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Informācijai:  

Izglītības un zinātnes ministrijai 

Ogres novada pašvaldībai  

Latvijas Pašvaldību savienībai 

Biedrībai Latvijas Sporta izglītības iestāžu "Direktoru padome" 

 

 

Par profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmu finansējumu no valsts budžeta 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk - LIZDA) informē par to, ka 

profesionālās ievirzes sporta programmu finansēšanai paredzētais finansējuma proporcionālais 

apjoms ir samazinājies un ir nepietiekams pedagogu atalgojumu izmaksām 2021. gadā.  

LIZDA vērš uzmanību uz to, ka, lai nodrošinātu atalgojumu atbilstoši likumā noteiktai 

pedagogu zemākajai mēneša darba algas likmei, būs nepieciešams vērsties pie pašvaldībām un lūgt 

finansiālo atbalstu, jo ar piešķirto valsts finansējumu akreditēto profesionālās ievirzes izglītības 

sporta programmu īstenošanu nav iespējams nodrošināt pilnā apmērā, ja profesionālās ievirzes 

izglītības iestādē izglītojamo skaits ir palielinājies. 

 LIZDA norāda, ka pašvaldības finansē sporta izglītības iestāžu saimniecisko darbību – sporta 

bāzes un objektu ikdienas uzturēšanu un atjaunošanu, nepieciešamos remontdarbus un sezonālos 

darbus, komunālos pakalpojumus. Pašvaldības finansē arī  talantīgākos jaunos sportistus, kuri 

pretendē vai jau ir iekļauti Latvijas izlasēs. Pastāv risks, ka  profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 

var palielināties pedagogu vakances un jāpieņem lēmums, tās slēgt, ja pašvaldībai nav finansiālu 

iespēju atbalstīt sporta attīstību vēl lielākā apjomā kā līdz šim. Pašvaldība nav atbildīga par to, ka 

varētu būt finansējuma samazinājums uz jaunu akreditēto profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

rēķina, tāpat pašvaldība nevar mācību gada vidū slēgt izglītojamo grupas dēļ tā, ka netiek saņemts 

MK noteikumos Nr.508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmas” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 508) noteiktais valsts finansējums. Nav pieļaujams, ka 

pašvaldībām ir jāuzņemas papildus finansiālais slogs un jāuztur profesionālās ievirzes sporta 

izglītības iestādes, kuras pēc MK noteikumiem jāfinansē valstij. Izglītības un zinātnes ministrija 

(turpmāk – IZM) neizpilda MK noteikumos Nr.508 noteikto par profesionālās ievirzes sporta 

izglītības iestāžu grupu finansēšanu,  pēc IZM izstrādātajiem un noteiktajiem kritērijiem. LIZDA 

nav saprotama IZM negatīvā attieksme pret Bērnu un jauniešu sporta attīstību un Sporta politikas 

pamatnostādņu, kurās par prioritāru atzīta bērnu un jauniešu sporta attīstība. 
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LIZDA vērš uzmanību, ka profesionālās ievirzes programmās tiek atklāti talanti, ar kuriem 

varam lepoties un kuri popularizē Latvijas vārdu pasaulē. Nebūtu pieļaujams, ka naudas trūkuma 

dēļ zaudējam profesionālus pedagogus un nevaram nodrošināt skolēniem pieejamu, pilnvērtīgu, 

kvalitatīvu profesionālās ievirzes sportā izglītības īstenošanu.  

LIZDA rosina, steidzamības kārtā, jautājumu par profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmu finansējumu no valsts budžeta iekļaut Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 

komisijas Sporta apakškomisijas dienas kārtībā, jo izglītojamo skaita palielinājumam 

finansējums papildus tiek piešķirts tikai ļoti retos gadījumos jau daudzu gadu garumā. LIZDA 

uzskata, ka ir nepieciešams mainīt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 

finansēšanas modeli, lai pārietu uz pedagogu darba algas likmju principu atbilstoši 

izglītojamo grupām (šobrīd aprēķina pamatā ir izglītojamo skaits). 

 

 

Priekšsēdētāja      (*paraksts)            Inga Vanaga  
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