
Sporta bāzes Latvijā
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Sporta bāzes Latvijā
Šobrīd sporta bāzu 
reģistrā ir 
reģistrētas 1170
sporta bāzes 
un 2970 sporta 
objekti, kurus 
izmanto 1,99 milj. 
Latvijas iedzīvotāji.

31 sporta bāzei piešķirts 
nacionālās sporta bāzes 
statuss.



Iedzīvotāju skaits uz vienu sporta bāzi
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* Pēc 2012. gada pētījuma „Latvijas sporta infrastruktūras nodrošinājuma analīze un sporta bāzu reģistra aktualizēšana” datiem



Reģionālo Olimpisko centru attīstības koncepcija

Pieņemta LOK IK 2001. gada 12. decembrī, 
pilnveidota 2012. gada 18. decembrī.
Pamatprincipi: 

• sadarbība ar pašvaldībām un sporta veidu federācijām;
• būvēt lielākajās pilsētās, kur ir augstskolas;
• iespēja izmantot reģionāliem kultūras, mākslas un citiem 

pasākumiem.

 Iedalījums:
• reģionālie OC;
• pašvaldību OC vai pašvaldību Olimpisko sporta veidu centri;
• sporta veida(-u) OC.

OLIMPISKIE CENTRI:
 nodrošina Olimpiskās kustības 

popularizēšanu;
 sporta attīstības veicināšanu 

pašvaldību teritorijā;
 nodrošina sporta būves(-ju) 

apsaimniekošanu.

Olimpisko centru dibinātāju skaitā 
noteikti jābūt arī pašvaldībai un 
biedrībai „Latvijas Olimpiskā 
komiteja” (LOK) un/vai vienai vai 
vairākām Olimpisko sporta veidu 
federācijām.



Olimpiskie centri Latvijā
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11 Olimpiskie 
centri:
 9 pilsētās;
 izveidoti pēdējo 

19 gadu laikā.
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Olimpisko centru apmeklētāju 
skaits dienā

OC vidēji 
ikdienas 
apmeklē ap 
13 551, ik 
mēnesi –

406 530, ik 
gadu ap 

4 878 360 
sportisti, bērni 
un pilsētu 
iedzīvotāji. 



Olimpiskie centri skaitļos:
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 51 sporta veids;

 246 sporta skolas, sporta klubi un komandas ikdienas 
izmanto Olimpiskos centrus sacensību un treniņu 
nodrošināšanai;

 vidēji 13 551 apmeklētāju dienā;

 4,9 milj apmeklētāju gadā;

 vairāk kā 560 vietēja un starptautiska mēroga 
sacensības, treniņnometnes un citi ar kultūru un 
sabiedrības aktivitātēm saistīti pasākumi;

 395 darba vietas.

Pēc LSFP datiem 
2013. gadā  katrs 
trešais pasākums 
no  228 Eiropas un 
Pasaules mēroga 

sacensībām 
norisinājās OC.
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Atklāts: 1995. gadā
Platība: 11 755 m2



Atklāts: 1995. gadā
Platība: 26 511 m2



Atklāts: 2005. gadā
Platība: 8023 m2



Atklāts: 2008. gadā
Platība: 18 109 m2



Atklāts: 2010. gadā
Platība: 61 520 m2
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Atklāts: 2005. gadā
Platība: 24 000 m2



Olimpiskajā sporta centrā  2013./14. gada sezonā 
pārstāvētie sporta veidi:

 Basketbols
 Volejbols
 Handbols
 Florbols
 Telpu futbols
 Džudo
 Vingrošana
Mākslas 
vingrošana
 Parkūrs
 Akrobātika

 Smagatlētika
 Peldēšana
Modernā 
pieccīņa
 Ūdens 
aerobika
 Aerobika
 Ātrslidošana
 Bokss
 Snovbords
 Šķēpmešana
 Vieglatlētika

 Golfs
 Badmintons
 Teniss
 Futbols
 Lakross
 Frīsbijs
 Kik-bokss
 Taekvondo
 Pludmales 
volejbols



Fakti un skaitļi
OSC apsaimnieko SIA „Olimpiskais sporta centrs“ ar 

62 darbinieku komandu;
darbojas kopš 2005. gada jūnija;
100% kapitāldaļas pieder Latvijas Olimpiskajai 

komitejai (LOK), tādējādi OSC atšķiras no kopējā 
reģionālo olimpisko centru sadarbības modeļa ar 
pašvaldībām;
2006. gadā tika rīkots NATO samits;
darbību nodrošina, izmantojot 98% pašfinansējumu 

un 2% LOK dotācijas;
platība – 24 000 m2;
 ik dienas apmeklē ap 3700 apmeklētāju;
var nodarboties ar 29 dažādiem sporta veidiem.



Darbības virzieni:

 Sporta zāļu īre;
 Peldbaseina pakalpojumi;
 Trenažieru un vingruma zāļu pakalpojumi;
 Biroju un komercplatību īre;
 Tehniskais nodrošinājums sporta spēļu un korporatīvo 

pasākumu nodrošināšanā;
 Automašīnu stāvvietas apsaimniekošana un uzturēšana;
 Transporta pakalpojumi peldētapmācības

nodrošināšanai.

1. Ēkas apsaimniekošana;
2. Telpu noma, pakalpojumu sniegšana:

3. Olimpiskās kustības popularizēšana;

4. Sociālā atbildība – sportiskas vides un infrastruktūras
nodrošināšana.



Peldbaseins 
ikvienam!

2014./2015. gada sezonā:
Bērnu peldētapmācība no 2 gadu vecuma – 71 grupas 

(13 bērni grupā);
Pieaugušo peldētapmācība;
 Īpaši nosacījumi pensionāriem;
Nodarbības cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām;
Aerobika ūdenī;
Sporta grupu peldēšana.
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Aktivitātes:
dalība Laba servisa mēnesī;
Donoru diena;
Olimpiešu aleja;
Atvērto durvju diena un Olimpiskā 

diena;
ar veselības veicināšanu saistīti 

pasākumi sociālā riska grupām un 
atsevišķām mērķauditorijām;
 sadarbība ar Starptautisko Olimpisko 

Solidaritāti;
 sacensības peldbaseina 

apmeklētājiem.

Eiropas Veselīgais 
stadions



Statistika
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Paldies par uzmanību!

Jautājumi?


