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Cienījamie lasītāji! 

Es un Latvijas Antidopinga biroja radošā, apņēmīgā komanda esam kopā ar 

Jums, sporta draugiem, kopā jau teju četrus gadus. Skaitlis četri apzīmē arī četrus 

virzienus, pie kuriem ikdienā aktīvi kā komanda darbojamies, lai ik dienu rūpētos 

par godīgu sportu Latvijā. Arī notikumi, ko personīgi piedzīvoju komandas virzībā, 

ir tādi, par kuriem no sirds varu teikt – tie ir sapņi, kas piepildās un ieceres īstenojas. 

Ir patiess prieks dzirdēt kā Jūs, sporta draugi, vēlaties un iesaistāties šajā kopīgajā 

misijā, rūpējaties, lai uzvaras ir un paliek godīgas, lai katrs sportists zinātu, ka viņa 

sāncensis pierāda, ka tā sniegums ir godīgi nopelnīts un nopelnīts ar apziņu, ka sports 

ir kas vairāk par uzvarām vai zaudējumiem. Sports un sportiskais sniegums ir 

kopjams ilgstošā laika posmā, pateicoties tādām vērtībām kā apņēmība, atturība, 

drosme, disciplīna, cieņa, gudrība un labestība, kā arī visa pamatā mīlestība. Šajā 

laikā, kad piedzīvojam nepieredzētus notikumus, kam bijis sarežģīti noticēt, šīs 

vērtības ir divtik svarīgas arī mūsu katra ikdienas dzīvē, saskaroties ar arvien 

jauniem un jauniem izaicinājumiem. Tieši sports pierāda, ka katram izaicinājumam 

varam stāties pretī kā spēles noteicēji. Noteikt, kādas darbības, iemaņas un rīcība ir  

nepieciešama, lai virzītos uz priekšu, katru trūkumu pārvēršot par iespēju savai, 

līdzcilvēku un sabiedrības izaugsmei. Tādēļ es un mana komanda turpināsim savu 

iesākto ceļu, turpināsim sniegt atbalstu patieso sporta vērtību kopšanai caur mūsu 

katra ikdienas darbu un saturu, katrā mūsu izglītības un informācijas pasākumā, kā 

arī regulārajās publikācijās. Novēlu, lai katrs no Jums, vecāki, treneri un sporta 

politikas veidotāji, apzinātos savu būtisko lomu, ka tieši Jūsu rokās ir veidot paaudzi, 

kurā iesakņotās vērtības veidos brīnišķīgu sabiedrību Latvijas nākotnei. Novēlu, lai 

spējat atrast noderīgu un ikdienā īstenojamu praksi caur mūsu darbu un sniegto 

informāciju. Esam kopā ar Jums. Lai mums kopā izdodas! 

 

Ar cieņu,  

Latvijas Antidopinga biroja direktors Mārtiņš Dimants 
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1. nodaļa. PAMATINFORMĀCIJA KAS MĒS ESAM? 

Latvijas Antidopinga biroja vispārīgs raksturojums: 

Latvijas Antidopinga birojs (turpmāk tekstā – Birojs) ir tiešās pārvaldes 

iestāde, kas atrodas Veselības ministrijas padotībā un atbilstoši Sporta likumam 

īsteno antidopinga pasākumus, lai nodrošinātu 2005. gada 19. oktobra 

Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989. gada 16. novembra Eiropas 

Padomes Antidopinga konvencijā Nr. 135 un to papildinājumos minēto prasību 

izpildi, tostarp dopinga kontroles un antidopinga izglītības pasākumus Latvijā. 

Biroja darbības mērķis ir antidopinga politikas īstenošana. 

Birojs veic sekojošas funkcijas: 

1) nodrošina antidopinga konvenciju noteikumu un Nacionālo antidopinga 

noteikumu ievērošanu; 

2) sagatavo un apstiprina ikgadēju dopinga kontroļu analīžu plānu un 

ikgadējos pārbaudāmo sportistu reģistrus; 

3) nodrošina sporta sacensību un ārpus sacensību dopinga kontroles laikā no 

sportistiem iegūto paraugu savākšanu un analīžu nosūtīšanu uz Pasaules 

Antidopinga aģentūras akreditētu laboratoriju; 

4) veic antidopinga noteikumu pārkāpumu pārbaudi un izmeklēšanu; 

5) ja konstatē antidopinga noteikumu pārkāpumu, ir tiesīgs noteikt sportistam 

pagaidu aizliegumu piedalīties sporta sacensībās; 

6) ja konstatē antidopinga noteikumu pārkāpumu, vēršas Disciplinārajā 

antidopinga komisijā; 

7) nodrošina Disciplinārās antidopinga komisijas, Terapeitiskās lietošanas 

izņēmumu komisijas un Pārsūdzības komisijas lēmumu izpildes kontroli; 

8) īsteno izglītojošus un pētnieciskus pasākumus antidopinga jomā; 

9) veic personas datu, tai skaitā veselības datu, apstrādi atbilstoši personas 

datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu antidopinga 

konvenciju noteikumu un Nacionālo antidopinga noteikumu izpildi; 

10) veic citus antidopinga jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktos 

pasākumus.1 

Biroja darbību regulē  2018. gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 

377 “Latvijas Antidopinga biroja nolikums”. No 2019.gada 1.oktobra Nacionālās 

antidopinga sistēmas regulējumu nosaka Nacionālie antidopinga noteikumi un 

Pasaules Antidopinga aģentūras pieņemtais Pasaules Antidopinga kodekss. Savukārt 

 
1 Sporta likuma 11.2 panta pirmā daļa.  https://likumi.lv/ta/id/68294-sporta-likums   

https://likumi.lv/ta/id/68294-sporta-likums
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Starptautiskie standarti, kas ir Pasaules Antidopinga programmas elementi 

detalizētāk reglamentē visu iesaistīto pušu, tajā skaitā sportistu, sporta darbinieku, 

sporta organizāciju, laboratoriju, kā arī antidopinga organizāciju lomu, tiesības un 

pienākumus starptautiskajā antidopinga sistēmā. 

Biroja misija ir tīrs sports – lai sacensības būtu un paliktu godīgas. Birojs 

informē un izglīto valstsvienības un visus pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļautos 

sportistus, topošos sportistus, sportista palīgpersonālu un pārējo sabiedrību par 

aktuālajiem antidopinga jautājumiem. Birojs veic dopinga kontroles, lai atturētu 

negodīgos sportistus no Patiesa sporta pamatvērtību ignorēšanas. 

Biroja vīzija ir dopinga problēmas izskaušana pašos pamatos ar sporta un 

sabiedrības vērtību starpniecību, veicot mērķtiecīgu testēšanu un antidopinga 

pārkāpumu izmeklēšanu. 

Biroja vērtību pamatā  ir rakstura īpašības, ko cilvēki gūst sportā un veicina 

ar sporta starpniecību, šīs lietas un daudz kas cits, palīdz attīstīties personībām un 

pieņemt labākos lēmumus dzīvē, vairojot kopējo sabiedrības labklājību. Šīs vērtības 

ir: 

• Mērķtiecība - Biroja mērķis ir godīgs sports un ilgtspējīga sabiedrība, kas 

audzināta caur sporta vērtībām, tāpēc arī katrs darbinieks strādā tā, lai šo rezultātu 

sasniegtu. Darbinieki spēj pārvarēt šķēršļus un pabeigt iesākto. Darbinieki mācās 

no savām kļūdām, pilnveidojas, izrāda iniciatīvu un sadarbojas. 

• Sadarbība - Godīga sportisko apstākļu radīšana visiem nav tikai viena cilvēka 

vai vienas iestādes pienākums, tā ir kolektīvā sabiedrības apziņa, par sporta 

vērtību būtisko ietekmi uz sabiedrību. Tādēļ darbinieki sadarbojas ar citām 

iesaistītajām pusēm - institūcijām, sportistiem, sporta darbiniekiem un vecākiem, 

lai kopīgi rastu risinājumus un labākās prakses pieejas godīga sporta 

veicināšanai. Katrs darbinieks arī atbalsta kolēģus ar padomu un zināšanām. 

Iesaistās kopīgā uzdevumu izpildē, konsultē un palīdz. Darbinieki ir atsaucīgi gan 

ikdienas darbos, gan steidzamos un iepriekš neparedzētos uzdevumos, neatsaka 

sadarbību un iedziļinās jautājumā. 

• Aizrautība - Darbiniekus aizrauj un saista patiess un godīgs sports un darbinieki 

tic, ka komandas paveiktajam ir būtiska nozīme. Darbinieki ar aizrautību raugās 

uz katru no ikdienas izaicinājumiem caur atbildības dimensijām, lai jautājumus, 

kas pat skartu citus atbildīgos, varētu risināt ar konstruktīviem priekšlikumiem. 
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• Tiesiskums (Godīgums) - Biroja mērķis ir godīga sabiedrība, kurā sportisti var 

sacensties godīgas konkurences apstākļos, tāpēc arī darbinieki ievēro godīgas un 

taisnīgas pārvaldības principus, tiesību normas, lai būtu priekšzīmīgs paraugs 

sabiedrībai. Darbinieki atturas no diskriminējošas attieksmes, veicina iekļaušanu 

un vienlīdzību, kā  arī pašaizliedzīgi strādā sabiedrības, sporta un sportistu 

interesēs. 

• Efektivitāte - Efektivitāte korelē ar kvalitāti, kas atspoguļojas stratēģisko un 

ikdienas mērķu sasniegšanā, risku analīzē un atbilstošu kvalitātēs procesu 

definēšanā, tādēļ darbinieki plāno savu darba laiku tā, lai darbi tiktu veikti 

noteiktajos termiņos, pilnveido kvalitātes procesus un mēra to sniegumu. 

Iedziļinās darbā, nav virspusēji un izvērtē alternatīvas labākam rezultātam. Darbā 

nosaka prioritāros uzdevumus un seko tiem. Strādā tā, lai sasniegtu gan darba 

rezultātus, gan iegūtu jaunas zināšanas un prasmes. Kā prioritāti izvēlas darīt 

svarīgāko, nevis vieglāko vai interesantāko. 

• Atklātība - Birojs ir atklāts savā darbā un procesos, tādējādi ļaujot ikvienam 

labāk izprast tā darbības būtību un mērķi to īstenošanai, tāpēc darbinieki dara 

savu darbu godīgi un pret pārējiem ir atklāti. Biroja darbinieki ir patiesi darbos 

un, sniedzot informāciju, rīkojas bez slēptiem vai savtīgiem nodomiem. Nebaidās 

atzīt savas kļūdas un spēj par tām runāt atklāti. Savā darbā izturas ar cieņu pret 

kolēģu sasniegto. 

• Pēctecība - Biroja komanda apzinās, ka cilvēka laiks ir ierobežots un cilvēku 

aizstāj cilvēks, tādēļ Birojā tiek veidoti saprotami darbības procesi. Darbinieki 

dalās ar zināšanām un rūpējas par informācijas saglabāšanu. Darba lietas kārto 

tā, lai prombūtnē viņu var aizvietot. Strādā tā, lai darba rezultāts būtu noderīgs 

turpmākai kolēģu sadarbībai, meklē iespējas darbu veikt lietderīgi, ar mazāku 

resursu patēriņu. Ikdienā strādāt tā, lai citi var pārņemt labo praksi un pieredzi. 
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Latvijas Antidopinga biroja galvenie darbības virzieni un mērķi: 

Par svarīgiem virzieniem Birojs savā darbībā uzskata sportistu testēšanu, 

nodrošinot starptautisko prasību izpildi un sabiedrības izglītošanu, tostarp bērnu un 

jauniešu, gan sporta skolu audzēkņu, gan individuālo sporta iestāžu audzēkņu, kā arī 

augstās klases sportistu informēšanu un izglītošanu, ieskaitot LOV: Zelta, Sudraba, 

Bronzas un jaunatnes sastāvu sportistus. 

Birojs definējis sekojošus dopinga apkarošanas virzienus, kuros ir prioritāri 

noteikti mērķi, pamatojoties uz starptautiskajām saistībām un Sporta likumā 

deleģētajām Biroja funkcijām: 

1. Mērķtiecīgas pārbaužu veikšanas pieejas īstenošana; 

2. Sabiedrības un sportistu izglītošana; 

3. Sadarbības veicināšana starp institūcijām antidopinga politikas 

veidošanā un īstenošanā;  

4. Latvijas Antidopinga biroja nodarbināto kompetenču un zināšanu 

attīstīšana/pilnveidošana. 

 

Latvijas Antidopinga biroja galvenie uzdevumi: 

Balstoties uz Biroja nolikumu2 ir definēti vairāki uzdevumi: 

• Noteikt Latvijas iedzīvotāju pienākumus aizsargāt patiesus uzvarētājus un 

nepieļaut negodīgo sportistu iesaisti ikvienos Latvijas teritorijā rīkotajos sporta 

pasākumos.  

• Aizstāvēt sportistu intereses, nodrošinot, ka sacensības norit godīgā veidā un 

sportistu izcīnītās vietas ir pelnītas.    

• Veikt mērķtiecīgu dopinga kontroļu plānošanu un organizēšanu, balstoties uz 

zinātniskajiem pētījumiem, sportistu bioloģisko pasu vadības vienību (APMU) 

rekomendācijām un pieejamo saistošo informāciju.  

• Dalīties pieredzē un informācijā, izglītojot sporta institūcijas un organizācijas. 

• Turpināt iesākto dialogu ar sporta institūciju un organizāciju partneriem, lai 

palīdzētu saskatīt savas iespējas un izaicinājumus sportā. 

 
2 Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 377. “Latvijas Antidopinga biroja nolikums” 
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• Meklēt jaunas pieejas dopinga apkarošanā, realizējot efektīvāku antidopinga 

izglītošanu, kas balstīta uz sporta vērtībām. 

• Sportā, tāpat kā dzīvē, nav vietas krāpšanai – šim jāiesakņojas cilvēku prātos un 

uzvedībā, iesaistoties gan sportā, gan biznesā, jurisprudencē vai politikā. 

• Sportisti izvēlas būt brīvi no dopinga, nevis tādēļ, ka varētu tikt pieķerti, bet 

tādēļ, ka viņos radīta iekšēja pārliecība par godīgu un ētisku rīcību gan sportā, 

gan arī dzīvē. 

• Mudināt lielāko sporta pasākumu organizētājus sniegt savu ieguldījumu tautas 

izglītībā, atbalstot “no dopinga brīvu” sporta ideju, tādējādi veicinot veselību, 

vienlīdzību un godīgumu sportā – nulles tolerance pret dopingu sportā. 

• Izstrādāt uzvedības un kultūras maiņas paradumu programmas, kas paredzētas 

dažādām mērķu grupām. 

Latvijas Antidopinga biroja īstenotās budžeta programmas 

Birojs izstrādā budžetu atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija 

noteikumu Nr.523 “Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un 

iesniegšanas pamatprincipiem” prasībām. Budžeta programmu plānošanu veic pēc 

vienotiem valsts budžeta programmu veidošanas principiem, nodrošinot to sasaisti 

ar politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un sasniedzamajiem 

rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem. Budžeta plānošanā ietverti Biroja maksas 

pakalpojumi, kas izstrādāti un aktualizēti saskaņā ar 2018.gada 10.jūlija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 410 “Latvijas Antidopinga biroja maksas pakalpojumu 

cenrādis”, kurš stājās spēkā 2013.gada 13.jūlijā. Budžeta plānošana organizēta 

saskaņā ar naudas plūsmas principu.  

2021.gada budžeta izpilde nodrošināta saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 

2021.gadam”, likumu “Likums par budžetu un finanšu vadību”, ievērojot Ministru 

kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumus Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā 

valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”. 

Biroja 2021.gada budžeta izpilde ietver pamatbudžeta (apakšprogramma 

39.07.00 “ Antidopinga politikas īstenošana” funkcijas īstenošanu. 
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2. NODAĻA. FINANŠU RESURSI UN TO DARBĪBAS REZULTĀTI 

Antidopinga jomas budžeta finansējums un tā izlietojums: 

Biroja kopējie pārskata periodā piešķirtie finanšu resursi Apakšprogrammai 

39.07.00 “Antidopinga politikas īstenošana” ir 722 736 EUR.  

1.attēls “Apakšprogrammas 39.07.00 “Antidopinga politikas īstenošana” 2021.gada valsts 

budžeta izpilde, salīdzinot ar 2020.gada izpildi (EUR) 

Klasifikācija

s kods 
Posteņa nosaukums 

Likums/plāns 

gadam ar 

izmaiņām 

Budžeta izpilde 

pārskata 

periodā 

iepriekšējā 

pārskata 

periodā 

I. IEŅĒMUMI 722 736 594 711 621 055 

3.0 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
157 848 29 823 13 348 

21.3.9.9. 
Citi ieņēmumi par maksas 

pakalpojumiem 
0 29 823 13 348 

21.7.1.0. 
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no 

vispārējiem ieņēmumiem 
564 888 564 888 607 707 

II. IZDEVUMI 722 736 594 711 621 055 

1000 Atlīdzība 356 557 319 593 329 250 

1100 Atalgojums 0 245 495 252 793 

1200 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas 

0 74 098 76 457 

2000 Preces un pakalpojumi 351 721 261 000 261 634 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni 
0 1 637 9 711 

2200 Pakalpojumi 0 229 612 198 937 

2300 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000 

0 29 517 46 202 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi 
0 234 6 784 

5000 Pamatkapitāla veidošana 14 458 14 118 30 171 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 0 1 200 8 040 

5200 
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un 

bioloģiskie aktīvi  
0 12 918 22 131 

 

Pārskata perioda izdevumu izpildes samazinājums salīdzinājumā ar 

2020.gada pārskata perioda izpildi ir 4 %. Biroja 2021.gada 12 mēnešu izdevumu 
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izpilde – 594 711 EUR salīdzinājumā ar 2020.gada 12 mēnešu izdevumu izpildi – 

621 055 EUR ir mazāka par 26 344 EUR. 

Turpinoties Covid-19 pandēmijas vīrusa izplatībai sporta sacensības vēl 

nenotiek plānotā apmērā.  Tādēļ 2021. gadā tika veikta 154 analīzes sacensību 

kontrolēs no plānotajām 400, kas ir 38,5% izpilde un iegūti 135 paraugi plānoto 200 

vietā, kas ir 67,5% izpilde. Veikta 611 analīze ārpus sacensību kontrolēs no 

plānotajām 600, kas ir 101,8% izpilde un iegūti 435 paraugi plānoto 500 vietā, kas 

ir 87% izpilde. Neizlietotā dotāciju summa  tika apropriēta Nacionālajam Veselības 

dienestam. Dopinga kontroļu procedūras nodrošināšana, ietverot personāla, 

inventāra, aizsardzības līdzekļu un paraugu nosūtīšanas, kā arī dokumentācijas 

uzturēšana izmaksājusi 76471,12 EUR (13 % no kopējā budžeta izpildes) 

Par valsts budžeta līdzekļiem 2021. gadā kopā veiktas 765 dopinga analīzes3, 

kas ir par 35 analīzēm vairāk nekā 2020.gadā, kas liecina par Biroja spēju efektīvi 

pielāgoties pandēmijas radītajiem apstākļiem un pilnveidotās dopinga kontroles 

procedūras efektīvi nokomunicēt sportistiem. Tāpat 2021.gadā notikuši uzlabojumi 

pie testēšanas koordinēšanas un plānošanas, balstoties uz pieredzi starptautisko 

organizāciju praksē. Paraugu analizēšanas izmaksas WADA akreditētajās 

laboratorijās, ieskaitot Latvijas sportistu testēšanu ārpus Latvijas, kā arī sportistu 

bioloģisko pasu uzturēšana 2021.gadā izmaksājusi 175502,83 EUR (30% no kopējā 

budžeta izpildes). Testēšanas koordinēšana un plānošana, kā arī informācijas 

iegūšana mērķtiecīgu pārbaužu veikšanai, 2021.gadā izmaksājusi 30221,37 EUR 

(5% no kopējā budžeta izpildes) 

Pārskata periodā notika intensīva izglītošanas pasākumu pielāgošana 

attālinātās komunikācijas risinājumiem, tādējādi īstenojot sportistiem un sporta 

darbiniekiem par 12 izglītības pasākumiem vairāk 30 plānoto vietā (42 izglītojoši 

pasākumi). Izglītības pasākumi, tai skaitā konferences, ieskaitot un personāla 

atlīdzību 2021.gadā izmaksājusi 44400,93 EUR (7% no kopējā budžeta izpildes). 

Antidopinga noteikumu pārkāpumu rezultātu pārvaldība, ieskaitot pārkāpumu 

lietu izskatīšana komisijās 2021.gadā izmaksājusi 41590,6 EUR (7% no kopējā 

budžeta izpildes). 

 
3 Informāciju par antidopinga pasākumiem 2021. gadā. https://www.antidopings.gov.lv/lv/media/785/download 

  

https://www.antidopings.gov.lv/lv/media/785/download
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Terapeitisko lietošanas atļauju piešķiršana, konsultēšana par medikamentiem, 

tai skaitā medikamentu datu bāzes un kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana 

2021.gadā izmaksājusi 20799,30 EUR (3% no kopējā budžeta izpildes). 

Biroja uzturēšanas un administratīvajiem izdevumiem, tajā skaitā lietvedības, 

iepirkumu, sportistu atrašanās vietas informācijas pārraudzības, komunālo 

pakalpojumu un dienesta transportlīdzekļu izdevumiem 2021.gadā tika izlietoti 

205724,85 EUR (35% no kopējā budžeta izpildes).  

2.attēls. “Biroja izdevumu izpildes struktūra 2021.gadā (%) 
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Maksas pakalpojumi: 

Maksas pakalpojumi – pasākumu kopums, ko valsts budžeta iestāde ārējos 

normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos veic par samaksu, lai nodrošinātu 

sabiedrības vajadzību ievērošanu. 

Pašu ieņēmumi no dopinga kontrolēm un izglītojošu pasākumu veikšanu 

2021.gadā ir 29 823 EUR kas ir par 16 475 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā (13 

348 EUR) ieskaitot dopinga kontroles, kas veiktas pēc starptautisko un nacionālo 

sporta vai antidopinga organizāciju pasūtījuma. 

2021.gadā veiktas 87 dopinga analīzes, par kurām maksāja institūcija vai 

organizācija, kura pasūtīja dopinga analīzes, salīdzinot ar 2020.gadu tas ir par 43 

dopinga analīzēm vairāk. Maksas pakalpojumu snieguma rādītāju veicināja 

apstāklis, ka ceļošanas ierobežojumu dēļ, starptautiskās organizācijas testēšanas 

procesu uzticēja Birojam, lai nodrošinātu kontroli Latvijā esošiem sportistiem. 

Pārskata periodā norisinājušies vairāki starptautiska mēroga sporta pasākumi, kuros 

testēšanas apjomu nosaka starptautiskās sporta organizācijas, kuros Birojs īstenojis 

papildus testēšanu maksas pakalpojumu ietvaros.  

Stratēģijas ieviešanas novērtējums: 

Pārskata periods sakrīt ar Biroja darbības stratēģijas 2021.-2022.gadam 

(turpmāk tekstā - Stratēģija) pirmā gada izpildes novērtējumu un snieguma analīzi. 

Pārskata periodā identificēts, ka Stratēģijas četros virzienos ir definēti 

rezultatīvie rādītāji, kurus nav izdevies sasniegt un tādi, kuri pārsniedz noteikto 

rezultativitāti. Pastāv rezultatīvie rādītāji, kuru sasniegšana tieši pakļauta kapacitātei 

un Biroja pilnvarām un specifiskām kompetencēm. Mērķus, kuru sasniegšanai ir 

vajadzīga kapacitāte un specifiskas kompetences, plānots stiprināt ar Biroja 

iekšējiem resursiem, taču pilnvaras iekļaujamas ilgtermiņa politiskajās iniciatīvās. 

Starp rādītājiem, kurus nav izdevies sasniegt, iespējams konstatēts, ka Stratēģijas 

izstrādes gaitā tie nodefinēti pārlieku abstrakti un ambiciozi, līdz ar to sasniegšana 

bija nepilnīga, attiecīgi vajadzīga šādu rezultatīvo rādītāju pārskatīšana un 

precizēšana.  

Pārskata periodā secināts, ka īpaša kapacitātes un kompetenču stiprināšana 

vajadzīga, lai konstatētu un pierādītu sporta darbinieku iesaisti un atbildību 

antidopinga noteikumu pārkāpumos. Jāpārskata testēšanas rezultatīvā rādītāja 

atbilstība faktiskajai situācijai Latvijas sportā, vērtējot pozitīvo dopinga rezultātu 

īpatsvaru pret kopējo testu skaitu, pieņemot, ka patstāvīgi (pārbaudāmo sportistu 
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reģistrā iekļautie sportisti (RTP)) testētie sportisti ir godīgi, taču dopinga gadījumi 

visbiežāk tiek konstatēta sportistiem, kas nav RTP. Birojs secina, ka sportistiem, kas 

nav pakļauti intensīvam izglītošanas procesam, trūkst pietiekoša izpratne par sporta 

noteikumu un antidopinga noteikumu mijiedarbību sporta sistēmā, kā arī trūkst pašu 

federāciju preventīvu darbību dopinga mazināšanā. Pārskata periodā nav izdevies 

sasniegt mērķi noteikto anonīmo ziņojumu skaitu par iespējamiem pārkāpumiem, 

attiecīgi vērtējams, vai šāds rādītājs ir uzlabojams tikai ar izglītojošu saturu vien, vai 

tomēr būtu veicami vēl kādi pasākumi ziņošanas uzlabošanai. Nav izdevies izstrādāt 

sportistu atbalsta programmu, lai tie efektīvi varētu atgriezties sportā pēc 

diskvalifikācijas – izvirzītais mērķis pārskatāms, jo pārsniedz Biroja kompetences 

un kapacitāti šīs idejas realizēšanai, bez tam šāda programma ir Biroja vēlme 

palīdzēt sportistiem ārpus Pasaules antidopinga kodeksa noteiktajām prasībām, 

vienlaikus arī fakts, ka sportists nelabprāt komunicē ar Biroju gan antidopinga 

pārkāpuma paskaidrojuma sniegšanā, gan pēc piespriestās diskvalifikācijas. 

Stratēģijā izvirzītos rezultatīvos rādītājus, izdevies sasniegt, sagatavojot 

specializētus informatīvos materiālus, koordinējot un īstenojot normatīvo aktu 

projektu izstrādi, lai nodrošinātu Latvijas godīga sporta sistēmu atbilstību Pasaules 

Antidopinga kodeksa prasībām, kā arī nodrošinot Biroja darbinieku kompetenču 

pilnveidi administratīvajos un ar specifisko nozari saistītajos jautājumos, apmeklējot 

kopumā 67 dažāda veida izglītības pasākumus, kursus un seminārus. 

Nākamajā stratēģijas darbība perioda mērķi un sasniedzamie rezultāti, jāveido 

atbilstošus šajā periodā veiktās analīzes vājajām pusēm, koncentrējoties uz pašas 

iestādes attīstību savā darbībā un procesos, komandas kompetencēs. Nosakot 

jēgpilnus un sasniedzamus mērķus un realitātei pietuvinātus sasniedzamos 

rezultātus, kas savā būtībā spēj norādīt uz Biroja darbības efektivitāti, piemēram 

definējot izglītojošo pasākumu skaitu, sasniegto auditoriju un auditorijas grupas un 

veikto dopinga kontroļu skaitu, kā arī ieviestās sistēmas un darbības principus.  

 

3. NODAĻA. PERSONĀLS 

Uz 2021.gada 31.decembri Birojā kopā ir 10 amata vietas, bet faktiski vidēji 

nodarbināto skaits - 11 darbinieki.  2021.gada laikā personāla skaits ir bijis 

nemainīgs.   
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Personāla dzimums, vecums, izglītība: 

Personāla sadalījums pa dzimumiem, vecuma grupām un izglītību resorā ir 

redzams attiecīgi 3.attēlā un 4.attēlā. Kopumā Birojā ir vērojams vīriešu īpatsvars 

vecumā līdz 30 gadiem ar iegūtu augstāko izglītību. Visiem 11 Biroja 

nodarbinātajiem ir augstākā (sākot ar 1. līmeņa) izglītība.  

3.attēls. “Personāla sadalījums pa dzimumiem Latvijas Antidopinga birojā” 

 

4.attēls. “Personāla sadalījums pa vecuma grupām Latvijas Antidopinga birojā” 
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Personāla sastāvs pēc statusa: 

Uz 2021.gada 31.decembri Birojā ir 8 darbinieku amata vietas un 2 ierēdņu 

amata vietas. Salīdzinot ar 2020.gadu, pārskata gadā nav samazinājies darbinieku 

amata vietu skaits. Kopējais darbinieku skaits 11 (9 slodzes un 2 pusslodzes) 

Personāla mainība: 

Personāla rotācijas koeficients 2021.gadā Birojā bija 0,72 (rādītājs aprēķināts 

kā attiecība starp pieņemto un atbrīvoto nodarbināto skaita summu pret vidēji 

nodarbināto skaitu gadā), visas vakantās amata vietas Birojā tika aizpildītas. 

Biroja personāls un struktūra: 

Birojā uz 2021.gada 31.decembri ir 11 amata slodzes. No 11 nodarbinātajiem 

3 ir sievietes un 8 vīrieši. Vairākums nodarbināto ietilpst vecuma grupā līdz 30 

gadiem – 6 nodarbinātie, tam seko nodarbinātie virs 30 gadiem – 2 nodarbinātie un 

vecumā no 40 gadiem – 3 nodarbinātie. Biroja darbu vada direktors. Biroja direktoru 

ieceļ amatā un atbrīvo no amata veselības ministrs. Biroja direktoram var būt 

vietnieks.4 Vietnieku ieceļ amatā un atbrīvo no amata Biroja direktors. Birojā šobrīd 

strādā 11 nodarbinātie pēc direktora rīkojumā apstiprinātas iestādes struktūrshēmas 

(skatīt attēlu Nr.5). 

5.attēls. “Latvijas Antidopinga biroja struktūrshēma” 

 

 
4 Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 377. “Latvijas Antidopinga biroja nolikums” 
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4. NODAĻA. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Pārskata gadā Birojs turpināja darbu pie sportistu un sabiedrības 

informēšanas, kā  arī izpratnes veidošanas par antidopinga jautājumiem un 

aktualitātēm, organizējot un piedaloties dažādās lekcijās, semināros un attālinātās 

konferencēs. Regulāri tiek sagatavota un izplatīta informācija plašsaziņas līdzekļos 

un sociālajā tīklā – Facebook, sasniedzot 123 publikācijas 2021. gadā, ar kopējo 

sasniegto auditoriju 95 811 skatītāji, atspoguļojot to cilvēku skaitu, kuri ir redzējuši 

@Antidopings.gov.lv lapas saturu vai saistīto informāciju. 

2021.gadā Birojs, sadarbojoties ar Latvijas Olimpisko vienību, Latvijas sporta 

federācijām, klubiem, sporta skolām, sporta izglītības iestādēm, kā arī veselības 

aprūpes iestādēm un profesionālajām asociācijām/biedrībām īstenojis 42 

informatīvus un izglītības pasākumus (klātienes vai attālinātas lekcijas, seminārus,  

ieskaitot divas konferences). Sadarbībā ar mēdijiem ir bijusi dalība piecos 

informatīvajos pasākumos, kas prezentē Biroja misiju un vīziju, kā arī veicamajos 

pasākumus.  

Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai: 

• 7 lekcijas Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem un Pārbaudāmo sportistu 

reģistrā iekļautiem sportistiem.  

• 2 konferences – “3. Patiess Sports” konference un kopīga konference ar Latvijas 

Ārstu biedrību (LĀB) par tēmu “Dopings un sabiedrības veselība” ar kopējo 

unikālo apmeklējumu skaitu 1985 dalībnieki, vienlaikus konferences ieraksts ir 

pieejams tiešsaistē un LĀB konference ir pieejama ārstu izglītības mājaslapā.  

• 3 pasākumi sporta organizācijām, prezentējot materiālu “Ieteikumi sporta 

organizācijām efektīvai iesaistei antidopinga profilaksē”. 

• 14 sporta veidu federācijām tika noorganizētas viena vai vairākas lekcijas. 

• 6 lekcijas augstskolās un sporta treneru izglītības iestādēs “C” kategorijas 

treneriem. 

• 3383 dalībnieku skaits, kas piedalījās LAB informatīvajos pasākumos 2021. 

gadā. 
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5. NODAĻA. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA ANTIDOPINGA JOMĀ 

• Saprašanās Memoranda ietvaros starp Latvijas Antidopinga biroju un Igaunijas 

Antidopinga aģentūru par sadarbību antidopinga jomā biroja dopinga kontrolieri 

vairākkārt ir devušies uz Igauniju palīdzēt veikt dopinga kontroles starptautiskās 

sacensībās. 

• 2006.gada 23.februārī ar likumu par Starptautisko konvenciju pret dopingu 

sportā - Eighth session of the Conference of Parties to the International 

Convention against Doping in Sport (COP8) 2021.gada 26.-28.oktobris. 

• 1996.gada 17.decembrī ar likuma par Eiropas Padomes Antidopinga konvenciju 

Nr. 135 tiešsaistes režīmā esam piedalījušies: 

➢ 2021.gada 10-15.maijā Eiropas Padomes 53. Pasaules Antidopinga aģentūras 

koordinācijas forumā; 

➢ 2021.gada 10.-11.jūnijā Eiropas Padomes 53. Konvencijas atbilstības darba 

grupā; 

➢ 2021.gada 6.jūlijā Eiropas Padomes ārkārtas sapulcē par dalībvalstu atbilstību 

Pasaules Antidopinga kodeksam; 

➢ 2021.gada 2.septembrī Eiropas Padomes otrajā ārkārtas sapulcē par 

dalībvalstu atbilstību Pasaules Antidopinga kodeksam; 

➢ 2021.gada 6.-7.septembrī Eiropas Padomes 54. Pasaules Antidopinga 

aģentūras koordinācijas forumā; 

➢ 2021.gada 16.-17.novembrī Eiropas Padomes 55. Pasaules Antidopinga 

aģentūras koordinācijas forumā. 
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6. NODAĻA. 2022.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

2021.gadā uzsāktie pasākumi, kas tiks turpināti 2022.gadā 

• Uz vērtībām balstītas mācību pieejas integrēšana antidopinga izglītojošajos 

pasākumos, integrējot aktivitātes, kas iekļautas UNESCO palīgmateriālā “Sporta 

vērtības katrā klasē”;5; 

• Biroja izglītības programmas īstenošana; 

• Elektroniskas dopinga kontroles dokumentācijas sistēmas ieviešana un 

integrēšana Biroja dokumentu vadības sistēmā; 

• Anti-Doping Education and Learning (ADEL) platformas ieviešana latviešu 

valodā; 

• Dalība “Sporta politikas pamatnostādņu  2021.-2027.gadam” projekta un 

“Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam” projekta izstrādē, 

sniedzot priekšlikumus antidopinga jautājumu iekļaušanai minētajos 

dokumentos; 

• Taisnīgas lietas izskatīšanas un cilvēktiesību principu ieviešana Pārsūdzības un 

Disciplinārajos procesos, stiprinot institucionālo un operacionālo neatkarību. 

Nodrošināta nepārtrauktība lietu izskatīšanā arī pandēmijas apstākļos, paredzot 

attālinātu lietu izskatīšanu izmantojot tehnoloģiskos līdzekļus.  

2022.gadā galvenie uzdevumi un pasākumi: 

• Izstrādāt Latvijas Antidopinga biroja stratēģiju 2023.-2027.gadam; 

• Sniegt informāciju elektroniskā un drukātā veidā visām profesionālās ievirzes 

sporta izglītības iestādēm par antidopinga jautājumiem t.sk. sporta skolām, 

sporta veida federācijām utt.   

• Īstenot izglītojošus pasākumus sportistiem, sporta darbiniekiem un veselības 

aprūpes personālam par antidopinga jautājumiem; 

 
5 https://www.antidopings.gov.lv/lv/lekcijas-un-seminari  

https://www.antidopings.gov.lv/lv/lekcijas-un-seminari
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• Nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem, it sevišķi jaunajiem sportistiem, iespējas, 

izmantojot ADEL platformu, gūt zināšanas antidopinga jautājumos tiešsaistes 

veidā valsts valodā; 

• Izveidot atbalsta programmas konceptu sportistiem, kas atgriežas sportā pēc 

diskvalifikācijas; 

• Koordinēt Antidopinga konsultatīvās padomes darbu veicinot sadarbību starp 

institūcijām antidopinga politikas veidošanā un īstenošanā; 

• Ieviest ziņotāju platformu Latvijas Antidopinga birojā, kā arī nodrošināt 

informēšanu par ziņošanas iespējām sportistiem un sabiedrībai kopumā; 

• Izstrādāt Aizliegto vielu kriminalizēšanas konceptu; 

• Izstrādāt konceptu juridiskās palīdzības saņemšanai  antidopinga noteikumu 

pārkāpuma lietās; 

• Veikt mērķtiecīgu dopinga kontroļu plānošanu un organizēšanu, balstoties uz 

zinātniskajiem pētījumiem, sportistu bioloģisko pasu vadības vienību (APMU) 

rekomendācijām un pieejamo saistošo informāciju. 

 

 

 

Latvijas Antidopinga biroja kontaktinformācija: 

Mazā Klijānu iela 5 

Rīga, Latvija, LV-1012 

tālruņi: 00 371 67226164, 00 371 27839800 

e-pasts: antidopings@antidopings.gov.lv 

Latvijas Antidopinga biroja tīmekļa vietne: www.antidopings.gov.lv 

Latvijas Antidopinga biroja sociālie tīkli: 

 @Antidopings.gov.lv 

 


