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Sporta bāzu reģistrs ir valsts informācijas 
sistēma, kurā reģistrē valstī esošās sporta bāzes 
un nacionālās sporta bāzes (turētājs ir IZM). 

Sporta bāzu reģistrā iekļaujamās informācijas 
saturu un tās aktualizēšanas kārtību nosaka 
MK 2010.g. 26.janvāra noteikumi Nr.76 
„Noteikumi par sporta bāzu reģistrā iekļaujamās 
informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību”. 

Reģistrā ietverta informācija par valstī esošajām 
sporta bāzēm, to adresēm, īpašniekiem, īpašuma 
formu, bāzē esošajiem objektiem. 

 
13.03.2013. 



Latvijas sporta jomas infrastruktūras 

pētījuma mērķis  

 izvērtēt Latvijas sporta bāzu faktisko 
attīstības situāciju optimālai sporta 
politikas mērķu sasniegšanas 
veicināšanai sporta infrastruktūras jomā,  

 piedāvājot racionālus risinājumus 
pārskatāma, uz caurspīdīgiem principiem 
balstīta sporta bāzu informatīvās 
aktualizēšanas modeļa izstrādei, kurš 
sekmētu sistēmisku un sistemātisku 
sporta bāzu attīstības risinājumu izstrādi.  
 13.03.2013. 



Pētījuma uzdevumi 

   1. Apkopot un analizēt informāciju par 
Latvijā esošajām sporta bāzēm pēc to tipiem 
un specifikācijas. 

 

   2. Apkopot provizorisko informāciju par 
2014. – 2020.gadu sporta infrastruktūras 
attīstības virzieniem, veidiem un resursu 
ietilpību Latvijas pilsētās un reģionos. 

 

   3. Izvērtēt citu Baltijas un Ziemeļeiropas 
valstu pieredzi sporta infrastruktūras jomā. 
 

 13.03.2013. 



Pētījuma uzdevumi 

   4. Sniegt ieteikumus sporta politikas 
plānošanas dokumentu pilnveidošanai, kā arī 
racionālai valsts finansējuma piešķiršanas 
kritēriju izstrādei sporta bāzu attīstībai; 

 

   5. Sniegt ieteikumus infrastruktūras jomā 
“Sporta politikas pamatnostādnēm 2013.-
2020. gadam” projekta izstrādei un Valsts un 
pašvaldību nozīmes sporta infrastruktūras 
attīstības koncepcijai. 

 
13.03.2013. 



Metodoloģija 

 

Fundamentālā elektroniskās uzskaites 
aptauja ar tehnisko specifikāciju norādi 

 

Strukturētā aptauja un intervija 

 

Rezultātu statistiskā apstrāde 

 

 

13.03.2013. 



Respondenti 

110 novadu un 9 republikas nozīmes pilsētu 
atbildīgie par sporta darba organizēšanu 
pašvaldībās; 

7 Baltijas un Eiropas valstu sporta institūciju 
atbildīgās amatpersonas;  

8 LSFP atzīto sporta federāciju vadītāji; 

2 profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu 
direktori; 

4 atbildīgie par sporta darba organizēšanu 
pašvaldībās. 

 
13.03.2013. 



  Veicot pētījumu ir apkopota un 

analizēta informācija: 

 

par esošajām Latvijas sporta bāzēm, 
 

sporta bāzu objektu tipiem, 
 

sporta bāzu un sporta bāzu objektu skaitu 
un izvietojumu, 

 

sporta bāzu rekonstrukcijas, renovācijas vai 
jaunas sporta bāzes celtniecības 
nepieciešamību. 

13.03.2013. 



Sporta bāzu un sporta objektu 

nodrošinājums valsts teritorijā 

Saskaņā ar 2012.gada decembrī aktualizētā SBR 
datiem, Latvijā ir reģistrētas  

1122 sporta bāzes ar 2871 sporta objektiem 

 

 

13.03.2013. 



Sporta bāzu tehniskais stāvoklis 

Pēc apsaimniekotāju informācijas un 
veikto renovāciju laika secināms, ka: 

 labā vai ļoti labā stāvoklī ir 669 sporta bāzes jeb 

59,63% no kopējā sporta bāzu skaita 

savukārt 453 (40,37%) sporta bāzēm ir 
nepieciešama renovācija vai rekonstrukcija. 

 

13.03.2013. 



Sporta bāzu pārklājums valsts 

teritorijā 

119 administratīvās teritorijas: 

  - 9 republikas pilsētas 

  - 110 novadu pašvaldības 

 

5 plānošanas reģioni: 

   Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un 
Latgales plānošanas reģioni 

13.03.2013. 



Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

 iedzīvotāju reģistra dati 2012.g 

Plānošanas reģionu teritorijas 
lielums (km2) 

Latvijas iedzīvotāju skaits ir 
2,22 miljoni 

13.03.2013. 



Iedzīvotāju blīvums  

Vidējais iedzīvotāju blīvums Latvijā ir 
34,3cilv./km²: 

 

visaugstākais ir Rīgas reģionā –  

   104,6 cilv./km², kas gandrīz 3x pārsniedz 
vidējo iedzīvotāju blīvumu valstī 

 

Vidzemes reģionā – 15,0 cilv./km² 

Kurzemes reģionā – 21,6 cilv./km² 

Zemgales reģionā - 25,5 cilv./km² 

Latgales reģionā – 22,7 cilv./km² 

13.03.2013. 



Sporta bāzu un objektu skaits 

plānošanas reģionos 

13.03.2013. 



Iedzīvotāju skaits uz vienu sporta 

objektu (vid. 772) 

13.03.2013. 



Rīgas pilsēta un Pierīgas reģions 

Salīdzinot iedzīvotāju skaitu uz vienu 
sporta objektu Pierīgas reģionā vienam 
sporta objektam būtu jānodrošina 
sportošanas iespējas 690 iedzīvotājiem. 

 

Savukārt Rīgas pilsētā – 1658 
iedzīvotājiem, kas ievērojami pārsniedz 
valsts vidējos rādītājus. 

 

13.03.2013. 



Iedzīvotāju skaits uz vienu sporta objektu 

republikas nozīmes pilsētās (vid 1114) 

13.03.2013. 



Sporta bāzu blīvums Latvijas teritorijā 

Kurzemes un Vidzemes plānošanas reģionos 
sporta bāzu blīvums ir vienāds – 1 sporta bāze uz 
74km2 . 

 

Nedaudz labāka situācija ir Latgales un Zemgales 
plānošanas reģionos – 1 sporta bāze uz 58km2 . 
 

 Savukārt Rīgas plānošanas reģionā sporta bāzu 
blīvums ir vislielākais – 1 sporta bāze uz 30km2: 
 

– Pierīgas reģionā sporta bāzu blīvums ir 1 sporta bāze uz 
49km2, 

– savukārt Rīgas pilsētā – 1 sporta bāze uz 2km2. 

13.03.2013. 



Sporta zāļu dislokācija Latvijas teritorijā 

13.03.2013. 



Stadionu dislokācija Latvijas teritorijā 

13.03.2013. 



Peldbaseinu dislokācija Latvijas teritorijā 

13.03.2013. 



Latvijā ir 31nacionālā sporta bāze  

14 pašvaldību teritorijās  

19 sporta bāzes atrodas starptautiskas nozīmes 
attīstības centros – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, 
Ventspilī; 

4 sporta bāzes atrodas nacionālās nozīmes 
attīstības centros – Valmierā, Jelgavā, Jūrmalā; 

5 sporta bāzes atrodas reģionālas nozīmes 
attīstības centros – Limbažu, Cēsu, Bauskas un 
Siguldas novados; 

3 sporta bāzes atrodas novadu nozīmes attīstības 
centros – Babītes, Burtnieku un Ķeguma novada 
pašvaldību teritorijās.  

 13.03.2013. 



Sporta infrastruktūra izglītības iestādēs 

Latvijā ir 968 izglītības iestādes, 747 izglītības 
iestādēm ir sporta bāzes ar 1875 sporta objektiem.  

 

No šiem 1875 sporta objektiem 1011 objekti ir labā 
stāvoklī (53,92%  no kopējā sporta objektu skaita 
izglītības iestādēs), savukārt renovācija vai 
rekonstrukcija ir nepieciešama 864 sporta objektiem 
(48,4%).  

 

No izglītības iestāžu sporta bāzēm lielāko daļu 
(80,32%) veido vispārējās izglītības iestāžu sporta 
bāzes.  

 
13.03.2013. 



Sporta bāzu un objektu skaits 

izglītības iestādēs 

13.03.2013. 



807 vispārējās izglītības iestādēs ir 604 sporta 

bāzes (74,85% no kopskaita) ar 1506 objektiem 

13.03.2013. 
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Sporta zāle 

VFS zāle 

Sporta laukums pie izglītības iestādes 

Atklātais futbola laukums 

Atklātais basketbola laukums 

Atklātais volejbola laukums 



Rīgas Kultūras vidusskola Aizkraukles pilsētas 
sākumskola 

13.03.2013. 



Puikules pamatskola Grāveru pamatskola 

13.03.2013. 



76 izglītības iestādēs sporta nodarbības 

notiek sportam pielāgotās telpās, aktu  

zālēs, kabinetos vai vestibilos 

Sporta bāzu reģistrā ir arī VFS zāles.  

Vairāku pašvaldību atbildīgie par sporta darba 
organizēšanu norādījuši, ka sākotnēji šīs zāles nav 
uzskatījuši par nepieciešamu iekļaut sporta bāzu reģistrā: 
 

 - „ tā nav normāla sporta zāle”; 

 - „ mēs sportojam telpā, kas nedaudz lielāka  par klases 
telpu”; 

 - „mums ir tikai aktu zāle”; 

 - „ sporta nodarbībām esam pielāgojuši un norobežojuši 
telpu skolas vestibilā” . 

 
13.03.2013. 



Vairumā gadījumu šo sportam pielāgoto telpu izmēri 
ir aptuveni 8 x 6m ar sporta spēļu iemaņu apguvei 
nepiemērotu griestu augstumu – 4 līdz 5m. 

 

 Daudzviet šīs zāles ir sliktā tehniskajā stāvoklī, 
tādējādi apdraudot skolēnu drošību. Trūkst arī sporta 
stundām nepieciešamais tehniskais aprīkojums (t.sk. 
inventārs) un dažādi palīglīdzekļi. 

 

 Sporta stundas, kas norisinās nodarbībām pielāgotās 
telpās, traucē pārējo izglītojamo mācību procesa 
norisei, jo telpu vājās skaņas izolācijas dēļ troksnis, 
kas rodas sporta nodarbībās, ir dzirdams arī blakus 
esošajās mācību telpās. 

13.03.2013. 



Sporta laukums pie izglītības 

iestādes 

Dominējošais sporta objektu veids ir kompleksais 
sporta laukums, kas vairumā gadījumu ietver:  

nestandarta futbola laukumu (~45x70m), pārsvarā ar 
zālāja segumu; 

2-3 skrejceliņus (250 – 350m); 

vieglatlētikas sektoru (tāllēkšanas – vairumā gadījumu, 
retāk – augstlēkšanas un mešanas disciplīnu sektori); 

 atklāto basketbola laukumu (pārsvarā ar asfalta vai 
granīta izdedžu segumu); 

atklāto volejbola laukumu (pārsvarā ar asfalta, grunts 
vai smilšu segumu). 

 13.03.2013. 



Rīgas Kultūru 
vidusskolas sporta 

laukums 

Stadions pie Zilupes 
vidusskolas 

13.03.2013. 



Briežuciema 
pamatskolas sporta 

laukums 
Liepupes vidusskolas 

sporta laukums 

13.03.2013. 



Ņemot vēra to, ka sporta laukumi pie izglītības 
iestādēm mazpilsētās un pagastos ir vieta, kur 
īsteno ne tikai sporta izglītības programmas, bet 
vakaros pulcējas vietējie bērni un jaunieši, lai 
sportojot pavadītu brīvo laiku, jāatzīst, ka šos 
sporta laukumus var definēt kā brīvpieejas.  

 

Nodarbošanās šajos sporta laukumos ir 
bezmaksas, tādējādi pieejama arī tiem 
iedzīvotājiem, kuri ierobežoto finanšu resursu dēļ 
nevar atļauties apmeklēt augstāka līmeņa slēgtās 
sporta bāzes. 

13.03.2013. 



Latvijas profesionālās izglītības 

iestāžu sporta bāzes 

13.03.2013. 
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Sporta zāle 

Futbola laukums – 
atklātais 

Basketbola laukums - 
atklātais 

Volejbola laukums - 
atklātais  

Sporta laukums 

Stadions 300 - 1500 
vietas, universāls 



Augstākās izglītības iestāžu sporta 

bāzes 

Latvijā ir 17 valsts augstākās izglītības 
iestādes, sporta bāzu reģistrā šobrīd ir 
reģistrētas 11 augstskolas ar 38 sporta 
objektiem. 10 no augstskolām ir valsts 

īpašumā, 
1 – pašvaldības. 

 

Dominējošie sporta objektu veidi 
augstskolās ir: sporta zāles (9), trenažieru 
zāles (6), peldbaseini (4) 

13.03.2013. 



Studentu vērtējums par savas augstskolas 

sporta infrastruktūras stāvokli (%) 

 
Augstskolas 

Augstā 

līmenī 

Vidējā 

līmenī 

Zemā 

līmenī 

Ļoti 

vāja 
Nav 

Cita 

atbilde 

BA 19 7 50 2 2 20 

DU 49 20 22 6 1 2 

LLU 71 23 1 3 1 1 

LU 29 59 3 3 3 3 

LiepU 6 4 39 20 4 27 

RPIVA 1 7 12 20 45 15 

RSU 29 59 1 2 6 3 

RTU 21 50 2 10 10 7 

RA 40 26 20 0 4 2 

VA 41 26 13 3 12 5 

 
 



 

Kopumā īpaši aktuāls jautājums ir par 
pašvaldību un valsts izglītības iestāžu 
sporta bāzu (sporta zāles un sporta 
laukumi) infrastruktūras uzlabošanu un 
atjaunošanu, kā arī vairāku 
daudzfunkcionālu sporta zāļu, universālu 
sporta stadionu, futbola laukumu un 
peldbaseinu renovāciju. 

13.03.2013. 



SPORTA INFRASTRUKTŪRAS 

ATTĪSTĪBAS VIRZIENI 

No 119 pašvaldībām sporta infrastruktūras objektu attīstīšanas plānus 
2014. – 2020.gadam ir iesniegušas 87 pašvaldības (73,11%): 

1) Kurzemes plānošanas reģionā (20 pašvaldības) – 16 pašvaldības (80%) 
ir iesniegušas 119 sporta infrastruktūras attīstības projektu, kuru 
īstenošanai ir nepieciešami 75 700 475 Ls; 

2) Vidzemes plānošanas reģionā (26 pašvaldības) – 16 
pašvaldības(61,54%) ir iesniegušas 72 sporta infrastruktūras attīstības 
projektu, kuru īstenošanai ir nepieciešami 51 494 945Ls; 

3) Rīgas plānošanas reģionā (30 pašvaldības) – 22 pašvaldības (73,33%) 
ir iesniegušas 182 sporta infrastruktūras attīstības projektu, kuru 
īstenošanai ir nepieciešami 106 751 829 Ls; 

4) Latgales plānošanas reģionā (21 pašvaldība) – 16 pašvaldības 
(76,19%) ir iesniegušas 55 sporta infrastruktūras attīstības projektu, kuru 
īstenošanai ir nepieciešami 27 558 902 Ls 

5) Zemgales plānošanas reģionā (22 pašvaldības) – 17 pašvaldības 
(77,27%) ir iesniegušas 76 sporta infrastruktūras attīstības projektu, kuru 
īstenošanai ir nepieciešami 45 171 640Ls 

13.03.2013. 



Pašvaldību iesniegto infrastruktūras projektu 

īstenošanas provizoriskās izmaksas 

13.03.2013. 



Izvērtējot pašvaldību iesniegtos sporta 

infrastruktūras attīstības projektus pēc sporta 

objekta tipiem, var secināt, ka vislielākā 

nepieciešamība ir: 

izglītības iestāžu sporta zāļu 

–  renovācija (113 projekti)  

– rekonstrukcija (20 projekti) 

– celtniecība (28 projekti) 

 

 brīvpieejas/sporta izglītības iestāžu sporta laukumu 

–  celtniecība (46 projekti) 

–  renovācija (29 projekti)  

– rekonstrukcija (29 projekti) 
 

 
13.03.2013. 



Izvērtējot pašvaldību iesniegtos sporta 

infrastruktūras attīstības projektus pēc sporta 

objekta tipiem, var secināt, ka vislielākā 

nepieciešamība ir: 

Stadionu 

–  rekonstrukcija (37 projekti) 

–  renovācija (18projekti) 

–  celtniecība (11 projekti) 

multifunkcionālu sporta bāzu 

–  celtniecība (22 projekti) 

–  renovācija (11 projekti) 

–  rekonstrukcija (6 projekti) 

peldbaseinu  

– celtniecība (12 projekti) 

–  renovācija (5 projekti) 

–  rekonstrukcija (2 projekti). 

 

13.03.203. 



Pašvaldību plānotie attīstības projekti 

pēc sporta bāzu tipiem 

 2014. – 2020.gadam 

13.03.2013. 



Olimpisko sporta veidu centru būvniecībā 

svarīgi ir ievērot sekojošus kritērijus: 

sporta veida masveidība un teritoriālā izplatība; 
 

sportiskie sasniegumi pēdējo 5 gadu laikā Eiropas 
un Pasaules līmeņa sporta sacensībās; 

 

starptautiskas un nacionālas nozīmes līmeņa 
projekti; 

 

reģionālie attīstības centri; 
 

sasniedzamība un mobilitātes iespējas (internāta 
pieejamība sportistiem). 

13.03.2013. 



Atzīmējams ir fakts, ka divās 
republikas pilsētās Rēzeknē un 
Jēkabpilī, kuras vienlaikus ir arī 
nacionālas nozīmes attīstības centri, 
nav reģistrēta neviena sporta 
bāze, kurai ir piešķirts nacionālās 
sporta bāzes statuss. 

 

13.03.2013. 



Valsts 

Sporta 

objektu 

skaits 

Iedzīvotāju 

skaits 

Iedzīvotāju  

skaits uz 1 

sporta 

objektu 

Teritorijas 

 lielums 

km2 

Viens 

sporta 

objekts 

 uz km2 

daudzumu 

Igaunija 2118 1 340 415 633 45226 21,35 

Latvija 2871 2 217 053 772 64589 22,5 

Lietuva 5128 3221216 628 65303 12,73 

Polija 87527 38 000 000 434 312679 3,57 

Somija 27120 5 374 781 198 338424 12,47 

Itālija 148800 60 000 000 403 301318 2,02 

13.03.2013. 

Sporta bāzu nodrošinājums Eiropas valstīs 
 



Starptautiskās pieredzes apkopojums sporta 

infrastruktūras plānošanā un finansēšanā - 

Lietuva 

 

Lietuvieši nodarbojas ar vairāk nekā 100 
sporta veidiem, no kuriem vispopulārākais – 
basketbols; 

 

Lietuva var lepoties ar vairākiem sporta 
infrastruktūras objektiem, kuras ir vai nu 
lielākās vai vienīgās Baltijas valstīs; 

 

Lietuvā ir reģistrētas 5128 sporta objekti 

13.03.2013. 



Starptautiskās pieredzes apkopojums sporta 

infrastruktūras plānošanā un finansēšanā - 

Lietuva 

Lietuvas ikgadējais sporta budžets ir aptuveni 
80 miljoni litu (apmēram 16 320 000 LVL), 
no tiem 35% ir novirzīti sporta infrastruktūras 
būvniecībai un attīstībai;  

 

 Papildus tam Lietuvas valdība ir izstrādājusi 
Valsts sporta stratēģiju 2011. – 2020.gadam, 
kurā sporta attīstībai, t.sk. sporta 
infrastruktūras attīstīšanai 2013. – 
2015.gadam valsts finansējums ir 95 miljoni 
litu.   

 
13.03.2013. 



Valsts dotāciju kritēriji sporta bāzu un 

sporta objektu attīstībai Lietuvā: 

1) Primāri tiek atbalstītas sporta bāzes, kurās ir uzsākti 
renovācijas vai rekonstrukcijas projekti; 

2) Sporta bāzu dislokācija – piešķirot valsts finansējumu sporta 
objektu celtniecībai, valsts raugās, lai sporta objekti tiktu 
vienmērīgi atbalstīti visā valsts teritorijā;  

Papildus tiek piešķirts finansējums to sporta bāzu renovācijai, 
kurās notiek Eiropas mēroga sporta sacensības, piem., Eiropas 
basketbola čempionāts 2012 Kauņā, Eiropas Track čempionāts 
riteņbraukšanā 2012 Paņevežā u.tml.; 

3) Ieguldījums – priekšroka tiek dota pašvaldībām, kuras ir 
gatavas sadarboties un sniegt lielāku līdzfinansējumu sporta 
infrastruktūras attīstībai; 

4) Sabiedrības pieprasījums - priekšroka tiek dota pašvaldību 
iniciatīvai. 

13.03.2013. 



Starptautiskās pieredzes apkopojums sporta 

infrastruktūras plānošanā un finansēšanā – 

Igaunija 

Igaunijā tāpat kā Latvijā nav izstrādāta vienota 
sporta infrastruktūras attīstības koncepcija, 
ikgadējā budžeta ietvaros nav paredzēts 
finansējums sporta infrastruktūras attīstībai.  

 

Tomēr ik gadu no akcīzes nodokļa sportam, tiek 
piešķirts finansējums atsevišķu sporta bāzu 
būvniecībai, renovācijai vai rekonstrukcijai. 

 

 Par atbalstāmiem projektiem lemj Kultūras 
ministrijas Sporta departaments sadarbībā ar 
Olimpisko komiteju un sporta federācijām. 
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Starptautiskās pieredzes apkopojums sporta 

infrastruktūras plānošanā un finansēšanā - 

SOMIJA 

Salīdzinot Latvijas un Somijas sporta objektu skaitu 
uz 100 000 iedzīvotājiem redzams, ka Latvijā sporta 
infrastruktūras nodrošinājums ir vismaz 
4 reizes mazāks 

Somijā pavisam kopā ir aptuveni 30 000 sporta 
bāzu 

Somijā par sportu atbildīgā valsts iestāde ir 
Izglītības un Kultūras ministrija, kura vada, koordinē 
un uzrauga sporta darbu, kā arī atbalsta sporta bāzu 
būvniecību, renovāciju un rekonstrukciju valstiskā 
līmenī 

 
13.03.2013. 



Starptautiskās pieredzes apkopojums sporta 

infrastruktūras plānošanā un finansēšanā - 

Somija 

Viens no galvenajiem uzdevumiem ir veicināt 
sporta bāzu attīstību, lai tās būtu pieejamas 
plašām tautas masām 

Priekšroka tiek dota projektiem, kuri paredz 
uzlabot apstākļus bērnu un jauniešu fiziskās 
attīstības veicināšanai 

Sporta bāzu dotēšanai no valsts budžeta 
līdzekļiem Izglītības un Kultūras ministrija 
izstrādā četru gadu finansēšanas plānu ar 
nosacījumu, ka plānotais finansējuma apjoms ir 
aptuvenā summa, kura tiek pārskatīta un 
precizēta reizi gadā 
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Starptautiskās pieredzes apkopojums sporta 

infrastruktūras plānošanā un finansēšanā - 

Somija 
Izglītības un Kultūras ministrijā tika iesniegti sporta 
objektu attīstības projekti, kuru kopējās izmaksas 
sastādīja 408 miljoni eiro 

 galvenā loma sporta objektu plānošanā un būvniecībā 
ir vietējām pašvaldībām 

valsts atbalsts sporta objektu būvniecībai vai 
renovācijai ir 1/5 no kopējām projekta izmaksām, 
bet ne vairāk kā 500 000 eiro (peldbaseinu 
būvniecībai vai renovācijai -  600 000 līdz 750 000 
eiro) 

2009. – 2010.gada periodā sporta objektu 
investēšanai izmantoja loteriju fondos iegūtos līdzekļu 
aptuveni 48 miljonu eiro apmērā. 
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Valsts dotāciju kritēriji sporta bāzu un 

sporta objektu attīstībai Somijā 

sporta objekta izmantotāju skaits; 

sporta objekts ir galvenokārt pašvaldības vai pašvaldības 
kontrolē esošo uzņēmumu īpašumā; 

sportošanas pieprasījums ir ievērojami lielāks par 
piedāvājumu; 

projekts veicina cilvēku iekļaušanos sabiedrībā (dzimumu 
līdztiesība, savstarpējā iecietība, starpkultūru integrācija); 

projekta līdzfinansējums tiek piesaistīts no vairākām 
pašvaldībām; 

sporta objekta būvniecības energoefektivitāte un tas ir videi 
draudzīgs;  

renovācijas projekts ar mērķi palielināt objekta kapacitāti vai 
energoefektivitāti. 
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Sporta objektu skaits uz 100 000 

iedzīvotājiem 

Šajā plānošanas 
periodā 2012.-2015.g. 
Somijas valsts 
dotācija pašvaldību 
sporta infrastruktūras 
attīstībai 68 
atbalstītajiem 
projektiem ir 

   37 380 000 EURO 

13.03.2013. 



Starptautiskās pieredzes apkopojums sporta 

infrastruktūras plānošanā un finansēšanā 

Polijā 

Pavisam kopā Polijā ir 87 527 sporta objekti, 
no tiem 69 792 (79,7%) ir izglītības iestāžu 
sporta objekti 

 

Valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstībai 
ir izveidota īpaša investīciju programma. 2006. 
– 2011.gadam tika īstenoti vairāk nekā 100 
projekti 
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Starptautiskās pieredzes apkopojums sporta 

infrastruktūras plānošanā un finansēšanā 

Polijā 

Sporta bāzu celtniecība, renovācija un 
rekonstrukcija tiek īstenota 2 virzienos: 

1) ilgtermiņa attīstības programma sporta 
infrastruktūras attīstīšanai pašvaldībās; 

2) īpašas nozīmes sporta infrastruktūras attīstīšana. 
 

Stratēģiski svarīgi projekti var pretendēt uz 50% 
līdzfinansējumu no valsts budžeta, izglītības 
iestādes var pretendēt uz 70% līdzfinansējumu, 
savukārt galvenie sporta centri saņem 99% 
līdzfinansējuma. 
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Aktuālākās sporta veidu problēmas 

Latvijā (intervēto skatījumā): 

Primāri - sporta bāzu trūkums. 

Nākamais - personālresursu un treneru 
atalgojuma faktors – pieredzes bagātie un ar 
entuziasmu apveltītie treneri noveco, bet jaunie 
trenera darbu izvēlas visai atturīgi zemā atalgojuma 
dēļ. 

Sociālekonomiskie faktori – sporta veida dārdzība, 
agrīnā specializācija, demogrāfiskās problēmas, 
vecāku ietekme uz sporta klubu treneriem, 
sistemātiska un pilnvērtīga sporta 
finansējuma nepietiekamība valstī, kā arī bērnu 
un jauniešu motivācijas trūkums nodarboties ar 
sportu  
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Primāri nepieciešamais sporta veidu 

attīstībai (intervēto skatījumā): 

Finanšu resursi (sistemātiska un 
pietiekama finansējuma apjoms). 

 

Personālresursi (mērķfinansējums 
treneru algām, treneru izglītošana un 
motivēšana darbībai trenera 
statusā). 

 

Infrastruktūras attīstība. 
13.03.2013. 



Priekšlikumi turpmākai 

darbībai 

13.03.2013. 



Sporta bāzu reģistra darbības 

nodrošināšanai: 
Lai nodrošinātu vienotu izpratni valstī par sporta objektu 
tipiem, kas ļautu objektīvāk izvērtēt sporta bāzu 
nepieciešamību konkrētiem sporta veidiem, izstrādāt 
instrukciju sporta bāzu reģistra veidlapu aizpildīšanai, 
iekļaujot sporta objektu tipu skaidrojumu.  

Nepieciešams sporta bāzu reģistrā papildināt informāciju 
par veloceliņu un veselības taku pieejamību, kā arī aicināt 
privātpersonas iekļaut sporta bāzu reģistrā informāciju par 
savā īpašumā esošajām sporta bāzēm. 

Noteikt atbildīgo institūciju sporta bāzu reģistra datu 
regulārai aktualizēšanai. 

Veikt grozījumus 2010.gada 26.janvāra Ministru kabineta 
noteikumos Nr.76 „Noteikumi par sporta bāzu reģistrā 
iekļaujamās informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību”, 
paredzot sporta bāzu informācijas aktualizēšanu tiešsaistē. 
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Sporta infrastruktūras sistēmiskai 

attīstīšanai: 

Sporta bāzu celtniecībai Latvijā nepieciešams noteikt sporta 
būvju celtniecības, renovācijas un rekonstrukcijas 
prioritātes.  

Par galveno prioritāti ir jānosaka sporta bāzu renovēšanas 
vai rekonstrukcijas projektu atbalsts, lai ar salīdzinoši 
nelielu finanšu ieguldījumu, nodrošinātu esošās sporta 
infrastruktūras funkcionalitāti. 

Paredzēt finansējumu jaunu sporta objektu būvniecībai, 
ņemot vērā sporta bāzu nepietiekamību visā valsts 
teritorijā. 

Valsts budžeta līdzekļus pārdalīt pēc prioritāri veicamo 
darbu principa – 70% no tiem paredzot sporta bāzu 
renovācijai vai rekonstrukcijai un 30% – jaunu sporta 
objektu celtniecībai. 
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Noteikt prioritāros sporta objektu tipus 

valsts līdzfinansējuma piešķiršanai to 

renovācijai vai rekonstrukcijai: 

izglītības iestāžu sporta zāles; 

brīvpieejas/sporta izglītības iestāžu sporta 
laukumi; 

stadioni; 

multifunkcionālas sporta halles; 

peldbaseini. 

 
13.03.2013. 



Noteikt prioritāros sporta objektu 

tipus valsts līdzfinansējuma 

piešķiršanai to celtniecībai: 

brīvpieejas/sporta izglītības iestāžu sporta 
laukumi; 

izglītības iestāžu sporta zāles; 

multifunkcionālas sporta halles; 

peldbaseini; 

stadioni. 

 
13.03.2013. 



 
Bērnu un jauniešu sporta attīstībai noteikt 

izglītības iestāžu sporta infrastruktūras  

attīstības virzienus: 

sporta bāzu renovācija vai rekonstrukcija, celtniecība 
pie vispārējās izglītības iestādēm; 

sporta bāzu attīstība augstākās izglītības iestādēs, lai 
studijās būtu pieejamas sporta programmas vai sporta 
kursi; 

profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu sporta 
bāzu renovācija un rekonstrukcija (tām, kurām ir sava 
sporta bāze); 

 sporta bāzu renovācija vai rekonstrukcija pie 
profesionālās izglītības iestādēm pēc 2015.gada, lai 
varētu izvērtēt atbalstāmo projektu lietderību. 
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Tautas sporta, bērnu un 

jauniešu sporta attīstībai  

brīvpieejas laukumu iekārtošana, renovācija 
vai rekonstrukcija tieši pie izglītības 

iestādēm, 

  paredzot, ka nodarbošanās šajos sporta 
laukumos būtu bezmaksas, tādējādi 
pieejama arī tiem iedzīvotājiem, kuri 
ierobežoto finanšu resursu dēļ nevar 
atļauties apmeklēt augstāka līmeņa 
slēgtās sporta bāzes.  

13.03.2013. 



Tautas sporta attīstībai 

attīstīt tautas sportam nepieciešamos sporta 
objektu tipus  

(skriešanas, nūjošanas takas, riteņbraukšanas celiņus, 
kuri vienlaikus ir izmantojami arī skrituļslidošanai, 
rollerslēpošanai, slēpošanas trases, brīvpieejas sporta 
laukumus, atklātās peldvietas u.tml.), 

lai visiem valsts iedzīvotājiem sniegtu pieejamus 
pakalpojumus sporta jomā, palielinātu 

iedzīvotāju motivāciju un ikdienas fizisko 
aktivitāšu līmeni.  

13.03.2013. 



Augstu sasniegumu sporta 

attīstībai  

nodrošināt nacionālo sporta bāzu darbību,  
rekonstrukciju, renovāciju vai celtniecību 
atbilstoši starptautisko sporta veidu 
federāciju noteiktajām prasībām;  

palielināt nacionālo sporta bāzu 
uzturēšanas finansējumu no valsts 
budžeta, lai nodrošinātu to attīstību. 

 

13.03.2013. 



Lai atbalstītu pašvaldību sporta 

infrastruktūras attīstību un valsts 

budžetā plānotu finansējumu šim 

mērķim, izstrādāt: 

Sporta infrastruktūras attīstības ilgtermiņa 
koncepciju; 

 

Sporta infrastruktūras investīciju projektu 
apstiprināšanas kārtību, lai pašvaldības varētu 
pretendēt uz valsts līdzfinansējumu, iesniedzot 
projektu pieteikumus atklātam konkursam 

13.03.2013. 



Ievērot labas pārvaldības 

principu  

piešķirot pašvaldībām valsts 
līdzfinansējumu jaunu sporta bāzu 
būvniecībai, ņemt vērā jau esošo sporta 
bāzu tehnisko stāvokli; 

neatbalstot jaunu sporta bāzu celtniecību 
tām pašvaldībām, kuras līdz šim nav 
spējušas nodrošināt esošo sporta bāzu 
uzturēšanu (sporta bāzes ir neapmierinošā 
tehniskā stāvoklī). 
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Atbalstīt tikai tās pašvaldības, 
kuru teritorijā esošās sporta 
bāzes ir reģistrētas Sporta 

bāzu reģistrā. 

13.03.2013. 



 

Paldies par uzmanību! 

13.03.2013. 


