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Biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” kopsapulces 

REZOLŪCIJA 
 

 Biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” vēršas pie Valsts prezidenta, Saeimas un 
Ministru kabineta, Izglītības un zinātnes ministrijas ar savā kopsapulcē 2014. gada 10. martā 
pieņemto rezolūciju. 
 Latvijas Sporta federāciju skatījumā bērnu un jaunatnes sports, un ikdienas sporta 
nodarbības ir uzskatāmas par galveno nosacījumu Latvijas tautas veselības nostiprināšanā un 
sabiedrības izglītotības sekmēšanā. Padome aicina pildīt „Sporta politikas pamatnostādnēs 
2014. – 2020. gadam” pieņemtos uzdevumus par nepieciešamību ieguldīt pietiekamus 
līdzekļus un resursus bērnu un jaunatnes sportā. 
 Pieprasām: 
• realizēt „Sporta politikas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam” noteikto uzdevumu – 

pilnvērtīgu valsts līdzfinansējumu treneru atalgojumam profesionālās ievirzes sporta 
izglītības programmā. Paredzēt un izdalīt jaunatnes treneru atalgojumam papildus 
1,073 miljonus eiro, kas ļautu realizēt valsts sporta pamatnostādņu uzstādījumus; 

• palielināt sporta stundu skaitu vispārizglītojošās skolās vismaz līdz 3 stundām nedēļā 
2014. gadā, un līdz 4 stundām nedēļā – 2015. gadā, kā arī nodrošināt sporta nodarbību 
iekļaušanu valsts augstskolu klātienes studiju programmās. Mainīt uzstādījumus un 
filozofiju sporta stundu kvalitātes nodrošināšanai, atjaunojot vispusīgās fiziskās 
sagatavotības kritērijus un kontrolvingrinājumus sporta nodarbību novērtējumos un 
prasībās. Nodrošināt interešu izglītībai paredzētā finansējuma konkrēti noteiktu 
procentuālo attiecību sporta nodarbībām; 

• plānojot 2015. un 2016. gada valsts budžetu, paredzēt to vismaz 2014. gada budžeta 
apjomā, piešķirot arī papildus finansējumu iepriekšminēto mērķu sasniegšanai; 

• izskatīt jautājumu par speciālā sporta budžeta veidošanu, novirzot šim nolūkam līdzekļus, 
ko valsts iegūtu, palielinot akcīzes nodokli tabakai un alkoholam, kā arī valsts nodevu 
azartspēlēm; 

• nodrošināt valsts un pašvaldību sporta infrastruktūras attīstības koncepcijas tālāku virzību 
un finansiālu risinājumu tās realizācijai. 

 Rezolūcija pieņemta Latvijas Sporta federāciju padomes kopsapulcē 2014. gada 10. martā, 
piedaloties vairāk kā 100 dalībniekiem no visas Latvijas, tajā skaitā 71 atzīto sporta 
federāciju vadītāji, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Sporta izglītības iestāžu 
direktoru padomes, pašvaldību, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu, augstskolu un 
citu organizāciju pārstāvji. 
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