstu sasniegumu sporta treneri saņem pēc karjeras atbalstu un atbalstu dzīvei pēc
trenera karjeras.
5

4

3

2

1

39.
Valstī ir koordinēta plānošana, lai palielinātu starptautisko sacensību, kas rīkotas
Latvijā, skaitu, iespējami daudzos sporta veidos.
5

4

3

2

1

40.
Valstī ir koordinēta ilgtermiņa plānošana sporta pasākumu organizēšanā un
finansēšanā.
5

4

3

2

1

41.
Jaunie talanti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta līmeņa)
sacensībās attiecīgajā vecumā.
5

4

3

2

1
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42.
Augstu sasniegumu sportisti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta
līmeņa) sacensībās.
5

4

3

2

1

43.
Sportisti saņem kompensāciju par izdevumiem, kas rodas piedaloties starptautiskās
sacensībās.
5

4

3

2

1

44.
Treneri saņem kompensāciju par izdevumiem, kas rodas piedaloties starptautiskās
sacensībās.
5

4

3

2

1

45.
Zinātniskie pētījumi tiek uzskaitīti, koordinēti un izplatīti starp treneriem un sporta
organizācijām.
5

4

3

2

1

46.
Zinātniskiem pētījumiem un inovācijām augstu sasniegumu sportā ir pietiekams
finansiālais atbalsts.
5

4

3

2

1

47.
Sporta zinātnes atbalsts tiek nodrošināts katrā augstu sasniegumu sporta attīstības
līmenī.
5

4

48.

Tu interesējies par zinātniskajiem pētījumiem, kas veikti Tavā sporta veidā.

5

4

49.

Tu interesējies par inovācijām Tavā sporta veidā.

5

4

50.

Tu labprāt piedalies/iesaisties zinātniskos pētījumos.

5

3

2

3

2

3

4

1

1

2

3

1

2

1
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ANKETAS NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS
Apgalvojums
1. Valsts līmenī sports ir pietiekami finansiāli
atbalstīts.
2. Valsts līmenī augstu sasniegumu sports ir
pietiekami finansiāli atbalstīts.
3. Valsts līmenī Tavs sporta veids ir
pietiekami finansiāli atbalstīts.
4. Tev ir pietiekams finansējums, lai attīstītos
iespējami augstākā līmenī.
5. Organizācijas, kas iesaistītas augstu
sasniegumu sportā, strādā saskaņoti.
6. Ir skaidri definēti organizāciju, kas
iesaistītas augstu sasniegumu sportā, uzdevumi.
7. Valstī augstu sasniegumu sporta attīstība
tiek plānota ilgtermiņā.
8. Resursi tiek ieguldīti dažos sporta veidos,
ņemot vērā to iespējas gūt panākumus pasaules
līmenī.
9. Starp sporta organizācijām ir strukturēta
komunikācija un sadarbība gan savā starpā, gan
ar finansiālajiem partneriem, un ar mēdijiem.
10. Augstu sasniegumu sportisti tiek iesaistīts
augstu sasniegumu sporta politikas plānošanā.
11. Bērniem ir iespēja nodarboties ar sportu
skolā, sporta stundās vai papildus nodarbībās.
12. Valstī lielākā daļa iedzīvotāju nodarbojas ar
fiziskām aktivitātēm.
13. Tavs sporta veids valstī ir populārs.
14. Valstī ir politika, lai uzlabotu sporta
klubu/organizāciju vadību.
15. Valstī ir politika, lai uzlabotu talantu
attīstību sporta klubos/organizācijās.
16. Valstī ir efektīva talantu atlases sistēma,
tādejādi iespējami liels skaits potenciālo talantu
tiek pamanīti vajadzīgajā laikā (laicīgi).
17. Valstiskā līmenī tiek koordinētas
organizācijas, lai attīstītu efektīvu sistēmu
jauno talantu attīstībai viņu sporta veidos.
18. Jaunie talanti sportā, valstī, tiek laicīgi
atpazīti un atbalstīti.
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Apgalvojums
19. Jaunie talanti sportā saņem daudzpusīgu
atbalstu, ņemot vērā viņu vecumu un līmeni, lai
attīstītu viņus kā jauno sportistus, augstākajā
līmenī.
20. Jaunie talanti sportā saņem valstiski
koordinētu atbalstu treniņu un mācību
apvienošanai vidusskolā (12-16/18 gadi) un
vajadzīgo pamatizglītību (nepieciešamības
gadījumā agrīnā specializācijā).
21. Jaunie talanti saņem valstiski koordinētu
atbalstu studiju un treniņu apvienošanai
augstākajā izglītībā (universitātes/koledžas
līmenī).
22. Augstu sasniegumu sports ir pilna laika
darbs un sportisti saņem finansiālu atbalstu, kas
ļauj pilnvērtīgi pievērsties tikai sportam.
23. Valstī ir koordinēta atbalsta programma
augstu sasniegumu sportistiem.
24. Sportisti var saņemt atbalstu no valsts,
beidzot savu sportisko karjeru.
25. Beidzot savu sportisko karjeru sportisti ir
adekvāti sagatavoti turpmākajai dzīvei.
26. Valstī ir datubāze, kurā uzskaitītas sporta
būves, to noslogojums un kvalitāte.
27. Valstī ir datubāze, kurā uzskaitīta visa
augstu sasniegumu sporta iespēju
infrastruktūra, to pieejamība un kvalitāte.
28. Augstu sasniegumu sportistiem ir prioritāra
pieeja sporta centriem jebkurā laikā.
29. Valstī ir speciāls finansējums augstu
sasniegumu sporta būvēm un to renovācijai.
30. Sporta būves valstī ir funkcionālas un
kvalitatīvas.
31. Tev ir iespēja pilnvērtīgi trenēties, Tavam
sporta veidam atbilstošās treniņu ēkās/vietās,
būvēs.
32. Kā jaunais talants sportā Tu tiki atbilstoši
trenēts.
33. Valstī ir pietiekams skaits labi trenētu un
pieredzējušu augstu sasniegumu sporta treneru.
34. Treneriem valstī ir pietiekami daudz
iespēju, lai attīstītu viņu karjeru un kļūtu par
pasaules līmeņa augstu sasniegumu sporta
treneriem.
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7. pielikuma turpinājums
Apgalvojums
35. Valstī ir attīstīta treneru izglītības sistēma
no zemākā līdz augstākajam līmenim.
36. Treneru ikmēneša ienākumi ir pietiekami,
lai segtu ikdienas izdevumus.
37. Trenera darbs valstī ir atzīts un pieprasīts.
38. Augstu sasniegumu sporta treneri saņem
pēc karjeras atbalstu un atbalstu dzīvei pēc
trenera karjeras.
39. Valstī ir koordinēta plānošana, lai
palielinātu starptautisko sacensību, kas rīkotas
Latvijā, skaitu, iespējami daudzos sporta
veidos.
40. Valstī ir koordinēta ilgtermiņa plānošana
sporta pasākumu organizēšanā un finansēšanā.
41. Jaunie talanti var piedalīties pietiekami
daudz starptautiskās (augsta līmeņa) sacensībās
attiecīgajā vecumā.
42. Augstu sasniegumu sportisti var piedalīties
pietiekami daudz starptautiskās (augsta līmeņa)
sacensībās.
43. Sportisti saņem kompensāciju par
izdevumiem, kas rodas piedaloties
starptautiskās sacensībās.
44. Treneri saņem kompensāciju par
izdevumiem, kas rodas piedaloties
starptautiskās sacensībās.
45. Zinātniskie pētījumi tiek uzskaitīti,
koordinēti un izplatīti starp treneriem un sporta
organizācijām.
46. Zinātniskiem pētījumiem un inovācijām
augstu sasniegumu sportā ir pietiekams
finansiālais atbalsts.
47. Sporta zinātnes atbalsts tiek nodrošināts
katrā augstu sasniegumu sporta attīstības
līmenī.
48. Tu interesējies par zinātniskajiem
pētījumiem, kas veikti Tavā sporta veidā.
49. Tu interesējies par inovācijām Tavā sporta
veidā.
50. Tu labprāt piedalies/iesaisties zinātniskos
pētījumos.
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8. pielikums
ANKETA “AUGSTU SASNIEGUMU SPORTA VADĪBA LATVIJĀ”
(atzīto federāciju vadības pārstāvjiem)
Anketas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par augstu sasniegumu sporta vadību Latvijā.
Anketa veidota, balstoties uz 9 faktoriem, kas ir sporta vadības priekšnosacījumi panākumu
sekmēšanai. Šī anketa paredzēta atzīto federāciju vadības pārstāvjiem. Tieši Jūsu viedoklis ir
svarīgs, lai veicinātu panākumus augstu sasniegumu sportā!
Šī aptauja ir anonīma, un visi dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.
Izlasiet, lūdzu, uzmanīgi katru jautājumu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūsu viedoklim atbilst šie
apgalvojumi un izvēlieties atbildi!
Kādu sporta veidu/veidus pārstāv Jūsu federācija?
……………………………
Kāda ir Jūsu iegūtā izglītība?
• Vidējā izglītība;
• Arodizglītība;
• Bakalaura grāds;
• Maģistra grāds;
• Doktora grāds;
• Šobrīd studēju …………………
Esmu:
• Sieviete
• Vīrietis
J1: Valsts līmenī sports ir pietiekami finansiāli atbalstīts:
•
•
•
•
•

Pilnībā piekrītu
Piekrītu
Ne piekrītu, ne nepiekrītu
Nepiekrītu
Pilnībā nepiekrītu

J2: Valsts līmenī augstu sasniegumu sportam ir pietiekams finansiālais atbalsts:
J3: Organizācijas, kas iesaistītas augstu sasniegumu sportā, strādā savstarpēji saskaņoti:
J4: Valstī augstu sasniegumu sporta attīstība tiek plānota ilgtermiņā:
J5: Resursi tiek ieguldīti dažos sporta veidos, ņemot verā to iespējas gūt panākumus pasaules
līmenī:
J6: Starp sporta organizācijām, finansiālajiem partneriem un mēdijiem ir strukturēta
komunikācija un sadarbība:
J7: Augstu sasniegumu sportisti tiek iesaistīti augstu sasniegumu sporta politikas plānošanā:
J8: Bērniem ir iespēja nodarboties ar sportu skolā, sporta stundās vai papildu nodarbībās:
J9: Valstī lielākā daļa iedzīvotāju nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm:
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J10: Valstī ir politika, lai uzlabotu sporta klubu/organizāciju vadību:
J11: Valstī ir politika, lai uzlabotu talantu attīstību sporta klubos/organizācijās:
J12: Valstī ir efektīva talantu atlases sistēma, tādejādi iespējami liels skaits potenciālo talantu
tiek pamanīti vajadzīgajā laikā (laicīgi):
J13: Valstiskā līmenī tiek koordinētas organizācijas, lai attīstītu efektīvu sistēmu jauno talantu
attīstībai viņu sporta veidos:
J14: Jaunie talanti saņem daudzpusīgu atbalstu, ņemot vērā viņu vecumu un līmeni, lai
attīstītu viņus kā jaunos sportistus augstākajā līmenī:
J15: Jaunie talanti saņem valstiski koordinētu atbalstu treniņu un mācību apvienošanai
vidusskolā (12-16/18 gadi) un vajadzīgo pamatizglītību (nepieciešamības gadījumā - agrīnā
specializācijā):
J16: Jaunie talanti saņem valstiski koordinētu atbalstu studiju un treniņu apvienošanai
augstākajā izglītībā (universitātes/koledžas līmenī):
J17: Augstu sasniegumu sports ir pilna laika darbs un sportisti saņem finansiālu atbalstu, kas
ļauj pilnvērtīgi pievērsties tikai sportam:
J18: Valstī ir koordinēta atbalsta programma augstu sasniegumu sportistiem:
J19: Augstu sasniegumu sportisti var saņemt atbalstu no valsts, beidzot savu sportisko karjeru
un ir adekvāti sagatavoti dzīvei pēc sportiskās karjeras:
J20: Valstī ir datubāze, kurā uzskaitīts sporta būvju noslogojums un kvalitāte:
J21: Valstī ir datubāze, kurā uzskaitīta visas augstu sasniegumu sporta bāzes, to pieejamība un
kvalitāte:
J22: Augstu sasniegumu sportistiem ir prioritāra pieeja sporta centriem jebkurā laikā:
J23: Valstī ir speciāls finansējums augstu sasniegumu sporta būvēm un to renovācijai:
J24: Sporta būves valstī ir funkcionālas:
J25: Sporta būves valstī ir kvalitatīvas:
J26: Valstī ir pietiekams skaits pieredzējušu augstu sasniegumu sporta treneru:
J27: Treneriem ir pietiekami daudz iespēju, lai attīstītu viņu karjeru un kļūtu par pasaules
līmeņa augstu sasniegumu sporta treneriem:
J28: Valstī ir attīstīta treneru izglītības sistēma no zemākā līdz augstākajam līmenim:
J29: Treneru ikmēneša ienākumi ir pietiekami, lai segtu ikdienas izdevumus:
J30: Trenera darbs valstī ir atzīts un pieprasīts:
J31: Augstu sasniegumu sporta treneri saņem finansiālu atbalstu dzīvei pēc trenera karjeras:
J32: Valstī ir koordinēta plānošana, lai palielinātu starptautisko sacensību, kas rīkotas Latvijā,
skaitu iespējami daudzos sporta veidos:
J33: Valstī ir koordinēta ilgtermiņa plānošana sporta pasākumu organizēšanā un finansēšanā:
J34: Jaunie talanti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta līmeņa) sacensībās
attiecīgajā vecumā:
J35: Augstu sasniegumu sportisti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta
līmeņa) sacensībās:
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J36: Sportisti saņem kompensāciju par izdevumiem, kas rodas piedaloties starptautiskās
sacensībās:
J37: Treneri saņem kompensāciju par izdevumiem, kas rodas piedaloties starptautiskās
sacensībās:
J38: Zinātniskie pētījumi tiek izplatīti starp treneriem un sporta organizācijām:
J39: Zinātniskiem pētījumiem un inovācijām augstu sasniegumu sportā ir pietiekams
finansiālais atbalsts:
J40: Sporta zinātnes atbalsts tiek nodrošināts katrā augstu sasniegumu sporta attīstības līmenī:
Kas, Jūsuprāt, sekmēs panākumus augstu sasniegumu sportā? …………………………...……
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ANKETA “AUGSTU SASNIEGUMU SPORTA VADĪBA LATVIJĀ”
(sertificētiem sporta speciālistiem)
Anketas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par augstu sasniegumu sporta vadību Latvijā.
Anketa veidota, balstoties uz 9 faktoriem, kas ir sporta vadības priekšnosacījumi panākumu
sekmēšanai. Šī anketa paredzēta sertificētiem sporta speciālistiem. Tieši Jūsu viedoklis ir
svarīgs, lai veicinātu panākumus augstu sasniegumu sportā!
Šī aptauja ir anonīma, un visi dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.
Izlasiet, lūdzu, uzmanīgi katru jautājumu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūsu viedoklim atbilst šie
apgalvojumi un izvēlieties atbildi!
Kāda sporta veida treneris Jūs esiet?
……………………………
Kāda ir Jūsu iegūtā izglītība?
• Vidējā izglītība;
• Arodizglītība;
• Bakalaura grāds;
• Maģistra grāds;
• Doktora grāds;
• Šobrīd studēju …………………
Esmu:
• Sieviete
• Vīrietis
Jūsu dzimšanas gads: .........
J1: Valsts līmenī sports ir pietiekami finansiāli atbalstīts:
•
•
•
•
•

Pilnībā piekrītu
Piekrītu
Ne piekrītu, ne nepiekrītu
Nepiekrītu
Pilnībā nepiekrītu

J2: Valsts līmenī augstu sasniegumu sportam ir pietiekams finansiālais atbalsts:
J3: Organizācijas, kas iesaistītas augstu sasniegumu sportā, strādā savstarpēji saskaņoti:
J4: Valstī augstu sasniegumu sporta attīstība tiek plānota ilgtermiņā:
J5: Resursi tiek ieguldīti dažos sporta veidos, ņemot verā to iespējas gūt panākumus pasaules
līmenī:
J6: Starp sporta organizācijām, finansiālajiem partneriem un mēdijiem ir strukturēta
komunikācija un sadarbība:
J7: Augstu sasniegumu sportisti tiek iesaistīti augstu sasniegumu sporta politikas plānošanā:
J8: Bērniem ir iespēja nodarboties ar sportu skolā, sporta stundās vai papildu nodarbībās:
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J9: Valstī lielākā daļa iedzīvotāju nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm:
J10: Valstī ir politika, lai uzlabotu sporta klubu/organizāciju vadību:
J11: Valstī ir politika, lai uzlabotu talantu attīstību sporta klubos/organizācijās:
J12: Valstī ir efektīva talantu atlases sistēma, tādejādi iespējami liels skaits potenciālo talantu
tiek pamanīti vajadzīgajā laikā (laicīgi):
J13: Valstiskā līmenī tiek koordinētas organizācijas, lai attīstītu efektīvu sistēmu jauno talantu
attīstībai viņu sporta veidos:
J14: Jaunie talanti saņem daudzpusīgu atbalstu, ņemot vērā viņu vecumu un līmeni, lai
attīstītu viņus kā jaunos sportistus augstākajā līmenī:
J15: Jaunie talanti saņem valstiski koordinētu atbalstu treniņu un mācību apvienošanai
vidusskolā (12-16/18 gadi) un vajadzīgo pamatizglītību (nepieciešamības gadījumā - agrīnā
specializācijā):
J16: Jaunie talanti saņem valstiski koordinētu atbalstu studiju un treniņu apvienošanai
augstākajā izglītībā (universitātes/koledžas līmenī):
J17: Augstu sasniegumu sports ir pilna laika darbs un sportisti saņem finansiālu atbalstu, kas
ļauj pilnvērtīgi pievērsties tikai sportam:
J18: Valstī ir koordinēta atbalsta programma augstu sasniegumu sportistiem:
J19: Augstu sasniegumu sportisti var saņemt atbalstu no valsts, beidzot savu sportisko karjeru
un ir adekvāti sagatavoti dzīvei pēc sportiskās karjeras:
J20: Valstī ir datubāze, kurā uzskaitīts sporta būvju noslogojums un kvalitāte:
J21: Valstī ir datubāze, kurā uzskaitīta visas augstu sasniegumu sporta bāzes, to pieejamība un
kvalitāte:
J22: Augstu sasniegumu sportistiem ir prioritāra pieeja sporta centriem jebkurā laikā:
J23: Valstī ir speciāls finansējums augstu sasniegumu sporta būvēm un to renovācijai:
J24: Sporta būves valstī ir funkcionālas:
J25: Sporta būves valstī ir kvalitatīvas:
J26: Valstī ir pietiekams skaits pieredzējušu augstu sasniegumu sporta treneru:
J27: Treneriem ir pietiekami daudz iespēju, lai attīstītu viņu karjeru un kļūtu par pasaules
līmeņa augstu sasniegumu sporta treneriem:
J28: Valstī ir attīstīta treneru izglītības sistēma no zemākā līdz augstākajam līmenim:
J29: Treneru ikmēneša ienākumi ir pietiekami, lai segtu ikdienas izdevumus:
J30: Trenera darbs valstī ir atzīts un pieprasīts:
J31: Augstu sasniegumu sporta treneri saņem finansiālu atbalstu dzīvei pēc trenera karjeras:
J32: Valstī ir koordinēta plānošana, lai palielinātu starptautisko sacensību, kas rīkotas Latvijā,
skaitu iespējami daudzos sporta veidos:
J33: Valstī ir koordinēta ilgtermiņa plānošana sporta pasākumu organizēšanā un finansēšanā:
J34: Jaunie talanti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta līmeņa) sacensībās
attiecīgajā vecumā:
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J35: Augstu sasniegumu sportisti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta
līmeņa) sacensībās:
J36: Sportisti saņem kompensāciju par izdevumiem, kas rodas piedaloties starptautiskās
sacensībās:
J37: Treneri saņem kompensāciju par izdevumiem, kas rodas piedaloties starptautiskās
sacensībās:
J38: Zinātniskie pētījumi tiek izplatīti starp treneriem un sporta organizācijām:
J39: Zinātniskiem pētījumiem un inovācijām augstu sasniegumu sportā ir pietiekams
finansiālais atbalsts:
J40: Sporta zinātnes atbalsts tiek nodrošināts katrā augstu sasniegumu sporta attīstības līmenī:
Kas, Jūsuprāt, sekmēs panākumus augstu sasniegumu sportā? …………………………...……
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ANKETA “AUGSTU SASNIEGUMU SPORTA VADĪBA LATVIJĀ”
Anketas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par augstu sasniegumu sporta vadību Latvijā.
Anketa veidota, balstoties uz 9 faktoriem, kas ir sporta vadības priekšnosacījumi panākumu
sekmēšanai. Šī anketa paredzēta augstu sasniegumu sportistiem. Tieši Jūsu viedoklis ir
svarīgs, lai veicinātu panākumus augstu sasniegumu sportā!
Šī aptauja ir anonīma, un visi dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.
Izlasiet, lūdzu, uzmanīgi katru jautājumu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūsu viedoklim atbilst šie
apgalvojumi un izvēlieties atbildi!
Ar kādu sporta veidu Jūs nodarbojaties?
……………………………
Kāds ir Jūsu statuss, ņemot vērā to, ka esiet arī augstu sasniegumu sportists? (iespējamas
vairākas atbildes)

•
•
•
•
•
•

Pilna laika students;
Strādāju pilnu slodzi;
Pilnas slodzes sportists;
Nepilna laika students;
Strādāju uz pusslodzi;
Cits

Kāda ir Jūsu iegūtā izglītība?
• Pamatizglītība;
• Vidējā izglītība;
• Arodizglītība;
• Bakalaura grāds;
• Magistra grāds;
• Doktora grāds;
• Šobrīd studēju …………………
Esmu:
• Sieviete;
• Vīrietis
Jūsu dzimšanas gads: ……………..
J1: Valsts līmenī sports ir pietiekami finansiāli atbalstīts:
• Pilnībā piekrītu
• Piekrītu
• Ne piekrītu, ne nepiekrītu
• Nepiekrītu
• Pilnībā nepiekrītu
J2: Valsts līmenī augstu sasniegumu sportam ir pietiekams finansiālais atbalsts:
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J3: Organizācijas, kas iesaistītas augstu sasniegumu sportā, strādā savstarpēji saskaņoti:
J4: Valstī augstu sasniegumu sporta attīstība tiek plānota ilgtermiņā:
J5: Resursi tiek ieguldīti dažos sporta veidos, ņemot verā to iespējas gūt panākumus pasaules
līmenī:
J6: Starp sporta organizācijām, finansiālajiem partneriem un mēdijiem ir strukturēta
komunikācija un sadarbība:
J7: Augstu sasniegumu sportisti tiek iesaistīti augstu sasniegumu sporta politikas plānošanā:
J8: Bērniem ir iespēja nodarboties ar sportu skolā, sporta stundās vai papildu nodarbībās:
J9: Valstī lielākā daļa iedzīvotāju nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm:
J10: Valstī ir politika, lai uzlabotu sporta klubu/organizāciju vadību:
J11: Valstī ir politika, lai uzlabotu talantu attīstību sporta klubos/organizācijās:
J12: Valstī ir efektīva talantu atlases sistēma, tādejādi iespējami liels skaits potenciālo talantu
tiek pamanīti vajadzīgajā laikā (laicīgi):
J13: Valstiskā līmenī tiek koordinētas organizācijas, lai attīstītu efektīvu sistēmu jauno talantu
attīstībai viņu sporta veidos:
J14: Jaunie talanti saņem daudzpusīgu atbalstu, ņemot vērā viņu vecumu un līmeni, lai
attīstītu viņus kā jaunos sportistus augstākajā līmenī:
J15: Jaunie talanti saņem valstiski koordinētu atbalstu treniņu un mācību apvienošanai
vidusskolā (12-16/18 gadi) un vajadzīgo pamatizglītību (nepieciešamības gadījumā - agrīnā
specializācijā):
J16: Jaunie talanti saņem valstiski koordinētu atbalstu studiju un treniņu apvienošanai
augstākajā izglītībā (universitātes/koledžas līmenī):
J17: Augstu sasniegumu sports ir pilna laika darbs un sportisti saņem finansiālu atbalstu, kas
ļauj pilnvērtīgi pievērsties tikai sportam:
J18: Valstī ir koordinēta atbalsta programma augstu sasniegumu sportistiem:
J19: Augstu sasniegumu sportisti var saņemt atbalstu no valsts, beidzot savu sportisko karjeru
un ir adekvāti sagatavoti dzīvei pēc sportiskās karjeras:
J20: Valstī ir datubāze, kurā uzskaitīts sporta būvju noslogojums un kvalitāte:
J21: Valstī ir datubāze, kurā uzskaitīta visas augstu sasniegumu sporta bāzes, to pieejamība un
kvalitāte:
J22: Augstu sasniegumu sportistiem ir prioritāra pieeja sporta centriem jebkurā laikā:
J23: Valstī ir speciāls finansējums augstu sasniegumu sporta būvēm un to renovācijai:
J24: Sporta būves valstī ir funkcionālas:
J25: Sporta būves valstī ir kvalitatīvas:
J26: Valstī ir pietiekams skaits pieredzējušu augstu sasniegumu sporta treneru:
J27: Treneriem ir pietiekami daudz iespēju, lai attīstītu viņu karjeru un kļūtu par pasaules
līmeņa augstu sasniegumu sporta treneriem:
J28: Valstī ir attīstīta treneru izglītības sistēma no zemākā līdz augstākajam līmenim:
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J29: Treneru ikmēneša ienākumi ir pietiekami, lai segtu ikdienas izdevumus:
J30: Trenera darbs valstī ir atzīts un pieprasīts:
J31: Augstu sasniegumu sporta treneri saņem finansiālu atbalstu dzīvei pēc trenera karjeras:
J32: Valstī ir koordinēta plānošana, lai palielinātu starptautisko sacensību, kas rīkotas Latvijā,
skaitu iespējami daudzos sporta veidos:
J33: Valstī ir koordinēta ilgtermiņa plānošana sporta pasākumu organizēšanā un finansēšanā:
J34: Jaunie talanti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta līmeņa) sacensībās
attiecīgajā vecumā:
J35: Augstu sasniegumu sportisti var piedalīties pietiekami daudz starptautiskās (augsta
līmeņa) sacensībās:
J36: Sportisti saņem kompensāciju par izdevumiem, kas rodas piedaloties starptautiskās
sacensībās:
J37: Treneri saņem kompensāciju par izdevumiem, kas rodas piedaloties starptautiskās
sacensībās:
J38: Zinātniskie pētījumi tiek izplatīti starp treneriem un sporta organizācijām:
J39: Zinātniskiem pētījumiem un inovācijām augstu sasniegumu sportā ir pietiekams
finansiālais atbalsts:
J40: Sporta zinātnes atbalsts tiek nodrošināts katrā augstu sasniegumu sporta attīstības līmenī:
Kas, Jūsuprāt, sekmēs panākumus augstu sasniegumu sportā? ………………………………...
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9. pielikums
ATZĪTO FEDERĀCIJU VADĪBAS PĀRSTĀVJU ANKETĒŠANAS REZULTĀTU
APRAKSTOŠĀS STATISTIKAS KOPSAVILKUMS
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10. pielikums
SERTIFICĒTO SPORTA SPECIĀLISTU ANKETĒŠANAS REZULTĀTU
APRAKSTOŠĀS STATISTIKAS KOPS AVILKUMS
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11. pielikums
AUGSTU SASNIEGUMU SPORTISTU ANKETĒŠANAS REZULTĀTU
APRAKSTOŠĀS STATISTIKAS KOPSAVILKUMS
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12. pielikums
ATVĒRTĀ JAUTĀJUMA AKSIĀLĀS KODĒŠANAS KOPSAVILKUMS
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13. pielikums
KAIZERA – MAIJERA – OLKINA UN BARTLETA SFĒRISKUMA TESTU
REZULTĀTI
1. iterācija
Atzīto federāciju vadības pārstāvji
Kaizera – Maijera – Olkina testa rezultāts, kas raksturo
izlases piemērotību faktoru analīzes veikšanai
Bartleta sfēriskuma
Aptuvenais Čī kvadrāts
tests
df
Sig.

0,08
5250,533
780
<0,001

2. iterācija
Atzīto federāciju vadības pārstāvji
Kaizera – Maijera – Olkina testa rezultāts, kas raksturo
izlases piemērotību faktoru analīzes veikšanai
Bartleta sfēriskuma
Aptuvenais Čī kvadrāts
tests
df
Sig.

0,8
741,5661
120
<0,001

3. iterācija
Atzīto federāciju vadības pārstāvji
Kaizera – Maijera – Olkina testa rezultāts, kas raksturo
izlases piemērotību faktoru analīzes veikšanai
Bartleta sfēriskuma
Aptuvenais Čī kvadrāts
tests
df
Sig.
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0,81
606,5198
136
<0,001
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KAIZERA – MAIJERA – OLKINA UN BARTLETA SFĒRISKUMA TESTU
REZULTĀTI
1. iterācija
Sertificētie sporta speciālisti
Kaizera – Maijera – Olkina testa rezultāts, kas raksturo
izlases piemērotību faktoru analīzes veikšanai
Bartleta sfēriskuma
Aptuvenais Čī kvadrāts
tests
df
Sig.

0,05
3250,842
780
<0,001

2. iterācija
Sertificētie sporta speciālisti
Kaizera – Maijera – Olkina testa rezultāts, kas raksturo
izlases piemērotību faktoru analīzes veikšanai
Bartleta sfēriskuma
Aptuvenais Čī kvadrāts
tests
df
Sig.

0,06
3001,717
465
<0,001

3. iterācija
Sertificētie sporta speciālisti
Kaizera – Maijera – Olkina testa rezultāts, kas raksturo
izlases piemērotību faktoru analīzes veikšanai
Bartleta sfēriskuma
Aptuvenais Čī kvadrāts
tests
df
Sig.

0,06
2925,592
406
<0,001

4. iterācija
Sertificētie sporta speciālisti
Kaizera – Maijera – Olkina testa rezultāts, kas raksturo
izlases piemērotību faktoru analīzes veikšanai
Bartleta sfēriskuma
Aptuvenais Čī kvadrāts
tests
df
Sig.

0,06
2805,552
300
<0,001

5. iterācija
Sertificētie sporta speciālisti
Kaizera – Maijera – Olkina testa rezultāts, kas raksturo
izlases piemērotību faktoru analīzes veikšanai
Bartleta sfēriskuma
Aptuvenais Čī kvadrāts
tests
df
Sig.
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0,81
842,1006
276
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KAIZERA – MAIJERA – OLKINA UN BARTLETA SFĒRISKUMA TESTU
REZULTĀTI
1. iterācija
Augstu sasniegumu sportisti
Kaizera – Maijera – Olkina testa rezultāts, kas raksturo
izlases piemērotību faktoru analīzes veikšanai
Bartleta sfēriskuma
Aptuvenais Čī kvadrāts
tests
df
Sig.

0,85
1453,841
780
<0,001

2. iterācija
Augstu sasniegumu sportisti
Kaizera – Maijera – Olkina testa rezultāts, kas raksturo
izlases piemērotību faktoru analīzes veikšanai
Bartleta sfēriskuma
Aptuvenais Čī kvadrāts
tests
df
Sig.

0,83
1054,357
406
<0,001

3. iterācija
Augstu sasniegumu sportisti
Kaizera – Maijera – Olkina testa rezultāts, kas raksturo
izlases piemērotību faktoru analīzes veikšanai
Bartleta sfēriskuma
Aptuvenais Čī kvadrāts
tests
df
Sig.

0,83
1019,778
378
<0,001

4. iterācija
Augstu sasniegumu sportisti
Kaizera – Maijera – Olkina testa rezultāts, kas raksturo
izlases piemērotību faktoru analīzes veikšanai
Bartleta sfēriskuma
Aptuvenais Čī kvadrāts
tests
df
Sig.
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0,83
943,2204
325
<0,001
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17. pielikums
IEGŪTO DATU FAKTORU ANALĪZES ĪPAŠVĒRTĪBAS
Atzīto federāciju vadības
pārstāvji

Sertificētie sporta
speciālisti

Augstu sasniegumu
sportisti

5.3349725
2.3231745
1.1052037
1.0911722
1.0379346
1.0297588
0.8400486
0.6763970
0.6043184
0.5674265
0.4696120
0.4119021
0.3722398
0.3281181
0.2989318
0.2650842
0.2437053

6.7275831
1.9789540
1.7538968
1.5662379
1.3279006
1.2590789
0.9441056
0.8607217
0.7757423
0.7570156
0.7061249
0.6601542
0.5819964
0.5576879
0.5115526
0.4791736
0.4475282
0.3778268
0.3634157
0.3527658
0.3104363
0.2917398
0.2220604
0.1863007

7.1379827
2.0077069
1.8949537
1.4329423
1.3957694
1.2948621
1.2166892
1.0824914
0.9133258
0.7818263
0.6713101
0.6497525
0.6298446
0.5868838
0.5542046
0.5303385
0.4771094
0.4476130
0.3657699
0.3439668
0.3327496
0.2925242
0.2708652
0.2528722
0.2342528
0.2013929
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18. pielikums
IEGŪTO FAKTORU VIZUĀLAIS ATTĒLOJUMS
Atzīto federāciju vadības
pārstāvji

Sertificētie sporta
speciālisti
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Augstu sasniegumu
sportisti

