
KONFERENCE 

“Esi aktīvs! – vadmotīvs bērnu un jauniešu iesaistei sportā un fiziskajās aktivitātēs” 

2015.gada 9.septembris 

Viesnīca “Bellevue Park hotel Riga”,  Slokas ielā 1, Rīga 

PROGRAMMA 
 

09:15 – 10:00 Reģistrācija un rīta kafija 

10:00 – 10:20 Konferences atklāšana.  

Konferences moderators Juris Šteinbergs, Dr. biol., Latvijas Biomedicīnas pētījumu un 

studiju centrs.  

10:20 – 10:50 Bērnu un jauniešu veselības stāvoklis Latvijā. Iveta Pudule – Slimību profilakses un 

kontroles centra vecākā sabiedrības veselības analītiķe.  

10:50 – 11:20 Politikas  iniciatīvas veselības un fiziskās aktivitātes veicināšanai bērnu un jauniešu 

vidū. Egita Pole – Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece veselības politikas 

jautājumos. 

11:20 – 11:50 Valsts politika bērnu un jauniešu sporta attīstībai. Edgars Severs – Izglītības un 

zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors. 
 

11:50 – 12:45 Paneļdiskusija “Sporta pasākumiem paredzēto pašvaldību finanšu līdzekļu 

izmantošanas lietderība un atbilstība normatīvo aktu prasībām”. Oskars Erdmanis – 

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta Trešā sektora vadītājs. 
 

                              Iedzīvotāju interešu apzināšana un mērķu definēšana 

                              Iestādes darbības un budžeta plānošana, sasaiste ar definēto mērķi 

Rezultātu novērtēšana, attaisnojuma dokumentu sagatavošana un izdevumu  kontrole   
 

Paneļdiskusijā piedalās pašvaldību  pārstāvji: Dina Viksna – Rīgas domes 

Izglītības, kultūras un sporta  departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde,  Evita Eglāja 

– Ropažu novada pašvaldība, Mihails Jenbajevs – Daugavpils pilsētas sporta pārvalde. 

 

12:45 – 13:30 Pusdienas 

13:30 – 14:00 Labākie Latvijas piemēri bērnu un jauniešu iesaistei sportā un fiziskajās 

aktivitātēs:  

 Rīgas reģionālā sporta centra “Sarkandaugava” pieredze sporta pieejamības 

nodrošināšanā apkaimē. Aiva Sarma – Bērnu un jauniešu centra „Laimīte” direktore. 
 

 Ielu vingrošana – pamats fiziskai un garīgai attīstībai. Māris Šleziņš – Latvijas Ielu 

vingrotāju biedrības un Pasaules ielu vingrošanas federācijas prezidents. 
              

 Nevalstisko organizāciju loma sporta aktivitāšu organizēšanā Jaunpiebalgas novadā. 

Egita Zariņa – Jaunpiebalgas Attīstības fonda vadītāja. 

 

14:00 – 14:15 Ielu sports – veids kā integrēt un  saglabāt sociāli vienotas vietējās kopienas un vidi. 

Finn Berggren – Gerlev Sports Academy (Dānija). 

14:45 – 15:00 You.Fo spēles prezentācija. Bas Ruyssenaars (Nīderlande). 

15:00 – 16:00 Sporta veida “You.Fo” praktiskās nodarbības. 


