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Wings For Start – Jauniešu piesaiste veselīgam un sportiskam dzīvesveidam

Ievads
Attīstības Stratēģija ir tapusi pēc projekta WINGS FOR START pabeigšanas, un to ir
izstrādājuši projekta darbinieki, sadarbībā ar sporta ekspertiem un speciālistiem. Projekta
WINGS FOR START īstenošanas gaitā viesojāmies daudzās Zemgales un Kurzemes reģiona
skolās, bērnu un bāreņu namos, kas ļāva mums paskatīties uz reālo situāciju bērnu un
jauniešu sporta un fizisko aktivitāšu jomā, jo tikai statistikas datu analīze nesniedz patieso
priekštatu par reālo situāciju. Turklāt, esam pārliecināti, ka liela daļa statistikas dati veidojas
ņemot vērā tikai lielāko Latvijas republikas pilsētu izglītības iestāžu sniegto informāciju, bet
tālākos reģionos faktiskā situācija bērnu un jauniešu fiziskās attīstības jomā ir daudz
bēdīgāka, par ko paši pārliecinājāmies klātienē.
Stratēģija ir izstrādāta pamatojoties uz projektā apkopoto pieredzi un Stratēģija sastāv
no trīs savstarpēji saistītām daļām:
1. Eesošās situācijas novērtējumus, sniedzot izvērtējumu par līdzšinējām attīstības
tendencēm sporta un aktīvās atpūtas jomā;
2. Stratēģiskās, kas ietver Vīziju, Prioritātes, Mērķus un uzdevumus, nosakot sporta un
aktīvās atpūtas turpmākos attīstības virzienus un nākotnes redzējumu;
3. Rīcības plāna, kas ietver Rīcības programmu, Indikatorus un Stratēģijas ieviešanas
uzraudzības sistēmu, nodrošinot attīstības virzienu praktisku īstenošanu dzīvē.
Analītiskajā daļā tiek veikta galveno attīstības tendenču analīze.
Analītiskā daļa ir pamats Stratēģiskajai daļai – sporta un aktīvās atpūtas jomas vīzijas,
prioritāšu, mērķu un ar to saistītu uzdevumu noteikšanai. Darba gaitā tika panākta vienošanās
par stratēģiskajiem mērķiem izvirzīt tādus, kas ir reāli izmērāmi, sasniedzami un pamatojami
ar kvantitatīviem rādītājiem.
Rīcības daļa sastāv no Rīcības programmas, kas ietver ar uzdevumu prioritāšu, mērķu
un sasniegšanu saistītus projektus, kā arī Indikatorus, kas pamato Stratēģijā noteikto
prioritāšu un mērķu sasniegšanu, un Stratēģijas īstenošanas uzraudzības sistēmas
raksturojumu. Ar projektiem Stratēģijā tiek saprasti projektu virzieni, kas ietver līdzīga
rakstura projektu apkopojumu, tādējādi nodrošinot koncentrētu un pārskatāmu pieeju finanšu
līdzekļu plānošanā.
Stratēģijas ieviešanas uzraudzības sistēma ir būtiska dokumenta īstenošanas
sastāvdaļa, kas nosaka institucionālo atbildības sadalījumu un ir priekšnoteikums veiksmīgai
noteikto prioritāšu un mērķu sasniegšanai.
Stratēģijas izstrādē tika ņemti vērā starptautiskā, īpaši – Eiropas Savienības, nacionālā
un pilsētas līmenī pieņemtajos normatīvajos aktos un izstrādātajos attīstības plānošanas
dokumentos iekļautie nosacījumi.

Esošās situācijas novērtējums
Sporta nozares tiesību akti un dokumenti
Eiropas Savienības līmenis
Šobrīd ES līmenī nepastāv kopēja sporta politika un līdz ar to arī nav sekundāro ES
tiesību aktu, kas regulētu šo nozari, taču atsauce uz sportu atrodama ES līgumos. Tā kā
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pēdējā laikā tiek aktivizēta sporta politikas koordinācijas nepieciešamība ES līmenī,
paredzams, ka jau tuvākajā nākotnē tiks izstrādāti sporta nozari regulējoši sekundārie tiesību
akti.

Nacionālais līmenis
Saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas 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, kā arī sporta klubu finanšu un grāmatvedības jautājumu
sakārtošanu. Svarīgākie sporta nozari regulējošie likumi un MK noteikumi un rīkojumi, kas
galvenokārt nosaka sporta institūciju darbību, minēti zemāk.
Likumi:
LR Sporta likums (pieņemts 2002.gada 28.novembrī);
Likums „Par starptautisko konvenciju pret dopingu sportā” (pieņemts 2006.gada
23.februārī);
LR Likums par pašvaldībām (pieņemts 1994.gada 19.maijā);
LR Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likums (pieņemts 2005. gada
20. jūlijā).
MK noteikumi:
Nr.528 „Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums” (pieņemts 2003.gada
1.oktobrī);
Nr.118 „Sporta pārvaldes nolikums” (pieņemts 2005.gada 16.februārī);
Nr.422 „Latvijas Nacionālās sporta padomes nolikums” (pieņemts 2003.gada
29.jūlijā);
Nr.505 „Sporta federāciju atzīšanas kārtība” (pieņemts 2003.gada 9.septembrī);
Nr.736 „Valsts aģentūras „Lietišķo sporta veidu centrs „Kleisti” nolikums”
(pieņemts 2005.gada 27.septembrī);
Nr.559 „Valsts aģentūras „Latvijas Sporta muzejs” nolikums” (pieņemts
2005.gada 26.jūlijā);
Nr.787 „Par kārtību kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem
sportā un naudas balvu apmēriem” (pieņemts 2005.gada 25.oktobrī);
Nr.324 „Valsts aģentūras „Specializētā airēšanas sporta skola” nolikums”
(pieņemts 2006.gada 25.aprīlī);
Nr.388 „Valsts aģentūras „Jaunatnes basketbola metodiskais centrs” nolikums”
(pieņemts 2006.gada 16.maijā);
Nr.325 „Valsts aģentūras „Latvijas bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skola”
nolikums” (pieņemts 2006.gada 25.aprīlī);
Nr.195 „Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un
medicīniskās uzraudzības kārtība” (pieņemts 2006.gada 14.martā).

4

Wings For Start – Jauniešu piesaiste veselīgam un sportiskam dzīvesveidam

MK rīkojumi:
Nr.944 „Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu” (pieņemts 2006.gada
7.decembrī);
Nr.630 „Par Nacionālās lietišķo sporta veidu sporta skolas reorganizāciju un valsts
aģentūras „Lietišķo sporta veidu centrs „Kleisti” izveidi” (pieņemts 2005.gada
29.septembrī);
Nr.492 „Par valsts muzeja „Latvijas Sporta muzejs” reorganizāciju un valsts
aģentūras „Latvijas Sporta muzejs” izveidi” (pieņemts 2005.gada 27.jūlijā);
Nr.298 „Par Specializētās airēšanas sporta skolas reorganizāciju un valsts
aģentūras „Specializētā airēšanas sporta skola” izveidi” (pieņemts 2006.gada
26.aprīlī);
Nr.356 „Par Jaunatnes basketbola metodiskā centra reorganizāciju un valsts
aģentūras „Jaunatnes basketbola metodiskais centrs” izveidi” (pieņemts 2006.gada
17.maijā);
Nr.299 „Par Latvijas bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skolas reorganizāciju un
valsts aģentūras „Latvijas bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skola” izveidi”
(pieņemts 2006.gada 25.aprīlī);
Nr.512 „Par valsts galvoto reģionālo olimpisko sporta centru projektu īstenošanu”
(pieņemts 2006.gada 10.jūlijā).

Pašvaldības līmenis
Pašvaldību līmenī sporta politiku regulē saistošie noteikumi, domes lēmumi un
institūciju nolikumi, no kuriem nozīmīgākie skar sporta pasākumu organizēšanas kārtību:
Par piemēru ņemti - Dobeles pašvaldības regulējošie noteikumi, kas ir mūsu projekta
WINGS FOR START aktivitāšu teritorijā.
Nr.271/16 (2011.gada 24.novembra lēmumu) Dobeles novada Kultūras un sporta
pārvaldes NOLIKUMS.
Nr.271/16 (2011.gada 24.novembra lēmumu) Dobeles novada bērnu vasaras nometņu
projektu konkursa NOLIKUMS
Nr.335/19 (2010.gada 30.decembra lēmumam) Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un
veselības centra NOLIKUMS
Nr.5/1 (2010.gada 21.janvāra lēmumu) DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS
KOMISIJAS FINANSIĀLĀ ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAI SPORTA NOZARĒ
NOLIKUMS
Nr.61/6 (2009.gada 13.augusta lēmumu)DOBELES SPORTA SKOLAS NOLIKUMS

Politikas plānošanas dokumenti
ES līmenis
Pirmie ES līmeņa sporta politikas plānošanas dokumenti tika izstrādāti tikai
2007.gada vasarā – Baltā grāmata par sportu un tās rīcības plāns – „Pjērs de Kubertēns”.
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Baltās grāmatas par sportu mērķis ir noteikt sporta stratēģiski svarīgo nozīmi Eiropā
un rosināt diskusiju par konkrētām sporta problēmām, sekmēt sporta redzamību ES politiku
jomās un palielināt sabiedrības informētību par šīs sfēras vajadzībām un savdabību.
Rīcības programma „Pjērs de Kubertēns” ir vērsta uz konkrētu pasākumu noteikšanu,
lai sasniegtu Baltajā grāmatā izvirzītos mērķus. Mērķi skar trīs Baltajā grāmatā izvēlētās
dimensijas – sporta sociālo dimensiju, sporta ekonomisko dimensiju un sporta organizēšanas
dimensiju.

Nacionālais līmenis
Nacionālajā līmenī Latvijas sporta politiku regulē divi plānošanas dokumenti – Sporta
politikas pamatnostādnes 2004. – 2012. un 2013. – 2020.gadam un Nacionālā sporta
attīstības programma 2006. –2012.gadam.
Sporta politikas pamatnostādnes 2013. – 2020.nosaka galvenos principus, mērķus un
uzdevumus valsts sporta politikas īstenošanai. Dokumentā definētais sporta politikas
vispārējais mērķis ir veidot veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības. Dokumentā ir
noteikti šādi apakšmērķi:
radīt iespēju katram indivīdam nodarboties ar sportu;
nodrošināt valsts atbildību par bērnu un jauniešu obligāto fizisko izglītību;
nodrošināt atbalstu talantīgu sportistu un komandu sagatavošanai startiem
olimpiskajās spēlēs, pasaules sporta spēlēs un pasaules un Eiropas čempionātos;
nodrošināt valsts atbalstu invalīdu (cilvēku ar īpašām vajadzībām) sporta attīstībai;
Sporta bāžu izveide.
Nacionālā sporta attīstības programma 2006.–2012.gadam izstrādāta kā izpildes
mehānisms Sporta politikas pamatnostādnēm 2006.–2012.gadam. Politikas plānošanas
dokumenta rīcības virzieni noteikti atbilstoši augstāk minētajiem pamatnostādņu
apakšmērķiem un katra rīcības virziena ietvaros ir aprēķināts nepieciešamais finansējums
mērķu sasniegšanai.

Pašvaldības līmenis
Reģionu pašvaldībās un pilsētās parasti nav izstrādāts atsevišķs politikas plānošanas
dokuments sporta nozares attīstībai pašvaldības līmenī. Tomēr daudzās pilsētās ir sociāli
ekonomiskās attīstības stratēģijas kuru ietvaros sporta attīstība ir noteikta kā viena no
prioritārajām jomām.

Sporta nozares institucionālais un finanšu mehānisms
Lēmumu pieņemšana attiecībā uz veselīga dzīvesveida un sporta jautājumu risināšanu
valstu teritorijā ir iedalāma trīs līmeņos:
1. Nacionālajā;
2. Vietējās pašvaldības (t.sk., pašvaldības iestādes);
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3. Privātīpašumā esošas sporta iestādes un objekti.
Nacionālajā līmenī institucionālo un lēmumu pieņemšanas ietvaru regulē 2002.gada
28.novembrī Saeimā pieņemtais Sporta likums. Tas nosaka, ka LR Izglītības un zinātnes
ministrija (turpmāk tekstā – IZM) pilda valsts pārvaldes funkcijas sporta nozarē, t.sk.,
īstenojot vienotu valsts politiku un izstrādājot normatīvos aktus.
Būtiska nozīme sporta nozares politikas īstenošanā pašvaldībās ir IZM padotības
iestādei Sporta pārvaldei, kas ir atbildīga par nacionālā līmeņa sporta izglītības iestāžu un
sporta infrastruktūras stāvokļa vispārizglītojošās skolās pārraudzību, kā arī nacionālo sporta
bāžu darbības koordināciju.
Ietekme uz sporta jautājumu risināšanu pilsētā ir arī virknei citu valsts pārvaldes
iestāžu:
1. LR 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;
2. LR Iekšlietu ministrija nodrošina LR Iekšlietu ministrijas un tās iestāžu darbinieku
vispārējo un speciālo profesionālo fizisko sagatavotību;
3. LR Veselības ministrija nodrošina ar iedzīvotāju, īpaši bērnu un pusaudžu, fizisko
attīstību un fizisko sagatavotību saistīto datu apkopošanu un analīzi.
4. LR Aizsardzības ministrija sniedz atbalstu sporta klubiem un federācijām, sekmejot
sporta veidu un ar tiem saistīto infrastruktūras objektu attīstībai.
Klubi pilsētās ir attiecīgo sporta veidu nacionālā līmeņa vadošo un koordinējošo
federāciju biedri.
Pašvaldības līmenī atbilstoši „Likumam par pašvaldībām” un lielāko pilsētu
pašvaldības nolikumiem par veselīga dzīvesveida un sporta nozares attīstību pilsētās atbild
pilsētu domes, kas nodrošina organizatorisku atbalstu lēmumu projektu sagatavošanā par
kultūras un sporta jautājumiem pilsētā, tostarp, par kultūras, sporta budžeta plānošanu, kā arī
par sporta nozares attīstību pilsētā.
Pilsētu domes īsteno valsts un pašvaldības kultūras, un sporta politiku, pamatojoties
uz atbilstošo likumdošanas bāzi un politikas plānošanas ietvaru.
Pilsētu galvenie uzdevumi sporta nozarē ir:
plānot un attīstīt sporta nozari pilsētā;
veidot sporta un fiziskās kultūras sistēmu, kas garantē iedzīvotājiem iespēju
nostiprināt veselību, sasniegt augstus rezultātus sportā, kā arī racionāli izmantot brīvo
laiku;
sekmēt sporta pasākumu organizēšanu;
koordinēt domes pārraudzībā esošo sporta sabiedrisko organizāciju un klubu
investīciju plānošanu;
izstrādāt pilsētas domes sporta programmu budžeta projektus;
sagatavot priekšlikumus un sniegt atzinumus pilsētas domei par jaunu sporta iestāžu
un uzņēmējsabiedrību izveidošanu, esošo iestāžu un uzņēmumu reorganizācijas vai
likvidācijas lietderību.
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Vietējās pašvaldības padotībā esošo sporta iestāžu, kā arī privātīpašumā esošu sporta
iestāžu ietvaros pieņemtie lēmumi ir pilsētas sporta un aktīvās atpūtas politikas īstenošanas
sastāvdaļa.
Privātajā līmenī īpaši ir izceļamas organizācijas, kas finansē vairākus sporta objektus
un pasākumus, uzturot sporta klubus un nodrošina augstvērtīgu sporta pasākumu
organizēšanu pašvaldību teritorijās.

Finanšu mehānisms
Galvenais finanšu resurss sporta nozarei pašvaldībās ir domes budžets. Nozīmīgu
atbalstu sniedz arī valsts budžets un privātie sponsori.
Privāto sponsoru ieguldījumam sporta pasākumu un infrastruktūras attīstībā ir
tendence pieaugt, tomēr precīzi finansu aprēķini nav pieejami.
Pašvaldību domes katru gadu atvēl ievērojamus līdzekļus sporta pasākumu
organizēšanai un sporta klubu komandu un to dalībnieku atbalstam startiem Pasaules un
Eiropas līmeņa sacensībās.

Sporta nozares analīze
Pašvaldību iedzīvotāji aktīvi iesaistās dažādās sporta aktivitātēs gan kā dalībnieki, gan
kā skatītāji. Turklāt sporta aktivitātēs iesaistīto pilsētas iedzīvotāju skaits pēdējo gadu laikā
palielinās, par ko liecina arī pieaugošs sporta pasākumu skaits. Šāda tendence vērojama visā
Latvijā.
Populārāko sporta veidu augšgalā pēdējo gadu laikā visbiežāk ir basketbols, kam seko
futbols, hokejs, vieglatlētika, cīņas sports.
Populārāko sporta veidu parasti nosaka iedzīvotāju aptaujā, kas tiek organizēta pirms
ikgadējās sporta balvas pasākuma.

Sporta organizācijas
Par sporta un aktīva dzīves veida popularitāti pilsētās liecina lielais sporta klubu un
skolu skaits.
Lielākā daļa esošo sporta organizāciju un klubu nodrošina iespēju nodarboties ar
sportu arī amatieru līmenī. Ievērojami mazāk ir klubu, kas orientēti tikai uz profesionālo
darbību.
Ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, var secināt, ka pilsētās klubu sistēmas ir attīstītas, bet
reģionos un pierobežās sporta klubi ir maz un iespēja nodarboties ar sportu ir ierobežota.

Sporta pasākumi
Lielajās pilsētās tiek organizēti daudzi vietēja un starptautiska mēroga sporta
pasākumi: pludmales futbola, volejbola un pludmales cīņas turnīri, ielu basketbola turnīri,
rokasbumbas turnīri, pludmales skrējieni, burāšanas, airēšanas, ūdens motosporta, tautas
orientēšanās, boksa, kikboksa, Austrumu cīņas, mākslas vingrošanas un basketbola
sacensības, pavasara un rudens vieglatlētikas krosi un soļošanas sacensības, velobraucieni,
skeitbords, hokeja, tenisa, galda tenisa, frisbija turnīri, veikborda, vindsērfinga, spēka vīru
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sacensības, aerobikas festivāls, rallijs, skolēnu sporta svētki, cilvēku ar īpašām vajadzībām
sporta spēles un svētki, kā arī citi sporta pasākumi. Pēdējos gados arī motosporta nozarē ir
redzama attīstība reģionos, jo bez ierastā Latvijas čempionāta un seriāla Superkauss, parādās
dažādu reģionu vietēja mēroga sacensību turnīri, piemēram, Vidzemes kauss, M-trase kauss
utt.

Sporta infrastruktūra
Iedzīvotājiem ir pieejama daudzveidīga sporta infrastruktūra, kas dod iespējas
nodarboties ar sportu gan ziemā, gan vasarā.
Pēdējo gadu laikā palielinās ieguldīto investīciju apjoms jaunu sporta kompleksu
būvniecībā un esošās sporta infrastruktūras bāzes uzlabošanā.
Tomēr sporta infrastruktūras un materiāltehniskais nodrošinājums dažādiem sporta
veidiem ir ļoti atšķirīgs – no ļoti laba līdz faktiski neeksistējošam, kad infrastruktūru un
materiāltehnisko aprīkojumu nākas īrēt.
Sporta infrastruktūras nodrošinājums minētajās pilsētās ir līdzīgs ar atšķirīgām
niansēm tā tehniskajā stāvoklī un noslodzē.
Infrastruktūras uzlabošana nepieciešama praktiski ikvienam reģionos attīstītajam
sporta veidam, lai tā pilnībā atbilstu augošajiem starptautiskajiem standartiem un ļautu
nodrošināt starptautisku sacensību rīkošanu. Īpaša vērība ir jāpievērš sporta un
vispārizglītojošo skolu sporta infrastruktūras uzlabošanai, lai sekmētu bērnu un jauniešu
aktīvu dzīvesveidu.
Infrastruktūras pilnveidošana jāskatās arī kontekstā ar tuvākā reģiona infrastruktūras
intensīvo attīstību, kā arī sporta federāciju pieaugošajām prasībām pēc atbilstošas
infrastruktūras, kas nākotnē var apdraudēt reģionu konkurētspēju nacionāla un starptautiska
mēroga sacensību organizēšanā.

Cilvēkresursi sporta nozarē
Līdzīgi kā visā Latvijā, pierobežu reģionos ir raksturīgs sporta skolotāju trūkums un
zems jaunu darbinieku īpatsvars. Lai arī augstu tiek vērtēta esošo treneru profesionālā
kvalifikācija un atdeve, tomēr, nemainoties atalgojuma sistēmai, nākotnē treneru un sporta
skolotāju skaits varētu turpināt samazināties. Aktuāla problēma ir arī kvalificētu tiesnešu
piesaiste, kas galvenokārt ir saistīta ar nepietiekama finansējuma piešķiršanu.

Bērnu un jauniešu sports
Reģionos un pilsētās dzīvojošie bērni un jaunieši aktīvi nodarbojas ar dažādiem sporta
veidiem, bet lielākoties reģionos populārāki ir sporta veidi, kas prasa mazāk finansiālos
ieguldījumus un ir pieejama infrastruktūra konkrētajam sporta veidam. Īpaši populāri viņu
vidū ir tādi sporta veidi basketbols, futbols, rokasbumba, vieglatlētika, florbols, orientēšanās
un cīņas sporti.

Sporta organizācijas
Visi sporta klubi orientējas uz aktīvu jauniešu iesaistīšanu un līdzdalību sporta
aktivitātēs. Iesaistīto bērnu skaits uzrāda noturīgas tendences, salīdzinot 2002. un 2006.gadu,
gandrīz visos klubos tas ir palicis nemainīgs, bet vairākos pat pieaudzis. Papildus aktivitāti
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var panākt, veicinot sporta spēļu pulciņu un klubu attīstību reģionos, konkrēti izglītības
iestādēs, jo tur parasti ir minimālais tehniskais nodrošinājums fiziskajām aktivitātēm.

Sporta pasākumi
Sporta izglītības iestādes un sporta organizācijas, un klubi bērniem un jauniešiem rīko
dažādus pasākumus, kuru lielākais īpatsvars gan ir vasaras sezonā, taču atzīstami jāvērtē
pēdējos gados popularitāti atgūstošā distanču slēpošana. Kā arī nevar nepieminēt tikai mums
raksturīgi ziemas motosporta disciplīnu, Latvijas nacionālo motosporta veidu – skijoringu,
par ko mūs apskauž ne viena vien eiropas motosporta organizācija.
Kā ievērojamākas sporta sacensības ir minamas:
pilsētu skolēnu olimpiāde futbolā, basketbolā, rokasbumbā, volejbolā,
florbolā, tautas bumbā, peldēšanā, dambretē un šahā;
Pavasara un rudens krosi;
Orientēšanās sacensības „Magnēts”;
Paralimpiskā kausa „Tu Vari” orientēšanās sacensības;
Latvijas Jaunatnes Olimpiāde;
ļoti populārie kalnu divriteņu seriāli;
ziemas sezonā – dažādas slēpošanas sacensības, gan kalnu, gan distanču.

Sports cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Visā Latvijā pakāpeniski tiek organizēti sporta klubi un pasākumi iedzīvotājiem ar
īpašām vajadzībām. Tomēr sekmīgu cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta attīstību kavē divi
faktori. Pirmkārt, nav pietiekamas sabiedrības izpratnes par cilvēku ar īpašām vajadzībām
iesaistīšanu sporta aktivitātēs. Otrkārt, lielākā daļa sporta bāžu nav pieejamas cilvēkiem ar
kustību ierobežojumiem.
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ANALĪZE
Stiprās puses
- Pieaug pašvaldības ieguldījums
sporta infrastruktūras un sporta
pasākumu
attīstībai
un
finansēšanai
- pilsētās pieaug nacionāla un
starptautiska līmeņa sporta
pasākumu skaits
- Sekmīga sadarbība ar pilsētu
uzņēmējiem sporta pasākumu
un infrastruktūras finansēšanā
- Daudzveidīgu sporta veidu
pieejamība pilsētu iedzīvotāju
sporta aktivitātēm un aktīvajai
atpūtai gan vasarā, gan ziemā
- Pieaug iedzīvotāju iesaiste
aktīvās atpūtas un sporta
nodarbībās
- pilsētu sporta skolās un klubos
strādā zinoši un pieredzējuši
sporta pedagogi un speciālisti,
kuri darbojas Sporta pedagogu
metodiskajā apvienībā
- Tiek veikta regulāra datu
analīze
par
sporta
sasniegumiem
un

Vājās puses
- Augsta
esošās
sporta
infrastruktūras noslodze
- Sporta
menedžeru,
sporta
pedagogu un treneru trūkums
skolās, sporta skolās un sporta
organizācijās
- Nepietiekama
sabiedrības
izpratne par invalīdu sportu un
ierobežota
sporta
bāžu
pieejamība iedzīvotājiem ar
īpašām vajadzībām
- Infrastruktūras modernizācijas
nepieciešamība
vairākiem
sporta objektiem
- Nav piemērotu dzīvesvietu
sporta bāzēs sporta nometņu
organizēšanai
- Vairāku izglītības iestāžu sporta
bāžu neatbilstība standartiem
sacensību rīkošanai
- Maz
starptautisko
sporta
pasākumu,
kas
piesaistītu
profesionālus sportistus

Iespējas
- Sporta
infrastruktūras
un
aprīkojuma tālāka attīstība
katram
pilsētā
attīstītajam
sporta veidam
- Olimpiskā
sporta
centra
attīstības sekmēšana pilsētā
- Sporta bāžu attīstība pie skolām
un bērnudārziem
- Veloceliņu tīkla attīstība
- Drošības uzlabošana sporta
pasākumos uz ūdens
- Publiskās
un
privātās
partnerības attīstība sporta
infrastruktūras uzlabošanā un
sporta aktivitāšu finansēšanā
- Sporta
mecenātisma
un
sponsorēšanas veicināšana
- līmeņa sacensībās
- Sporta pedagogu un treneru
kvalifikācijas paaugstināšana un
profesionālas
pilnveides
sekmēšana
- Pasākumu īstenošana sporta un
atpūtas
infrastruktūras
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Draudi
- Jaunu kadru trūkums sporta
nozarē
- Pieaugošās sporta federāciju
prasības
pret
sporta
infrastruktūras
atbilstību
standartiem
- Veselībai un dzīvībai bīstamo
atkarību ietekme uz jauniešu
dzīves veidu
- Sporta aktivitāšu attīstības
iespējas reģionos.
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Stiprās puses
Vājās puses
populārākajiem sporta veidiem
pilsētās
- pilsētās darbojas daudz sporta
skolas
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Iespējas
Draudi
pieejamības
sekmēšanai
sociālās atstumtības riskam
pakļautajām iedzīvotāju grupām
un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām
- Veselīga dzīvesveida, sporta
aktualitāšu un sasniegumu
popularizēšana
plašsaziņas
līdzekļos
- iedzīvotāju
informēšanas
kampaņas organizēšana par
atkarību
izraisošajām
tendencēm un sportu kā
alternatīvu
- Vienotas interneta mājas lapas
izveide par sporta un aktīvās
atpūtas
iespējām
visām
iedzīvotāju grupām
- Sporta spēļu pulciņu un klubu
izveide meitenēm un jaunietēm
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Mērķi un uzdevumi
sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas mērķi ir sekojoši:
1. Fiziskajās aktivitātēs iesaistīto iedzīvotāju, īpaši bērnu un jauniešu skaita
pieaugums;
2. Cilvēku ar invaliditāti dalības sporta un aktīvās atpūtas aktivitātēs pieaugums;
3. Starptautiska, nacionāla un vietēja mēroga sporta sacensību un aktīvās atpūtas
norišu skaita pieaugums;
4. Augstvērtīgu sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras objektu skaita pieaugums;
5. Iedzīvotāju veselības rādītāju uzlabošanās.
Izvirzītajiem mērķiem ir jābūt reāli sasniedzamiem un izmērāmiem. Tiem ir
jāizriet no noteiktajiem darbības uzdevumiem.
sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas mērķu sasniegšanai ir noteikti
sekojoši uzdevumi:
1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras pilnveide un pieejamības veicināšana:
1.1. Sporta bāžu attīstība esošiem un jauniem sporta veidiem, sporta
infrastruktūras pilnveide izglītības iestādēs, t.sk., pielāgojot to personām ar
kustību traucējumiem;
1.2. Sporta bāžu izveide/pilnveide treniņnometņu organizēšanai visa gada
garumā;
1.3. Sporta infrastruktūras attīstība sporta veidos, kas raksturīgi ģeogrāfiskajam
stāvoklim.
2. Treneru un sporta speciālistu kapacitātes stiprināšana profesionālajos un sporta
klubu vadības un finansēšanas jautājumos:
2.1. Kursu un semināru organizēšana par sporta finansēšanas, resursu piesaistes
un vadības jautājumiem;
2.2. Treneru kvalifikācijas paaugstināšana darbam ar personām ar funkcionāliem
traucējumiem;
2.3. Informatīvu pasākumu un konferenču organizēšana par izcilības veicināšanu
un sporta attīstības jautājumiem;
2.4. Pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana ar sporta un aktīvās atpūtas
speciālistiem.
3. Sadarbības veicināšana starp sporta un aktīvās atpūtas nodrošināšanā iesaistītajām
institūcijām:
3.1. Valsts un pašvaldības iestāžu sadarbības attīstīšana infrastruktūras,
cilvēkresursu kapacitātes attīstības un sporta pasākumu organizācijas
jautājumos;
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3.2. Sporta klubu, izglītības iestāžu un uzņēmēju sadarbības veicināšana sporta
un aktīvās atpūtas infrastruktūras izmantošanā;
3.3. Pašvaldību, sporta klubu un uzņēmēju sadarbības sekmēšana sporta un
aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstībā un sporta sacensību finansēšanā;
3.4. Pasākumi mecenātisma, sporta un aktīvās atpūtas finansētāju/uzņēmēju
atbalstam un veicināšanai;
3.5. Sportistu sasniegumu sekmēšana (stipendiju nodrošināšana).
4. Sabiedrības informēšana un līdzdalības sporta un aktīvās atpūtas pasākumos
veicināšana:
4.1. Interaktīvās vides radīto iespēju izmantošana sporta nozares attīstībai;
4.2. Veselīga dzīvesveida, sporta un aktīvās atpūtas popularizēšana (TV, radio,
presē utml..);
4.3. Sporta un aktīvās atpūtas popularizēšana jauniešiem un bērniem informējot
par sporta un aktīvās atpūtas iespējām, to lietderīgumu, iedzīvotāju
sportiskajiem sasniegumiem nacionālā un vietējā līmenī;
4.4. Informācijas pasākumu organizēšana sociālās atstumtības riskam
pakļautajām iedzīvotāju grupām un iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem
par sporta un aktīvās atpūtas iespējas.

13
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Situācija motosporta jomā
Motosporta nozare Latvijā tiek pārraudzīta un organizēta caur Latvijas Motosporta
federāciju (LaMSF), kas ir vienīgā atzītā oficiālā iestāde, kuras misija ir vadīt un
koordinēt motosporta, mototūrisma un velotriāla darbību Latvijā, kā arī pārstāvēt
Latvijas motosportistu intereses vietējā un starptautiskā mērogā. Pārstāv Latviju FIM
(Federation Internationale Motocyclisme) un UEM (European Motorcycle Union).

Zemāk norādītajā attēlā redzama LaMSF struktūra:
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Motosports gan nav olimpiskais sporta veids, tomēr neskatoties uz to pēc Latvijas
republikas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajiem Latvijas atzīto federāciju
vērtēšanas kritērijiem aktivitāšu vērtējumā LaMSF spēja ieņemt augsto otro vietu,
atpaliekot vien no vieglatlētikas savienības. Kopumā, ņemot vērā arī sportiskos
rezultātus un federācijas darbu, LaMSF atrodas piektajā vietā uzreiz aiz pārējiem
masu sporta veidiem.
Jāatzīst, ka nacionālajā līmenī sen vairs nav tie laiki, kad motosports bija vienlīdz
populārs attālākajos reģionos un arī pilsētās, kam iemesls ir ekonomiskais
pamatojums, jo motosports, par cik ir saistīts ar tehnikas pielietošanu, ir visai dārgs
sporta veids. Taču pēdējos gados ir vērojama motosporta atdzimšana, sacensībās
parādās arvien vairāk dalībnieku, Latvijas teritorijā parādās arvien vairāk sacensību un
treniņu trases, nacionālais čempionāts ir atguvis nozīmīgu sacensību reputāciju,
Latvijā notiek arī Eiropas un Pasaules čempionātu posmi. Tā kā skatoties no nākotnes
vīziju prizmas, situācija motosporta jomā viennozīmīgi uzlabojas.
Lai noskaidrotu pašu motociklistu viedokli par stāvokli un vīzijām motosporta jomā,
Latvijas Motosporta Federācija laika posmā no 2011. gada februāra līdz aprīlim veica
pētījumu, apzinot motosportistus un atbildot uz jautājumu – kas ir motosports?

Pētījuma metodes:
Telefonaptauja;
Anketu aptauja.
Aptaujas anketa sastāvēja no 11 atvērtiem jautājumiem. Aptaujā piedalījās 251
respondents – Latvijas Motosporta Federācijā reģistrēts sportists. Jaunākajam aptaujas
dalībniekam ir 7 gadi, bet vecākajam 61.
1. Aptaujā piedalījās respondenti šādas motosporta disciplīnas:
Motosporta disciplīna

Respondentu
skaists

Enduro

26

Skijorings

50
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Triāls

14

Motošoseja

16

Motokross

111

Motokross (blakusvāģi)

16

Kvadrocikli

5

Motokross/skijorings

2

Enduro/motokross

8

Enduro/skijorings

2

2. Kas Jūs pamudināja nodarboties ar motosportu?
Aptaujas anketā šāds jautājums tika ietverts, lai noskaidrotu kādi faktori bija
noteicošie, kad no daudziem un atšķirīgiem sporta veidiem, sportists izvēlējās
motosportu. Atbildes satura un jēgas ziņā atkārtojās un tās bija iespējams strukturēt un
kodēt pēc šāda principa:
Atbilžu
Respondentu skaits,
Atbilžu kodēšana pēc līdzvērtīgas nozīmes
varianti
kas pārstāv šādu
viedokli
Nr.1

Interese par tehniku – mopēdiem, motocikliem u.c

16

Nr.2

Tēvs

54

Nr.3

Radinieki vai vecāki

21

Nr.4

Paša iniciatīva, bērnības sapnis

64

Nr.5

Redzētas sacensības, motoklubs, treneris

28

Nr.6

Draugi

42

Nr.7

Sporta autoritāte

7

Nr.8

Brīvā laika aizpildīšana

14

Nr.9

Veselības uzlabošana

4
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Jautājums nav atbildēts

17

1

Secinājumi:
1. Nozīmīgākie faktori, kas pamudina nodarboties ar motosportu ir – “tēvs vai
radinieki”, “pašu iniciatīva, kas sakņojas bērnībā”, “redzētas sacensības”, “draugi”
3. Kādēļ Jūs vēl turpiniet nodarboties ar motosportu?
Aptaujas anketā šāds jautājums tika ietverts, lai noskaidrotu kādi faktori uztur interesi
par motosportu.
Atbildes satura un jēgas ziņā atkārtojās un tās bija iespējams strukturēt un kodēt pēc
šāda principa:

Atbilžu
varianti

Atbilžu kodēšana pēc līdzvērtīgas nozīmes

Respondentu skaits,
kas pārstāv šādu
viedokli

Nr.1

Atkarība – slimība, vīruss, sirdslieta, saindēšanās,

51

dullums
Nr.2

Hobijs

136

Nr.3

Panākumi

11

Nr.4

Emocijas

16

Nr.5

Fiziskā sagatavotība

6

Nr.6

Relaksācija

25

Jautājums nav atbildēts

5

Secinājumi:
1. Motosportists ir labs hobijs, stresa mazināšanas un relaksācijas iespēja
2. Liela nozīme motosportā ir emocionālajai sfērai un tās faktoriem, ko īpaši
nodrošina tieši šis sporta veids. Tiek minēti šādi emocionālie stāvokļi - prieks,
gandarījums, bauda, labsajūta u.c.
3. 4% respondentu ir svarīgi panākumi – tituli, balvas, pjedestāls.
4. Kādi ir lielākie ieguvumi, ko sniedz šis sporta veids?
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Aptaujas anketā šāds jautājums tika ietverts, lai noskaidrotu kādus faktorus sportisti
uzskata par ieguvumu.
Atbildes satura un jēgas ziņā atkārtojās un tās bija iespējams strukturēt un kodēt pēc
šāda principa:

Atbilžu
varianti

Atbilžu kodēšana pēc līdzvērtīgas nozīmes

Respondentu skaits,
kas pārstāv šādu
viedokli

Nr.1

Ģimenes pasākums

Nr.2

Personības

2

pilnveidošana

uzlabošana,

stresa

uzlabošana,

rakstura

–

fiziskās

formas

noņemšana,

veselības

audzināšana,

vīrišķīgu

62

personības īpašību attīstīšana, atteikšanās no
kaitīgiem ieradumiem
Nr.3

Sajūtu gamma – bauda, nogurums, adrenalīns

43

Nr.4

Emocionāls piepildījums – gandarījums, prieks,

51

azarts, entuziasms, padarīta darba sajūta, agresija
u.c.
Nr.5

Tehnika – motocikls

1

Nr.6

Relaksācija – hobijs, izklaide, draugi, atpūta,

42

pasākumi, labi aizpildīts brīvais laiks
Nr.7

Pašapliecināšanās – tituli, pjedestāls, sava Ego

48

apmierināšana
Jautājums nav atbildēts

1

Secinājumi:
1. Par lielāko ieguvumu sportisti uzskata iespēju pilnveidot savu personību – fiziskās
formas uzlabošana, stresa noņemšana, veselības uzlabošana, rakstura audzināšana,
vīrišķīgu personības īpašību attīstīšana, atteikšanās no kaitīgiem ieradumiem.
2. Respondenti kā ieguvumu definē iespēju pašapliecināties, gūt savas nozīmības
apziņu – „sava Ego apmierināšana”, kas ir viena no galvenajām personības
vajadzībām.
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3. Arī atbildot uz šo jautājumu nozīmīgs faktors, kas rada piepildījuma sajūtu ir
emocijas un pārdzīvojumi – gandarījums, prieks, azarts, entuziasms, padarīta
darba sajūta, agresija u.c.
4. Respondenti kā ieguvumu definē iespēju pašapliecināties un relaksēties.
5. Kādi ir lielākie zaudējumi, ko sniedz šis sporta veids?
Aptaujas anketā šāds jautājums tika ietverts, lai noskaidrotu, kādi faktori traucē vai
apgrūtina motosportistu.
Atbildes satura un jēgas ziņā atkārtojās un tās bija iespējams strukturēt un kodēt pēc
šāda principa:

Atbilžu
varianti

Atbilžu kodēšana pēc līdzvērtīgas nozīmes

Respondentu skaits,
kas pārstāv šādu
viedokli

Nr.1

Finansiālie

79

Nr.2

Ģimene

17

Nr.3

Laiks – mācībām, darbam u.c

51

Nr.4

Veselība – traumas

51

Nr.5

Draugi, izklaides

5

Nr.6

Citi varianti

4

Jautājums nav atbildēts

42

Secinājumi:
1. Būtiskākie ieguldījumi, ko no sportista prasa šis sporta veids ir finansu un laika
resursi, kā arī gūtās traumas.
2. 17% respondentu uz šo jautājumu neatbild. Iespējams izvirzīt hipotēzi, ka šī daļa
respondentu uzskata, ka zaudējumu nav vai arī izprot to, ka jebkura nodarbošanās
prasa laika, finanšu un citus resursus.
6. Kādas īpašības cilvēkam ir vajadzīgas, lai nodarbotos ar motosportu?
Aptaujas anketā šāds jautājums tika ietverts, lai noskaidrotu kādas rakstura īpašības
nepieciešamas motosportistiem.
Atbildes satura un jēgas ziņā atkārtojās un tās bija iespējams uzskatīt par sinonīmiem
strukturēt un kodēt pēc šāda principa:
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Atbilžu
varianti

Atbilžu kodēšana pēc līdzvērtīgas nozīmes

Respondentu skaits,
kas pārstāv šādu
viedokli

Nr.1

Mērķtiecība, pacietība, pārliecinātība, neatlaidība,

58

savaldīgums
Nr.2

Cīņas spars, azarts, “dullums”

27

Nr.3

Talants

8

Nr.4

Centība, uzcītība

10

Nr.5

Gribasspēks, izturība, uzņēmība, sportiskums,

92

stiprs raksturs
Nr.6

Prāts, domāšana, intelekts

10

Nr.7

Drosme, spēja pārvarēt bailes

14

Nr.8

Citi varianti

25

Jautājums nav atbildēts

6

Secinājumi:
1. Respondenti par svarīgākajām rakstura īpašībām uzskata šādas - gribasspēks,
izturība, uzņēmība, sportiskums, stiprs raksturs, mērķtiecība, pacietība,
pārliecinātība, neatlaidība, savaldīgums.
7. Ar ko motosports atšķiras no citiem sporta veidiem?
Aptaujas anketā šāds jautājums tika ietverts, lai noskaidrotu kā paši sportisti pozicionē
šo sporta veidu pēc atšķirības principa.
Atbildes satura un jēgas ziņā atkārtojās un tās bija iespējams strukturēt un kodēt pēc
šāda principa:
Atbilžu
varianti

Atbilžu kodēšana pēc līdzvērtīgas nozīmes

Respondentu skaits,
kas pārstāv šādu
viedokli

Nr.1

Ar skaņu

2

Nr.2

Ar emocijām

19
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Nr.3

Ar dinamiku – ātrums, lidojums, ekstrēms,

21

70

reakcija, agresīvs, azarts, risks, šķēršļi
Nr.4

Ar cīņu – 1:1, vienlīdzīga konkurence, vīrišķīga

11

sacensība, grūtību pārvarēšana
Nr.5

Ar

personību

–

attīstīta

personība,

fiziski

21

sagatavota personība, intelektuāla u.tml.
Nr.6

Ar tehniku – motocikletiem

23

Nr.7

Ar sacensībām – vizuāli skatāms sporta veids

8

Nr.8

Citi varianti

36

Nr.9

Komandas sports

19

Nr.10

Nacionāls

2

Nr.11

Nav vecuma ierobežojumu

13

Nr.12

Ziemas sporta veids

7

Jautājums nav atbildēts

18

Secinājumi:
Vislielākais respondentu skaits uzskata, ka galvenā motosporta atšķirība no citiem
sporta veidiem ir dinamika.
Vēl kā būtiskākā atšķirība tiek minēts tas, ka šis sporta veids ir tehnisks.
8. Ar kādiem vārdiem Jūs raksturotu motosportu, stāstot par to paziņām?
Aptaujas anketā šāds jautājums tika ietverts, lai liktu pašiem sportistiem pozicionēt
motosportu.
Atbildes satura un jēgas ziņā atkārtojās un tās bija iespējams strukturēt un kodēt pēc
šāda principa:
Atbilžu
varianti

Atbilžu kodēšana pēc līdzvērtīgas nozīmes

Respondentu skaits,
kas pārstāv šādu
viedokli

Nr.1

Skaņa

3

Nr.2

Tehnika

52
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Nr.3

Draugi – domubiedri, komunikācijas iespējas

5

Nr.4

Starts

12

Nr.5

Emocijas

20

Nr.6

Ekstrēms – lidojums, tramplīni, trase, “melna

57

mute”
Nr.7

Atmosfēra

26

Nr.8

Vīrišķīga cīņa

25

Nr.9

Citi varianti

20

Nr.10

Komandas sports

4

Jautājums nav atbildēts

26

Secinājumi:
1. Lielākā daļa sportistu, stāstot citiem, uzsver, ka motosports ir ekstrēms un tehnisks
sporta veids.
2. Daļa aptaujāto norāda, ka tas atšķiras ar vīrišķīgu cīņu un īpašu atmosfēru, kas
valda sacensībās.
3. Atbildot uz šo jautājumu liela daļa respondentu atkal uzsvaru liek uz emocionālo
pārdzīvojumu, ko sniedz motosports.
9. Kādi pasākumi, Jūsuprāt, ir jāveic lai motosportam piesaistītu vairāk cilvēku?
Aptaujas anketā šāds jautājums tika ietverts, lai noskaidrotu motosportistu viedokli
par to kā motosportu padarīt populārāku.
Atbildes satura un jēgas ziņā atkārtojās un tās bija iespējams strukturēt un kodēt pēc
šāda principa:

Atbilžu
varianti

Atbilžu kodēšana pēc līdzvērtīgas nozīmes

Respondentu skaits,
kas pārstāv šādu
viedokli

Nr.1

Zemākas ieejas maksas skatītājiem

Nr.2

Reklāma – informācija, publikācijas u.tml.

8
107
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Nr.3

Vairāk sacensību

21

Nr.4

Šovs sacensībās

18

Nr.5

Labākas trases

14

Nr.6

Licences lētākas

2

Nr.7

Finanšu piesaiste

30

Nr.8

Balvu fonda uzlabošana

14

Nr.9

Citi varianti

17

Jautājums nav atbildēts

19

23

Secinājumi:
1.Vērā ņemami ir visi ieteikumi, jo uzrāda problēmas - jāpiesaista finanses, jāorganizē
daudz vairāk sacensību, sacensībās ir jārīko šovs, jābūt labākām trasēm, jābūt lētākām
biļešu cenām skatītājiem.
2.Pēc respondentu domām, vissvarīgākais ir sporta veidu reklamēt un informē
sabiedrību par aktivitātēm un procesiem.
10. Vai Jūs gribētu, lai Jūsu bērns nodarbojas ar motosportu?
Aptaujas anketā šāds jautājums tika ietverts kā kontroles jautājums, lai noskaidrotu
vai sportisti patiešām motosportu uzskata par nozīmīgu, perspektīvu un attīstāmu.
Atbilžu varianti:
Atbilžu
varianti

Atbilžu

kodēšana

pēc

līdzvērtīgas

Respondentu skaits,
kas pārstāv šādu viedokli

nozīmes
Nr.1

Jā

216

Nr2

Nē

23

Nr3

Nezinu

11

Secinājumi:
1. 87% respondentu vēlas, lai viņu bērni nodarbojas ar motosportu, tātad sportisti
motosportu uzskata par nozīmīgu, perspektīvu un attīstāmu. Līdz ar to nosauktie
zaudējumi nav uzskatāmi par būtiskiem.
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Aptaujas secinājumu kopsavilkums
1. Nozīmīgākie faktori, kas pamudina nodarboties ar motosportu ir – “tēvs vai
radinieki”, “pašu iniciatīva, kas sakņojas bērnībā”, “redzētas sacensības”, “draugi”
2. Būtiski ir pulcināt uz sacensībām bērnus un jauniešus. Viņiem vajadzētu
samazināt biļešu cenas sacensībās vai ļaut vērot sacensības bez maksas.
3. Liela nozīme motosportā ir emocionālajai sfērai un tās faktoriem, ko nodrošina
tieši šis sporta veids. Tiek minēti šādi emocionālie stāvokļi - prieks, gandarījums,
bauda, labsajūta u.c.
4. 4% respondentu ir svarīgi panākumi – tituli, balvas, pjedestāls.
5. Lielāko ieguvumu uzskata iespēju pilnveidot savu personību – fiziskās formas
uzlabošana, stresa noņemšana, veselības uzlabošana, rakstura audzināšana,
vīrišķīgu personības īpašību attīstīšana, atteikšanās no kaitīgiem ieradumiem.
6. Respondenti kā ieguvumu definē iespēju pašapliecināties, pašrealizēties – „sava
Ego apmierināšana”
7. Arī atbildot uz šo jautājumu nozīmīgs faktors, kas rada piepildījuma sajūtu ir
emocijas un pārdzīvojumi – gandarījums, prieks, azarts, entuziasms, padarīta
darba sajūta, agresija u.c.
8. Respondenti kā ieguvumu definē iespēju pašapliecināties un relaksēties.
9. Būtiskākie ieguldījumi, ko no sportista prasa šis sporta veids ir finansu un laika
resursi, kā arī gūtās traumas.
10. 17% respondentu uz šo jautājumu neatbild. Iespējams izvirzīt hipotēzi, ka šī daļa
respondentu uzskata, ka zaudējumu nav vai arī izprot to, ka jebkura nodarbošanās
prasa laika, finanšu un citus resursus.
11. Respondenti par svarīgākajām rakstura īpašībām uzskata šādas - gribasspēks,
izturība, uzņēmība, sportiskums, stiprs raksturs, mērķtiecība, pacietība,
pārliecinātība, neatlaidība, savaldīgums.
12. Vislielākais respondentu skaits uzskata, ka galvenā motosporta atšķirība no citiem
sporta veidiem ir dinamika.
13. Lielākā daļa sportistu stāstot citiem uzsver, ka motosports ir ekstrēms un tehnisks
sporta veids
14. Daļa aptaujāto norāda, ka tas atšķiras ar vīrišķīgu cīņu un īpašu atmosfēru, kas
valda sacensībās.
15. Pēc respondentu domām, vissvarīgākais ir sporta veidu reklamēt un informēt
sabiedrību par aktivitātēm un procesiem.
16. 87% respondentu vēlas, lai viņu bērni nodarbojas ar motosportu, tātad sportisti
motosportu uzskata par nozīmīgu, perspektīvu un attīstāmu. līdz ar to nosauktie
zaudējumi nav uzskatāmi par būtiski.
17. 50% respondentu norāda uz informācijas un reklāmu trūkumu.
Motosporta un tā disciplīnu raksturojuma varianti
Motokross – vīru huligānisms – troksnis, ātrums, lidojums!
Motokross - troksnis, ātrums, lidojums!
Motokross – rēcoša starta līnija, ekstrēma cīņa, adrenalīns, gandarījums.
_____________________________________________________________________

Wings For Start – Jauniešu piesaiste veselīgam un sportiskam dzīvesveidam

Motokross – Latvijā populārākais motosports.
Spīdvejs – straujš brauciens trekā!
Spīdvejs – ātruma brauciens trekā!
Spīdvejs – ātrais ceļš trekā!
Spīdvejs – motosporta elegance un filigrānums!
Spīdvejs – Latvijā attīstāms sporta veids!
Motošoseja – virtuoza braukt prasme!
Motošoseja – spēja kontrolēt sevi, moci, laika apstākļus!
Motošoseja – tehnika, ātrums, precizitāte!
Motošoseja – ātrums, paātrinājums, adrenalīns!
Motošoseja – ceļš līkumā. motocikls piekļaujas ceļam!
Motošoseja – jauni moči, ātrums, dinamika, precizitāte!
Motošoseja – Latvijas motosporta Zelta disciplīna!

Skijorings – aizraujošs ziemas motosports!
Skijorings – vīru cīņa tandēmā – motobraucējs, slēpotājs!
Skijorings – Latvijas ziema, motocikls un slēpotājs!
Skijorings – slēpes, mocis, sniegs, sals!
Skijorings – slēpošana aiz motocikla.
Skijorings – Latvijas nacionālais sporta veids!
Triāls – braukšana ar motociklu sarežģītā šķēršļu trasē nepieliekot kāju pie zemes!
Triāls – pacietība, paškontrole, lēcieni pār šķēršļiem!
Triāls – ekstrēms, intelektuāls, demonstratīvs motosports.
Triāls – stipru vīru motosports – ar moci pār šķēršļiem sarežģītā trasē.
Triāls – stipru vīru motosports
Triāls – ar moci pār šķēršļiem sarežģītā trasē
Triāls – Latvijai neiegūt pasaules čempiona titulu!
Enduro – azarts, piedzīvojumi!
Enduro – izturības pārbaudījums!
Enduro – daudzdienu brauciens!
Enduro – meži, neizbraucamas vietas!
Enduro – daudzdienu brauciens pa neizbraucamām vietām!
Enduro – daudzdienu cīņa ar sevi neizbraucamos ceļos!
Enduro – cīņa ar sevi!
Enduro – neaizmirstams piedzīvojums!
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Enduro – daudzdienu motobraukšana!
Tūrisms - vienmēr jauna zeme, jauni draugi!
Tūrisms - iespēja pasaulei parādīt Latviju! iespēja tūkstošiem tūristu iepazīstināt ar
Latviju!

Nobeigums
Nobeigumā kā projekta Wings for Start īstenotāji, kā aktīva un veselīga dzīvesveida
piekritēji vēlamies dažos teikumos izteikt savu viedokli, pieņemam, ka ne vienmēr tas
varētu sakrist ar nacionālo sporta funkcionāru viedokli. Protams, nenoliedzams ir
fakts, ka attīstīta sporta infrastruktūra (stadioni, manēžas, trases) ir akūti nepieciešama
pašlaik Latvijā, lai plašākā mērogā varētu sagaidīt rezultātus sporta jomā, taču tikai to
esamība vēl negarantēs, ka visi bērni un jaunieši kļūs sportot griboši.
Mēs uzskatām un to arī vēlējāmies pastāstīt mūsu apmeklēto skolu bērniem, ka, lai
sāktu nodarboties ar sportu, ne vienmēr ir vajadzīgi lieli finansiāli ieguldījumi. Mēs
stāstījām, ka motosports ir tikai viens no motosporta veidiem – tehnisks, spilgts,
adrenalīna pilns un, ja bērnus un jauniešus tas ieinteresē uzsākt sporta gaitas, tad tas
jau ir sasniegums. Mūsuprāt ļoti svarīgi būtu bērnus ar pozitīviem latviešu sportistu
piemēriem ieinteresēt nodarboties ar sportu, jau no mazotnes tiem stāstot par veselīgu
dzīvesveidu, bērniem ir ar prieku jāiesaistās visās sporta aktivitātēs, kas tiek
piedāvātas sākot no reģioniem, līdz pat nacionālajam un starptautiskajam līmenim.
Obligātais sporta nodarbību mehānisms izglītības programmās ir nepieciešams, bet
tāpat ir nepieciešams radīt bērnos un jauniešos interesi, jo piespiedu darbības agri vai
vēlu radīs dabisko pretreakciju.
Projekta gaitā, sadarbībā ar atzītiem sporta treneriem un fizioterapeitu tika izstrādātas
vingrošanas programma bērniem, kuru izpildīšanai ir vajadzīgi tikai vingrošanas
paklājiņš, vēlme to darīt un mērķis ko sasniegt. Ne katram bērnam ir jākļūst par
pasaules čempionu kādā sporta veidā, bet katrs veselīgs un sportisks bērns kļūst par
spēcīgas un veselas nācijas sastāvdaļu.
Penkulē, 2011. gada 7. oktobrī
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