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Ievads 

„Rīgas pilsētas sporta attīstības pamatnostādnes 2012. – 2017. gadam” 

(turpmāk – Pamatnostādnes) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas 

nosaka sporta attīstības pamatprincipus un rīcības virzienus Rīgā.  

Atbilstoši Rīgas domes 2005. gada 15. novembra lēmumam Nr.584 „Par Rīgas 

ilgtermiņa attīstības stratēģiju līdz 2025. gadam” viens no Rīgas domes 

stratēģiskajiem mērķiem (M5) ir veselīga un aktīva sabiedrība. Mērķa īstenošana 

sevī ietver sporta attīstības veicināšanu un pieejamību iedzīvotājiem.  

Stratēģijā izvirzītie uzdevumi ir:  

 Organizēt un atbalstīt tautas sporta pasākumus dažādām mērķa grupām (U.5.4.); 

 Veicināt sporta organizāciju darbību (U5.5.); 

 Veicināt sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras sakārtošanu un attīstību (U5.6.); 

 Veicināt augstu sasniegumu sporta attīstību (U5.7.); 

 Veicināt izglītības iestāžu¹ celtniecību un rekonstrukciju, nodrošinot optimālu 

iestāžu tīklu (U.1.9.). 

 

Pamatnostādnes izstrādātas saskaņā ar 2010. gada 16. jūnija konferences 

„Bērnu un jauniešu sports Rīgā” rezolūciju un ir vērstas uz ikviena Rīgas iedzīvotāja 

sportošanas un aktīva dzīvesveida iespēju uzlabošanu neatkarīgi no viņu dzimuma, 

vecuma, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, 

mantiskā vai ģimenes stāvokļa.  

Pamatnostādnēs ietverts sporta jomas raksturojums Rīgā, tās attīstības vīzija, 

darbības pamatprincipi, SVID analīze, kā arī sporta attīstības mērķi un prioritārie 

rīcības virzieni 2012.-2017. gadam. 

Lai nodrošinātu Pamatnostādnēs izvirzīto mērķu un rīcības virzienu īstenošanu, 

paredzēts izstrādāt „Rīgas pilsētas sporta attīstības programmu 2013. – 2017.gadam”. 
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1. Esošās situācijas raksturojums 
 

1.1. Sporta jomu ietekmējošie politikas plānošanas dokumenti un tiesību 

akti 

Starptautiskais līmenis 

 Pirmie ES līmeņa sporta politikas plānošanas dokumenti tika izstrādāti 

2007. gadā, kad tika pieņemta „Baltā grāmata par sportu”
1
 un tās rīcības plāns „Pjērs 

de Kubertēns”
2
. Dokumenta mērķis ir noteikt sporta stratēģiski svarīgo nozīmi Eiropā 

un rosināt diskusiju par konkrētām sporta problēmām, sekmēt sporta lomu ES politiku 

jomās un palielināt sabiedrības informētību par šīs nozares vajadzībām un savdabību. 

Rīcības plāns „Pjērs de Kubertēns” nosaka konkrētus pasākumus, lai sasniegtu 

izvirzītos mērķus. Mērķi skar trīs izvēlētās dimensijas – sporta sociālo dimensiju, 

sporta ekonomisko dimensiju un sporta organizatorisko dimensiju.  

 Šobrīd ES līmenī nav kopējas sporta politikas un līdz ar to nav sekundāro 

ES tiesību aktu, kas regulētu šo nozari, lai gan norādes uz sporta jautājumiem 

atrodamas ES līgumos, dažādos ES tiesas spriedumos u.c. 

Nacionālais līmenis 

Nacionālajā līmenī Latvijas sporta politiku nosaka „Sporta politikas 

pamatnostādnes 2004. – 2009. gadam” (pašlaik izstrādes stadijā ir pamatnostādnes 

2013.-2020.gadam), nosakot galvenos principus, mērķus un uzdevumus valsts sporta 

politikas īstenošanai, un Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra rīkojums Nr.838 

„Nacionālā sporta attīstības programma 2006. – 2012. gadam” kā izpildes mehānisms 

pamatnostādnēs izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildei.  

     Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) novērtējumu 

sporta nozares normatīvā bāze joprojām ir pilnveidojama, lai pietiekami nodrošinātu 

valsts un pašvaldību institūciju, sporta sabiedrisko organizāciju un to apvienību 

atbildības sadalījumu un savstarpējo koordināciju. Nozīmīgāko sporta nozares 

regulējošo tiesisko bāzi veido šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi: 

Likumi: 

 Sporta likums; 

 Izglītības likums; 

 Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likums;  

 Likums „Par pašvaldībām”; 

 Likums „Par nacionālās sporta bāzes statusu”. 
 

 

 

                                                 
1
 “WHITE PAPER ON SPORT”  COM(2007) 391 final 

http://ec.europa.eu/sport/documents/wp_on_sport_lv.pdf (latviešu valodā) 
2
 ACTION PLAN "PIERRE DE COUBERTIN" SEC(2007) 934 

http://ec.europa.eu/sport/documents/wp_on_sport_lv.pdf
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Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumi: 

 

 27.12.2011. MK noteikumi Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmas"; 

 20.03.2012. MK noteikumi Nr.792 "Sporta bāzu un nacionālo sporta bāzu  

pārbaudes kārtība"; 

 26.01.2010. MK noteikumi Nr. 76 „Noteikumi par sporta bāzu reģistrā 

iekļaujamās informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību”; 

 14.03.2006. MK noteikumi Nr.195 "Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko 

slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība"; 

 24.11.2009. MK noteikumi Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”; 

 26.01.2010. MK noteikumi Nr.77 „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas 

kārtību sporta speciālistiem noteiktajām prasībām”. 

Pašvaldības līmenis 

Lai arī Rīgā līdz šim nav izstrādāts atsevišķs politikas plānošanas dokuments 

sporta nozares attīstībai, tomēr Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijā ir noteikti sporta 

attīstības pamatmērķi, bet programmā „Rīgas attīstības programma 2006. – 

2018.gadam” iezīmēti prioritārie virzieni sporta nozarei pilsētā.  

Pašvaldības līmenī sporta politiku Rīgā regulē Rīgas domes saistošie 

noteikumi, lēmumi un institūciju nolikumi:  

 „Rīgas attīstības programma 2010. – 2013. gadam”; 

 „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīcības plāns 2012. – 

2014. gadam”; 

 Rīgas domes 17.12.2009. nolikums Nr. 36 „Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta nolikums”; 

 Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam „Rīga – iespēja ikvienam!”; 

 Rīgas domes 1.03.2011. saistošie noteikumi Nr. 114 „Rīgas pilsētas pašvaldības 

nolikums” - regulē Domes pastāvīgo komiteju, t.sk., par sporta jomu atbildīgās 

komitejas - Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas darbību. 
 

1.2. Lēmumu pieņemšanas institucionālā struktūra un kompetenču 

sadalījums sporta nozarē 

Sporta politikas īstenošana Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā ir iedalāma trīs 

līmeņos: 

 Nacionālajā līmenī; 

 Pašvaldības līmenī; 

 Nevalstisko organizāciju līmenī. 

Nacionālais līmenis  

Latvijā sporta nozari regulē „Sporta likums” un attiecīgie Ministru kabineta 

noteikumi.Valsts līmenī par sportu atbildīgā valsts pārvaldes institūcija ir IZM, kas: 
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 Izstrādā politiku, kā arī organizē un koordinē politikas īstenošanu sporta jomā; 

 Veic sporta politikas rezultātu analīzi un izvērtējumu; 

 Uzrauga sportam piešķirto valsts budžeta līdzekļu administrēšanu; 

 Īsteno pārraudzību pār ministrijas padotībā esošajām iestādēm, kas piedalās sporta 

politikas īstenošanā, kā arī ministrijas kompetences ietvaros koordinē sporta 

organizāciju darbību. 

Sporta jautājumu risināšana ir arī citu valsts pārvaldes iestāžu kompetencē: 

 Labklājības ministrija atbalsta Latvijas Paralimpisko komiteju un tās izstrādātās 

programmas, veicina sportistu invalīdu aprūpes programmu īstenošanu, kā arī 

izstrādā programmu izcilu Latvijas sporta veterānu atbalstam un nodrošina tās 

īstenošanu, ņemot vērā Latvijas Nacionālās sporta padomes atzinumu; 

 Veselības ministrija nodrošina ar iedzīvotāju, īpaši bērnu un pusaudžu, fizisko 

attīstību un fizisko sagatavotību saistīto datu apkopošanu un analīzi. 

 

Pašvaldības līmenis  

  Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības nolikumam par veselīga dzīvesveida un 

sporta nozares attīstību pilsētā atbild Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

komiteja, kas nosaka attīstības stratēģiju un ir atbildīga par sagatavoto priekšlikumu 

sporta nozares attīstībai apstiprināšanu pirms izskatīšanas Rīgas domes sēdē. 

Izpildinstitūcijas funkcijas sporta nozarē veic Rīgas domes Izglītības, kultūras 

un sporta departaments (turpmāk – Departaments), kas nodrošina organizatorisku 

atbalstu lēmumu projektu sagatavošanā par sporta jautājumiem pilsētā, tostarp, par 

sporta budžeta plānošanu, kā arī par priekšlikumu sagatavošanu sporta nozares 

attīstībai pilsētā. Saskaņā ar Departamenta nolikumu par sporta īstenošanu tieši ir 

atbildīga Departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde (turpmāk – Pārvalde), kuras 

pamatuzdevumi ir:  

 Nodrošināt sporta un fizisko aktivitāšu pieejamību visām Rīgas pilsētas 

iedzīvotāju grupām, sekmējot veselīgas, sportiskas un aktīvas paaudzes 

izaugšanu; 

 Nodrošināt līdzdalības iespējas bērniem un jauniešiem interešu izglītības un 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās, pasākumos un sacensībās; 

 Sekmēt sporta pasākumu organizēšanu; 

 Izstrādāt Rīgas domes sporta programmu budžeta projektus; 

 Sagatavot priekšlikumus un sniegt atzinumus Rīgas domei par jaunu sporta 

izglītības iestāžu dibināšanu, esošo iestāžu reorganizāciju vai likvidēšanu.  
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1. attēls. Sporta darba koordinācijas struktūra Rīgā 

 
Rīgas dome 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 

Rīgas domes 

Izglītības, kultūras 

un sporta 

departamenta  

Izglītības pārvalde 

 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta  

Sporta un jaunatnes pārvalde 

Pirmsskolas un 

vispārējās izglītības 

iestādes 

Sporta  

nodaļa 

Jaunatnes 

nodaļa 

Sporta un 

interešu 

izglītības 

iestāžu nodaļa 

Sporta un interešu izglītības iestādes  

Nacionālā sporta manēža  

 

 

Nevalstisko organizāciju līmenis 

Līdztekus biedrībām un nodibinājumiem, kas īsteno mācību–treniņu procesu 

un organizē sacensības, Rīgas administratīvajā teritorijā ir reģistrētas arī valsts 

vadošās sporta organizācijas - Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Sporta federāciju 

padome un sporta veidu federācijas.  

Saskaņā ar statūtiem nevalstisko sporta organizāciju pamatuzdevumi ir saistīti 

ar sporta veidu popularizēšanu, sporta izglītības programmu īstenošanu un sporta 

sacensību organizēšanu, kā arī sporta bāzu apsaimniekošanu.  

1. tabula. Sporta organizācijas Rīgā *  

 Organizāciju skaits 
Nodarbojošos 

skaits kopā 

1. Sporta organizācijas    518 45 362 

Valsts un pašvaldību iestādes, tai skaitā  aģentūras   56   8 916 

Biedrības un nodibinājumi 365 33 592** 

Kapitālsabiedrības, kuru darbība saistīta ar sporta nodarbību 

un sporta pasākumu organizēšanu 
  97   2 854 

2. Nevalstisko organizāciju dibinātās sporta skolas*** 

(10.pielikums) 
  10  

* Latvijas Sporta federāciju padomes dati uz 01.01.2012. 

** Latvijas Tenisa federācijas un Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas atskaitē LSFP nav uzrādīts sporta 

organizācijās nodarbojošos skaits. 

*** Latvijas Sporta federāciju padomes reģistrētās neakreditētās sporta skolas. 

Nevalstiskajām sporta organizācijām ir nozīmīga loma sporta darba īstenošanā 

pašvaldībā, it īpaši tām, kuras nodrošina iespējas bērniem un jauniešiem iesaistīties 

regulārās sporta nodarbībās - futbolā, basketbolā, vingrošanā, cīņas sporta veidos u.c. 

Pašvaldība finansiālu atbalstu sporta organizācijām nodrošina tematisku, 

publisku konkursu ietvaros. Piemēram, konkursā „Rīgas pilsētas labākais bērnu un 

Sporta organizācijas  

(t.sk. sporta veidu federācijas) 

Individuālie sportisti 
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jaunatnes sporta klubs, organizācija” paredzot tiešu finansiālu atbalstu organizāciju 

kapacitātes stiprināšanai. Katru gadu minētajā konkursā piedalās un atbalstu saņem 

vairāki desmiti sporta organizāciju. 

Pašlaik Rīgā savu darbību veic arī divi nodibinājumi („Sporta klubs „Rīga”” un 

„Basketbola klubs „TTT Rīga”), kuri savulaik izveidoti ar pašvaldības līdzdalību: 

1. Nodibinājums „Sporta klubs „Rīga””. Sporta klubs līdz 2009.gadam realizēja 

sporta programmas hokejā, futbolā, basketbolā, volejbolā un riteņbraukšanā, kā arī 

apsaimniekoja pašvaldības sporta bāzes. Sākoties ekonomiskajai krīzei, pašvaldība 

pārtrauca profesionālo sporta komandu finansēšanu, kā arī pieņēma lēmumu par 

sporta kluba „Rīga” apsaimniekošanā esošo sporta bāzu nodošanu 

apsaimniekošanā pašvaldības dibinātajām sporta skolām. Pašlaik sporta klubs 

„Rīga” līdzdarbojas bērnu un jaunatnes hokeja komandu „HK Rīga” darbības 

nodrošināšanā. 

2. Nodibinājums „Basketbola klubs „TTT-Rīga”” nodrošina sieviešu basketbola 

komandas „TTT-Rīga” darbību, t.sk., jaunatnes un junioru komandu startus. 

Basketbola komanda „TTT-Rīga” ir daudzkārtēja Latvijas čempione basketbolā, 

kas, veiksmīgi startējot Eiropas kausu izcīņas turnīros, popularizē Rīgas vārdu un 

turpina Latvijas sieviešu basketbola tradīcijas. 

 

1.3. Ziņas par iedzīvotājiem 

Lai plānotu un nodrošinātu sporta aktivitāšu piedāvājumu, nepieciešams 

apzināt esošo un potenciālo mērķauditoriju un viņu vajadzības. 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem (2.attēls) 2011.gada sākumā 

Rīgā bija 700107 iedzīvotāju. Taču statistikas dati neatspoguļo kopējo sporta 

infrastruktūras lietotāju skaitu, jo to izmanto gan pilsētā nedeklarētās personas, gan 

pilsētas viesi.  
 

2. attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Rīgā 1990. - 2011.gadā 
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Centrālās statistikas pārvaldes dati (3.attēls) liecina, ka Rīgas iedzīvotāju skaits 

vecuma grupās ir relatīvi vienmērīgs un līdz ar to apliecina multifunkcionālu sporta 
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objektu nepieciešamību, kurā ar sportu varētu nodarboties dažāda vecuma 

mērķauditorija: 

 
3. attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits dažādās vecumgrupās Rīgā 2005. - 2011.gadā 
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Lai arī Rīgā mācās ne tikai Rīgas pašvaldībā deklarētie bērni, dati liecina, ka, līdzīgi 

kā runājot par iedzīvotāju skaitu attiecīgajā vecumgrupā kopumā, pēdējo gadu laikā 

skolēnu skaitam Rīgā ir tendence samazināties: ja 2006./2007.mācību gadā Rīgā 

mācījās 79558 skolēni, tad 2011./2012.mācību gadā Rīgā ir 65752 skolēni (4.attēls). 

4. attēls. Skolēnu skaita dinamika Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 

(Departamenta dati) 
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Iedzīvotāju fizisko aktivitāšu un sportošanas paradumi 

Saskaņā ar Eirobarometra datiem
3
, Latvijas iedzīvotāji

4
 kopumā ir mazāk 

aktīvi nekā ES iedzīvotāji kopumā (vidēji ES ar sportu nodarbojas “nekad” - 39%, 

“reti” - 21%, Latvijā “nekad” - 44%, “reti” - 29%). Tiesa, citās fiziskajās aktivitātēs 

(pastaigas, braukšana ar velosipēdu, dejošana, darbi dārzā) Latvijas iedzīvotāji ir 

iesaistījušies biežāk (ES: “nekad” - 14%, “reti” - 20%, Latvijā: “nekad” - 9%, “reti” - 

14%). Pētījums arī apliecina, ka Latvijas iedzīvotāji biežāk ar fiziskajām aktivitātēm 

nodarbojas brīvā dabā, parkos (51%), ceļā no darba uz mācību iestādi, darbavietu, 

veikaliem (27%), bet dažādas sporta iestādes apmeklē salīdzinoši neliela iedzīvotāju 

daļa: fitnesa centrus - 4%, klubus - 5%, sporta centrus - 5%.  

Kā iemeslus, kas traucē nodarboties ar sportu, Latvijas iedzīvotāji visbiežāk 

min laika trūkumu (45%), veselības stāvokli (13%), dārdzību (7%), nepietiekamu 

sporta infrastruktūru (4%) u.c. 

Pētījuma “Latvijas iedzīvotāju sportošanas paradumi” dati
5
 liecina, ka Rīgā ar 

vienu vai vairākiem sporta veidiem nodarbojas 57% iedzīvotāju. (Latvijā kopumā 

51%). 

Populārākās sportiskās aktivitātes rīdzinieku vidū ir garāku gabalu iešana kājām 

(25%), peldēšana (14%), braukšana ar velosipēdu (12%), vingrošana (12%).  

Trīs reizes nedēļā un biežāk ar sportu nodarbojas 27% rīdzinieku (t.sk. katru vai 

gandrīz katru dienu -  9%), 2 reizes nedēļā - 12%, bet 1 reizi nedēļā – 7%. 

Saskaņā ar aptaujas datiem visbiežāk rīdzinieki ar sportiskām aktivitātēm 

nodarbojas brīvā dabā vai arī pilsētā, vietās, kas nav īpaši paredzētas sportošanai 

(30%). Takas un ceļus, kas paredzēti sportošanai (iešanai, skriešanai, nūjošanai vai 

riteņbraukšanai) izmanto 14% Rīgas iedzīvotāju, peldbaseinus - 10%, savā mājā/ 

dzīvoklī ar sportu nodarbojas 9% iedzīvotāju, trenažieru zālē - 7%, īpaši ierīkotā 

sporta laukumā - 5%, fitnesa klubā - 4%, sporta hallē - 4%, slidotavā - 2%. 

Raksturojot savu bērnu fiziskās aktivitātes, 66% no rīdziniekiem, kuru ģimenēs 

ir bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, norādīja, ka viņu bērns nodarbojas ar kādu 

sporta aktivitāti: 33% atzīmēja, ka viņu bērni sporto mājās (vingro, skrien, spēlē 

futbolu, brauc ar riteni, u.tml.), 30% minēja, ka tiek apmeklēts sporta pulciņš skolā/ 

fitnesa klubs/ trenažieru zāle/ peldbaseins/ ledus halle, 12% norādīja, ka bērns 

nodarbojas ar cita veida sportiskajām aktivitātēm, bet 11% atbildēja, ka viņu bērns/ 

bērni apmeklē sporta skolu.  

1.4. Sporta infrastruktūra Rīgā  

 
Saskaņā ar 2008. gadā veiktās Rīgas iedzīvotāju aptaujas datiem

6
 ar 

sportošanas un aktīvās atpūtas iespējām Rīgā apmierināti bija 62% iedzīvotāju. 

Neapmierinātības iemesli visbiežāk ir saistīti ar aktīvās atpūtas un sporta pakalpojumu 

dārdzību (vai ar faktu, ka par tiem vispār ir jāmaksā) (50%) un infrastruktūras 

                                                 
3
 European Commission “Eurobarometer 72.3. Sport and Physical Activity. Results for Latvia”, 2009 

4
 Diemžēl, nav publiski pieejamu datu, kas ļautu atsevišķi analizēt situāciju Rīgā 

5
 SKDS (2007) “Latvijas iedzīvotāju sportošanas paradumi” Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti  

6
 SKDS pētījums “Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”2008 
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trūkumu (35%). Nenoliedzami, ka sakārtota un ērti pieejama sporta infrastruktūra 

sekmē sportiskos sasniegumus un arī pozitīvu sportošanas paradumu veidošanos. 

  

 Gan Rīgas ģeogrāfiskais novietojums, gan pašvaldības rezervēti neapbūvēti 

zemesgabali sporta objektu izveidei (1.pielikums) ir priekšnoteikumi, lai pilsētā 

izveidotu valsts un starptautiska mēroga sporta sacensību organizēšanai piemērotas 

dažādu sporta veidu un līmeņu sporta bāzes un infrastruktūru. 

 

Pēc īpašumtiesību veida Rīgā sporta infrastruktūru var iedalīt:  

 Pašvaldības īpašumā esošie nekustamā īpašuma sporta objekti (izglītības 

iestāžu stadioni, sporta zāles, peldbaseini un sporta iestāde - Nacionālā Rīgas sporta 

manēža), kā arī parki un atpūtas zonas, kur iespējams nodarboties ar sportu un aktīvo 

atpūtu (peldvietas, veloceliņi, u.c.); 

 Valsts, komercstruktūru un sporta organizāciju īpašumā esoši sporta objekti 

(2.pielikums). 

Rīgas pašvaldībā par esošā nekustamā īpašuma renovāciju, kā arī jaunu objektu 

projektēšanu un būvniecību ir atbildīgs Rīgas domes Īpašuma departaments, ar kuru 

Departaments sadarbojas stratēģisku lēmumu pieņemšanā.  

Pašvaldības īpašumā esošās sporta bāzes, kompleksi, t.sk., sporta zāles, 

peldbaseini un stadioni ir nodoti apsaimniekošanai izglītības iestādēm, kuras pēc 

izglītības funkciju nodrošināšanas Rīgas domes noteiktajā kārtībā ir tiesīgas iznomāt 

tās citām juridiskām un fiziskām personām.    

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu sporta bāzes  

 2011./2012.mācību gadā 75 Rīgas pašvaldības dibinātajās vispārējās 

izglītības iestādēs, kas veido 65 % no kopējā skolu skaita, ir standarta izmēra sporta 

zāles. Pie 10 skolām (8%) ir sporta halles (ar skatītāju tribīnēm), lielākajā daļā no tām 

ir arī trenažieru un vingrošanas zāles (3. pielikums). Pie 110 skolām (90 % ) ir dažāda 

izmēra un funkciju āra sporta laukumi un stadioni. 

 Lai gan katru gadu par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek veikta sporta bāzu 

renovēšana un pilnveidošana, izglītības iestādēs vērojams sporta zāļu un sporta 

laukumu trūkums, vai arī tās ir neapmierinošā stāvoklī. Daudzās Rīgas pašvaldības 

skolās nav atbilstošas sporta zāles un āra sporta laukumu sporta mācību priekšmeta 

standarta izpildes nodrošināšanai, sacensību un profesionālās ievirzes un interešu 

sporta izglītības mācību – treniņu programmu īstenošanai. Sporta laukumu pilnvērtīgu 

apsaimniekošanu apgrūtina fakts, ka vairumā gadījumu tie nav iežogoti. 

Ar Latvijas Futbola federācijas dāvinājumu 2010.gadā pie 10 Rīgas  skolām 

tika uzstādīti 20m × 40m lieli mākslīgā seguma futbola laukumi un pie 25 skolām - 

13m × 21m laukumi (4.pielikums). 

Vienlaikus, iepriekš minētās sadarbības ietvaros, nomainīti vecie un uzstādīti 

jauni mākslīgā futbola laukuma segumi - Rīgas 49.vidusskolas sporta kompleksā 

(95m x 65m) un Sporta kompleksā “Arkādija” (100m x 65m). Tuvāko gadu laikā 

plānots izveidot mākslīgā seguma futbola laukumu pie Rīgas Ostvalda vidusskolas 
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(95m x 65m), Rīgas Hanzas vidusskolas (111m x 74m) un Rīgas Universālās 

vidusskolas, veidojot šos stadionus kā pilsētas līmeņa sporta objektus.  

Rīgā ir 11 sporta skolas (5.pielikums), no kurām 8 ir savas sporta bāze, bet to 

tehniskais stāvoklis neatbilst mūsdienu prasībām. Arī 5 interešu izglītības iestādēm no 

13 ir savas sporta bāzes. 

Diemžēl pašlaik pašvaldības izglītības iestāžu sporta bāzes pilnībā nespēj 

nodrošināt sporta izglītības programmu īstenošanas vajadzības, tāpēc atsevišķos 

gadījumos tiek izmantotas citu juridisku personu īpašumā esošas sporta bāzes.   

Reģionālie sporta centri un peldbaseini 

 Lai nodrošinātu bērnu un jauniešu sporta sacensību norisi gan apkaimju, gan 

pilsētas līmenī, kā arī radītu iespējas attiecīgo mikrorajonu iedzīvotājiem nodarboties 

ar sportu un veselības veicinošām fiziskām aktivitātēm atbilstošā un drošā vidē, 

2002.gadā tika uzsākta programma „Reģionālie sporta centri”, paredzot centru izveidi 

pie piecām izglītības iestādēm (Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte”, Rīgas 45., 41., 92. 

vidusskolas un Rīgas Juglas vidusskolas).  

Minētās programmas ietvaros 2007. gadā ekspluatācijā tika nodots reģionālais 

sporta centrs „Sarkandaugava”, ko pašlaik apsaimnieko Bērnu un jauniešu centrs 

„Laimīte”. Centrā ir ierīkots stadions ar futbola laukumu un četriem 300m 

skrejceliņiem, kā arī sporta spēļu laukums, sporta inventāra nomas ēka un auto 

novietne. Diemžēl pārējo četru reģionālo sporta centru tehnisko projektu realizācija 

tika apturēta, taču nepieciešams izvērtēt izglītības iestāžu esošo sporta kompleksu 

funkciju paplašināšanas iespējas (inventāra noma u.c.), lai nākotnē strukturāli un 

funkcionāli nodrošinātu reģionālā sporta centra funkcijas attiecīgajā apkaimē. 

Pašlaik Rīgā ir 17 peldbaseini, kuri piedāvā peldēšanas un peldētapmācības 

nodarbības (6. pielikums) no kuriem 10 ir izglītības iestāžu apsaimniekošanā, taču 

vairākās Rīgas apkaimēs (Vecmīlgrāvī, Sarkandaugavā, Imantā) peldbaseinu nav, līdz 

ar to ir apgrūtināta skolēnu peldētapmācības programmas īstenošana un veselības 

profilakses pasākumi. 

Nacionālās sporta bāzes 

Nacionālo sporta bāzu mērķis ir veicināt sporta attīstību, radot apstākļus 

Latvijas sportistu sagatavošanai startiem olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas 

čempionātos un citās sporta sacensībās, kā arī starptautisku sporta sacensību norisei 

Latvijā. Nacionālās sporta bāzes statuss ik gadu tiek piešķirts ar Ministru kabineta 

rīkojumu. 2012.gadā no Latvijas 29 nacionālajām sporta bāzēm, t.sk., 12 Rīgas 

pilsētas teritorijā esošajām, Rīgas pašvaldības īpašumā ir tikai sporta komplekss 

„Arkādija” un Rīgas Nacionālā sporta manēža.  

           Latvijas Sporta politikas pamatnostādnes 2004. – 2012. gadam vēsta, ka viena 

no būtiskākajām problēmām, kas apdraud sporta nozares turpmāko attīstību Latvijā, ir 

nepietiekamais sporta būvju skaits valstī. Arī Nacionālajā sporta attīstības programmā 

2006.–2012. gadam ir ietverts uzdevums „veicināt sporta bāzu attīstību ar izvietojumu 

visos valsts reģionos (pašvaldībās)”. Sporta infrastruktūras attīstības īstenošana ir 
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iespējama, sadarbojoties valstij un pašvaldībām ilgtermiņā, paredzot iespēju piesaistīt 

arī privāto un ES struktūrfondu finansējumu. 

1.5. Bērnu un jauniešu sports 

Rīgas pilsētā bērni un jaunieši ar sportu var nodarboties gan ģimenē, gan arī 

izmantojot pašvaldības un sporta organizāciju piedāvājumu: 

 Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs, pamatizglītības iestādēs un 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs (turpmāk – skolas);  

 pašvaldības pārziņā esošajās sporta izglītības iestādēs (turpmāk – sporta skola) un 

interešu izglītības iestādēs;  

 sporta organizāciju (biedrības, nodibinājumi un komersanti) mācību - treniņu 

grupās, t.sk., to dibinātajās 10 izglītības iestādēs, izmantojot to piedāvātās 

sportošanas un aktīvās atpūtas iespējas (7.pielikums). 

Pamatiemaņas un zināšanas par sportu bērni un jaunieši iegūst skolu sporta 

stundās, kas ir obligāts mācību priekšmets. Tālākā bērnu un jauniešu iesaistīšanās 

sporta nodarbībās balstīta uz brīvprātības principa. Ir iespējams nodarboties 

organizētās grupās un individuāli. 

Lai organizētu sporta aktivitātes skolā, tai skaitā, skolēnu peldētapmācību, 

popularizētu sporta nozīmi veselības uzlabošanā un fiziskajā attīstībā, organizētu 

sporta darbu skolēniem no sociālā riska grupām, nepieciešamības gadījumā 

nodrošinot arī sporta nodarbības skolēniem ar īpašām vajadzībām, un nodrošinātu 

skolas sporta bāzes izmantošanu un inventāra saglabāšanu, tika ieviesta un no 

pašvaldības budžeta apmaksāta skolu sporta darba organizatora amata vienība. 

Papildus sporta stundām pilsētā tiek īstenota „Bērnu peldētapmācības 

programma”, kuras ietvaros notiek 2. un 3. klašu skolēnu peldētapmācība. Nodarbības 

notiek gan pašvaldības izglītības iestāžu peldbaseinos, gan arī Rīgas Tehniskās 

universitātes peldbaseinā un Olimpiskā sporta centra baseinā. Peldētapmācību apguva 

2008./2009.m.g. – 3992 skolēni, 2009./2010.m.g. – 3616 skolēni, 2010./2011.m.g. – 

3636 skolēni, 2011./2012.m.g.- 4348 skolēni.  

Daļai bērnu un jauniešu ir vēlme ne tikai izmantot sporta nodarbības kā 

veselīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanas līdzekli, bet arī mērķtiecīgi pilnveidot savu 

sportisko meistarību sporta skolu izglītības programmās.  

Atbilstoši interesēm bērni un jaunieši izvēlēto sporta veidu var apgūt arī 

interešu izglītības iestādēs un skolās. Interešu izglītības sporta programmas apgūst 

493 audzēkņi - sporta skolās; 8699 audzēkņi – skolās; un 5118 audzēkņi - interešu 

izglītības iestādēs (8.pielikums). Analizējot sporta izglītības programmās iesaistīto 

audzēkņu dinamiku pēc programmas īstenošanas vietas, būtiski pieaudzis skolēnu 

skaits, kuri sporta nodarbības apmeklē skolā. 

 

5. attēls. Audzēkņu skaita dinamika sporta izglītības programmās Rīgas pašvaldības 

izglītības iestādēs 
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6612

7319

6775

7524

8699

4842 4983

4399

4897
5118

8309 8182 8019

7372 7531

2007./2008.m.g. 2008./2009.m.g. 2009./2010.m.g. 2010/2011.m.g. 2011/2012.m.g.

Skolas Interešu izglītības iestādes Sporta izglītības iestādes  
 

2009.gadā, optimizējot Rīgas pašvaldības sporta skolu tīklu, tika izveidotas 11 

sporta skolas, kas īsteno 17 sporta veidu profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmas. Populārākā sporta skolu programma ir basketbols, taču turpmāko šī 

sporta veida attīstību bremzē atbilstošu sporta zāļu trūkums. Kopumā kā attīstību 

bremzējošu faktoru sporta skolu speciālisti atzīst atbilstoša inventāra trūkumu.  

 

6. attēls. Audzēkņi, kuri apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas 

sporta skolās 2011./2012.m.g. (% pret kopējo audzēkņu skaitu) 
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Ņemot vērā pieaugošās izmaksas gan mācību – treniņu procesa organizēšanā, 

gan dalības nodrošināšanā sacensībās, Rīgas pašvaldībā ir noteikti vecāku līdzdalības 

maksājumi. 

1.6. Augstu sasniegumu sports 

Līdz 2009.gadam Rīgas pašvaldība ar Sporta kluba „Rīga” starpniecību 

nodrošināja ievērojamu atbalstu pilsētas labākajiem sportistiem un sporta veidu 

profesionālajām komandām (hokeja komandai „Rīga-2000”, basketbola komandai 

„TTT-Rīga”, futbola komandai „Rīga” u.c.). Tomēr, pasliktinoties ekonomiskajai 
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situācijai valstī, arī Rīgā tika ierobežota augstu sasniegumu sporta līdzfinansēšana, par 

prioritāti nosakot bērnu un jauniešu sportu.  

Lai sekmētu augstu sasniegumu sportu bērnu un jauniešu vidū, Rīgā tiek 

īstenotas bērnu un jauniešu sporta attīstības ilgtermiņa programmas – futbolā, hokejā, 

sporta dejās, volejbolā, paukošanā. Vienlaikus tiek izstrādātas attīstības programmas 

arī citos sporta veidos profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu ietvaros.  

Izņemot hokeja un sporta deju attīstības programmas, pārējās programmas tiek 

īstenotas uz sporta skolu bāzes. Programmu īstenošanas gaitā ir izdevies piesaistīt 

labākos jaunatnes trenerus, kas nodrošina augstāku sportisko rezultātu sasniegšanu. 

Piemēram, hokeja programmas ietvaros izveidotās hokeja komandas ar labiem 

panākumiem startē Krievijas Jaunatnes hokejā līgā, vienlaikus veidojot attiecīgo 

vecumposmu valsts jaunatnes hokeja izlašu pamatu. 

Lai sekmētu arī citu sporta veidu attīstību, kuri tiek īstenoti profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmu ietvaros, kopš 2010.gadā sporta skolās izveidoja 

sporta veidu izlašu vadītāju amata vienības, kas nodrošina attiecīgo sporta veidu 

izlašu komplektēšanu un darbības plānošanu.  

Sadarbībā ar Latvijas Olimpisko Vienību pašvaldība atbalsta tajā iekļauto 

Rīgas izcilāko sportistu dalību Pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī ikgadēji 

labākos Rīgas sportistus un viņu trenerus godina sporta laureātu pasākumā. No 

2008.gada par izciliem sasniegumiem sportā Rīgas dome piešķir naudas balvas. 

1.7. Sporta pasākumu un sacensību sistēma 

Ik gadus Rīgas pilsētā notiek ievērojams skaits vietēja un starptautiska mēroga 

sacensību un pasākumu, kurus organizē: 

 Pārvalde; 

 Departamenta padotībā esošās izglītības iestādes; 

 nevalstiskās sporta organizācijas ar vai bez Rīgas domes finansiālā atbalsta. 

Neatkarīgi no sporta veida, mēroga vai organizatora sacensību un sporta 

projektu mērķis ir nodrošināt iespējas jebkuram pilsētas iedzīvotājam un viesim 

iesaistīties fiziskās aktivitātēs, kā arī nodrošināt sporta skolu un pilsētas sporta 

organizāciju (klubu, biedrību, nodibinājumu) audzēkņiem iespējas sporta programmu 

prasību izpildei. 

Pārvalde organizē sporta aktivitātes dažādos sporta veidos visām 

mērķauditorijām, t.sk., Rīgas pilsētas čempionātu, junioru un jaunatnes 

meistarsacīkstes, kausu izcīņas un tautas sporta sacensības, sacensības invalīdiem un 

sporta veterāniem. Visas sacensības ir atklātas, un jebkurš pilsētas iedzīvotājs vai 

viesis atbilstoši savai sagatavotības pakāpei var piedalīties gan kā dalībnieks, gan 

skatītājs. 

2. tabula. Pašvaldības organizētās tautas sporta un sporta meistarības sacensības  
Nr.  

2009.g. 2010.g. 2011.g. 
2012.g. 

plānotais 

1. Sacensību skaits 85 75 78 75 

2. Sporta veidu skaits 50 45 45 45 

3. Sacensībās iesaistīto dalībnieku 20 000 23 000 28 000 28 000 
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skaits 

Tradicionāli Rīgas sporta sacensību kalendārā savu vietu ir ieguvušas 

pašvaldības atbalstītās un sporta organizāciju rīkotās starptautiskās sacensības sporta 

dejās „Baltic Grand Prix”, boksā „Riga Open”, Pasaules Kauss jātnieku sportā u.c. 

Arvien lielāku popularitāti iegūst arī Rīgas maratoni -  Rīgas velomaratons (sadarbībā 

ar I.Japiņa sporta aģentūru) un Nordea Rīgas maratons (sadarbībā ar Nord Events 

Communication).  

Lai paplašināt sporta veidu popularitāti un nodrošināt sacensību daudzveidību, 

Rīgā organizē konkursu par finansiālu atbalstu Rīgai nozīmīgu sporta sacensību 

rīkošanai, kura ietvaros sporta organizācijas var iegūt finansējumu dažādu sporta 

pasākumu organizēšanai. 2011. gadā konkursa ietvaros finansējums tika piešķirts 50 

dažādiem sporta pasākumiem. 

Starpskolu sacensību tradīciju saglabāšanu nodrošina skolu sporta darba 

organizatori. Ievērojamu skaitu sacensību pēc savas iniciatīvas ar Departamenta 

atbalstu organizē pašvaldības izglītības iestādes. 

3.tabula. Sacensības skolēniem   
  Sacensību skaits Sporta veidu skaits  Dalībnieku skaits 

  
2010. 2011. 

2012. 

plānots 
2010. 2011. 

2012. 

plānots 
2010. 2011. 

2012. 

plānots 

1 Starpskolu 

sacensības 
55 59 60 10 15 15 19900 25350 25000 

2 Interešu 

izglītības 

iestāžu 

organizētās 

sacensības 

45 45 40 21 21 29 21009 

 
6070 6100 

3 Sporta 

skolu 

organizētās 

sacensības 

21 31 30 14 14 14 3878 4269 4300 

Nozīmīgākie valsts nozīmes sporta pasākumi, kuros regulāri piedalās Rīgas 

izlases komanda, ir Latvijas pieaugušo olimpiāde (ziemas un vasaras), Latvijas 

jauniešu olimpiāde (ziemas un vasaras) un Valsts prezidenta balvas izcīņas sacensības 

vieglatlētikā, regulāri kopvērtējumā izcīnot godalgotās vietas. 

Pārvalde sadarbībā ar citām pašvaldības institūcijām un juridiskajām personām 

organizē un koordinē starptautiskus sporta projektus, tai skaitā, ar Rīgas sadraudzības 

pilsētām - Pori (Somija), Brēmenes zeme (Vācija) Maskava (Krievija), Minska 

(Baltkrievija). Vienlaikus pašvaldība atbalsta Rīgas sportistu  iekļaušanos valsts izlašu 

komandās, veicina viņu piedalīšanos Pasaules un Eiropas čempionātos un citās 

starptautiskajās sacensībās. 

 

1.8. Finanšu avoti un finansēšanas mehānisms  

Kopumā sporta jomas budžetu Rīgā veido:  

 pilsētas pašvaldības budžets; 
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 valsts budžets; 

 fizisku un juridisku personu finanšu līdzekļi. 

No pašvaldības budžeta sporta jomai piešķirtā finansējuma nozīmīgākā daļa ir 

paredzēta: 

1. sporta un izglītības iestāžu būvniecībai, renovēšanai un uzturēšanai, t.sk., 

inventāra iegādei; 

2. sporta un izglītības iestāžu pedagogu un saimnieciskā personāla atalgojumam; 

3. sporta sacensību, aktivitāšu organizēšanai (9.pielikums) un izcilāko Rīgas 

sportistu dalībai pasaules un Eiropas līmeņa sacensībās;  

4. sporta infrastruktūras objektu izveidei un attīstībai pilsētvidē t.sk., 

veloceliņiem, skeitparkiem u.c.; 

5. atbalsta sniegšanai sporta nevalstiskajām organizācijām.  

No valsts budžeta sporta jomai ik gadus tiek piešķirta valsts budžeta 

mērķdotācija sporta pedagogu daļējai darba samaksai un sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām. 2011./2012.m.g. Rīgas pašvaldības dibinātajās sporta 

skolās katram otrajam pedagogam darba alga tiek segta no valsts budžeta. Pēdējo 

četru gadu dinamika apliecina valsts piešķirtās mērķdotācijas samazināšanos, kuru 

kompensē pašvaldības papildus piešķirtais finansējums (7.attēls). 

7. attēls. Rīgas sporta budžeta dinamika  

773 205

1 292 136

348 848

853 587

1 080 965
1 155 451

1 057 121902 801

839 848
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Pašvaldības dotācija  profesionālās

ievirzes sporta izglītības programmu

pedagogu darba samaksai       (Ls)

2009 2010 2011 2012

 

 

Nozīmīgi, ka pašvaldības dibināto sporta skolu budžetu veido ne tikai valsts un 

pašvaldības finasējums, bet arī vecāku un sponsoru finanšu līdzekļi (8.attēls). 
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8. attēls. Rīgas sporta skolu finansējuma avoti: dinamika (% pret kopējo attiecīgā gada 

finansējumu)  
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Nozīmīgu ieguldījumu sporta jomas attīstībā sniedz fiziskas un juridiskas 

personas, veidojot gan sporta infrastruktūras objektus – publiskas sporta zāles, 

baseinus, stadionus, gan piedāvājot sporta, sporta izglītības un aktīvās atpūtas 

pakalpojumus, gan arī organizējot dažāda līmeņa sporta sacensības. 

 

2. SVID analīze  

Veicot Rīgas sporta dzīves SVID analīzi, tika novērtēti 3 darbības aspekti: 

 Informācija un motivācija; 

 Iespējas nodarboties ar sportu; 

 Sporta jomas organizācija.  

 

2.1. Informācija un motivācija  
Stiprās Vājās 

 Sporta tradīcijas nodrošina sabiedrības un tās 

mērķgrupu informētību par sporta dzīvi Rīgā. 

 Pieejami informācijas kanāli (riga.lv, e-

skola.lv, sports.riga.lv). 

 Dažādu institūciju (valsts un privāto) darbs 

veselīga dzīvesveida popularizēšanā. 

 Izglītības iestādes, kas nodrošina informāciju 

par sporta aktivitātēm gan skolēniem, gan 

vecākiem. 

 Sporta personību iesaiste sporta 

popularizēšanā. 

 Pasākumu regularitāte ļauj ieinteresēt bērnus 

un jauniešus piedalīties. 

 Sabiedrības interese par fiziskajām 

aktivitātēm. 

 Interese par jauniem un netradicionāliem 

sporta veidiem, kas atbilst rīdzinieku 

ierastajām sportiskajām aktivitātēm un 

sportošanas iespējām. 

 Rīgas pašvaldības atbalsta sistēma augstu 

 Nav vienotas informācijas bāzes par 

sportošanas iespējām pilsētā kopumā. 

 Informācijas trūkums par iespējām sportot 

apkaimēs (t.sk. par iespējām cilvēkiem ar 

atšķirīgu maksātspēju un veselības 

stāvokli). 

 Nav nostabilizējušās sistēmas, kā regulāri 

informēt un motivēt iedzīvotājus piedalīties 

pašvaldības sporta dzīvē. 

 Trūkst finanšu līdzekļu informēšanas/ 

motivēšanas pasākumiem. 

 Iedzīvotāju ierobežotie līdzekļi neļauj 

iesaistīties sporta aktivitātēs (pašiem un 

bērniem). 

 Nepietiekami izmantotas reklāmas un 

informēšanas iespējas bērnu un jauniešu 

vidū, ņemot vērā pieejamos informācijas 

kanālus. 

 Trūkst motivējošas, iekļaujošas sistēmas, lai 

skolēni tiektos uz sportiskiem 

http://www.riga.lv/
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sasniegumu sportam. 

 Tradīcijas sporta pasākumu rīkošanā 

nodrošina arī sabiedrības interesi. 

 

sasniegumiem skolā. 

 Netiek popularizēti pozitīvie piemēri; 

 Trūkst meistarkomandu, kur perspektīvā 

nonāktu spējīgākie audzēkņi, līdz ar to 

trūkst motivācija. 

 Nepietiekama informēšanas/ motivēšanas 

stratēģija cilvēkiem ar ilglaicīgiem vai 

īslaicīgiem veselības traucējumiem. 

 Nav izveidota sistēma sportiskas karjeras 

turpināšanai pēc sporta skolas beigšanas, ja 

cilvēks neiesaistās augstu sasniegumu 

sportā. 

 Sportošanas kultūras trūkums (piem., 

sabiedrības neinformētība par veselības 

stāvokļa kontroli un riskiem, piedaloties 

sacensībās). 

 

Iespējas Draudi 

 Izmantojot esošos informācijas kanālus 

portālā www.riga.lv un sociālajos medijos, 

izveidot sadaļu “Rīga sporto”. 

 Iespēja izvietot ziņas par sportošanas 

iespējām, izmantojot esošo iestāžu tīklu (piem., 

bibliotēkas, poliklīnikas u.c.), lai nodrošinātu 

ziņas arī cilvēkiem, kuri nav aktīvi internetvidē. 

 Pasākumi bērniem un jauniešiem, kuru 

ietvaros var piesaistīt jaunus dalībniekus. 

 Izveidot motivējošu, iekļaujošu sistēmu, lai 

skolēni tiektos uz sportiskiem sasniegumiem 

skolā.  

 Iespējas informēt vecākus, izmantojot skolas 

un pirmsskolas izglītības iestādes. 

 Sporta veidu, ar ko iedzīvotāji var nodarboties 

atbilstoši saviem laika un finanšu resursiem, 

popularizēšana.  

 Sportam konkurējoši citi brīvā laika 

pavadīšanas piedāvājumi  - datori, multimediju 

tehnoloģijas, atkarības u.c. 

 Neveselīga dzīvesveida demonstrācija 

plašsaziņas līdzekļos. 

 Finanšu trūkums, kas kavē iedzīvotāju 

iespējas nodarboties ar sportu. 

  Nepietiekams sportošanas iespēju 

piedāvājums (piem., infrastruktūras trūkums). 

 

2.2. Iespējas nodarboties ar sportu   

 
Stiprās Vājās 

 Plašs interešu un profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmu piedāvājums; 

 Sporta tradīcijas Rīgā. 

 Teritorijas (parki, peldvietas u.c.), kas var tikt 

izmantotas sportošanai un aktīvai atpūtai 

(t.sk., bez maksas). 

 Infrastruktūras pieejamība (sporta skolās, 

skolās u.c.). 

 Tiek veikta skolu sporta bāžu plānveida 

renovācija;. 

 Iniciatīvas aktīva dzīvesveida veicināšanai 

(veloceliņu u.c. aktīvās atpūtas zonu izveide). 

 Rīgā ir lielākas iespējas gan nodarboties ar 

 Sporta bāžu trūkums.  

 Sporta infrastruktūras novecošana un 

neatbilstība normatīvajo aktos prasībām. 

 Nepietiekami attīstīta sporta infrastruktūra 

cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. 

 Nepietiekami finanšu līdzekļi 

infrastruktūras uzturēšanai un inventāra 

iegādei. 

 Nepietiekams kvalificētu treneru skaits. 

 Nepietiekami izkoptas tradīcijas nodarboties 

ar sportu un aktīvo atpūtu. 

 Ierobežota pieejamība sporta infrastruktūrai 

(stadioni, peldbaseini u.c.), nepietiekams 
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dažādiem sporta veidiem, gan turpināt 

sportošanas karjeru pēc sporta skolu 

pabeigšanas. 

 Tiek īstenota peldētapmācība 2.klašu 

skolēniem. 

 Bērnu un jauniešu sports ir atzīts par 

prioritāti. 

 Plašs sporta sacensību piedāvājums  

dažādiem līmeņiem. 

 Tradīcijas dažādu sacensību organizēšanā. 

 Galvaspilsētas īpašais statuss ļauj organizēt 

nacionālā un starptautiskā līmeņa sporta 

pasākumus. 

 Pašvaldība finansiāli atbalsta sacensību 

rīkošanu (gan kā organizatori, gan ar 

finansiālu atbalstu konkursa kārtībā). 

pārklājums pilsētā (apkaimēs).  

 Valsts atbalsta trūkums, tā 

neprognozējamība. 

 Starptautiskajām sacensībām nepiemērota 

infrastruktūra. 

 

Iespējas Draudi 

 Ir iespējas nodarboties ar sportu - sporta 

bāzes, sporta laukumi, veloceliņi, parki, 

meži, dabiskās ūdenstilpnes, pludmales. 

 Infrastruktūras (veloceliņi, stadioni) attīstība. 

 Ģimeņu sacensību sistēmas izveide. 

 Motivācijas sistēmas un atbalsta punktu 

izveide (uzņēmumos, birojos, skolās, 

augstskolās). 

 Jaunu, interesantu sporta veidu attīstība un 

popularizēšana. 

 Ūdenssporta veidu attīstība.  

 Sporta klubu plašais piedāvājums.  

 Sporta veidu, kam nav nepieciešams īpašs un 

dārgs aprīkojums, veicināšana. 

   Sadarbība ar sporta organizācijām (t.sk. 

sporta federācijām). 

 Sabiedrības novecošanās (nepieciešama 

specifiska infrastruktūra). 

 Pasīva dzīvesveida dominēšana, izklaides 

piedāvājums Rīgā konkurē ar sportošanu un 

fiziskajām aktivitātēm. 

 Iedzīvotāju (t.sk. bērnu un jauniešu) 

veselības stāvokļa pasliktināšanās. 

 Nav pieejami ES struktūrfondu līdzekļi 

sporta infrastruktūrai. 

 Investīciju apjoma samazināšanās. 

 Valsts finansējuma trūkums. 

 Esošās ekonomiskās situācijas ietekme uz 

sporta bāžu pieejamību. 

 Nepietiekams sporta infrastruktūras 

ģeogrāfiskais pārklājums (pa apkaimēm). 

 Skolu sporta infrastruktūras pieejamības 

samazināšanās skolu tīkla optimizācijas 

ietvaros. 

 Grūti prognozējama valsts politika bērnu un 

jauniešu sporta jomā. 

 

2.3. Sporta dzīves organizācija 
 

Stiprās Vājās 

 Izglītības iestādes, kas piedāvā daudzveidīgas 

sporta izglītības programmas. 

  Uz tradīcijām balstīta sporta sacensību 

sistēma. 

 Galvaspilsētas statuss un esošā infrastruktūra 

ļauj piesaistīt talantus no reģioniem. 

 Ir izveidota atbalsta sistēma sportistiem. 

 Ir sporta organizatoru amatu vienības skolās. 

 LSPA studentu iesaiste sporta darba 

organizēšanā. 

 Pilsētā ir rezervēti neapbūvēti zemes gabali 

sporta objektu būvniecībai. 

 Nepietiekama privāto investoru piesaiste 

sporta infrastruktūras attīstībā un attīstību 

kavējošs normatīvais regulējums. 

 Nav izstrādāts tiesiskais regulējums  privāto 

investoru piesaistei sporta infrastruktūras 

attīstībā. 

 Birokrātiska sporta pasākumu saskaņošanas 

sistēma. 

 Lobiju ietekme. 

 Nav noteikti prioritārie sporta veidi. 
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 Ir izveidotas bērnu un jauniešu sporta veidu 

ilgtermiņa attīstības programmas. 

 Konkursa kārtībā sporta organizācijām 

pieejams pašvaldības finansējums sacensību 

un sporta pasākumu organizēšanai. 

 

Iespējas Draudi 

 Privāto investoru piesaiste sporta bāzu 

celtniecībā un renovācijā.  

 Sadarbība ar sporta organizācijām 

kopprojektu izveidei un investoru piesaistei. 

 Profesionālās ievirzes sporta izglītību 

regulējošo normatīvo aktu pārskatīšana. 

 ES struktūrfondu līdzekļu piesaiste. 

 Brīvprātīgo piesaistīšana sporta pasākumu 

rīkošanā. 

 Sporta profesionāļu un ekspertu iesaistīšana 

lēmumu pieņemšanā.  

 Neformālās izglītības aspektu integrēšana  

sportā. 

 Atbalsta sistēmas izveide sporta 

organizācijām bērnu un jauniešu sporta 

izglītības programmu īstenošanai. 

 Ekonomiskās situācijas ietekme uz 

investoru iespējām. 

 Vājas iespējas novērst un ietekmēt 

infrastruktūras projektu sadārdzinājumu. 

 Nav sakārtota normatīvo aktu bāze privātās 

partnerības projektu īstenošanai. 

 Sporta infrastruktūrai paredzēto valsts 

investīciju apzināta novirzīšana citām 

pašvaldībām.  

 Trūkst pēctecības sporta jomas attīstībā 

valstī. 

 Nepietiekama konkurence (mazs komandu 

skaits). 

 Augstas izmaksas sporta pasākumu 

organizēšanā. 

 Sporta organizāciju inertums valsts 

finansējuma piesaistē mācību-treniņu 

procesa nodrošināšanai.  
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3. Rīgas pilsētas sporta attīstības vīzija, principi, 

attīstību ietekmējošie faktori, mērķgrupas, mērķi un 

rīcības virzieni 

3.1. Vīzija 

Rīga – pilsēta, kuras iedzīvotājiem ir motivācija un iespējas īstenot fiziski 

aktīvu, veselīgu dzīvesveidu mūža garumā, sasniegt augstus sportiskos rezultātus 

ērti pieejamos, starptautiskajām prasībām atbilstošos sporta  infrastruktūras 

objektos. 

3.2. Principi 

 Sportošanas iespēju pieejamības princips – radīt iespējas rīdziniekiem un 

pilsētas viesiem, neatkarīgi no vecuma, sociālās izcelšanās un veselības 

stāvokļa, nodarboties ar sportu un fiziskajām aktivitātēm; 

 Sporta izglītības nodrošināšanas princips bērniem un jauniešiem – līdztekus 

obligātajai izglītībai nodrošināt iespējas iesaistīties interešu un profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmās;  

 Informācijas pieejamības princips - nodrošināt informatīvas un izglītojošas 

ziņas par sportošanas iespējām un sporta norisēm dažādai mērķauditorijai; 

 Sadarbības princips – veicināt visu sporta jomas attīstībā iesaistīto un 

ieinteresēto juridisko un fizisko personu sadarbību un savstarpēju atbalstu; 

  Pēctecības princips – saglabāt un pilnveidot labākās Rīgas sporta tradīcijas, 

apzināt un veidot Rīgas sporta vēsturi.    

3.3. Attīstības virzienus ietekmējošie faktori  

 Valsts politika (t.sk. noteiktās prioritātes, izglītības programmas skolēniem, 

mērķdotācijas sporta pedagogu darba samaksai); 

 Kopējā pilsētas attīstības stratēģija (t.sk. apkaimju attīstības veicināšana); 

 Tradīcijas (t.sk. sportiskie sasniegumi, tradicionālās sacensības, esošie sporta 

infrastruktūras objekti, starpskolu sacensību sistēma); 

 Sabiedrības intereses, jaunu sportošanas paradumu, sporta veidu un aktīvās 

atpūtas iespēju attīstība (skeitbords, velobraukšana, nūjošana); 

 Finanšu iespējas (publiskās un privātās). 
 

3.4. Mērķgrupas 

 Bērni un jaunieši; 

 Pensionāri; 

 Ģimenes; 

 Cilvēki ar invaliditāti; 

 Sociālā riska grupas; 

 Sporta veterāni; 
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 Sporta speciālisti un sporta darbinieki; 

 Rīgas viesi. 

 

3.5. Mērķi un rīcības virzieni 

1. Mērķis: motivēta un sportiski aktīva sabiedrība  

Rīcības virzieni: 

1. Informēt sabiedrību par iespējām piedalīties sporta pasākumos Rīgā, sasniedzot 

dažādas mērķgrupas (gan kā dalībniekiem, gan kā apmeklētājiem); 

2. Veicināt izpratni par sportošanas pozitīvo ietekmi;  

3. Nostiprināt Rīgā izveidojušās sporta tradīcijas (t.sk. sporta pasākumu rīkošanā);  

4. Vienkāršot sacensību organizēšanas procesu; 

5. Atbalstīt sporta organizācijas un interešu grupas sporta jomā, veicinot sportiski 

aktīvu sabiedrību. 

 

2. Mērķis: sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras tīkla pilnveide 

Rīcības virzieni: 

1. Uzlabot sportošanas iespēju pieejamību iedzīvotājiem (t.sk. finansiālā un vides 

pieejamība);  

2. Nodrošināt labiekārtotas un drošas sporta infrastruktūras pārklājumu pilsētā, 

uzlabojot iespējas nodarboties ar sportu visās apkaimēs; 

3. Nodrošināt un pilnveidot izglītības iestāžu sporta infrastruktūru un materiāli 

tehnisko bāzi. 

 

3. Mērķis: sporta izglītības pieejamība un sporta meistarība  

Rīcības virzieni: 

1. Noteikt prioritāri atbalstāmos sporta veidus; 

2. Nodrošināt kvalitatīvu, bērnu un jauniešu interesēm atbilstošu mācību – treniņu 

procesu; 

3. Izveidot iekļaujošu sporta sasniegumu reitingu sistēmu bērniem un jauniešiem 

(Rīgas sporta standarts); 

4. Sekmēt augstu sasniegumu sportā iesaistīto personu izaugsmi un līdzdalību 

starptautiskajās sacensībās; 

5. Uzlabot sporta speciālistu sadarbību audzēkņu sportiskās izaugsmes 

veicināšanai. 
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Pielikumi 
 

1.pielikums 

Sporta funkciju veikšanai rezervētie Rīgas pašvaldības zemesgabali  

 

Rezervācijas mērķis 

 

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta  

Rīgas pilsētas jaunatnes sporta centrs Ziepniekkalnā, Neļķu ielā (starp 

Staburaga, Tīruma un Misas 

ielām). 

Rīgas pilsētas olimpiskais sporta komplekss: Spilves pļavās, Kleistu ielā. 

Slēpošana, rollerslēpošanas, skrituļslidošanas 

un riteņbraukšanas trases 

Mežaparkā,  

Pakalniešu ielā. 

Veloceliņu posmi Rīgas pilsētā Mārupes ielā, 

Brūkleņu ielā, 

Anniņmuižas bulvārī, 

Jūrmalas gatvē. 

Skeitlaukumi Jāņa Asara ielā,  

Zemes ielā. 

Rīgas pilsētas vides un sporta izglītības centrs Ezermalas ielā. 

 

 

2.pielikums 

Nozīmīgākās valsts un citu fizisku un juridisku personu īpašumā esošās sporta bāzes  
 

1. Lietišķo sporta veidu centrs „Kleisti” Kleistu ielā 75, 

2. Nacionālo bruņoto spēku sporta kluba komplekss Krustabaznīcas ielā 9, 

3. Rīgas Tehniskās universitātes peldbaseins Ķīpsalas ielā 5, 

4. Biķernieku kompleksā sporta bāze S.Eizenšteina ielā 2, 

5. Sporta centrs „Daugavas stadions” Augšielā 1, 

6. Sporta centrs „Mežaparks” A.Sakses ielā 19. 

7. Multifunkcionālā halle „Arēna Rīga” Skanstes ielā 21, 

7. Olimpiskais sporta centrs Grostonas ielā 66, 

8. Volvo sporta centrs ar ledus halli Jūrmalas gatvē 78d, 

9. Tenisa klubs „Enri” Kalnciema ielā 207, 

10. Sporta komplekss „Ķeizarmežs” Ezermalas ielā 30, 

11. Sporta centrs „Sportima” Stirnu ielā 10, 

12. Futbola stadions „Skonto” E.Melngaiļa ielā 1a, 

13. Olimpiskā Skonto halle E.Melngaiļa ielā 1a, 

14. Golfa laukuma komplekss „Golf & Karti” Mīlgrāvja ielā 16, 

15. Akadēmijas ledus halle Brīvības ielā 333. 
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3.pielikums 

Rīgas pašvaldības īpašumā un Departamenta pakļautībā esošo iestāžu apsaimniekošanā esošie 

nozīmīgākie sporta objekti 

 

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu apsaimniekošanā esošās sporta bāzes 

Sporta skolu un interešu izglītības iestāžu sporta 

bāzes Skolu sporta halles 

Rīgas pašvaldības 

peldbaseini 

Sporta bāze Apsaimnieko Rīgas 19. vidusskola 

Bērnu un jauniešu 

centrs “IK Auseklis” 

Sporta Komplekss 

Anniņmuiža 
Anniņmuižas bulvāris 

31 

Rīgas 3. bērnu un jaunatnes 

sporta skola Rīgas 34. vidusskola 

Bērnu un jauniešu 

basketbola skola "Rīga" 

Sporta komplekss            

 Cieceres iela 9 Rīgas Volejbola skola Rīgas 15. vidusskola 

Rīgas Zolitūdes 

ģimnāzija 

Hokeja halle                      
Vietalvas iela 15a Hokeja skola "Rīga" 

Rīgas Valsts Vācu 

ģimnāzija Rīgas 95. vidusskola 

Sporta bāze                             

Miera iela 62 Rīgas vingrošanas skola 

Rīgas Hanzas 

vidusskola 

Rīgas Hanzas 

vidusskola 

Lucavsalas airēšanas 

bāze 

Bērnu un jaunatnes sporta 

skola "Rīdzene" Rīgas 49. vidusskola Rīgas 72. vidusskola 

Sporta komplekss                       

Juglas ielā 16 

Bērnu un jauniešu 

basketbola skola "Rīga" 

Rīgas Juglas 

vidusskola 

Rīgas pilsētas 

Pļavnieku ģimnāzija 

Sporta zāle                                

 Kr. Barona ielā 97c 

Bērnu un jauniešu 

basketbola skola "Rīga" 

Rīgas sanatorijas 

speciālā 

internātpamatskola 

Rīgas Valsts 3. 

ģimnāzija 

Daugavas sporta 

nams                  Kr. 

Barona ielā 107 

Bērnu un jauniešu 

basketbola skola "Rīga" 

Rīgas Kultūru 

vidusskola 

Rīgas Natālijas 

Draudziņas vidusskola 

Sporta komplekss 

"Arkādija" Uzvara 

bulvārī 10  Rīgas Futbola skola Teikas vidusskola 

Sporta komplekss 

“Arkādija” 

Futbola stadions                            

Kr. Barona 116a Rīgas Futbola skola 

Reģionālais sporta 

centrs 

Sarkandaugavas iela 

24a 

 

Bērnu un jauniešu centrs 

“Laimīte” 

Sporta bāze 

Aglonas ielā 39 

Bērnu un jauniešu centrs 

”Daugmale” 

 

Rīgas Nacionālā sporta manēža – sporta iestāde  (Maskavas ielā 160) 
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4.pielikums 

Futbola laukumi ( Mini pich) pie vispārējās izglītības iestādēm Rīgā 

 

Futbola laukumi Rīgas pilsētā 13×21 m 

1. Centra Humanitārā vidusskola Kr.Barona ielā 97a, Centrs; 

2. Pamatskola "Rīdze" Kr.Valdemāra ielā 2, Centrs; 

3. Rīgas 69.vidusskola Imantas ielā 11a, Kurzeme; 

4. Rīgas 71.vidusskola Iļģuciema ielā 6, Kurzeme; 

5. Rīgas 96.vidusskola Auru ielā 6a, Kurzeme; 

6. Rīgas Anniņmuižas vidusskola Kleistu ielā 14, Kurzeme; 

7. Rīgas Daugavgrīvas vidusskola Parādes ielā 5, Kurzeme; 

8. Rīgas 33.vidusskola Stūrmaņu ielā 19/23, Kurzeme; 

9. Rīgas 41.vidusskola Slokas ielā 49a, Kurzeme; 

10. Friča Brīvzemnieka pamatskola Zeļļu ielā 4, Zemgale; 

11. Ziemeļvalstu ģimnāzija P.Lejiņa ielā 12, Anniņmuižas ielā 11, Zemgale; 

12. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Ruses ielā 22, Zemgale; 

13. Rīgas 25.vidusskola Rušonu ielā 6, Latgale; 

14. Rīgas 6. vidusskola Aleksandra Čaka ielā 102, Latgale; 

15. Rīgas 65.vidusskola Prūšu ielā 32, Latgale; 

16. Rīgas Lietuviešu vidusskola Prūšu ielā 40, Latgale; 

17. Rīgas 62.vidusskola Aviācijas ielā 15, Latgale; 

18. Rīgas 75.vidusskola Ogres ielā 9, Latgale; 

19. Rīgas 93.vidusskola Sesku ielā 72, Latgale; 

20. Rīgas 84. vidusskola Lielvārdes ielā 141, Vidzeme; 

21. Rīgas 63.vidusskola Baltezera iela 6, Vidzeme; 

22. Rīgas 60. vidusskola Vaidavas ielā 6, Vidzeme; 

23. Rīgas Franču licejs Mēness ielā 8, Vidzeme; 

24. Rīgas 46.vidusskola Skuju ielā 28, Ziemeļi; 

25. Rīgas 28. vidusskola Sliežu ielā 23, Ziemeļi. 

Futbola laukumi Rīgas pilsētā 20×40 m 

1. Rīgas 34.vidusskola Kandavas ielā 4, Kurzeme; 

2. Rīgas Imantas vidusskola Kurzemes prospektā 158, Kurzeme; 

3. Rīgas 94.vidusskola Ozolciema ielā 26, Zemgale; 

4. Rīgas 95.vidusskola Vienības gatvē 178 k-1, k-2, Zemgale; 

5. Rīgas 92.vidusskola Ulbrokas ielā 3, Latgale; 

6. Rīgas 72.vidusskola Ikšķiles ielā 6, Latgale; 

7. Rīgas 88.vidusskola Ilūkstes ielā 30, Latgale; 

8. Rīgas Klasiskā ģimnāzija Purvciema ielā 38, Vidzeme; 

9. Rīgas Purvciema vidusskola Detlava Brantkalna ielā 5, Vidzeme; 

10. Rīgas 74.vidusskola Induļa ielā 4, Vidzeme (lieto kopā ar Rīgas 64.vidusskolu Ūnijas 

ielā 93). 

 

5. pielikums 

Sporta izglītības iestāžu īstenotās programmas un audzēkņi ( 2011./2012. gads)  

Nr Sporta skolas 
Programma

* 
Apakšprogramma Audzēkņu skaits 

1 
Bērnu un jaunatnes sporta 

skola “Rīdzene” 

PSP airēšanas slaloms 51 

PSP kanoe, smaiļošana 217 
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PSP peldēšana 412 

PSP sporta vingrošana 21 

PSP 

citas sporta progr. 

(teikvondo) 
23 

2 
Bērnu un jauniešu 

basketbola skola “Rīga” 

PSP basketbols 2072 

IIP daiļlēkšana 15 

3 Hokeja skola “Rīga” PSP hokejs 348 

4 
Krišjāņa Kundziņa Cīņas 

sporta skola 

PSP brīvā cīņa 282 

PSP grieķu-romiešu cīņa 25 

5 Rīgas Fubola skola 
PSP futbols 429 

PSP regbijs 55 

6 
Rīgas Riteņbraukšanas 

skola PSP 
riteņbraukšana 425 

7 
Rīgas 3.bērnu un jaunatnes 

sporta skola 

PSP bokss 58 

PSP galda teniss 11 

PSP paukošana 122 

IIP 

citas sporta programmas 

(VFS) 
290 

8 Rīgas Šaha skola PSP šahs 477 

9 

Rīgas Vingrošanas skola 

PSP sporta vingrošana 499 

PSP mākslas vingrošana 272 

IIP mākslas vingrošana 57 

10 Rīgas Volejbola skola 
PSP volejbols 654 

IIP volejbols 65 

11 Sporta skola “Arkādija” 

PSP vieglatlētika 445 

PSP distanču slēpošana 140 

IIP vieglatlētika 66 

*  

PSP - profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programma KOPĀ 7 531 

 

IIP - sporta interešu 

izglītības programma  tai skaitā:   PSP 7038 

          IIP 493 

 

6.pielikums 

Rīgas administratīvajā teritorijā esošie peldbaseini 

 

1. Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola - 25m, 5 celiņi,  

2. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija - 1) 25m, 4 celiņi; 2) 12 x 6m,  

3. Rīgas 95.vidusskola - 1) 25m, 4 celiņi; 2) 12 x 6m, 

4. Rīgas 72.vidusskola - 25m, 4 celiņi, 

5. Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija 

6. Rīgas Valsts 3. ģimnāzija - 12,5 x 6,9m, 

7. Rīgas Hanzas vidusskola - 12 x 6m, 

8. Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga", Daugavas sporta nams - 1) 25m, 6 celiņi; 

2) 12,5 x 6,2m, vienīgais valstī, kur iespējamas nodarbības daiļlēkšanā (dziļums 

6,5m); 

9. Rīgas Tehniskā universitāte - 1) 50m, 8 celiņi; 2) 12,5 x 6,5m, 

10. Olimpiskais sporta centrs - 50m, 8 celiņi, 
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11. NBS sporta komplekss - 50m, 6 celiņi, 

12. AS „VEF sporta klubs” - 25m, 5 celiņi, 

13. SIA „Sportima” - 25m, 5 celiņi, 

14. SIA „Ķeizarmežs” - 25m, 4 celiņi. 

15. SIA „Atlantis” - 18 x 5m, 

16. SIA „Tev” - 13,5 x 9m, 

17. Medicīniskais centrs „Valeo” - 12 x 5m 

 

7.pielikums 

Nevalstisko organizāciju sporta izglītības iestādes Rīgā 2011.gadā 

 

Nosaukums Juridiskais status 

Bērnu un jaunatnes basketbola skola Ķeizarmežs Biedrības struktūrvienība 

Hokeja skola "Aisbergs" Biedrības struktūrvienība 

Hokeja skola "Edmunda Vasiļjeva sporta skola" Biedrības struktūrvienība 

Hokeja skola "Rīgas Daugava" Biedrības struktūrvienība 

Jaunatnes futbola centrs "Skonto" Biedrības struktūrvienība 

Dinamo Rīga Sporta Skola 

Komercsabiedrības 

struktūrvienība 

JKA Burāšanas skola 

Komercsabiedrības 

struktūrvienība 

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Team 

BOSS Baltic" 

Komercsabiedrības 

struktūrvienība 

Sporta skola "METTA" 

Nodibinājuma 

struktūrvienība 

Profesionālās ievirzes sporta skola "Pārdaugava" Nodibinājums 

 

 

8.pielikums 

Audzēkņu skaits interešu izglītības programmās (01.11.2011.) 

    

Interešu izglītības sporta programmas 

nosaukums 

Audzēkņu 

skaits 

skolās 

Audzēkņu 

skaits 

BJC 

Audzēkņu 

skaits 

sporta 

skolās 

KOPĀ 

Rīgā 

Peldēšana 603 150   753 

Daiļlēkšana     15   

Brīvā cīņa 71 94   165 

Bokss 33 0   33 

Džudo 41 0   41 

Futbols 474 92   566 

Basketbols 831 76   907 

Volejbols 642 16 65 658 

Sporta spēles (arī laukuma spēles) 1256 349   1605 

Teniss 34 49   83 
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Badmintons 0 181   181 

Galda teniss 50 95   145 

Šahs 227 218   445 

Dambrete 112 163   275 

Galda spēles 82 149   231 

Orientēšanās 54 405   459 

Tūrisms 78 64   142 

Klinšu kāpšana, alpīnisms 0 202   202 

Riteņbraukšana 0 28   28 

Sporta dejas 668 441   1109 

Mākslas vingrošana 166 39 57 205 

Sporta vingrošana 21 292   313 

Vieglatlētika 105 162 66 267 

Vispusīga fiziskā sagatavotība 943 394   1337 

Ārstnieciskā un koriģējošā vingrošana 973 98   1071 

Citas sporta izglītības apakšprogrammas 1235 1361 290 1865 

KOPĀ 8699 5118  493 14310 

 

 

9.pielikums 

Sporta pasākumu 2009. – 2012. gada budžeta sadalījums apakšprogrammās, Ls 

Programmu un apakšprogrammu nosaukumi 2009 2010 2011 2012 

Tautas sporta un brīvā laika apakšprogramma 87315 63320 57895 77078 

Invalīdu sporta aktivitāšu programma 6850 5089 4789 5789 

Rīgas komandu piedalīšanas Valsts prezidenta 

balvas izcīņas sacensībās apakšprogramma 
1850 1715 1955 - 

Starptautiskas sacensības mākslas vingrošanā 

„Baltijas aplis” apakšprogramma 
34000 27360 27360 30360 

Starptautiskas sacensības standartdejā „Rīgas 

domes kauss” apakšprogramma 
13230 10180 10180 - 

Sporta deju festivāls "Baltic Grand Prix 2012"    25000 

Rīgas stafešu apakšprogramma 12250 9400 10551 17883 

Rīgas maratonu apakšprogramma 21640 16550 16150 26600 

Starptautisko sporta sacensību atbalsta 

apakšprogramma 
201500 150155 400755 327537 

Rīgas komandas dalības Latvijas ziemas 

2.Olimpiādē 
- 15000 -  

Rīgas komandas dalības Latvijas vasaras 

2.Olimpiādē 
   40000 

Rīgas komandas dalība Latvijas jaunatnes 

olimpiādē 
8000 6169 16169 16569 
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Starpskolu sporta pasākumu apakšprogramma 27044 22572 22572 47571 

Sporta skolu sporta pasākumu atbalsta 

apakšprogramma 
26225 21354 6696 - 

Sporta veidu ilgtermiņa atbalsta apakšprogramma 333301 504673 612873 265429 

KOPĀ 773205 852587 1187945 879816 

 


