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IEVADS
Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 2018.-2024.gadam (turpmāk – Stratēģija) ir vidēja
termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums sporta nozares un aktīvās atpūtas
attīstības prioritāšu īstenošanai.
Stratēģija tiek izstrādāta ar mērķi:
o

izvērtēt Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģiju 2011.-2017.gadam un izstrādāt
jaunu Stratēģiju turpmākajiem 7 gadiem;

o

nodrošināt kvalitatīvu sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstību Siguldas novadā;

o

uzlabot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu;

o

veicināt pieejamo cilvēkresursu, materiālo un finanšu resursu koordinētu un mērķtiecīgu
izmantošanu kvalitatīvu sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu nodrošināšanai;

o

veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

Stratēģijas izstrādes uzdevumi:
o

veikt Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2011.-2017.gadam izvērtējumu,
esošās situācijas aktualizēšanu (tai skaitā teksta sadaļu, shēmas, attēlus), iekļaujot informāciju
jaunajā Stratēģijā;

o

veikt Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2011.-2017.gadam Stratēģiskās
daļas aktualizāciju, saskaņā ar citiem spēkā esošiem Siguldas novada plānošanas dokumentiem,
definējot vīziju, mērķus un uzdevumus un noteikt Rīcību kopumu (Rīcību plāns), kas ir izvirzīti
noteikto uzdevumu sasniegšanai. Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi;

o

izstrādājot Stratēģiju, apzināt un ņemt vērā spēkā esošos un izstrādes stadijās esošos novada
attīstības plānošanas dokumentus.

Stratēģija sastāv no divām savstarpēji saistītām daļām:
1. Esošās situācijas novērtējuma, kas ietver esošās situācijas aprakstu un sniedz izvērtējumu par
līdzšinējām attīstības tendencēm sporta un aktīvās atpūtas jomā. Tas ir pamats Stratēģiskajai daļai
– sporta un aktīvās atpūtas attīstības vīzijas, prioritāšu, mērķu un ar to saistīto uzdevumu
noteikšanai.
2. Stratēģiskās daļas, kas ietver vīziju, prioritātes, mērķus un uzdevumus, nosakot sporta un aktīvās
atpūtas turpmākos attīstības virzienus un nākotnes redzējumu, indikatorus un Stratēģijas
ieviešanas uzraudzības sistēmu, kā arī Rīcības plānu.

3

Terminu skaidrojums un saīsinājumi
Augstu sasniegumu sports – sports starptautisko sacensību līmenī – dalība oficiālās starptautiskās
klātienes sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā
(pasaules un Eiropas čempionāti, Pasaules kausi, olimpiskās spēles u.tml.), ieskaitot treniņu procesu,
lai tām sagatavotos.
Interešu izglītība – personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma
un iepriekš iegūtās izglītības.
Bērnu un jauniešu sports – sporta nodarbības un sacensības bērniem un jauniešiem vecumā līdz 25
gadiem. Vispusīgas fiziskās sagatavotības princips ir gan bērnu, gan jauniešu sporta pamatā. Atkarībā
no vēlmēm, interesēm, talanta bērni un jaunieši izvēlas sportu savam priekam, veselībai un augstiem
sasniegumiem.
Profesionālās ievirzes izglītība — sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī vērtīborientācijas
veidošana mākslā, kultūrā vai sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod
iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā.
Skolu sports – sporta aktivitātes skolu ārpusstundu laikā, kas ietver arī starpskolu sporta pasākumus.
Sporta bāze — speciāla sportam būvēta vai piemērota būve vai tās daļa, kā arī vide un infrastruktūra
(laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas u.tml.).
Sporta darbinieks — fiziskā persona, kas darbojas sporta jomā, veicot izglītojošo, tiesneša, metodisko,
organizatorisko vai cita veida darbu.
Sporta izglītības iestāde — valsts, pašvaldību vai citu juridisko vai fizisko personu dibināta iestāde,
kuras uzdevums ir sporta izglītības programmu īstenošana, vai komersants, kuram sporta izglītības
programmu īstenošana ir viens no komercdarbības veidiem.
Sporta izglītības programma — profesionālās ievirzes sporta izglītības programma vai interešu izglītības
programma, kurā ietverts noteikts sporta izglītības saturs.
Sporta organizācija – organizācija, kas tiek dibināta veselīgas atpūtas organizēšanai, fizisko un morālo
iespēju paaugstināšanai, augstu sporta rezultātu sasniegšanai.
Sporta sacensības — pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš noris atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju apstiprinātajiem sacensību norises noteikumiem un
sacensību organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem.
Sporta speciālists — sporta darbinieks, kas ieguvis diplomu sporta izglītībā un/vai attiecīgu
profesionālās kvalifikācijas sertifikātu.
Sporta treniņš (nodarbība) — process prasmju, iemaņu un spēju iegūšanai, saglabāšanai un
pilnveidošanai sportā.
Sportists — fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās.
Sports — visu veidu individuālas vai organizētas aktivitātes fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai
un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās.
Sports cilvēkiem ar invaliditāti – pielāgotas fiziskās aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti, kas sekmē šo
cilvēku pārliecību par savām spējām un ir viens no sociālās rehabilitācijas līdzekļiem.
Sports visiem (tautas, masu sports) – dažādas fiziskās aktivitātes garīgās labsajūtas un fiziskās veselības
nostiprināšanai, sociālās saskarsmes un integrācijas nodrošināšanai, kā arī atpūtai ar mērķi iesaistīt
sportā visu sociālo grupu cilvēkus, nodrošināt tiem iespējami labākus apstākļus un pieejamību sporta
nodarbībām.

4

Sporta tūrisms – tūrisma veids, kas veicina cilvēku pārvietošanos no vienas valsts uz citu valsti ar mērķi
piedalīties vai skatīties sacensības, ietverot nakšņošanu, ēdināšanu u.c. viesmīlības pakalpojumus.
Sporta tūrisms attiecināms ne tikai uz sacensībām, bet arī uz nometņu rīkošanu.
Veselības sports – fiziskās aktivitātes (aktīvā atpūta) ar mērķi uzlabot un nostiprināt garīgo labsajūtu
un fizisko veselību.
Veselības veicināšana – process, kas rada iespēju katram cilvēkam pastiprināt kontroli pār savu
veselību un uzlabot to. Veselības veicināšanā ietilpst virkne darbību, kuru mērķis ir atbalstīt veselīgu
dzīvesveidu, samazināt veselības stāvokļa nevienlīdzības starp dažādām sabiedrības grupām un ļaut
indivīdiem un sabiedrībai kopumā balstīt savas izvēles uz veselīgiem principiem.
Veterānu sports – sporta nodarbības un sacensības pieaugušajiem, kas sasnieguši attiecīgā sporta veida
veterānu (senioru) vecumu.

Izmantotie saīsinājumi:
BJKSS - Bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skola
BKT

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””

ES

- Eiropas Savienība

FIL

- Starptautiskā Kamaniņu sporta federācija

FK

- Futbola klubs

IBSF

- Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija

IZM

- Izglītības un zinātnes ministrija

LOK

- Latvijas Olimpiskā komiteja

LR

- Latvijas Republika

LSF

- Latvijas Slēpošanas Federācija

LSFP

- Latvijas Sporta federāciju padome

MK

- Ministru Kabinets

MTB

- Kalnu riteņbraukšana

NVO

- Nevalstiskās organizācijas

PII

- Pirmsskolas izglītības iestāde

SIA

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SK

- Sporta klubs

SNP

- Siguldas novada pašvaldība

SOK

- Starptautiskā Olimpiskā komiteja

SVĢ

- Siguldas Valsts ģimnāzija

VFS

- Vispārējā fiziskā sagatavotība
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I ESOŠĀS SITUĀCIJAS
IZVĒRTĒJUMS
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1.

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS
PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

JOMU

IETEKMĒJOŠIE

Nacionālais līmenis
Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, Apstiprināts LR Saeimā 2012.gada 20.decembrī.
Nacionālā līmenī sporta jomas attīstību regulē vairāki plānošanas dokumenti, tai skaitā „Sporta politikas
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” (apstiprinātas ar MK 2013.gada 18.decembra rīkojumu Nr. 666).
Sporta politikas mērķis ir palielināt to Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā
nodarbojas ar fiziskajām vai sportiskajām aktivitātēm. Lai to panāktu, tiks veicināta iedzīvotāju (it īpaši
bērnu un jauniešu) fiziskā aktivitāte un izpratne par fizisko aktivitāšu nepieciešamību veselības
saglabāšanā un nostiprināšanā, sekmēta sportistu sagatavošanas un sacensību sistēmas attīstība,
uzlabota bērnu un jauniešu ar paaugstinātu fizisko slodzi, augstu sasniegumu sportistu un sportistu ar
invaliditāti veselības aprūpe un medicīniskā uzraudzība, sekmēta sporta infrastruktūras pieejamība un
attīstība, kā arī nodrošināta ilgtspējīgas sporta finansēšanas sistēmas izveide. Šie mērķi kopumā ir
atbilstoši pamatnostādnēs minētajiem principiem.
Sporta politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam ietvaros tiek izdalītas četras sporta politikas
mērķgrupas:
1) bērni un jaunieši;
2) sports visiem (tai skaitā veterānu sports, studentu sports);
3) augstu sasniegumu sports;
4) sportisti ar invaliditāti un sports cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.–2020. gadam viens no mērķiem ir – veicināt veselīgu un
drošu dzīves un darba vidi, samazināt traumatismu un mirstību no ārējiem nāves cēloņiem.

Pašvaldības līmenis
Siguldas novada pašvaldībā sporta politiku regulē saistošie noteikumi, Siguldas novada pašvaldības
domes iekšējie noteikumi, pašvaldības domes lēmumi un nolikumi.
Galvenie ar sporta nozari saistītie dokumenti:
o

Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības programma 2013. – 2038.gadam;

o

Siguldas novada Attīstības programma 2018. – 2024.gadam;

o

Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģija 2016.–2020;

o

Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošie noteikumi Nr.20 „Siguldas
novada pašvaldības nolikums”, kas regulē domes pastāvīgo komiteju, t.sk., Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas izveidi un darbību, nosaka domes padotībā un pārraudzībā esošās iestādes;

o

„Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes nolikums” (2017.gada 19.oktobris);

o

„Siguldas Sporta skolas nolikums” (2016. gada 3.augusts);

o

Saistošie noteikumi Nr.28 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības
izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas” (2012.gada
24.oktobris);

o

„Allažu sporta centra nolikums” (2013. gada 18. decembris);
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o

Iekšējie noteikumi Nr. 4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta
pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (2017. gada 7.septembris);

o

Nolikums „Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru” (2012. gada 4. aprīlis);

o

Nolikums „Par finansējuma piešķiršanu biedrībām” (2012. gada 4. aprīlis);

o

Iekšējie noteikumi Nr.1/2016 „Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts
un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība” (2016. gada 13. janvāris) par
interešu izglītības un pieaugušo neformālas izglītības programmu licencēšanas kārtību (2012.
gada 6. jūnijs);

o

Nolikums Nr. 12/2016 „Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisijas nolikums” (2016.gada 31.augusts);

o

Iekšējie noteikumi Nr.6/2017 „Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu”
(2017.gada 28 septembris);

o

Saistošie noteikumi Nr. 28 „Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta
laukumos” (2017.gada 19.oktobris);

o

Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikums (2015. gada
15. jūlijs).

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS JOMU PĀRVALDĪBA UN
FINANSĒŠANA SIGULDAS NOVADĀ

Pārvaldība, sporta un ar sportu saistītas organizācijas un iestādes
Lēmumu pieņemšana sporta nozarē un ar sporta aktivitāšu organizēšanu saistītie procesi Siguldas
novadā notiek vairākos līmeņos:

Starptautiskā līmenī:
•Starptautisko sporta federāciju lēmumi par starptautiska mēroga sporta
pasākumu organizēšanu Siguldā

Nacionālā līmenī
•Nacionālā sporta padome
•LR Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)
•Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK)
•Nacionālās sporta veidu federācijas un savienības

Vietējas pašvaldības līmenī
•Siguldas novada pašvaldība un tas struktūrvienības, iestādes
•Sabiedriskais sektors - sporta klubi, biedrības, novada iedzīvotāji un uzņēmēji

1.attēls. Sporta pārvaldības līmeņi
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Siguldas novada pašvaldības dome pieņem lēmumus attiecībā uz sporta nozares attīstību,
finansējumu, struktūru u.c. Siguldas novadā.
Lai nodrošinātu pašvaldības darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, pašvaldībā ir
izveidotas patstāvīgas komitejas:
o

Finanšu komiteja (5 deputāti);

o

Izglītības un kultūras komiteja (7 deputāti);

o

Attīstības, tūrisma un sporta komiteja (5 deputāti);

o

Sociālā komiteja (5 deputāti).

Attīstības, tūrisma un sporta komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdēs jautājumus:
o

Par sporta iestāžu, amatpersonu un struktūrvienību darbību, iedzīvotāju brīvā laika
pavadīšanas iespējām;

o

Izstrādā un iesniedz apstiprināšanai pašvaldības domē konkrētās jomas attīstības stratēģiju;

o

Savas kompetences ietvaros sniedz atzinumus par lēmumprojektiem, kas skar pašvaldības
sporta jautājumus;

o

Savas kompetences ietvaros izskata iestāžu, struktūrvienību budžeta līdzekļu pieprasījumu
projektus;

o

Piešķir finanšu līdzekļus sporta aktivitātēm atbilstoši pašvaldības domē apstiprinātiem
iekšējiem noteikumiem.

Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvalde ir Siguldas novada pašvaldības administrācijas
struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir pašvaldības politikas īstenošana sporta jomā un pašvaldības
iedzīvotāju aktīva dzīvesveida un sasniegumu sportā veicināšana. Sporta pārvaldes darbību reglamentē
Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes nolikums (apstiprināts ar Siguldas novada pašvaldības
domes 2017.gada 19.oktobra lēmumu (prot. Nr.18, 1.§)).
Sporta pārvaldes funkcijas ir sekojošas:
o

Sporta nozares darbības un attīstības plānošana un īstenošana Siguldas novadā;

o

Sporta, veselīga un aktīva dzīvesveida pieejamības sekmēšana Siguldas novadā;

o

Sporta, veselīga un aktīva dzīvesveida pasākumu organizēšana, koordinēšana un veselīga
dzīvesveida popularizēšana Siguldas novadā;

o

Siguldas novada sportistu sasniegumu veicināšana un atbalsta sniegšana sporta aktivitāšu
īstenošanai;

o

Līdzdarbošanās ar sportu saistītu valsts un starptautisku projektu realizēšanā Siguldas novadā;

o

Sadarbības veicināšana starp valsts, pašvaldības un sabiedriskajām sporta organizācijām.

Izglītības pārvalde
Pārvaldes padotībā darbojas pirmsskolas izglītības iestādes un vispārizglītojošās izglītības iestādes, kā
arī Siguldas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes un Siguldas novada Jaunrades centrs, kuri
realizē sporta nodarbības bērnudārzos, sporta izglītību vispārizglītojošās skolās un Siguldas Sporta
skolā, tai skaitā interešu izglītību.

Teritorijas attīstības pārvalde
Pārvaldes darbības mērķis – nodrošināt kvalitatīvu vidi ar līdzsvarotu ekonomisko teritorijas attīstību,
racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, vides un kultūras mantojuma saglabāšanu
9

un attīstību. Pārvaldes uzdevumi saistīti ar investīciju piesaisti, dažādu projektu īstenošanu, nekustamā
īpašuma apsaimniekošanu, tai skaitā saistītiem ar sportu un aktīvās atpūtas jomu.

Siguldas Sporta skola ir profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kuru dibinājusi Siguldas
novada pašvaldība.
Sporta skolas darbības mērķis ir veidot sporta izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošina
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu.
Sporta skolas darbības pamatvirzieni ir profesionālās ievirzes sporta izglītības, sporta interešu izglītības
un sporta metodiskā darba īstenošana.
Siguldas Sporta skola:
o

Nodrošina iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai
un nostiprināšanai, demokrātijas izpratnes un vadības iemaņu veidošanai, interešu, spēju un
talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai;

o

Nodrošina talantīgu jauniešu augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas sportā;

o

Veicina profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās un interešu izglītības sporta
programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības iespējas;

o

Sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem vai aizbildņiem, nodrošina profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmās nospraustos mērķus;

o

Pilda organizatoriski metodiskā centra funkcijas vispārizglītojošo mācību iestāžu sporta stundu
un ārpusstundu sporta darba organizēšanā;

o

Organizē Siguldas novada starpskolu sporta pasākumus;

o

Popularizē sportu un veselīgu dzīvesveidu.

SIA „Siguldas Sporta serviss”
SIA „Siguldas Sporta serviss” (turpmāk – sabiedrība) ir Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrība,
kas apsaimnieko Siguldas Pilsētas trasi (slēpošanas kalns), Fischer Slēpošanas centru (saldējama
distanču slēpošanas trase) un Siguldas Sporta centru.
Sabiedrības mērķis ir veidot pilnvērtīgu sporta un aktīvās atpūtas vidi, kas ir pieejama Siguldas
iedzīvotājiem un viesiem.
Sabiedrības pamatdarbība ir sporta bāžu infrastruktūras apsaimniekošana un attīstība atbilstoši
Siguldas novada administratīvās teritorijas ekonomiskās un sociālās attīstības interesēm, Siguldas
novada pašvaldības apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem, sabiedrības statūtiem, kur kā galvenie
mērķi ir izvirzīti:
o

Ziemas sporta veidu – kalnu slēpošanas, snovborda un distanču slēpošanas attīstība Siguldas
novadā;

o

Sporta, atpūtas un aktīva dzīvesveida infrastruktūras un pakalpojumu attīstība;

o

Sporta sacensību un citu pasākumu organizēšana.

Vispārējās izglītības iestādes
Siguldas novada izglītības iestādēm ir nozīmīga loma sporta un aktīvās atpūtas jomā, tās, atbilstoši
normatīvo aktu prasībām sniedz arī sporta izglītību.
Siguldas novada vispārizglītojošās izglītības iestādes, kas īsteno interešu izglītību sportā:
o

Siguldas Valsts ģimnāzija;

o

Siguldas 1.pamatskola;
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o

Siguldas pilsētas vidusskola;

o

Laurenču sākumskola;

o

Allažu pamatskola;

o

Mores pamatskola.

Siguldā darbojas Bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skola (Murjāņu Sporta ģimnāzijas
struktūrvienība).
Siguldas novadā papildus izglītības iestādēm darbojas 41 sporta organizācija (biedrības/nodibinājumi
u.c.), t.sk. 17 sporta organizācijas, kas saņēmušas licences interešu izglītības programmas sportā
(skat.1.un 2.tabulu). īstenošanai bērniem un jauniešiem, un pieaugušo neformālai izglītībai:
1.tabula. Licencētu interešu izglītības programmu sportā realizētāji 2018.gadā
Licencētu interešu izglītības programmu sportā
realizētāji
Biedrība „Sporta klubs „Super Nova”’’
Biedrība „Džudo klubs „Sigulda”’’
Biedrība „Siguldas snovborda skola „Snow pistols”’’
Biedrība „Sporta klubs „SK Pantera”’’
Biedrība „Sporta klubs „Kore”’’
Biedrība „Sporta klubs „Ziemeļpols”’’
Biedrība „Sporta klubs „Lidojošais slēpotājs”’’
Biedrība „Vidzemes karatē klubs’’
Biedrība „Latvijas Kamaniņu sporta federācija’’
Biedrība „Sporta klubs „Sportotprieks”’’
Biedrība „Siguldas Badmintona klubs’’
Individuālais komersants Sporta deju klubs „Zīle”
SIA „Siguldas Sporta serviss”
Biedrība „Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība’’
Biedrība „RK Sigulda”
Biedrība „Bērnu un jauniešu attīstības centrs „Gauja”’’
SIA “Bērnu centrs “Kā mājās””

Sporta klubs/biedrība
Biedrība „A2”
Biedrība „Sporta klubs A2”
Biedrība „Sporta un interešu klubs „RO””
Biedrība „Skeleton LV”
Biedrība „BROTHERS SICS LUGE TEAM LATVIA"
Biedrība „Siguldas Maratona klubs”
Biedrība „Basketbola klubs „Sigulda””
Biedrība „Orientēšanās sporta klubs „Sigulda””
Biedrība „Ūdenssporta klubs „Siguldas bebri”’’
Biedrība „Mednieku, makšķernieku klubs „Zēgevalde”’’
Biedrība „SK Stiegra"

Sporta veids
Futbols
Džudo
Snovbords
Kalnu slēpošana un skrituļslaloms
Kalnu slēpošana
Kalnu slēpošana
Tramplīnlēkšana
Karatē
Kamaniņu sports
Vispārējā fiziskā sagatavotība
Badmintons
Sporta dejas
Peldētapmācība
Florbols
Regbijs
Peldēšana
Kustību joga
2.tabula. Pārējās organizācijas
Sporta veids
Pasākumu organizēšana, orientēšanās,
distanču slēpošana, MTB
Orientēšanās
Bobslejs, kalnu slēpošana, skeletons,
kamaniņu sports
Skeletons
Kamaniņu sports
Skriešana, orientēšanās, slēpošana
Basketbols
Orientēšanās sports
Ūdenssports
Medības un makšķerēšana
Loka šaušana
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Biedrība „Kroketa klubs„ SIG-LIG”’’
Biedrība „Aktīvistes”
Biedrība „Green Grass”
Biedrība „Motovidzeme”
Biedrība „Move it Sigulda’’
Biedrība „Siguldas Pauerliftinga biedrība”
Biedrība „Siguldas Sporta skolas atbalsta biedrība”
Biedrība „NUKI”
Biedrība „Sporta klubs L.R.K.”
Biedrība „Siguldas šaha klubs”
Biedrība „DTO Pole Dance & Fitness studio’’
SIA Malus
SIA Walking Fox

Krokets
Pārgājieni, dažādas aktivitātes
Grupu un individuālie sporta treniņi
brīvā dabā
Moto sports
Funkcionālais apļa treniņš
Smagatlētika, spēka trīscīņa
Fiziskās aktivitātes, veselīgs
dzīvesveids, sporta izglītība
Volejbols, pludmales volejbols
Triāls, eduro, motosports
Šahs
Lokanības,spēka treniņi, deju
aerobika, strečings un akrobatika.
Jogas nodarbības
Pārgājieni

Finansējums sporta nozarei
Galvenais finanšu resurss sporta nozarei Siguldas novadā ir Siguldas novada pašvaldības budžets. Valsts
finansējums attiecas uz mērķdotācijām sporta skolotāju, treneru darba samaksai Siguldas novada
izglītības iestādēs, kā arī uz valsts un starptautiska mēroga sporta pasākumu organizēšanu Siguldā un
nacionālās sporta bāzes uzturēšanu. Sabiedriskā sektora ieguldījumi sporta nozarē galvenokārt saistās
ar sporta pasākumu un citu aktivitāšu organizēšanu un/vai atbalstīšanu.

2018. gada Siguldas novada pašvaldības budžetā ir sadaļas, kas paredzētas tieši sporta nozarei vai
iekļauj arī sporta nozari:
o Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sporta lēmumi
o Sporta pārvalde;
o Sporta pasākumu organizēšana;
o Siguldas novada izglītības iestādes;
o Sporta infrastruktūra;
o Projekti.
Kopš 2011.gada Siguldas novadā sporta nozarē piešķirtajam finansējumam ir vērojama augšupejoša
tendence (skat.2.attēlu). Uz 2018.gadu plānotais finansējums Siguldas novada pašvaldības budžetā
sporta nozarei salīdzinot ar 2009.gadu pieaudzis piecas reizes. Finansējums kopā sporta nozarei
2009.gadā bija 278 067,57 EUR, bet 2018.gadā plānotais finansējums ir 1 313 002 EUR. Ievērojams
finansējuma pieaugums vērojams tieši pēdējos gados – 2017.gadā un 2018.gadā, kas saistīts gan ar
investīcijām esošajos sporta infrastruktūras objektos, gan jaunu objektu būvniecību (Siguldas Sporta
centrs, Fischer slēpošanas trase), kā arī skolēnu skaita pieaugumu Siguldas Sporta skolā un kopējā
skolēnu skaita pieaugumu novadā. Pēdējos divos gados - 2017. un 2018.gadā, finansējums palielinās,
jo tas ietver finansējumu SIA „Siguldas Sporta serviss” pakalpojumam par mācību procesa
nodrošināšanu, Sporta laboratorijas izveidošanai, materiāli tehniskās bāzes palielināšanai, kā arī ir
palielinājies finansiālais atbalsts sporta pasākumiem.
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Lai gan sporta nozares finansējuma datu uzskaite Siguldas novada pašvaldības budžeta ietvaros
atsevišķos gados ir bijusi dažāda, kopumā var secināt, ka sporta jomā finansējuma attīstība Siguldas
novadā bijusi ievērojama (skat.2.attēlu).
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2. attēls. Sporta nozares finansējums Siguldas novadā EUR no 2009. līdz 2018.gadam
**Ar SIA „Siguldas Sporta serviss” pakalpojumiem pašvaldībai

2018.gadā Siguldas novada pašvaldības budžetā sporta nozarei kopumā plānoti 1 313 002 EUR. Lielāko
daļu no plānota finansējuma sporta nozarē (skat. 3.attēlu) sastāda finansējums SIA „Siguldas Sporta
serviss” pakalpojumu saņemšanai un PVN samaksai 37% jeb 487458 EUR. Siguldas Sporta skolai plānots
finansējums 435 172 EUR jeb 33% (pašvaldības finansējums 246 348 EUR, valsts mērķdotācijas 188 824
EUR) no sporta nozarei plānotā finansējuma. Sporta pasākumu īstenošanai piešķirti 14% (187 589 EUR),
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sporta lēmumu atbalstīšanai paredzēti 7% (84 825 EUR), Sporta
pārvaldes izdevumiem 5 % (67 636 EUR) un naudas balvu piešķiršanai sportistiem par augstiem
sasniegumiem sportā 4% (50 322 EUR) no plānotā finansējuma.
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Sporta skola (pašv. budžets)
SIA "Siguldas Sporta serviss"
pakalpojums un PVN

3.attēls. Siguldas novada pašvaldības budžeta finansējuma sadalījums (EUR, %) sporta nozarē
2018.gadā

Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sporta lēmumu finansējums no pašvaldības budžeta
2018.gadā plānots 84 825 EUR apmērā. 2010.gadā bijis zemākais finansējums – 15 513,57 EUR, kas
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2011. gadā būtiski palielināts, izstrādājot sistēmu, kas paredz finansējuma piešķiršanu Siguldas novada
prioritārajiem sporta veidiem. Līdz ar to nākamajos gados vērojama tendence finansējumam pieaugt,
kam par pamatu ir pieaugošais bērnu un jauniešu skaits un sasniegumi prioritārajos sporta veidos (skat.
4.attēlu).
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4.attēls. Siguldas novada pašvaldības domes Sporta komitejas lēmumu finansējums EUR

Sporta pārvalde finanšu līdzekļus saņem no Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Sporta pārvaldes finansējums nav bijis salīdzinoši mainīgs. Kopš 2017. gada (skat. 5.attēlu), kā papildus
izdevumi budžetā tiek plānots finansējums SIA „Siguldas Sporta serviss” sniegtā pakalpojuma
nodrošināšanai par SIA „Siguldas Sporta serviss” sporta bāžu izmantošanu – Siguldas Sporta centrs,
Fischer slēpošanas centrs un Siguldas Pilsētas trase un PVN samaksai.
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5.attēls. Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes un SIA „Siguldas Sporta serviss” pakalpojumu
finansējums EUR

Sporta pasākumu organizēšanai 2018.gadā paredzēts izlietot 187 589 EUR (skat. 6.attēlu). Kopš
2010.gadā finansējuma apjoms pasākumu organizēšanai pieaudzis deviņas reizes. 2011.gadā
pašvaldības budžetā atsevišķi tiek izdalīts sporta pasākumu organizēšanas finansējums. 2018.gadā
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finansējums A,B,C kategorijas pasākumiem paredzēts 124 172 EUR, SIA "Siguldas Sporta serviss"
pasākumiem 30 375 EUR un Sporta pārvaldes pasākumiem 33 042 EUR. Pieauguma pamatā ir
starptautisku sporta pasākumu organizēšana Siguldā.
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6.attēls. Siguldas novada pašvaldības nodrošinātais sporta pasākumu finansējums EUR

Siguldas Sporta skolas finansējuma avoti – valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par
valsts budžetu, pašvaldības budžets, sporta skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējums, citi finanšu
līdzekļi. Siguldas Sporta skolas finansējuma sadalījums kopš 2009.gada ir bijis svārstīgs (skat. 7.attēlu),
bet ar kopējo tendenci pieaugt. Pakāpenisks finansējuma pieaugums vērojams pēdējos gados, no 2016.
līdz 2018.gadam.
Siguldas Sporta skolas budžetā tiek iekļautas valsts mērķdotācijas, kuras tiek piešķirtas pedagogu
algām. Lielākais samazinājums bija 2010.gadā, kad salīdzinot ar 2008.gadu mērķdotācijas tika
samazinātas par 75%, bet kopš 2011.gada to apjoms pakāpeniski pieaudzis (izņemot 2018.gadu, kad ir
samazinājums par 6701 EUR valsts mērķdotācijai Siguldas Sporta skolai. Valsts budžeta programma
09.00.00 “Sports” 2017.-2019. gadiem paredz sporta treneru darba samaksu nemainīgā līmenī
14 666 398 EUR, bet izglītojamo pieaugums valstī salīdzinājumā ar 2015./16. gadu ir par 2358 vairāk.
No 2018./19.m.g. valsts finansē izglītojamo vienā sporta programmā (līdz 2018. gada septembrim SSGMT-3 treniņa grupās līdz divām). Katru gadu Sporta skolā palielinās mācību-treniņa grupu un izglītojamo
skaits. Perspektīvā jāmeklē risinājums sporta treneru darba samaksas nodrošināšanai, ņemot vērā
izglītojamo skaita pieaugumu. Sporta skolas audzēkņu skaita dinamika parādīta 31.lpp.
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7.attēls. Siguldas Sporta skolas finansējums EUR

Naudas balvas Siguldas novadā piešķirtas jau agrāk, bet Siguldas novada pašvaldības budžetā kā
atsevišķa sadaļa sporta nozarē tiek plānota kopš 2015.gada. Naudas balvu sadalījums ir bijis svārstīgs
(skat. 8.attēlu), 2015.gadā naudas balvām plānoti 30 000 EUR, 2016.gadā 52 831 EUR, tad 2017.gadā
31 545 EUR un 2018.gadā 50 322 EUR.
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8.attēls. Siguldas novada pašvaldības sporta nozares naudas balvu finansējums EUR

Investīcijas sporta infrastruktūrā Siguldas novadā
Investīciju apjoms sporta infrastruktūrā Siguldas novadā 2009.gadā bija 11 112 EUR, bet 2017.gadā
2 227 740 EUR. Finansējumam sporta infrastruktūras attīstībai kopš 2009.gada līdz 2016.gadam ir
tendence pieaugt (skat. 9.attēlu). 2017.gadā investīciju apjoms salīdzinot ar 2016.gadu ievērojami
samazinājies, jo 2016.gadā lielas investīcijas tika ieguldītas Siguldas Sporta centra būvniecībā
(2016.gadā 6 385 058 EUR, bet 2017.gadā 2 052 740 EUR).
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9.attēls. Investīcijas sporta infrastruktūrai EUR Siguldas novadā no 2009. līdz 2017.gadam

Siguldas novadā pēdējos gados attīstīti vairāki ievērojami sporta objekti, kuru attīstībai piesaistīti lieli
finanšu līdzekļi (skat.3.tabulu).
2013.gadā nozīmīgākie sporta infrastruktūras projekti bija Fischer Slēpošanas centram (544 824 EUR),
1.pamatskolas sporta laukuma (325 196 EUR) un Allažu pamatskolas sporta laukuma būvniecība
(75 316 EUR). No 2014.gada būtiskākie finansiālie ieguldījumi Siguldas novadā tika veikti Siguldas
Sporta centra izbūvē.
Siguldas Sporta centrs nodots ekspluatācijā 2017.gadā un tā būvniecības kopējās izmaksas ir vairāk nekā
8 miljoni EUR, no kuriem 2 918 133 EUR lielu atbalstu sniegusi Izglītības un zinātnes ministrija
3.tabula. Investīcijas EUR sporta infrastruktūrā Siguldas novadā, tai skaitā piesaistītais ES fondu un
valsts finansējums
Gads
2009. gads
2010. gads

2011.gads

2012. gads

2013. gads

Objekts
Siguldas Sporta skolas fasādes remonts
Depo laukums
Stadiona un futbola laukuma seguma maiņa
Zemes iegāde pie 1.pamatskolas
Siguldas Valsts ģimnāzijas sporta zāles grīdas un
apgaismojuma remontdarbi
Siguldas pilsētas vidusskolas angāra remonts
Depo laukuma labiekārtojums
Stadiona vārtu slūžu uzstādīšana
1.pamatskolas Sporta laukuma tehniskais projekts
Siguldas Sporta centra koncepcijas izstrāde
Fischer Slēpošanas centra (bijušais Siguldas sporta
un aktīvās atpūtas centrs) projektēšana
1.pamatskolas sporta laukuma būvniecība
Skeitparks
Mores aktīvās atpūtas laukuma līdzfinansējums
Āra trenažieru laukuma izveide
Siguldas Sporta skolas siltināšana
Fischer Slēpošanas centra trases būvniecība
1.pamatskolas sporta laukuma būvniecība
Siguldas Sporta skolas grīdas remontdarbi

Finansējums EUR
4126
6986
54 069
419 75

Kopā EUR
11 112
96 044

17 900
21 912
4268
996
21 343
10 415

76 834

617 033
164 116
24 302
1971
16 502
299 761
544 824
325 196
68 590

1 123 685

1 025 195
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Gads

2014. gads

2015. gads

2016. gads

2017.gads

Objekts
Allažu stadiona rekonstrukcija
Āra trenažieru laukuma izveide Allažos
Siguldas Sporta skolas transformējamie grozi
Siguldas Sporta centra būvniecība
Siguldas Sporta centra būvniecība
Āra trenažieru laukuma izveide Morē
Skeitrampas
Siguldas Sporta skolas sienas remonts
Raiņa parka basketbola laukuma apgaismojuma
ierīkošana
Siguldas Sporta centra būvniecība
Fischer Slēpošanas centra stāvlaukuma izbūve
Ieguldījumi SIA „Siguldas Sporta serviss"
Siguldas Sporta centra būvniecība
Ledus mašīnas iegāde

Finansējums EUR
75 316
4269
7000
1 355 884
2 434 198
4546
4816
13 453

Kopā EUR

3573

2 460 586

6 385 058
15 5407
100 000
2 052 740
75 000

1 355 884

6 540 465

2 227 740

Siguldas novada prioritāro sporta veidu atbalsta sistēma

Finansējuma piešķiršanai tiek izvirzītas
divas prioritātes:
o

Atbalsts Siguldas novada bērnu un
jauniešu mācību-treniņu darbam;

o

Atbalsts
Siguldas
novada
sportistiem, kas vērsts uz augsto
sasniegumu sportu.

Finansējuma apjoma aprēķina
kritēriji sporta veidiem:

Lai varētu ieviest noteiktu sistēmu līdzekļu piešķiršanai sportam, 2010.gadā tika izstrādāta sistēma, kas
paredz finansējuma piešķiršanu Siguldas novada prioritārajiem sporta veidiem. Līdzekļu piešķiršana
sporta veidiem tiek balstīta uz 2011.gada 14.decembra pašvaldības domes sēdē apstiprinātu nolikumu
„Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”, kas
nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldības domes Sporta komiteja piešķir finansējumu sporta
veidiem. Nolikuma pielikums Nr.1 nosaka Siguldas novada prioritāros sporta veidus un aprēķināto
finansējuma apjomu vienam gadam, kas katru gadu tiek pārskatīts un no jauna apstiprināts Sporta
komitejā.
Prioritāro sporta veidu grupas - katras
nākamās grupas pamata finansējums
samazinās par 50% attiecībā pret iepriekšējo
grupu
Sporta veida masveidība – cik daudz Siguldas
novada bērnu un jauniešu oficiāli nodarbojas
ar attiecīgo sporta veidu

Sporta veida mācību-treniņu darba izmaksas
– sporta bāžu izmantošanas specifika
Esošā situācija - vai attiecīgais sporta veids ir
Siguldas novada iestādēs un vai tam ir
iestrādes bērnu un jauniešu apmācībā un
sasniegumi

Prioritārās sporta veidu grupas
Prioritārie sporta veidi tiek noteikti, ņemot vērā Siguldas novada sporta infrastruktūru, tradīcijas un
iespējas.
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Pirmajā līmenī tiek iekļauti tie ziemas sporta veidi, kas ir raksturīgi Siguldas novadam, tiem ir atbilstošas
sporta bāzes Siguldas novadā, tiek organizētas dažāda līmeņa sacensības Siguldas novadā, ir augsti
sasniegumi Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā, kā arī vieglatlētika, kura ir cilvēka vispārējās fiziskās
sagatavotības un citu sporta veidu apguves pamatā, kā kamaniņu sports, bobslejs un skeletons, kalnu
slēpošana, distanču slēpošana, snovbords, tramplīnlēkšana un ziemeļu divcīņa, vieglatlētika.
Otrais līmenis – sporta veidi, kuros tiek organizēta profesionālās ievirzes un interešu izglītības sportā
apmācība Siguldas novadā, ir atbilstošas sporta bāzes Siguldas novadā un cilvēkresursi (treneri,
treniņgrupas), tiek organizētas dažāda līmeņa sacensības Siguldas novadā, ir ievērojami sasniegumi
Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā – badmintons, volejbols, basketbols, dambrete, futbols,
orientēšanās sports, peldēšana un džudo.
Trešais līmenis – sporta veidi, kuri darbojas kā interešu izglītības programmas realizētāji, veicinot bērnu
un jauniešu aktīvu brīvā laika pavadīšanu – florbols, sporta aerobika, atlētiskā vingrošana.
Ceturtais līmenis – citi sporta veidi.
Pirmā līmeņa sporta veidi tiek noteikti uz trijiem gadiem, bet otrā un trešā līmeņa sporta veidi tiek
izvērtēti katru gadu.

Atbalsts augstu sasniegumu sportam
Lai veicinātu Siguldas novada sportistu izaugsmi un motivētu sasniegt augstus rezultātus sportā,
Siguldas novada pašvaldības dome ir apstiprinājusi dokumentus, kas sniedz atbalstu Siguldas novada
sportistiem:
o

Iekšējie noteikumi Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu
organizēšanai Siguldas novadā” (2017. gada 7.septembris);

o

Nolikums „Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru” (2012.gada 4. aprīlis);

o

Nolikums „Par finansējuma piešķiršanu biedrībām” (2012.gada 4. aprīlis).

Noteikumu „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas
novadā” paredz, ka 10 – 30 % no attiecīgā sporta veida finansējuma (Noteikumu pielikums Nr.1) var tikt
piešķirts augstu sasniegumu sporta pārstāvjiem - sportistiem, kuri gatavojas piedalīties Eiropas vai
pasaules čempionātos vai kausa posmos, bet pirmā līmeņa sporta veidiem, augsto sasniegumu sportam
var tikt piešķirts finansējums pat līdz 100 % no budžetā plānotā finansējuma sporta veidam.
Nolikums „Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” paredz, ka sportistiem individuālajos sporta veidos, kā
arī sporta spēļu nacionālo izlašu sportistiem, kas pārstāv Siguldas novadu, piešķir naudas balvas par
izciliem sasniegumiem sportā, savukārt Nolikums „Par finansējuma piešķiršanu biedrībām” paredz
finansējuma piešķiršanu sporta biedrībām, par augstas klases sportistu sagatavošanu Baltijas, Eiropas
un pasaules līmeņa sacensībām (turpmāk – finansējums) ar mērķi sekmēt tālāku sportistu izaugsmi, kas
vērsts uz augstu rezultātu sasniegšanu, sporta veida popularitātes celšanu un sporta nozares attīstību
Siguldas novadā. Naudas balvas un finansējuma piešķiršana un lielums tiek noteikts, pamatojoties uz
jau izcīnītām vietām starptautiska mēroga sacensībās.
Finansējums tiek piešķirts atbilstoši nolikuma „Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem
piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” un nolikuma
„Par finansējuma piešķiršanu biedrībām” nosacījumiem uz iesnieguma pamata ar Sporta komitejas
atzinumu un Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu.
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4.tabula. Siguldas novada pašvaldības noteiktās naudas balvas par izciliem sasniegumiem
sportā, EUR
Vieta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Baltijas
čempionāts*

285
-

Eiropas čempionāts un
Pasaules kausa posms
**. Pasaules Jaunatnes
olimpiskās spēles

Pasaules čempionāts
un Pasaules kausa
posmu
kopvērtējums

Olimpiskās spēles,
paraolimpiskās
spēles, nedzirdīgo
spēles

712,00
570,00
427,00
285,00
285,00
285,00
-

1423,00
854,00
712,00
427,00
427,00
427,00
285,00
285,00
285,00
285,00

7114,00
4269,00
1423,00
1138,00
854,00
712,00
427,00
427,00
427,00
427,00

* Ja sacensībās attiecīgajā disciplīnā un grupā piedalījušies visu trīs Baltijas valstu pārstāvji un dalībnieku skaits
grupā ir 10 un vairāk.
** Ja sacensībās attiecīgajā disciplīnā un grupā piedalījušies pārstāvji no 10 un vairāk valstīm.
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3. SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS INFRASTRUKTŪRA
Sporta infrastruktūra
Siguldas novads ir nozīmīgs ziemas sporta centrs Latvijas un Rīgas reģiona līmenī, ko nodrošina izdevīgs
ģeogrāfiskais novietojums un sporta infrastruktūra, kurā pēdējos gados veiktas ievērojamas investīcijas
un uzbūvēti vairāki nozīmīgi sporta objekti.

10.attēls. Nozīmīgākie sporta infrastruktūras objekti Siguldas pilsētā

Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”” (turpmāk BKT) ir viens no
svarīgākajiem sporta objektiem ne tikai Siguldas novadā un Latvijā, bet arī Baltijas un Eiropas mērogā.
BKT nodota ekspluatācijā 1986.gadā. BKT ir nacionāla sporta bāze – 1992.gada 3.novembrī piešķirts
nacionālās sporta bāzes statuss.
BKT tiek organizētas sacensības un veikts treniņprocess trīs olimpiskajos sporta veidos: bobslejā,
skeletonā un kamaniņu sportā. Ledus sezona sporta bāzē ir no oktobra līdz marta beigām.
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2009.gada 17.septembrī Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē tika atklāta jauna mākslīgā ledus starta
estakāde, kas nodrošina labāku iespēju kamaniņu braucējiem, bobslejistiem un skeletonistiem
sagatavoties dažāda veida sacensībām, kā arī nodrošina citu valstu sportistu aktīvāku interesi par
treniņu iespējām Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē.
Trases parametri:
o

Trases garums: vīriešu starts – 1200 m, sieviešu starts – 1000 m;

o

Augstuma starpība: vīriešu starts – 111,5 m, sieviešu starts – 100 m;

o

Kopējais virāžu skaits – 16;

o

Starta pozīcijas – 4;

o

Maksimālais ātrums – 120 km/h (vīriešu starts);

o

Trasei ir homologācijas sertifikācija, kas nepieciešama, lai organizētu starptautiska mēroga
sacensības sadarbībā ar IBSF un FIL.

Lai BKT nezaudētu savu pozīciju citu trašu vidū, nepieciešams veikt investīcijas tās modernizēšanā un
konkurētspējas nodrošināšanā, paplašinot trases piedāvājumu ar mūsdienīga sporta kompleksa
iespējām.
Pēdējos gados veiktie uzlabojumi trasē:
o

2016. gadā trasē tika veikta pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas rekonstrukcija
un uzstādītas saules aizsardzības žalūzijas, tablo atjaunošana;

o

veikti uzlabojumi aukstuma ražošanas saimniecībā;

o

veikti telpu kosmētiskie remonti, teritorijas labiekārtošana un jauna asfaltbetona seguma
izbūve;

o

tika veikta kravas lifta rekonstrukcija un junioru starta estakādes projektēšanas darbi, atbilstoši
starptautiskās federācijas prasībām.

Tuvākajos gados plānots īstenot Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus saldēšanas stacijā un
trasē, kā arī plānoti vairāki infrastruktūras modernizācijas pasākumi, uzlabojot sacensību norisi un
treniņprocesu.
BKT regulāri notiek starptautiska un nacionāla mēroga sacensības.
2016.gadā sporta bāzē notika sekojošas sacensības:
o

Latvijas Kauss kamaniņu sportā;

o

Viessmann Pasaules
kamaniņu sportā;

o

Latvijas Čempionāts kamaniņu sportā;

o

IBSF Eiropas kausa posms bobslejā un
skeletonā;

o

BJKSS kausa I posms kamaniņu sportā;

o

Latvijas
Kauss
kamaniņu
(pieaugušie, juniori, jaunieši);

Kausa

5.posms

o

Pasaules čempionāts kamaniņu sportā;

o

Junioru Pasaules kausa posms kamaniņu
sportā;

o

„Ice on Fire” atklātais Eiropas čempionāts
slidošanā lejup pa trasi, „ShowelRace”
superfināls šļūkšanā ar lāpstām;

o

Vasarā – „Beton on Fire” sacensības
skrituļslidotājiem, dēļotājiem un speciālo
roller tērpu braucējiem.

o

IBSF Pasaules
skeletonā;

sportā

2017.gadā sporta bāzē notika sekojošas sacensības:
o

Viessmann Pasaules
kamaniņu sportā;

kausa

6.posms

junioru

čempionāts
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o

32. FIL Junioru Pasaules čempionāts
kamaniņu sportā;

o

BJKSS kausa II posms kamaniņu sportā;

o

Latvijas Čempionāts kamaniņu sportā.
Latvijas
Junioru
un
Jaunatnes
Meistarsacīkstes;

o

„Optibet Ice on Fire” atklātais Eiropas
čempionāts slidošanā lejup pa trasi
(pārstāvētas
9
valstis),
„Optibet
ShowelRace” superfināls šļūkšanā ar
lāpstām un jaukto sportu stafete;

o

Vasarā – „Beton on Fire” sacensības
skrituļslidotājiem, dēļotājiem un speciālo
roller tērpu braucējiem.

Būtiska BKT ienākumu sadaļa veidojas no izklaides braucienu un citu korporatīvo pasākumu
organizēšanas. Izklaides braucieni tiek organizēti sestdienās un svētdienās, izņemot dienas, kad notiek
sacensības. Izklaides braucieni tiek organizēti ar vasaras bobsleja kamanām un vučko. SIA „Ditta”
organizē nobraucienus ar bobsleja kamanām un “vardi”.

Siguldas Sporta centrs
Siguldas Sporta centru apsaimnieko SIA „Siguldas Sporta serviss”.
Siguldas Sporta centrs ir daudzfunkcionāls sporta centrs ar modernu aprīkojumu, kurš tika atklāts
2017.gadā un nodrošina plašas sportošanas un aktīvās atpūtas iespējas.
 Multifunkcionāla sporta zāle ar skatītāju tribīni, kurā izvietotas 200 sēdvietas. Sporta zāli
sportošanai sporta stundu laikā izmanto skolēni, savukārt pēcpusdienās sporta zāle izmanto
Sporta skolas un sporta klubu vajadzībām. Šajā zālē ir iespēja trenēties un rīkot sacensības
basketbolā, volejbolā, futbolā, badmintonā, tenisā un citos sporta veidos.
 Spēka zāle, kur pieejami vairāk nekā 30 trenažieru veidu spēka treniņiem, ikviens interesents
var sportot gan individuālos treniņos, gan treniņos ar privāto treneri. Spēka zāle ir nodrošināta
ar trenažieriem un aprīkojumu - smagatlētikas elementiem (svarcelšanai), treniņiem spēkam,
ātrumam un slodzei, speciāliem grīdas stiprinājumiem ar platformu trieciena absorbēšanai.
kardio trenažieriem, brīvo svaru zona ar attiecīgu inventāru, profesionālie velo trenažieri un
četras speciālās kardio vienības, kas ir izstrādātas, lai tās varētu izmantot arī cilvēki ar kustību
ierobežojumiem un rehabilitācijai.
 Vieglatlētikas treniņiem sporta kompleksā ir izbūvēts 100 metrus garš, Starptautiskās
vieglatlētikas federācijas standartiem atbilstošs iekštelpu sintētiskais skrejceļš ar sešiem
celiņiem un speciālu sporta grīdas segumu, lai nodrošinātu sportistiem tik nepieciešamo
treniņu bāzi iekštelpās.
 25 metrus garš lielais peldbaseins ar četriem celiņiem (dziļums 1.35 – 2 metri), kā arī mazais
peldētapmācības baseins (dziļums – 85 cm). Lielais peldbaseins ir aprīkots ar “Swiss
Timming” laika kontroles sistēmu un muguras starta balstiem, kā arī pacēlāju cilvēkiem ar
speciālām vajadzībām. Pie peldbaseiniem atrodas neliela atpūtas zona ar pirti.
 Divas Vingruma zāles, kurās notiek NTC (Nike Training Club) nodarbības, pilates, spēka
aerobika, stepa aerobika un citas grupu nodarbības. Nodrošināta arī vingrošana senioriem un
vingrošana grūtniecēm.
Siguldas Sporta centrs nodrošina iespēju nodarboties ar sporta aktivitātēm ne tikai iedzīvotājiem,
vispārizglītojošo skolu skolēniem, bet arī augstas klases sportistiem, kas treniņiem un sporta
sacensībām izmanto Siguldas bobsleja un kamaniņu trasi, tādā veidā papildinot un dažādojot treniņu
procesu.
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Slēpošanas trases
Kalnu slēpošanas trases
Siguldas Pilsētas trase ir pašvaldības īpašums, to apsaimnieko SIA „Siguldas Sporta serviss”. Trasē
nodrošināts 350 m un 200 m garš nobrauciens.
Kaķīškalnā pieejama Lielā trase – 320 m gara un Mazā trase – 100 m gara.
Kordes trases Lielā kalna nobrauciena garums – 275 m.
Krimuldas novadā, pie Siguldas novada teritorijas, atrodas Reiņa trase, kur pieejama kalnu un distanču
slēpošana un snovbords.

Distanču slēpošanas trase
Fischer Slēpošanas centra apsaimniekošana nodota SIA „Siguldas Sporta serviss”.
Pateicoties saldējošai sistēmai, kas izbūvēta zem trases seguma 1,25km garumā, Fischer Slēpošanas
centrā iespējams uzturēt sniega segumu un nepārtraukt trases darbību arī mainīgos laikapstākļos, kā
arī uzsākt slēpošanas sezonu agrāk un noslēgt vēlāk kā citviet. 1.25 km garā, apgaismotā distanču
slēpošanas trase Siguldā ir vienīgā tāda veida saldētā trase Austrumeiropā. Kopējais slēpošanas trases
garums 1,4 km. Savukārt dabīgā sniega gadījumā tiek nodrošināta trase līdz pat 9 kilometru garumā.

Sporta laukumi
Siguldas novadā ir četri brīvpieejas sporta laukumi – Siguldas pilsētas stadions, Siguldas 1. pamatskolas
sporta laukums, Depo sporta laukums un Allažu Sporta centra laukums.
Siguldas pilsētas stadionā pieejams futbola laukums ar sintētisko segumu, kā arī stadiona skrejceļa aplis
250 m ar četriem celiņiem, 100m taisnē sportistiem pieejami 6 celiņi. Kopējā stadiona infrastruktūra
vērtējama neapmierinoša un nepieciešams to atjaunot.
Siguldas 1. pamatskola sporta laukumā pieejams 200 m skrejceļš ar sintētisko segumu, futbola laukums
ar sintētisko segumu, tāllēkšanas sektors, pludmales volejbola laukums, basketbola laukums,
vingrošanas rīku laukums un āra trenažieri. Sporta laukuma stāvoklis vērtējams kā labs.
Depo sporta laukumā izvietots futbola un regbija laukums, volejbola laukums un vingrošanas ierīces.
Sporta laukuma stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.
Allažos ir pieejams sporta laukums un āra basketbola laukums,
apmierinošs.

kuru tehniskais stāvoklis ir

Skolu sporta zāles un pielāgotās būves
Siguldas novadā ir sešas skolu sporta zāles un pielāgotās būves:
o

Siguldas Sporta skolas zāle;

o

Siguldas Valsts ģimnāzijas sporta zāle;

o

Siguldas 1. pamatskolas sporta komplekss;

o

Siguldas pilsētas vidusskolas angārs;

o

Allažu pamatskolas struktūrvienība
„Allažu Sporta centrs”;

o

Laurenču sākumskolas zāle;

o

Mores pagasta Tautas nama zāle.

Siguldas Sporta skolā pieejamas vairākas zāles – sporta spēļu zāle, trenažieru zāle un vingrošanas zāle.
Sporta spēļu zālē ir iezīmēti volejbola, badmintona, basketbola laukumi, izbūvētas balkonveida tribīnes
un 5 ģērbtuves. Siguldas Sporta skolas infrastruktūrā (ar sporta nodarbībām saistītā infrastruktūra,
piemēram ģērbtuves) jāveic ieguldījumi, lai uzlabotu mācību procesu un nodrošinātu pakalpojumus
pieaugošajam audzēkņu skaitam.
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Siguldas Valsts ģimnāzijas sporta zālē ir iezīmēts nestandarta basketbola laukums, standarta volejbola
laukums un trīs nestandarta volejbola laukumi. Sporta zāles tehniskais nodrošinājums vērtējams kā
daļēji apmierinošs.
Siguldas 1.pamatskolas sporta komplekss ir nodrošināts ar sporta spēļu zāli, vingrošanas zāli un
trenažieru zāli. Sporta infrastruktūra vērtējama kā daļēji kā apmierinoša, bet nepieciešami
atjaunošanas darbi.
Siguldas pilsētas vidusskolas angārs ir pielāgota telpa sportošanas vajadzībām. Tās tehniskais stāvoklis
ir neapmierinošs, nepieciešams veidot atbilstošu un jaunu sporta infrastruktūru šai izglītības iestādei.
Allažu Sporta centra infrastruktūra vērtējama kā laba - sporta spēļu zālē ir handbola, basketbola,
volejbola, badmintona laukumi. Sporta spēļu zāli ar nolaižamā tīkla palīdzību iespējams sadalīt divās
daļās, ir trenažieru zāle, kā arī palīgtelpas – divas ģērbtuves ar dušām, palīgtelpas apmeklētājiem ar
īpašām vajadzībām, noliktavas, treneru darba telpas u.c.
Laurenču sākumskolas skolēniem sporta iekštelpu nodarbības notiek pielāgotās telpās – Laurenču
sākumskolas zālē. Nepieciešams izbūvēt jaunu sporta zāli.
Mores pamatskolā nav sporta zāles, sporta nodarbības notiek pielāgotās telpās Mores pagasta Tautas
nama zālē. Nepieciešams izbūvēt atbilstošu sporta infrastruktūru.

Aktīvās atpūtas infrastruktūra
Aktīvā atpūta – braucieni ar velosipēdiem, pastaigas dabā, skrituļslidošana, peldēšanās un citi aktīvās
atpūtas veidi kļūst aizvien populārāki un pieprasītāki novada iedzīvotāju vidū. Mobilitātes un satiksmes
drošības uzlabošanai tiek attīstīti veloceļi un cita velotransportam nepieciešamā infrastruktūra. Saskaņā
ar dažādiem pētījumiem, līdz 10 km attālums ir tāds, ko cilvēki labprāt veic ar velosipēdu, dodoties uz darbu,
un citās ikdienas vajadzībās. Ņemot vērā šo attālumu, var integrēti izvērtēt un plānot veloceļus, velojoslas,
paredzēt un pilnveidot dažādus savienojumus (dzelzceļa stacija, autoosta), lai nodrošinātu pēc iespējas
labākas mobilitātes iespējas un attīstītu velotransportu.
Aktīvs dzīvesveids cieši saistīts ar aktīvo tūrismu. Aktīvās atpūtas iespējas Siguldas novadā piemērotas
dažādu interešu un vecumu cilvēkiem. Ziemā, netālu viena no otras, ir vairākas kalnu slēpošanas trases
un Fischer slēpošanas trase. Siguldā iespējams braukt ar bobsleja kamanām un rodeļiem, Gaujas
Nacionālā parka teritorija Siguldā ir piemērota vieta pastaigām – Gaujas senielejas krastos
ierīkotās takas sniedz iespēju apmeklēt unikālus dabas objektus – alas, iežus, skatu vietas, savukārt
kalnu velotūrisma apļveida maršruts sniedz iespēju apskatīt Gaujas senieleju braucot ar divriteni.
Siguldas apkaimes reljefs un dabas resursi ir īpaši ar iespējām nodrošināt dažādas aktīvās atpūtas
veidus, Gaujas Nacionālā parka teritorija izceļama kā īpaša teritorija, kas piemērota velosportam un
riteņbraukšanas aktivitātēm, gan kājinieku aktivitātēm.
Aktīvai atpūtai bieži tiek izmantoti arī parki un cita labiekārtotā publiskā infrastruktūra. Raiņa parks ir
Siguldā lielākā atpūtas vieta bērniem un jauniešiem. Parks ir sadalīts rotaļu laukumos dažādu vecuma
grupu bērniem, tajā ierīkots skeitparks, āra trenažieru un basketbola laukums.
Kā īpaša teritorija jāizceļ Fischer slēpošanas trases teritorija, kur pieejama distanču slēpošanas trase,
orientēšanās poligons, vasaras sezonā 1,25 km garš un četrus metrus plata asfaltēta trase piemērots
dažādām vasaras aktivitātēm – skrituļošanai, rollerslēpošanai, nūjošanai, skriešanai vai
velobraucienam, aktivitāšu drosmes tornis „VELLS" un sporta laukums – 200 m asfaltēts aplis, 100 m
garš 4 celiņu skrejceļš.
Siguldas pagasta Peltēs atrodas aktīvās atpūtas zona, kurā ir futbola laukums, basketbola laukums,
pludmales volejbola laukums un skrejceļš. Futbola un basketbola laukumiem, kā arī skrejceļam ir
nestandarta izmēri. Pludmales volejbola laukuma kvalitāte vērtējama kā apmierinoša, jo veikti
atjaunošanas darbi 2011.gadā, pārējai infrastruktūrai nepieciešami uzlabojumi.
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Novadā pieejamas plašas aktīvās atpūtas iespējas, kas, galvenokārt, koncentrētas Siguldā un tās
tuvākajā apkaimē:
o

skeitparks, āra trenažieru un basketbola laukums Raiņa parkā;

o

pastaigu takas;

o

MTB trases;

o

atrakciju parks „Mežakaķis”;

o

lāzertaga poligons;

o

ziemas periodā dabīgā slidotava;

o

piedzīvojumu parks „Tarzāns” un rodeļu trase;

o

vertikālā vēja tunelis „Aerodium” (Inčukalna novads);

o

orientēšanās poligons pie Fischer slēpošanas centra;

o

boulings;

o

aerobikas un trenažieru zāles;

o

pludmale pie Gaujas;

o

peldvietas pie Matiņa un Jūdažu ezeriem;

o

velotūrisma un kājinieku takas;

o

pludmales volejbola laukumi;

o

mototrase Siguldas pagastā;

o

ūdenstūrisma iespējas pa Gauju;

o

makšķerēšana un ūdenssports Sigulda novada ezeros;

o

tenisa korts;

o

citas aktivitātes.
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11.attēls. Aktīvās atpūtas infrastruktūra Siguldā un tās tuvākajā apkārtnē.

Novērtējums un secinājumi
Izstrādājot Siguldas novada Attīstības programmu 2018.-2024.gadam, tika organizēta iedzīvotāju
aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbības efektivitāti tā brīža
spēkā esošās Attīstības programmas īstenošanā, kā arī iegūt priekšlikumus, kas iekļaujami turpmākajās
septiņu gadu rīcībās, t.i., no 2018.gada līdz 2024.gadam. Siguldas novada Attīstības programmas 2018.2024.gadam izstrādes ietvaros notika arī vairākas tematiskās darba grupas, t.sk. tematiskā darba grupa
„Sporta nozares attīstība” (05.04.2017.), kurā tika vērtēta Siguldas sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūra. Ar aptaujas un darba grupas rezultātiem var iepazīties Pielikumā Nr.1. „Iedzīvotāju
aptaujas un darba grupas rezultāti par sporta pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību”.
Pamatojoties uz aptaujas un darba grupu rezultātiem tika noteiktas Siguldas novada sporta
infrastruktūras stiprās un vājās puses.

Stiprās puses:
o

Bobsleja un kamaniņu trases atrašanās Siguldā, kas ir starptautiskas nozīmes kamaniņu sporta,
bobsleja un skeletona treniņu bāze un sacensību vieta;

o

Esoša ziemas sporta veidu infrastruktūra – distanču un kalnu slēpošana trases;

o

Siguldas Sporta centrs un tā piedāvājums;

o

Brīvi pieejami aktīvās atpūtas laukumi;

o

Attīstīts veloceliņu un pārgājienu taku tīkls.

Vājās puses:
o

BKT starta un finiša zona nav atbilstoša IBSF prasībām, lai varētu notikt Pasaules kausa posmi
bobslejā un skeletonā;

o

BKT nav piemērota bobsleja četrinieku ekipāžām;

o

Fischer Slēpošanas centra trases nepietiekams garums, lai pilnvērtīgi veiktu mācību-treniņu
procesu un sagatavotos startiem augsta mēroga sacensībās;

o

Nepietiekams Fischer Slēpošanas centra un Siguldas Pilsētas trases pakalpojuma piedāvājums
ārpus slēpošanas sezonas;

o

Slikts Siguldas pilsētas stadiona stāvoklis;

o

Mākslīgās slidotavas trūkums;

o

Siguldā nav snovparka;

o

Siguldā nav 400 m stadions;

o

Izglītības iestāžu sporta bāžu nolietojums, (Siguldas 1.pamatskola, Siguldas Valsts ģimnāzija,
Siguldas Sporta skola);

o

Pie Siguldas Sporta skolas nav āra sporta laukums;

o

Visām skolām nav sporta zāles un kvalitatīvu sporta laukumu (Siguldas pilsētas vidusskolai
Krišjāņa Barona ielā 10, Laurenču sākumskolai, Mores pamatskolai);

o

Izglītības iestāžu sporta infrastruktūras pārslodze skolu mācību procesa laikā;

o

Nepietiekošs brīvpieejas laukumu skaits un aprīkojums esošajos laukumos.

Nepieciešamās darbības un iespējamie risinājumi:
o

BKT starta un finiša zonas piemērošana IBSF prasībām Pasaules kausu posmu bobslejā un
skeletonā norisei;

o

Bobsleja un kamaniņu trases rekonstrukcija, lai tajā varētu startēt arī bobsleja četrinieku
ekipāža;
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o

Fischer Slēpošanas centra trases pagarināšana un infrastruktūras attīstīšana, kas saistīta ar
pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā arī ārpus slēpošanas sezonas;

o

Siguldas Pilsētas trases infrastruktūras attīstīšana, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu, tai
skaitā arī ārpus slēpošanas sezonas;

o

Siguldas pilsētas stadiona rekonstrukcija;

o

400 m stadiona būvniecība;

o

Mākslīgās slidotavas izveide;

o

Snovparka izveide;

o

Attīstīt sporta bāzes pie Siguldas novada skolām;

o

Parkos, zaļajās zonās, iekšpagalmos izveidot un pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas laukumus;

o

Izvērtēt Pilsētas trases infrastruktūras apsaimniekošanas iespējas.

4. BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTS
Bērnu un jauniešu sports Siguldas novadā tiek īstenots:
o Siguldas novada izglītības iestādēs:
 Pirmsskolas izglītības iestādēs;
 Vispārizglītojošās skolās – sporta stundas, skolu sporta pasākumi, starpskolu sporta
pasākumi, interešu izglītības pulciņi;
 Siguldas Sporta skolā – profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, interešu
izglītības programmas;
o Siguldas novada Jaunrades centrā – interešu izglītības programmas;
o Sporta klubos, biedrībās;
o Citās organizācijās.
Apkopojot sporta organizāciju un iestāžu iesniegtos datus par 2017.gadu (iesūtītie dati uz 2017.gada
15.oktobri), Siguldas novadā dažādās bērnu un jauniešu treniņgrupās un interešu pulciņos Siguldas
novada izglītības iestādēs, biedrībās un citās organizācijās kopā ir iesaistījušies 1445 audzēkņi, no
kuriem 490 – biedrībās, 543 – Siguldas Sporta skolā, 399 – Siguldas novada pašvaldības
vispārizglītojošās skolās, 13 – Murjāņu Sporta ģimnāzija un tās struktūrvienība „Bērnu un jaunatnes
kamaniņu sporta skola”. Dati tiek apkopoti ik gadu oktobrī, atbilstoši iestāžu un biedrību iesūtītajām
statistikas datu aptaujas tabulām. Kā problēmu šajā aspektā var minēt to, ka ne visas organizācijas
iesniedz statistikas datu tabulu.
Bērniem un jauniešiem iespēja nodarboties ar sportu papildus vispārizglītojošam mācību procesam
Siguldas novadā ir vidēji 35 sporta veidos, kā arī vispārējās fiziskās sagatavotības un sporta spēļu
nodarbībās dažādās organizācijās, biedrībās.

Sports Siguldas novada izglītības iestādēs
Pirmskolas izglītības iestādes
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (PII):
o

PII „Ābelīte” Siguldas pilsētā;

o

PII „Saulīte” Siguldas pagastā;
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o

PII „Pīlādzītis” Siguldas pilsētā;

o

PII „Pasaciņa” Siguldas pilsētā;

o

PII „Ieviņa” Siguldas pilsētā;

o

PII „Tornīši” Siguldas pilsētā

Pirmsskolas izglītības programmu īsteno arī Siguldas novada Jaunrades centra pirmskolas izglītības
grupas (PIG) „Kastanītis”, Allažu pamatskolas PIG grupas un Mores pamatskolas PIG grupa.
Privātas pirmskolas izglītības iestādes (PPII) Siguldas pilsētā:
o

PPII „Kā azotē”;

o

Siguldas Valdorfa PII;

o

PPII “Pumpurdārzs”.

Siguldas novadā ir 6 pirmsskolas izglītības iestādes, Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas un
Mores pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa, kurās sporta nodarbības notiek atbilstoši licencētai
pirmsskolas izglītības programmai – 5 sporta nodarbības nedēļā – divas nodarbības telpās, trīs
nodarbības ārā, kā arī citas ar sportu saistītas aktivitātes. Reizi gadā tiek veikta visu bērnu stājas
novērtēšana, nepieciešamības gadījumā tiek nozīmētas koriģējošās vingrošanas nodarbības bērniem ar
stājas traucējumiem. PII tiek organizēti sporta svētki ar dažādām aktivitātēm.
Lai veicinātu jauno siguldiešu pareizas stājas veidošanos, no 2017. gada septembra Siguldas novada
pirmskolas izglītības iestādēs 5 - 6 gadus veciem bērniem uzsāktas bērnu fizisko aktivitāšu-vingrošanas
nodarbības ar mērķi sekmēt stājas attīstību. Nodarbības tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/018 „Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros un līdz 2019. gada decembra beigām plānots
īstenot vairāk kā 4000 nodarbības.

Vispārizglītojošās skolas
Siguldas novadā ir 6 vispārizglītojošās skolas, kurās sporta nodarbības notiek atbilstoši licencētai
izglītības programmai – 2-3 reizes nedēļā. Papildus izglītības iestādē īstenotajam mācību procesam,
Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņiem ir izveidota papildus fizisko nodarbību sistēma - iespēja
bez maksas apmeklēt distanču slēpošanas un peldēšanas nodarbības un, sakrājot noteiktu
apmeklējuma reižu skaitu, iegūt papildus novērtējumu sportā.
Siguldas pilsētas vidusskolā kopš 2014. gada 2.septembra darbojas Sporta klase. Mācību programma
paredz, ka Sporta klases skolēni no 1. līdz 6.klasei pilnā apjomā apgūst vispārizglītojošās programmas
priekšmetus, un katru dienu sāk ar sporta nodarbību. Pēc mācību stundām, atbilstoši sezonai, bērni
dodas uz vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbībām – vieglatlētiku, slēpošanu, skrituļslidošanu,
peldēšanu vai citām.
Visās skolās darbojas sporta interešu izglītības pulciņi (31.lpp. izvērsti aprakstīta interešu izglītība arī
skolās), kā arī tiek organizētas sacensības starp klasēm (sporta dienas). 2016./2017.mācību gada laikā
īstenoti vairāk nekā 25 Siguldas novada skolu sporta pasākumi.
Siguldas novada skolu komandas piedalās:
o

Skolu sporta pasākumos;

o

Siguldas Sporta skolas organizētajos skolu sporta pasākumos;

o

Siguldas novada sporta pasākumos;

o

Valsts un reģionāla mēroga sacensībās un pasākumos.

Profesionālās ievirzes izglītība
Siguldas Sporta skola ir Siguldas novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde.
Visas sporta veidu programmas ir licencētas un akreditētas (kods 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1).
Izglītojamie, kuri izpilda programmu prasības, saņem valsts izglītības dokumentu. 2018.gadā Sporta
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skola piedāvā sporta ievirzes programmas astoņos sporta veidos: basketbolā, badmintonā, dambretē,
distanču slēpošanā, kalnu slēpošanā, vieglatlētikā, peldēšanā un orientēšanās sportā. Papildus
profesionālās ievirzes izglītībai 1.–4. klašu bērniem ir iespējams darboties treniņu grupās interešu
izglītības programmā „Peldēšana”, kas tiek realizēta Siguldas Sporta Centrā un „Vispārējā fiziskā
sagatavotība” (VFS), kas tiek realizēta Siguldas pilsētas vidusskolā.
Siguldas Sporta skolā 2016.gadā gan profesionālās ievirzes izglītībā gan interešu izglītībā bija 475
audzēkņi, 2017.gadā 543 audzēkņi (dati uz attiecīgā gada oktobra mēnesi), 2018. gadā 571 audzēknis
(dati uz 2018. gada janvāra mēnesi), tai skaitā 492 profesionālās ievirzes sportā programmās un 79
Interešu izglītības programmās Skolēnu skaits pēdējos 7 gados ir ar pieaugošu tendenci, kas
skaidrojams gan ar bērnu skaita palielināšanos Siguldas novadā, gan jaunu sporta ievirzes programmu
ieviešanu (distanču slēpošana 2015. gadā, peldēšana un orientēšanās sports 2017.gadā)
(skat.12.attēlu).
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12.attēls. Siguldas Sporta skolas audzēkņu skaita dinamika profesionālās ievirzes programmās
2002./2003. – 2017./2018. mācību gados

Sporta skolas audzēkņu sasniegumi 2013.-2017.gadā
2017.gadā Latvijas čempionāta titulu vasaras un ziemas sporta veidos savā vecuma grupā izcīnījuši 36
Siguldas Sporta skolas audzēkņi.
5.tabula. Siguldas Sporta skolas audzēkņu godalgoto vietu skaits Latvijas čempionātos un Latvijas
Jaunatnes olimpiādēs
Sporta veids un
2013.gads
sasniegumi
Badmintons
1.vieta
25
2.vieta
7
3.vieta
5
Dambrete
1.vieta
7
2.vieta
9
3.vieta
10
Kalnu slēpošana
1.vieta 5 (gada rangā)
2.vieta
-

2014.gads

2015.gads

2016.gads

2017.gads

25
15
13

23
15
5

35
26
9

26
20
14

9
2
4

13
6
3

7
7
10

6
10
11

16
2

5
6

23
6

25
21
31

Sporta veids un
sasniegumi

2013.gads

3.vieta
Vieglatlētika
1.vieta
1
2.vieta
1
3.vieta
2
Distanču slēpošana
1.vieta
2.vieta
3.vieta
Basketbols 4.vieta U13

2014.gads

2015.gads

2016.gads

2017.gads

2

5

1

21

2
6
5

1
11
7

3
6
5

6
8
12

11.vieta U14

1
9.vieta U14

1
3
10.vieta U15

2
2
1
3.vieta U16

Interešu izglītība
Interešu izglītības iespējas Siguldas novadā nodrošina visas pašvaldības vispārizglītojošās skolas,
Siguldas novada Jaunrades centrs (turpmāk – Jaunrades centrs) un Siguldas Sporta skola, kā arī sporta
klubi un biedrības, kuras atbilstoši noteiktajai kārtībai ir licencējušas atbilstošās programmas.
2017./2018. mācību gadā dažādās izglītības iestādēs kopā darbojas 14 interešu izglītības pulciņi
dažādām vecuma grupām (skat. 6.tabulu).
6.tabula. Sporta interešu izglītības pulciņi vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs
Nr.
1.

Iestāde
Siguldas Sporta skola

2.

Siguldas Valsts ģimnāzija

3.
4.

Siguldas pilsētas vidusskola
Siguldas 1. pamatskola

5.

Laurenču sākumskola

6.
7.

Allažu pamatskola
Mores pamatskola

Sporta pulciņš
Vispārējā fiziskā sagatavošana
Peldēšana
Volejbols
Šahs
Sporta spēles
Aerobika
Tautas bumba
Šahs
Bridžs
Vingrošana
Sports
Šahs
Basketbols
Sporta pulciņš

Nodarbības bērniem un jauniešiem Siguldas novadā organizē arī novadā esošie sporta klubi un
biedrības. Uz 2018.gada janvāri licenci interešu programmas realizēšanai Siguldas novadā ir saņēmušas
17 sporta biedrības un privātpersonas (skat. 7.tabulu).
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7.tabula. Licencētās interešu izglītības programmas sportā
Nr.

Organizācija

1.
2.
3.
4.

Rīgas 62.vidusskolas sporta klubs „Super Nova”
„Džudo klubs Sigulda”, biedrība
„Siguldas Snovborda skola „Snow Pistols””, biedrība
„SK Pantera”, biedrība

5.
6.

„Sporta klubs KORE”, biedrība
„Sporta klubs „Lidojošais slēpotājs”, biedrība

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

„Sporta klubs „Ziemeļpols””, biedrība
„Vidzemes karatē”, biedrība
„Latvijas Kamaniņu sporta federācija”, biedrība
„Aktīvs S”, nodibinājums
„Siguldas Badmintona klubs", biedrība
SIA „Siguldas Sporta serviss”
Ivo Alksnis
„Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”, biedrība
Bērnu un jauniešu attīstības centrs „Gauja”
Biedrība „RK Sigulda”
Laura Martuzāne

Sporta veidi
Futbols
Džudo
Snovbords
Kalnu slēpošana un
skrituļslaloms
Kalnu slēpošana
Tramplīnlēkšana un Ziemeļu
divcīņa
Kalnu slēpošana
Karatē
Kamaniņu sports
Kustību skola
Badmintons
Peldētapmācība
Džudo
Florbols
Peldēšana
Regbijs
Teniss

Siguldas novada bērnu un jauniešu dalība Latvijas Jaunatnes
olimpiādēs
Siguldas novada jaunieši aktīvi piedalās Latvijas Jaunatnes ziemas un vasaras olimpiādēs, kā arī Latvijas
Skolu ziemas olimpiskajā festivālā, veiksmīgi pārstāvot Siguldas novadu un savu skolu.
2017. gada Latvijas Jaunatnes olimpiādē Cēsīs, Siguldas novada komanda ierindojās 14.vietā, izcīnot
kopumā 8 medaļas (2 zelta, 4 sudraba un 2 bronzas medaļas). 2015.gadā Valmierā un Cēsīs notikušajā
olimpiādē tika izcīnīta 12. vieta, iegūstot 11 medaļas (4 zelta, 4 sudraba un 3 bronzas medaļas). Latvijas
Jaunatnes ziemas olimpiādē 2015.gadā, kas norisinājās Ērgļos un Siguldā (kamaniņu sports), tika
izcīnītas 2 sudraba un 2 bronzas medaļas.
Latvijas Skolu ziemas olimpiskajā festivālā, kas norisinājās 2017. gada 3.-4.februārī Ērgļos un Viešūra
kalnā, Siguldas Valsts ģimnāzija bija trešā viskuplāk pārstāvētā skolā – 31 skolēns. Festivāla ietvaros
notika sacensības astoņos sporta veidos – distanču slēpošanā, kalnu slēpošanā, biatlonā, snovbordā,
slidošanā, kamaniņu un ziemas orientēšanās sportā, hokejā, kā arī stafetē. Skolu medaļu kopvērtējumā
kalnu slēpošanā trīs medaļas – Siguldas pilsētas vidusskolai. Skolu medaļu kopvērtējumā, Siguldas
Valsts ģimnāzija izcīnīja dalīto 3. vietu medaļu kopvērtējumā (2 zelta, 3 sudraba un 1 bronzas medaļa).
2018.gada Latvijas Skolu ziemas festivālā, kas 2.-3.martā notika Ērgļos un Viešūra kalnā, piedalījās visas
sešas Siguldas novada skolas. Kopumā gandrīz 130 dalībnieki startēja deviņos sporta disciplīnās –
distanču slēpošanā, ski krosā, biatlonā, kalnu slēpošanā, snovbordā, slidošanā, ragaviņu vilkšanā,
ziemas orientēšanās, lielajā stafetē. Skolu kopējā ieskaitē Siguldas pilsētas vidusskola ar trīs zelta, divām
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sudraba medaļām ierindojās 5.vietā, Siguldas Valsts ģimnāzija ar divām zelta, piecām sudraba un
četrām bronzas medaļām – 6.vietā.

Novērtējums un secinājumi
Izstrādājot Siguldas novada Attīstības programmu 2018.-2024.gadam, tika organizēta iedzīvotāju
aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbības efektivitāti tā brīža
spēkā esošās Attīstības programmas īstenošanā, kā arī iegūt priekšlikumus, kas iekļaujami turpmākajās
septiņu gadu rīcībās, t.i., no 2018.gada līdz 2024.gadam. Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties
Pielikumā Nr.1. „Iedzīvotāju aptaujas un darba grupas rezultāti par sporta pakalpojumu un
infrastruktūras pieejamību”.
Pamatojoties uz aptaujas un darba grupu rezultātiem tika noteiktas Siguldas novada bērnu un jauniešu
sporta stiprās un vājās puses.

Stiprās puses:
o

Sporta klases projekta īstenošana;

o

Bērniem un jauniešiem ir plašas iespējas nodarboties ar sportu Siguldas Sporta skolā,
vispārizglītojošo skolu sporta interešu pulciņos, sporta klubos;

o

Izveidota sistēma papildus ārpusstundu nodarbībām distanču slēpošanā un peldēšanā izglītības
iestāžu audzēkņiem;

o

PII tiek organizētas stājas veicināšanas nodarbības;

o

Siguldas Sporta skolā darbojas sporta skolotāju metodiskā apvienība;

o

Siguldas novada olimpieši ir kā paraugi, uz ko tiekties;

o

Ir pašvaldības izstrādāta sporta klubu, kuros notiek licencēta bērnu un jauniešu apmācība,
atbalsta sistēma;

o

Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu sporta bāzu bezmaksas izmantošana licencētas
mācību-treniņu programmas nodrošināšanai biedrībās.

Vājās puses:
o

Bērnu un jauniešu vecumā dažādu iemeslu dēļ zūd ieinteresētība nodarboties ar sportu, ja tas
netiek motivēts;

o

Bērni un jaunieši fiziskās aktivitātes labprāt aizvieto ar kaitīgiem ieradumiem, datoru;

o

Bērnu un jauniešu vājie veselības un fiziskie rādītāji, stāja;

o

Novecojusi un nepilnīga sporta materiālā bāze izglītības iestādēs un pie tām;

o

Bieži formāls ģimenes ārstu darbs - tiek izrakstītas nepamatotas ārsta zīmes, kas atbrīvo no
sporta;

o

Atsevišķi sporta klubi īsteno bērnu un jauniešu apmācību ar nelicencētām programmām;

o

Sabiedrības nevēlēšanās vai slinkums kaut ko mainīt savā dzīvē, lai dzīvesveids būtu veselīgs –
negatīvs piemērs bērniem;

o

Nepietiekams valsts mērķdotāciju finansējums Sporta skolas programmu īstenošanai;

o

Nepietiekošs finansējums sporta speciālistu tālākizglītībai;

o

Zema sporta speciālistu atbalsta un motivācijas sistēma;

o

Atsevišķu izglītības iestāžu sporta zāles pārslodze skolu mācību procesa laikā un ārpusstundu
nodarbībās, tai skaita sporta klubu nodarbībās.

o

Nepietiekama sportistu medicīniskā uzraudzība.
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Nepieciešamās darbības un iespējamie risinājumi:
o

Jāturpina atbalstīt klubi, kuros tiek īstenota licencēta bērnu un jauniešu interešu izglītība;

o

Jāturpina informēt un iesaistīt sabiedrību veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanas aktivitātēs;

o

Turpināt Siguldas Sporta skolas attīstību;

o

Attīstīt sporta infrastruktūru pie izglītības iestādēm – pie Kr.Barona ielas izglītības iestādes,
Laurenču sākumskolas, Mores pamatskolas, Siguldas pilsētas stadions;

o

Turpināt attīstīt Sporta klases projektu;

o

Trīs sporta mācību stundu ieviešana Siguldas novada vispārizglītojošās skolās;

o

Skolu sporta sistēmas attīstīšana novadā;

o

Radīt atbalsta un motivācijas sistēmu sporta speciālistu piesaistīšanai un darba kvalitātes
uzlabošanai;

o

Organizēt nodarbības bērnu pareizas stājas attīstībai un veselīga un aktīva dzīvesveida
veicināšanai;

o

Attīstīt sporta medicīnas pakalpojumus.

5. TAUTAS UN AMATIERU SPORTS
Tautas sports apvieno visas sporta disciplīnas, ko praktizē neprofesionāļi un kas valsts līmenī tiek
organizētas sporta jomā. Viens no tautas sporta galvenajiem uzdevumiem ir izglītot, motivēt un
aktivizēt cilvēkus un iesaistīt dažādas paaudzes tautas sporta aktivitātēs.
Siguldas novadā darbojas daudzi sporta klubi/biedrības, kas ir apvienojušas ar kopīgām interesēm
saistītas personas. Visi sporta klubi un biedrības uzskaitītas Stratēģijas 2. nodaļā. (Sporta un aktīvās
atpūtas jomu pārvaldība un finansēšana Siguldas novadā), savukārt infrastruktūra uzskaitīta 3.nodaļā.
Ik gadu Siguldas novadā notiek vairāk nekā 200 dažāda mēroga sporta sacensības, no kurām liela daļa
ir vērsta tieši uz tautas sportu – sacensības, kurās var piedalīties ikviens interesents, kuram ir zināmas
iemaņas noteiktos sporta veidos, kā arī pasākumi, kas vērsti uz veselīga un aktīva dzīves veida
veicināšanu. Populārākie sporta veidi ir skriešana, distanču slēpošana, kalnu slēpošana, orientēšanās,
riteņbraukšana u.c.
Siguldas novadā darbojas vairākas apvienības – sporta komandas, kuras pārstāv Siguldas novadu
dažādās sacensībās: basketbola komanda pieaugušajiem, veterānu basketbola komanda, futbola
komanda pieaugušajiem, veterānu futbola komanda, volejbola komanda pieaugušajiem, veterānu
pludmales volejbola komanda, regbija komanda, kā arī individuālo sporta veidu komandas – distanču
slēpošanas komanda „A2/S!GULDA AIZRAUJ”, skrējēju komanda „Skrien Sigulda”, riteņbraukšanas
komanda „Siguldietis” u.c apvienības.
Lai sekmētu Siguldas novada iedzīvotāju veselības veicināšanas aktivitātes, radot iedzīvotājiem iespēju
iesaistīties dažādās veselību veicinošās un izglītojošās aktivitātēs, kopš 2017. gada aprīļa Siguldas
novada pašvaldība īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.9.2.4.2/16/I/018 „Esi vesels Siguldas
novadā!”, kas ietver vairāku pasākumu un aktivitāšu kopumu - Veselības un sporta nedēļas, bezmaksas
veselības veicināšanas un nostiprināšanas sporta nodarbības iedzīvotājiem (vispārējās fiziskās
sagatavotības, izturības un koordinācijas, Cigun, nūjošanas, skriešanas, orientēšanās, distanču
slēpošanas u.c. nodarbības), tai Morē, Allažos un Jūdažos. Piedāvātās nodarbības paredzētas Papildus
šīm nodarbībām, Siguldas novadā aktīvi darbojas arī organizācijas, kuras piedāvā dažāda veida fizisko
aktivitāšu nodarbības ikvienam interesentam.
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Siguldas novada sportistu panākumi Latvijas olimpiādēs
Siguldas novada sportistiem ir lieli panākumi pēdējās Latvijas III ziemas un IV vasaras olimpiādē.
Latvijas III Ziemas olimpiāde, kas 2015.gadā no 6.marta līdz 8.martam norisinājās Siguldā, uzvaru
medaļu kopvērtējumā izcīnīja Siguldas novads. Siguldas novads kopumā izcīnīja 18 ziemas olimpiādes
medaļas – 6 zelta, 8 sudraba un 4 bronzas, no kurām 7 medaļas kalnu slēpošanā, 6 – snovbordā un 5
kamaniņu sportā. Latvijas III olimpiādē Siguldas novadu pārstāvēja 59 sportisti 4 sporta veidos – kalnu
slēpošanā, distanču slēpošanā, snovbordā un kamaniņu sportā (skat. 8.tabulu).
8.tabula. Siguldas novada sportistu sasniegumi Latvijas III ziemas olimpiādē 2015.gadā
Sportists
Evelīna Gasūna
Andris Šics un Juris Šics
Elīza Tīruma
Riks Kristens Rozītis
Signe Valdusa
Andris Ablaževičs
Roberts Briška
Elīna Sabīne Nežborte
Daniels Fogelis
Ulla Zirne
Artūrs Dārznieks
Linda Zvaigzne
Kaspars Rums
Kaspars Daugulis
Žaks Gedra
Artūrs Vasarājs

Disciplīna
kalnu slēpošanas milzu slaloma disciplīnā
kamaniņu sporta divnieku ekipāžas disciplīnā
kamaniņu sportā
kamaniņu sportā
snovborda paralēlā slaloma disciplīnā
snovborda paralēlā slaloma disciplīnā
kalnu slēpošanas milzu slaloma disciplīnā
kalnu slēpošanas slaloma un milzu slaloma
disciplīnās
kalnu slēpošanas slaloma disciplīnā
kamaniņu sportā
kamaniņu sportā
snovborda slopestyle un paralēlā slaloma
disciplīnās
snovborda slopestyle disciplīnā
kalnu slēpošanas milzu slaloma disciplīnā
kalnu slēpošanas slaloma disciplīnā
snovborda slopestyle disciplīnā

Izcīnītā vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1. vieta
1.vieta
1.vieta
2.vieta
2.vieta un 3. vieta
2.vieta
2.vieta
2.vieta
2.vieta
2.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta

2016. gada Latvijas IV olimpiādē, kas risinājās Valmierā, Siguldas novada sportisti izcīnīja 9 medaļas (1
zelta, 3 sudraba un 5 bronzas medaļas), pašvaldību vērtējumā ierindojoties 29.vietā.
Latvijas IV olimpiādē Siguldas novadu pārstāvēja 62 sportisti 12 sporta veidos – badmintonā,
vieglatlētikā, orientēšanās sportā, triatlonā, loka šaušanā, pludmales volejbolā, regbijā, riteņbraukšanā,
golfā, stenda šaušanā, airēšanas slalomā un arī paraugdemonstrējumu sporta veidā – šahā. Visvairāk
medaļu – septiņas – izcīnīja Siguldas novada badmintonisti (skat. 9.tabulu).
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9.tabula. Siguldas novada sportistu sasniegumi Latvijas IV ziemas olimpiādē 2016.gadā
Sportists
Kristaps Jānis Gulbis
Teodors Kerimovs
Kristaps Jānis Gulbis
Monika Radovska
Jekaterina Romanova
Guntis Lavrinovičs
Jekaterina Romanova
Kristaps Kalniņš
Jekaterina Romanova
Kristaps Kalniņš
Guntis Lavrinovičs
Līga Ārniece
Anatolijs Tarasovs
Andris Cāns
Vineta Ruka

Disciplīna
vīriešu dubultpēle badmintonā

Izcīnītā vietā
1.vieta

vīriešu vienspēle badmintonā
sieviešu dubultspēle badmintonā

2.vieta
2.vieta

jauktā dubultspēle badmintonā

2.vieta

vīriešu vienspēle badmintonā
sieviešu vienspēle badmintonā
vīriešu dubultspēle badmintonā

3.vieta
3.vieta
3.vieta

orientēšanās jauktā stafete

3.vieta

golfs

3.vieta

Veterānu sports
Pieaugušo sports ietver arī veterānu sportu. Katram sporta veidam vecums, kas atļauj startēt veterānu
grupās, ir atšķirīgs. Siguldas novadā veterāni ir aktīvi pludmales volejbolā, orientēšanās sportā, futbolā
un citos sporta veidos. Siguldas novada pašvaldība atbalsta veterānu dalību Latvijas Veterānu – senioru
savienības sporta spēlēs. Veterāni ir aktīvi dalībnieki arī citos sporta pasākumos Siguldas novadā.
Gandrīz ikvienas sacensības iekļauj arī veterānu grupas – dažādas skriešanas sacensības, distanču
slēpošanā un kalnu slēpošanā, pludmales volejbolā u.c.

Sports invalīdiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Siguldas novadā, tāpat kā visā Latvijā, tiek organizēti pasākumi iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.
Dienas centrā tiek organizētas dažāda veida nodarbības, tai skaitā vingrošanas, Siguldas novadā aktīvi
darbojas Invalīdu sporta atbalsta grupa, biedrība „Cerību spārni”. Eiropas Sociālā fonda projektu
Nr.9.2.4.2/16/I/018 „Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros Siguldas Sporta centrā 2 reizes mēnesī tiek
organizētas nodarbības trenažieru zālē un peldbaseinā.
No 2004. gada Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Dienas centrs, sadarbībā ar Sporta pārvaldi,
katru gadu organizē Siguldas novada sociālajā jomā darbojošos NVO sporta dienu „Veselā miesā vesels
gars”. Pasākuma mērķis – motivēt vairāk pievērsties sporta aktivitātēm, kas uzlabo gan veselību, gan
garastāvokli, kā arī veicināt sabiedrisko organizāciju sadarbību, veselīgi sportojot. Pasākumā regulāri
piedalās vairāk kā 200 dalībnieki.
Siguldas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu sportistu dalībai starptautiskā sporta nometnē un
atsevišķu sportistu dalībai starptautiskajās sacensībās Latvijas izlases sastāvā.
Siguldas novada sporta infrastruktūra ir kļuvusi pieejamāka cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ņemot
vērā dažādu infrastruktūras objektu būvniecību, kur ievērotas vides pieejamības prasības.

Novērtējums un secinājumi
Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes laikā organizētajā iedzīvotāju
aptaujā un, vadoties pēc darba grupu rezultātiem, tika noteiktas Siguldas novada tautas un amatieru
sporta stiprās un vājās puses.
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Stiprās puses:
o

Liels organizāciju un biedrību skaits, kas veicina sporta jomas attīstību novadā.

o

Dažādu sporta veidu pieejamība iedzīvotāju sporta aktivitātēm un aktīvajai atpūtai.

o

Atbalsts pieaugušo sportam caur pasākumu organizēšanu un sporta bāžu izmantošanu
pasākumiem, informācijas ievietošanu pašvaldības mājas lapā.

o

Pašvaldība atbalsta pieaugušo komandu dalību Latvijas olimpiādēs, Veterānu sporta spēlēs un
Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sporta pasākumos, kā arī veterānu dalību Latvijas
un Vidzemes reģiona čempionātos, pārstāvot Siguldas novadu.

o

Pašvaldība atbalsta sportistu ar invaliditāti dalību starptautiskajās sacensībās Latvijas izlases
sastāvā un Latvijas čempionātos.

o

Daudz sporta pasākumu, kas paredzēti dažādām vecuma grupām – gan bērniem un jauniešiem,
gan pieaugušajiem, gan veterāniem.

o

Dažāda veida bezmaksas sporta nodarbības iedzīvotajiem, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti un
senioriem.

Vājās puses:
o

Maz attīstīts sports cilvēkiem ar invaliditāti un veterānu sports.

o

Nepietiekama informācijas apmaiņa sporta un ar sportu saistītu organizāciju starpā.

o

Siguldas pilsētas stadiona kvalitāte un piemērotība nodarbībām cilvēkiem ar invaliditāti.

o

Nepilnvērtīga dabas taku un kalnu divriteņu maršrutu norāžu sistēma.

Nepieciešamās darbības un iespējamie risinājumi:
o

Turpināt atbalstīt pieaugušo sportu.

o

Veicināt veterānu sportu.

o

Veicināt sportu cilvēkiem ar invaliditāti.

o

Aktivizēt sadarbību un informācijas apmaiņu sporta un ar sportu saistītu organizāciju starpā.

o

Attīstīt sporta infrastruktūru, tai skaitā brīvpieejas, lai tā būtu pieejama iedzīvotājiem aktīva
dzīvesveida īstenošanai.

o

Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi pilnveidot dabas taku un kalnu divriteņu maršrutus.

6. AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS
Siguldas novada sportistu sasniegumi
Siguldas novada sportisti un komandas ar panākumiem piedalās sacensībās dažādos sporta veidos
Latvijā un pasaulē. Siguldas novada pašvaldība ir finansiāli atbalstījusi daudzu siguldiešu dalību
starptautiskās sacensībās un treniņnometnēs, kā arī Siguldas novada sportistu startus Eiropas un
Pasaules līmeņa sacensībās, kas sekmējušies ar izciliem rezultātiem.
Olimpiskajās spēlēs kopš 1992.gada no Siguldas novada ir piedalījušies 21 sportisti, no kuriem 10
sportisti piedalījās 2014. gada Soču un 10 sportisti – 2018.gada Phjončhanas olimpiskajās spēlēs
(skat.10.tabulu).
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10.tabula. Sportisti no Siguldas novada, kuri piedalījušies olimpiskajās spēlēs
Sporta veida
Kamaniņu sports

Vārds, uzvārds
Roberts Suharevs

Frīstails, moguls
Bobslejs

Normunds Aplociņš
Jānis Elsiņš

Kamaniņu sports
Kamaniņu sports
Kalnu slēpošana

Jurita Šnitko
Māris Lēģeris
Ivars Ciaguns

Bobslejs

Intars Dīcmanis

Gads, notikuma vieta
1992. Albertvilla
1994. Lillehammere
1998. Nagano
1992 Albertvilla
1998. Nagano
1998. Nagano
1998. Nagano
1998. Nagano
2002. Soltleiksitija
2006. Turīna
2002. Soltleiksitija
2006. Turīna

Kamaniņu sports

Maija Tīruma

Skeletons

Tomass Dukurs

Skeletons

Martins Dukurs

Kalnu slēpošana
Bobslejs
(četrinieki)

Renārs Doršs
Mihails Arhipovs

Kamaniņu sports

Juris Šics

2002. Soltleiksitija
2006. Turīna
2010. Vankuvera
2002. Soltleiksitija
2006. Turīna
2010. Vankuvera
2014. Soči
2018. Phjončhana
2006. Turīna
2010. Vankuvera
2014. Soči
2018. Phjončhana
2006. Turīna
2006. Turīna
2010. Vankuvera
2006. Turīna
2010. Vankuvera
2014. Soči
2018. Phjončhana

Kamaniņu sports

Andris Šics

2006. Turīna
2010. Vankuvera
2014. Soči
2018. Phjončhana

Kamaniņu sports

Inārs Kivlenieks

2014. Soči
2018. Phjončhana

Izcīnītā vieta
11.vieta - 2niekos
11.vieta - 2niekos
13.vieta - 2niekos
34.vieta
5.vieta - 2niekos
6.vieta - 4 niekos
22.vieta
17.vieta 2niekos
34.vieta
25.vieta
52.vieta
13.vieta - 2niekos
12.vieta - 4niekos
20.vieta - 2niekos
21.vieta - 4niekos
18.vieta
17.vieta
9.vieta
21.vieta
treneris
4.vieta
4. vieta
5.vieta
7.vieta
2.vieta
2. vieta
4.vieta
46.vieta
21.vieta
11.vieta
7.vieta
2.vieta
3. vieta
3.vieta stafetē
6.vieta
6.vieta stafetē
7.vieta
2.vieta
3. vieta
3.vieta stefetē
6.vieta
6.vieta stafetē
16. vieta
20.vieta
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Sporta veida
Kamaniņu sports
Kamaniņu sports

Vārds, uzvārds
Kristaps Mauriņš
Ulla Zirne

Gads, notikuma vieta
2014. Soči
2014. Soči
2018. Phjončhana

Skeletons

Lelde Priedulēna

Kalnu slēpošana

Lelde Gasūna

2014. Soči
2018. Phjončhana
2014. Soči
2018. Phjončhana

Bobslejs
(četrinieki)

Jānis Strenga

2014. Soči
2018. Phjončhana

Kamaniņu sports

Arturs Dārznieks

2018. Phjončhana

Izcīnītā vieta
21. vieta
18. vieta
12.vieta
6.vieta stafetē
14. vieta
7. vieta
31.vieta - slaloms
43. vieta - milzu slaloms
37.vieta - slaloms
2.vieta
3.vieta divniekos
5.vieta četriniekos
24.vieta

Siguldiešu ieguldījums sportā ik gadu ir novērtēts arī „Latvijas gada balvas sportā” pasniegšanas
ceremonijās.
o

2010. gadā, 2011. gadā, 2013. gadā, 2014. gadā., 2015. gadā – Gada labākais sportists – Martins
Dukurs;

o

2013. gadā – Gada labākais treneris – Dainis Dukurs;

o

2014. gadā – Latvijas komanda individuālajos sporta veidos: Oskars Melbārdis/Daumants
Dreiškens/Arvis Vilkaste/Jānis Strenga;

o

2015. gadā – Latvijas komanda individuālajos sporta veidos: Oskars Melbārdis/Daumants
Dreiškens/Arvis Vilkaste/Jānis Strenga.

Novērtējums un secinājumi
Pamatojoties uz aptaujas un darba grupu rezultātiem tika noteiktas Siguldas augsto sasniegumu sporta
stiprās un vājās puses.

Stiprās puses:
o Siguldas novada sportistu atpazīstamība Latvijā un pasaulē.
o Augsto sasniegumu sporta veicināšana un atbalsts, piešķirot finansējumu treniņprocesam un
dalībai starptautiska mēroga sacensībās un naudas balvas par augstiem sasniegumiem sportā.
o Starptautiska mēroga sporta pasākumu norise Siguldā.

Vājās puses:
o Bobsleja un kamaniņu trase nav piemērota bobsleja četrinieku ekipāžām.
o Fischer slēpošanas centram nepieciešams pagarināt slēpošanas trases garumu.
o Siguldā nav snovparka snovbordistu pilnvērtīga treniņprocesa nodrošināšanai.
o Siguldā nav pieejama sportistu medicīniskā kontrole un uzraudzība.
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Nepieciešamās darbības un iespējamie risinājumi:
o

Bobsleja un kamaniņu trases rekonstrukcija, lai tajā varētu startēt arī bobsleja četrinieku ekipāža.

o

Fischer slēpošanas trases pagarināšana un citu saistīto pakalpojumu attīstīšana, tai skaitā arī
ārpus slēpošanas sezonas.

o

Siguldas pilsētas stadiona rekonstrukcija.

o

Snovparka izveidošana.

o

Izveidot sportistu medicīniskās kontroles un uzraudzības struktūru.

7. SPORTA PASĀKUMI
Sporta pasākumu apraksts
Tradicionāli Siguldā tiek organizēti dažādi starptautiska un nacionāla mēroga sporta pasākumi. Vidēji
gadā Siguldas novadā notiek ap 200-250 dažāda mēroga sporta pasākumi, par kuriem informācija
pieejama www.sigulda.lv vietnē sadaļā Sports.
Siguldas novada pašvaldībai ir apstiprināti iekšējie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā Siguldas novada
pašvaldības domes Attīstības, tūrisma un sporta komiteja piešķir finansējumu sporta veidiem un sporta
pasākumu organizēšanai Siguldas novadā. Uz sporta pasākumu organizēšanas finansējumu var
pretendēt biedrības, nodibinājumi un kapitālsabiedrības, kurās Siguldas novada pašvaldība ir kapitāla
daļu turētāja. Noteikumi nosaka kritērijus sporta pasākumu izvērtēšanai, kur, iegūstot punktu skaitu,
pasākums iekļaujas kādā no pasākumu kategorijām (A, B vai C), saskaņā ar kurām tiek piešķirts
finansējums (skat. 11.tabulu).
Sporta pasākumu vērtēšanas kritēriji ir sekojoši:
o

Pasākuma unikalitāte,

o

Pasākuma tradicionalitāte Siguldas novadā,

o

Pasākuma ilgums,

o

Pasākuma norises biežums Siguldas novadā,

o

Pasākuma rīkošanas tiesības,

o

Pasākuma organizators,

o

Pasākuma mērķauditorija,

o

Pasākuma dalības maksas,

o

Dalībnieku skaits,

o

Ārvalstu dalībnieku skaits,

o

Pasākums nodrošina Siguldas novada publicitāti,

o

Pasākums attiecināms uz kādu no Siguldas novada prioritārajiem sporta veidiem.
11.tabula. Sporta pasākumu kategorijas

Pasākuma kategorija

Punkti

Finansējums pasākumam EUR gadā

A

30 un vairāk

Līdz 25 000

B

23 - 29

Līdz 3000
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C

Līdz 22

Līdz 1000

Sporta pārvaldes organizētie pasākumi.
Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes organizēto pasākumu galvenais mērķis ir veicināt
iedzīvotāju aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Dalība Sporta pārvaldes organizētajos pasākumos ir bez
maksas. Divas reizes gadā – pavasarī un rudenī, Sporta pārvalde organizē Veselības un sporta nedēļu,
kuras laikā iedzīvotajiem tiek piedāvātas dažādas fizisko aktivitāšu nodarbības, lekcijas par dažādām
veselības veicināšanas tēmām, meistarklases u.c. aktivitātes. Veselības un sporta nedēļas ietvaros
notiek arī Veselības diena, kuras laikā iedzīvotāji var konsultēties ar ārstiem-speciālistiem un veikt
eksprestestus. Lieldienās un Ziemassvētkos tradicionāli tiek organizēts volejbola turnīrs, bet ziemā ar
dažādās aktivitātēm tiek atzīmēta Starptautiskā Sniega diena.

Pēdējo trīs gadu (2015.-2017.gads) nozīmīgākie sporta pasākumi Siguldas novadā.
Daudzi sporta pasākumi ir ikgadēji un pulcē lielu dalībnieku skaitu:
o

Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciens;

o

SEB kalnu divriteņu maratons;

o

Kamaniņu sports, bobslejs, skeletons – starptautiska mēroga sacensības, kas notiek Bobsleja un
kamaniņu trasē „Sigulda”;

o

32.FIL Pasaules junioru čempionāts un Pasaules kausa posms kamaniņu sportā;

o

IBSF Pasaules junioru čempionāts skeletonā;

o

Siguldas pusmaratons;

o

FIS Baltijas kauss kalnu slēpošanā;

o

UCI MTB XCO krosa sacensības „Sigulda Cup”;

o

Siguldas kalnu maratons;

o

„Siguldas kauss”– tradicionālas kalnu slēpošanas un snovborda sacensības.

o

Orientēšanās sacensības „Siguldas kauss”, A2 stafetes un „Siguldas rudens”, kurās var piedalīties
ikviens, startējot savam vecumam un meistarībai atbilstošā grupā;

o

Tautas slēpojums „Sigulda”;

o

Visa gada garumā notiek dažādi sporta spēļu turnīri – Livonijas kauss pludmales volejbolā, Siguldas
novada turnīrs basketbolā, ELVI kauss basketbolā, Siguldas novada sporta spēles dažādos sporta
veidos, kuros piedalīties tiek aicināti ikviens Siguldas novada iedzīvotājs. Novada svētku ietvaros
notiek Ģimeņu sporta diena, kā arī sabiedrisko organizāciju sporta diena.

2018. gadā Siguldā plānoti 49.FIL Eiropas čempionāts un Pasaules kausa 9.posms kamaniņu sportā,
IBSF Pasaules kausa posms bobslejā un skeletonā, Pasaules čempionāts orientēšanās sportā, Eiropas
meža darbinieku čempionāts orientēšanās sportā, FIS Baltijas kauss kalnu slēpošanā, Latvijas
riteņbraucēju 28. Vienības brauciens un 2.Retro brauciens, 8. Siguldas pusmaratons u.c.

Sportistu godināšanas pasākumi
Kā īpašs sporta pasākums jāizceļ „Siguldas novada Gada balva sportā”, kur apbalvojumus augsto
sasniegumu sporta, bērnu un jauniešu sporta, kā arī tautas sporta kategorijās saņem labākie Siguldas
novada sportisti, sporta skolotāji, treneri un citi sporta jomas darbinieki un organizācijas. Balvu
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ieguvējus katrā nominācijā nosaka Siguldas novada iedzīvotāji un īpaši izveidota komisija, novērtējot
kandidātu sasniegumus ik gadu.
Konkursa nominācijas pēdējos gados ir šādas:

Augsto sasniegumu sports
kategorijā
•Gada sportists
•Gada sportiste
•Gada treneris
Amatieru un tautas sporta
kategorijā
•Gada sportists
•Gada sportiste
•Gada komanda

Bērnu un jauniešu sporta
kategorijā
•Gada jaunais sportists
•Gada jaunā sportiste
•Gada komanda
•Gada treneris

Neatlaidība sportā

Aktīvākā sporta
organizācija

Gada sporta pasākums

Mūža ieguldījums sportā

43

Regulāri tiek organizēta sportistu sagaidīšanas un pieņemšanas pēc dalības olimpiskajās spēlēs un
Latvijas olimpiādēs.

Novērtējums un secinājumi
Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes ietvaros tematiskajā darba grupā
„Sporta nozares attīstība” (05.04.2017.) tika apskatītas un vērtētas sporta un aktīvās atpūtas
aktivitātes, veselīgs dzīvesveids. Ar tematiskās darba grupas rezultātiem var iepazīties Pielikumā Nr.1.
„Iedzīvotāju aptaujas un darba grupas rezultāti par sporta pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību”.
Pamatojoties uz aptaujas un darba grupu rezultātiem tika noteiktas Siguldas novada sporta pasākumu
sporta stiprās un vājās puses.

Stiprās puses:
o

Daudz un dažādi sporta pasākumi - dažādām mērķauditorijām, dažāda mēroga.

o

Siguldas novada pašvaldības atbalsts sporta pasākumu organizēšanā sporta organizācijām.

o

Sadarbība ar sporta federācijām un klubiem pasākumu organizēšanā.

o

Pieredze starptautisku sporta pasākumu organizēšanā.

o

Ir izstrādāti kritēriji sporta pasākuma novērtēšanai, kas atsaucas uz atbalsta finansējuma
lielumu.

o

Ir sporta pasākumi, kas veicina Latvijas un Siguldas atpazīstamību starptautiskā mērogā.

o

Ir sporta pasākumi bez dalības maksām, kas veicina sporta publicitāti un dalībnieku
iesaistīšanos sporta aktivitātēs.

o

Informācija par sporta pasākumiem www.sigulda.lv, Siguldas novada ziņās, sociālajos tīklos.

o

Siguldas novada iedzīvotājiem vai noteiktām iedzīvotāju grupām ir iespēja saņemt atlaides
dalībai tautas sporta pasākumos, kas tiek organizēti ar Siguldas novada pašvaldības atbalstu.

Vājās puses:
o

Lielajā sporta pasākumu piedāvājumā reizēm grūti orientēties.

o

Pasākumu pārklāšanās.

o

Ne vienmēr pasākuma organizatori ievēro LR normatīvos aktus par pasākumu organizēšanu.

o

Sporta pasākumu organizēšanas uzliktie ierobežojumi Siguldas iedzīvotājiem (ielu slēgšanas).

o

Nepilnvērtīga statistika par sporta pasākumiem Siguldas novadā.

Nepieciešamās darbības un risinājumi:
o

Turpināt atbalstīt sporta pasākumu organizēšanu Siguldas novadā.

o

Pasākumu organizatoriem iesniegt gada pasākumu plānus, laicīgi informēt par izmaiņām
pasākumu norisē.

44

II STRATĒĢISKĀ DAĻA

8. STRATĒĢISKĀS DAĻAS STRUKTŪRA
Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2018.–2024. gadam Stratēģiskajā daļā ir
definēta sporta un aktīvās atpūtas attīstības vīzija, prioritātes un mērķi, definējot un nosakot
uzdevumus un konkrētas rīcības to īstenošanai.
Konkrētu pasākumu (rīcību) kopums noteikto uzdevumu īstenošanai iekļauts Rīcības plānā.
Stratēģiskā daļa izstrādāta, ņemot vērā dažāda līmeņa plānošanas dokumentu un esošās situācijas
analīzi, iedzīvotāju aptaujas, kas tika organizēta Siguldas attīstības programmas 2018.-2024.gadam
izstrādes laikā, rezultātus, darba grupu rezultātus un secinājumus.
Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija definē ilgtermiņa redzējumu un prioritātes novada
attīstībai, savukārt Siguldas novada Attīstības programma 2018.-2024. gadam definē vidēja termiņa
stratēģiskos uzstādījumus, nosaka rīcības un aktivitātes. Sporta un aktīvās atpūtas attīstības
stratēģija un rīcību plāns, kurš ir detalizētāks un konkrētāks, salīdzinot ar Siguldas novada Attīstības
programmu, ir instrumenti kopējo novada attīstības stratēģisko mērķu un uzdevumu realizācijai.
13.attēls. Siguldas novada pašvaldības plānošanas dokumentu hierarhija
Siguldas
novada
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģija
2013.2038.gadam
nosaka
ilgtermiņa
mērķus,
prioritātes un
ekonomisko
specializāciju

Siguldas novada
Attīstības
programma
2018.2024.gadam

Nozaru
plānošanas
dokumenti

nosaka vidēja
termiņa mērķus,
uzdevumus un
rīcības

definē konkrētās
nozares
stratēģisko
attīstību

(3-7 gadi)

Iestādes
stratēģija/
rīcības plāns
(1-7 gadi)
darbību
uzskaitijums, kas
tiek virzīts uz
nozares
plānošanas
dokumentā
noteikto mērķu
sasniegšanu
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9. SIGULDAS NOVADA SPORTA NOZARES VĪZIJA, PRIORITĀTES,
MĒRĶI, UZDEVUMI
Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā novada attīstības vīzija ir:

„Siguldas novads – Latvijas dabas pērle ar teicamu dzīves kvalitāti, attīstītu tūrismu,
sportu, izglītību un kultūru”.
Tā ir vieta ar:
o

unikālu dabas un kultūrvēstures mantojumu;

o

augstu dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējām ikvienam;

o

visplašākajām tūrisma un aktīvās atpūtas iespējām;

o

attīstītu ziemas sporta infrastruktūru;

o

kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību mūža garumā;

o

bagātu un daudzveidīgu kultūrvidi.

Kontekstā ar Siguldas novada attīstības vīziju Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas nozares
attīstības vīzija ir:

Siguldas novads - starptautiskas un nacionālas nozīmes ziemas sporta centrs ar attīstītu
un ikvienam novada iedzīvotājam un viesim pieejamu sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūru, daudzveidīgiem, veselību veicinošiem sporta un aktīvās atpūtas
pasākumiem, bērnu un jauniešu sportu.
Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–2024. gadam stratēģiskie mērķi (SM) ir:
o

SM1: Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu
satiksmes, publiskās telpas un vides infrastruktūru.

o

SM2: Ekonomisko aktivitāti veicinoša vide un daudzveidīga saimnieciskā darbība.

Abi šie mērķi ietver ar sporta nozari saistītu aktivitāšu realizēšanu, sporta infrastruktūras un
pakalpojumu attīstību un pilnveidošanu.
Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam definētajā ekonomiskajā
specializācijā kā būtiskākais minēts ar sportu un aktīvo atpūtu saistīts ekonomiskās attīstības
virziens.
Vadoties pēc Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–2024. gadam sporta un aktīvās atpūtas
nozarei izvirzītajiem uzdevumiem, par galveno prioritāti tiek noteikta:
IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBA, kas sporta un aktīvās atpūtas jomā raksturojas ar sekojošo:
o

dzīve kvalitatīvā vidē - attīstīta un ikvienam pieejama sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūra;

o

bērnu un jauniešu vispusīga fiziskās sagatavotības veicināšana;

o

plašs fizisko aktivitāšu iespēju piedāvājums, veselību veicinoša un aktīva dzīvesveida
popularizēšana.
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Saskaņā ar Siguldas novada Attīstības programmu, Stratēģijā noteikti sekojoši mērķi:
o

M1 Attīstīt sporta un veselīga dzīvesveida aktivitāšu daudzveidību un paaugstināt
to kvalitāti;

o

M2 Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.

Stratēģiskā daļa izstrādāta, ņemot vērā Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģiju
2016.-2020.gadam, kas paredz mūsdienīgu, pieejamu izglītības iestāžu infrastruktūru (ietverot
arī saistītās sporta infrastruktūras pilnveidošanu), kā arī pilnvērtīgas un attīstību veicinošas
brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Uzdevumi ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto attīstības virzienu un
prioritātes sasniegšanai.
12.tabula. Mērķi un uzdevumi
Mērķis
M1 Attīstīt sporta un
veselīga dzīvesveida
aktivitāšu
daudzveidību un
paaugstināt to
kvalitāti

M2 Pilnveidot sporta
un aktīvās atpūtas
infrastruktūru un
materiāli tehnisko bāzi

Uzdevumi
U1.

Siguldas kā starptautiskas un nacionālas nozīmes sporta
centra aktivitāšu nodrošināšana

U2.

Nacionāla un vietēja mēroga sporta pasākumu
organizēšana dažādām mērķa grupām, izvērtējot to
kvalitāti, unikalitāti un ilgtspējību

U3.

Visiem novada bērniem un jauniešiem pieejamu sporta
aktivitāšu nodrošināšana

U4.

Augstu sasniegumu sporta veicināšana

U5.

Sporta, veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšana un
publicitāte

U6.

Ziemas
sporta
bāžu
attīstība,
labiekārtošana,
infrastruktūras izveides veicināšana un starpsezonas
pakalpojumu pilnveidošana

U7.

Siguldas Sporta centra materiāli tehniskās bāzes attīstīšana
piedāvājuma paplašināšanai

U8.

Siguldas novada izglītības iestāžu sporta infrastruktūras un
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana

U9.

Daudzpusīgas, iedzīvotājiem un viesiem pieejamas sporta
un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstīšana un uzlabošana
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10.
Nr.

RĪCĪBAS PLĀNS
Rīcība

Sasniedzamie rezultāti

Atbildīgie izpildītāji
un sadarbības
partneri

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi un
avoti

M1 Attīstīt sporta un veselīga dzīvesveida aktivitāšu daudzveidību un paaugstināt to kvalitāti
U1 Siguldas kā starptautiskas un nacionālas nozīmes sporta centra aktivitāšu nodrošināšana
R1.

R2.

Sekmēt
starptautisku
sporta
sacensību norisi Siguldā, sniedzot
finansiālu, organizatorisku un cita
veida atbalstu

Atbalstīta starptautiska mēroga sporta sacensību un
citu starptautisku sporta pasākumu norise.

AAttīstīt ideju par interaktīva ziemas
sporta veidu muzeja izveidi

Apzinātas iespējas interaktīva muzeja izveidei Siguldas
novadā.

Veikti nepieciešamie sagatavošana darbi, lai veicinātu
2026. gada Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja,
skeletona un kamaniņu sporta sacensību norisi
Siguldā.

LOK, IZM, NVO, BKT,
SNP, P/A “Siguldas
Attīstības aģentūra”,
Sporta pārvalde, SIA
“Siguldas Sporta
serviss”
SIA “Siguldas Sporta
serviss”, Sporta
pārvalde

Pastāvīgi

Pašvaldības, valsts
budžets, SIA
“Siguldas Sporta
serviss”, federācijas

2019.-2024.

Pašvaldības
budžets, SIA
“Siguldas Sporta
serviss”

U2 Nacionāla un vietēja mēroga sporta pasākumu organizēšana dažādām mērķa grupām, izvērtējot to kvalitāti, unikalitāti un ilgtspējību
R3.

Veicināt iedzīvotāju iesaisti sporta
aktivitātēs, organizēt tradicionālus
un jaunus nacionāla un vietēja
mēroga sporta, veselīga un aktīva
dzīvesveida pasākumus dažādām
mērķu grupām

Palielināta iedzīvotāju aktivitāte sporta pasākumos un
piesaistīta plašāka mērķauditorija Siguldas novada
pasākumos no visas valsts.

Sporta pārvalde,
NVO, SIA “Siguldas
Sporta serviss”

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, NVO,
pasākumu
atbalstītāji

Nr.

R4.

Rīcība

Sasniedzamie rezultāti

Atbildīgie izpildītāji
un sadarbības
partneri

Pilnveidot
sporta
pasākumu
izvērtēšanas kritērijus, atbilstoši
novada sporta infrastruktūras
attīstībai un pasākuma ilgtspējībai,
sniegt atbalstu nacionāla un vietēja
mēroga
sporta
pasākumu
organizēšanai

Pilnveidoti sporta pasākumu kritēriji, sniegts atbalsts
sporta pasākumu organizēšanai atbilstoši pasākumu
izvērtēšanas kritērijiem.

Sporta pārvalde,
pasākumu
organizatori

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi un
avoti

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

Sporta pārvalde,
Izglītības iestādes

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, ES fondi

Izglītības pārvalde,
Sporta pārvalde, PII

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, ES fondi

Nodrošināta
līdzfinansēto
sporta
pasākumu
izvērtēšana un atgriezeniskās saites saņemšana.

U3 Visiem novada bērniem un jauniešiem pieejamu sporta aktivitāšu nodrošināšana
R5.

Nodrošināt papildus veselības un Tiek organizētas papildus ārpusstundu nodarbības
fiziskās
attīstības
sekmējošas distanču slēpošanā, peldēšanā un citos sporta veidos
aktivitātes izglītības iestādēs un to izglītības iestāžu audzēkņiem.
audzēkņiem
Tiek organizētas vingrošanas nodarbības pirmskolas
izglītības iestādēs bērnu stājas attīstībai.
Vispārizglītojošās skolās nodrošinātas ne mazāk kā 3
sporta nodarbības nedēļā.

Izglītības pārvalde,
vispārējas izglītības
iestādes

2018.-2024.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

Regulāri veikti bērnu un jauniešu stājas un citu
medicīnisko un fizisko rādītāju novērtējumi.

Izglītības iestādes,
SIA “Siguldas Sporta
serviss”

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, vecāku
līdzfinansējums

Organizētas kvalitatīvas, inovatīvas starpskolu
sacensības, iesaistot ikvienu izglītības iestādes
audzēkni.

Siguldas Sporta
skola, vispārējās
izglītības iestādes

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets
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Nr.

R6.

Sasniedzamie rezultāti

Atbildīgie izpildītāji
un sadarbības
partneri

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi un
avoti

Organizēti izglītības iestāžu iekšējie sporta pasākumi.

Izglītības iestādes

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

Atbalstīta izglītības iestāžu audzēkņu dalība tautas
sporta pasākumos.

Izglītības iestādes,
Sporta pārvalde

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

Atbalstīt bērnu un jauniešu mācību- Izglītības iestādēs nodrošinātas interešu izglītības
treniņu procesu interešu izglītībā programmas sportā atbilstoši infrastruktūrai.
sportā izglītības iestādes un
biedrībās

Izglītības iestādes

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, vecāku
līdzfinansējums

Sporta pārvalde

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

skolas Paplašinātas
profesionālās
ievirzes
sportā
programmas saskaņā ar Siguldas Sporta skolas
attīstības plānu.

Siguldas Sporta skola

2018.-2020.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

Ieviestas jaunas profesionālās ievirzes sportā un
interešu izglītības apmācību programmas saskaņā ar
Siguldas Sporta skolas attīstības plānu.

Siguldas Sporta skola

2018.-2020.

Pašvaldības
budžets, valsts
mērķdotācija

2019.-2020.

Pašvaldības budžets

2019.-2024.

Pašvaldības budžets

Rīcība

Piešķirts finansējums bērnu un jauniešu treniņprocesa
un dalībai sacensībās nodrošināšanai atbilstoši
noteikumiem.
R7.

Attīstīt Siguldas
darbību

Sporta

Izveidota medicīniskā personāla štata vienība
atbilstoši akreditācijas ekspertu komitejas ziņojumam.
R8.

Attīstīt Siguldas pilsētas vidusskolas Nodrošināti nepieciešamie cilvēkresursi un materiāli
Sporta klases projektu
tehniskā bāze pilnvērtīgai Sporta klases mācību
procesa un ārpusstundu aktivitāšu norisei.

Siguldas Sporta skola

Siguldas pilsētas
vidusskola, Siguldas
Sporta skola
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Nr.

Rīcība

Sasniedzamie rezultāti

R9.

Atbalstīt bērnu
nometņu norisi

un

jauniešu Piešķirts finansējums bērnu un jauniešu nometņu
organizēšanai, kuras piedāvā sporta, veselīga un aktīva
dzīvesveida aktivitātes.

R10.

Organizēt
sporta
speciālistu
izglītošanas, profesionālās darbības
pilnveidošanas
un
pieredzes
apmaiņas pasākumus, kā arī
veicināt jaunu pedagogu piesaisti
un attīstīt iestāžu sadarbību

Atbildīgie izpildītāji
un sadarbības
partneri
Izglītības pārvalde,
izglītības iestādes,
NVO, citi nometņu
organizatori

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi un
avoti

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, NVO, ES
fondi

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, ES fondi,
NVO

Nodrošināta efektīva sporta pedagogu nodarbinātība,
piesaistot papildus pedagogus un īstenojot sadarbību
iestāžu starpā.

Sporta pārvalde,
Izglītības pārvalde,
izglītības iestādes,
Siguldas Sporta
skola, NVO, SIA
“Siguldas Sporta
serviss”

Attīstīt atbalsta sistēmu jaunajiem Izveidota atbalsta sistēma jaunajiem sportistiem
talantīgajiem un mērķtiecīgiem efektīva mācību-treniņprocesa un vispārējās izglītības
jauniešiem
nodrošināšanai.

Vispārējās izglītības
iestādes, Sporta
pārvalde

2019.-2021.

Pašvaldības budžets

Radīta naudas balvu sistēma bērniem un jauniešiem
par augstiem sasniegumiem Latvijas Republikas
līmenī.

Siguldas Sporta
skola, Sporta
pārvalde

2019.-2021.

Pašvaldības budžets

Atbalstīt augstu sasniegumu sportu Piešķirts ikgadējais finansējums Siguldas novada
un sportistus
sportistu treniņprocesa nodrošināšanai atbilstoši
noteikumiem.

Sporta pārvalde,
federācijas

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, LOK, LSFP

Nodrošināta sporta speciālistu profesionālās darbības
pilnveidošana, lai mērķtiecīgāk organizētu bērnu un
jauniešu sporta aktivitātes.

U4 Augstu sasniegumu sporta veicināšana
R11.

R12.

Piešķirtas naudas balvas un finansējums par augstiem
sasniegumiem sportā atbilstoši noteikumiem.
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Nr.

Rīcība

Sasniedzamie rezultāti

Atbildīgie izpildītāji
un sadarbības
partneri

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi un
avoti

2018.-2024.

SIA “Siguldas
Sporta serviss”

Attīstīta sadarbība ar LOK, LSFP.
U5 Sporta, veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšana un publicitāte
R13.

Attīstīt SIA “Siguldas Sporta serviss” Samazināta pasākumu un pakalpojumu sezonalitāte
sniegtos pakalpojumus
saskaņā ar SIA “Siguldas sporta serviss”
stratēģiju/rīcības plānu.

SIA “Siguldas Sporta
serviss”

2018.-2024.

Dažādoti un pilnveidoti sporta un aktīvās atpūtas
pakalpojumi saskaņā ar SIA “Siguldas sporta serviss”
stratēģiju/rīcības plānu .
Izveidota Sporta laboratorija Siguldas Sporta centrā.
R14.

Nodrošināt bezmaksas aktīva un Īstenotas veselību veicināšanas projekta “Esi vesels
veselīga brīvā laika pavadīšanas Siguldas novadā!” aktivitātes dažādām mērķa grupām:
iespējas
iedzīvotāju bezmaksas sporta un veselību veicinošās
nodarbības, bērnu un jauniešu fiziskās aktivitātes un
vingrošanas
nodarbības,
nometnes,
lekcijas,
nodarbības par veselības veicināšanas un slimību
profilakses tēmām, organizētas Veselības un sporta
nedēļas un Veselības dienas u.c. aktivitātes.

2018.-2019.
Sporta pārvalde,
Izglītības pārvalde,
Izglītības iestādes,
Sociālais dienests.

Piešķirts finansējums veselību veicinošām un slimību
profilakses aktivitāšu organizēšanai arī pēc projekta
realizācijas.
R15.

Atbalstīt
Siguldas
novada Piešķirts finansējums sportistu dalībai sacensībās
iedzīvotāju, tai skaitā senioru un atbilstoši noteikumiem.

2018.-2019.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi, komersanti

2020.-2024.

Sporta pārvalde

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets
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Nr.

Rīcība

Sasniedzamie rezultāti

Atbildīgie izpildītāji
un sadarbības
partneri

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi un
avoti

Sabiedrisko attiecību
pārvalde, Sporta
pārvalde, SIA
“Siguldas Sporta
serviss”, NVO, citi
aktivitāšu
organizatori

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

Sporta pārvalde,
Siguldas Sporta
skola, SIA “Siguldas
Sporta serviss”

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

cilvēku ar speciālām vajadzībām,
dalību sacensībās
R16.

Īstenot
sporta,
veselības Nodrošināta regulāra informācija sociālajos tīklos,
veicināšanas un aktīvās atpūtas pašvaldības informatīvajā izdevumā un interneta
pasākumu mārketinga aktivitātes
vietnē par plānotajiem pasākumiem un par
sasniegumiem.
Pilnveidota atbilstošo mērķauditoriju informēšanas
sistēma.

R17.

Popularizēt un godināt sportistu Organizēta augstu sasniegumu sporta pārstāvju
sasniegumus
godināšana un jauno sportistu sveikšana.
Izveidota īpaša slavas, sasniegumu, panākumu
popularizēšanas vieta Siguldas Sporta centrā.

2018.-2019.

SIA “Siguldas
Sporta serviss”

M2 - Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
U6 Ziemas sporta bāžu attīstība, labiekārtošana, infrastruktūras izveides veicināšana un starpsezonas pakalpojumu pilnveidošana
R18.

Attīstīt BKT, lai trase būtu pielāgota
Pasaules kausa bobslejā un
skeletonā sacensību organizēšanai,
nodrošinot atbilstību arī kamaniņu
sportam
un
apmeklētāju
komfortam

Starta un finiša zona pielāgota IBSF prasībām.

IZM, BKT

2018.-2019.

Īstenoti energoefektivitātes projekti.

2018.-2022.

Izstrādāts tehniskais projekts BKT pielāgošanai
bobsleja četrinieku ekipāžu braucieniem.

2021-2022.

Veikta BKT rekonstrukcija atbilstoši bobsleja četrinieku
ekipāžu braucieniem.

Valsts budžets, ES
fondi, BKT

2022.-2024.
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Nr.

R19.

Rīcība

Sasniedzamie rezultāti

Pilnveidot un modernizēt Siguldas Saskaņā ar SIA “Siguldas Sporta serviss” stratēģiju/
Pilsētas trases infrastruktūru un rīcības plānu pilnveidota tehniskā bāze (sniega
vissezonas pakalpojumus
ražošanas, trašu veidošanas, pacēlāju tehnika u.c.),
pagarinot infrastruktūras izmantošanas iespējas un
uzlabojot pakalpojumu kvalitāti.

Atbildīgie izpildītāji
un sadarbības
partneri

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi un
avoti

SIA “Siguldas Sporta
serviss”

2018.-2024.

Pašvaldības
budžets, SIA
“Siguldas Sporta
serviss”

SIA “Siguldas Sporta
serviss”, NVO

2018. – 2024.

Pašvaldības
budžets, SIA
“Siguldas Sporta
serviss”, ES fondu
līdzekļi, nevalstisko
organizāciju
finansējums

Saskaņā ar SIA “Siguldas Sporta serviss” stratēģiju/
rīcības plānu pilnveidota servisa ēkas un pakalpojumu
sniegšanas infrastruktūra.
Saskaņā ar SIA “Siguldas Sporta serviss” stratēģiju/
rīcības plānu veikta kalna auto/velo nobraucienu
trases izbūve Siguldas Pilsētas trasē.
R20.

Pilnveidot un modernizēt Fischer Saskaņā ar SIA “Siguldas
Slēpošanas centra infrastruktūru un rīcības plānu pilnveidota
uzlabot vissezonas pakalpojumus
tehniskā infrastruktūra,
izmantošanas iespējas
pakalpojumu kvalitāti.

Sporta serviss” stratēģiju/
Fischer Slēpošanas centra
pagarinot infrastruktūras
un uzlabojot sniegto

Uzlabota servisa ēkas un pakalpojumu sniegšanas
infrastruktūra.
Pagarināta slēpošanas trase un nodrošināts atbilstošs
tehniskais aprīkojums vismaz līdz 2,5 km, kas
nodrošina starptautisku sacensību rīkošanu.
Izveidots sniega deponēšanas laukums.
Izveidotas sporta un veselības takas pie Fischer
Slēpošanas centra.
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Nr.

Atbildīgie izpildītāji
un sadarbības
partneri

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi un
avoti

SIA “Siguldas Sporta
serviss”, NVO,
privātpersonas

2020.-2024.

ES fondi, NVO,
privātais
finansējums

SIA “Siguldas Sporta
serviss”

2018.-2024.

SIA “Siguldas
Sporta serviss”

Atjaunot un izveidot sporta Atjaunots Siguldas pilsētas stadions Ata Kronvalda ielā
laukumus pie vispārējās izglītības 7a (skrejceļš, sporta spēļu zona, vingrošanas zona u.c.).
iestādēm

Sporta pārvalde,
Teritorijas attīstības
pārvalde, SIA
“Siguldas Sporta
serviss”

2019.-2022.

Pašvaldības, ES
fondi

Uzbūvēts sporta laukums pie skolas ēkas Barona ielā
10.

Izglītības iestāde,
Sporta pārvalde,
Teritorijas attīstības
pārvalde

2021.-2023.

Pašvaldības, valsts
budžets, fondu
līdzekļi, Latvijas
futbola federācija

Rīcība

Sasniedzamie rezultāti
Uzlabots asfalta segums slēpošanas trasei.
Apzinātas iespējas un finansējums mini futbola
laukuma izveidei.

R21.

Izveidot Snow parku

Izveidots snow parks, kur izveidoti dažādi „slope style”
elementi.

U7 Siguldas Sporta centra materiāli tehniskās bāzes attīstīšana piedāvājuma paplašināšanai
R22.

Pilnveidot un modernizēt Siguldas Saskaņā ar SIA “Siguldas Sporta serviss” stratēģiju/
Sporta centra infrastruktūru un ar rīcības plānu uzlabots un papildināts sporta
to saistīto piedāvājumu
infrastruktūras piedāvājums (vieglatlētika, teniss,
bokss, basketbols, volejbols, ziemas sporta veidi u.c.).

U8 Siguldas novada izglītības iestāžu sporta infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
R23.
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Nr.

R24.

Rīcība

Sasniedzamie rezultāti

Atbildīgie izpildītāji
un sadarbības
partneri

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi un
avoti

Uzbūvēts sporta laukums pie Mores pamatskolas.

Izglītības iestāde,
Sporta pārvalde,
Teritorijas attīstības
pārvalde

2023.-2024.

Pašvaldības, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

Pilnveidots 1. pamatskolas sporta laukums.

Izglītības iestāde,
Sporta pārvalde,
Teritorijas attīstības
pārvalde

2023.-2024.

Pašvaldības, fondu
līdzekļi, federācijas

Izglītības iestāde,
Sporta pārvalde,
Teritorijas attīstības
pārvalde

2019.-2021.

Pašvaldības, ES
fondi

Uzbūvēta sporta zāle pie skolas ēkas Krišjāņa Barona
ielā 10.

Izglītības iestāde,
Sporta pārvalde,
Teritorijas attīstības
pārvalde

2021.-2023.

Pašvaldības, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

Atjaunota Krišjāņa Barona ielā 10 esošās skolas sporta
zāle.

Izglītības iestāde,
Sporta pārvalde,
Teritorijas attīstības
pārvalde

2022.-2024.

Pašvaldības, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

Izglītības iestāde,
Sporta pārvalde,

2022.-2024.

Pašvaldības, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

Atjaunot un izveidot vispārējās Uzbūvēta sporta zāle pie Laurenču sākumskolas.
izglītības iestāžu sporta zāles

Uzbūvēts sporta angārs pie Mores pamatskolas.
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Nr.

Rīcība

Atbildīgie izpildītāji
un sadarbības
partneri

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi un
avoti

Izglītības iestāde,
Sporta pārvalde,
Teritorijas attīstības
pārvalde

2023.-2024.

Pašvaldības, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

skolas Renovētas Siguldas Sporta skolas ģērbtuves, sanitārie
mezgli un inženiertehniskie tīkli (ventilācija, apkures
sistēma u.c.).

Izglītības iestāde,
Sporta pārvalde,
Teritorijas attīstības
pārvalde

2019.-2020.

Pašvaldības, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

Atjaunots segums pievedceļam Siguldas Sporta skolas
ieejai Gāles ielā 29.

Izglītības iestāde,
Sporta pārvalde,
Teritorijas attīstības
pārvalde

2020-2022.

Pašvaldības, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

Izbūvēts Siguldas Sporta skolas ieejas mezgls Gāles ielā
29.

Izglītības iestāde,
Sporta pārvalde,
Teritorijas attīstības
pārvalde

2020.-2022.

Pašvaldības, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

Izglītības iestāde

2018. – 2019.

Pašvaldības budžets

Sasniedzamie rezultāti

Teritorijas attīstības
pārvalde
Atjaunots Siguldas 1.pamatskolas sporta komplekss.

R25.

Attīstīt Siguldas
infrastruktūru

Sporta

Apstiprināts dienesta viesnīcas statuss.

U9 Daudzpusīgas, iedzīvotājiem un viesiem pieejamas sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstīšana un uzlabošana
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Nr.

Rīcība

Atbildīgie izpildītāji
un sadarbības
partneri

Sasniedzamie rezultāti

R26.

Veikt MTB trašu auditu, aktualizēt Veikts MTB trašu audits.
informāciju, pilnveidot esošās MTB
Labiekārtotas esošās MTB trases (norādes, marķējums
trases un veidot jaunas
u.c.).

R27.

Izveidot slidotavu Siguldas pilsētā

Izveidots vaļējs ledus laukums Siguldā.
Apzinātas iespējas izveidot slēgtu/daļēji
mākslīgā ledus laukumu Siguldā.

slēgtu

Izveidots slēgts/daļēji slēgts mākslīgā ledus laukums
Siguldā.

R28.

Pilnveidot un attīstīt brīvpieejas āra Izveidots āra trenažieru/ vingrošanas rīku laukums
sporta laukumus
Peltēs.

Izstrādāts Raiņa parka attīstības un labiekārtošanas
projekts, tai skaitā aktīvās atpūtas zonas.

Dabas aizsardzības
pārvalde, P/A
Siguldas Attīstības
aģentūra, SIA
“Siguldas Sporta
serviss”, Sporta
pārvalde, NVO
PA “Siguldas
Attīstības aģentūra”,
SIA “Siguldas Sporta
serviss” , Sporta
pārvalde, Teritorijas
attīstības pārvalde,
NVO,
privātpersonas
Teritorijas attīstības
pārvalde, Sporta
pārvalde
Teritorijas attīstības
pārvalde, P/A
“Siguldas Attīstības
aģentūra”, Sporta
pārvalde

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi un
avoti

2019.-2021.

SIA “Siguldas
Sporta serviss”,
pašvaldības, valsts
budžets

Katru gadu

Pašvaldības
budžets, SIA
“Siguldas Sporta
serviss”, NVP, ES
fondi, privātais
finansējums

2018.-2019.
2020.-2024.

2018.-2019.

Pašvaldības
budžets, ES fondi

2018.-2020.

Pašvaldības budžets
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Nr.

Rīcība

Sasniedzamie rezultāti

Atbildīgie izpildītāji
un sadarbības
partneri

Uzlabota bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu
infrastruktūra daudzdzīvokļu māju rajonos.

Teritorijas attīstības
pārvalde,
apsaimniekotāji

Pilnveidots Depo sporta laukums.

Uzlabota Siguldas peldvietas pie Gaujas un tajā
izvietoto pludmales volejbola laukumu infrastruktūra
un nodrošināta teritorijas sezonālā drošības
uzraudzība.

Teritorijas attīstības
pārvalde, Sporta
pārvalde

Teritorijas attīstības
pārvalde, Sporta
pārvalde, Pašvaldības
policija

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi un
avoti

2018.-2024.

Pašvaldības
budžets, ES fondi,
privātais sektors,
NVO

2019.-2021.

Pašvaldības
budžets, ES fondi,
privātais sektors,
NVO

2018.-2022.

Pašvaldības
budžets, ES fondi,
NVO
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11.

STRATĒĢIJAS IEVIEŠANA UN UZRAUDZĪBA

Uzraudzības sistēmas uzdevums ir nodrošināt sekmīgu Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas
stratēģijas 2018.–2024. gadam īstenošanu, kontroli un analīzi.
Stratēģijas ieviešanas uzraudzības procesā piedalās Rīcības plānā norādītās par aktivitāšu izpildi vai
projektu īstenošanu atbildīgās pašvaldības struktūrvienības un institūcijas. Koordinēšanas darbu visu
uzdevumu un projektu īstenošanā, ko paredz Stratēģija, veiks Siguldas novada pašvaldības Sporta
pārvalde. Rīcības plāna aktualizāciju, nemainot pārejās Stratēģijas daļas, ieteicams veikt pēc
nepieciešamības, pārskatot to statusu, iekļaujot jaunas rīcības un projektu idejas, kas atbilst
Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem.
Trīs gadus pēc Stratēģijas apstiprināšanas Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldei veic
Stratēģijas īstenošanas novērtēšanu un pārskatīšanu, apkopojot informāciju par ieviestajiem
projektiem, izpildītajiem uzdevumiem un to īstenošanas statusu.
Stratēģija tiks vērtēta gan pēc Rīcības plānā paredzēto aktivitāšu izpildes, gan arī noteiktajiem
indikatoriem prioritāšu un mērķu īstenošanai. Atskaiti par Stratēģijas ieviešanu izskata Attīstības,
tūrisma un sporta komitejā. Nepieciešamības gadījumā Stratēģija tiks aktualizēta, to mainot vai
papildinot ar jauniem projektiem vai aktivitātēm.
Stratēģijas rezultātu novērtēšanā tiek izmantoti gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie rādītāji.
Kvantitatīvie rādītāji:
o

Siguldas Sporta skolas audzēkņu skaits;

o

audzēkņu skaits ar sportu saistītās interešu izglītības nodarbībās;

o

Siguldas novada bērnu un jauniešu (vecumā 18 gadiem) skaits Siguldas novada sporta
biedrībās un citās organizācijās;

o

apmeklētāju skaits Siguldas Pilsētas trasē, Fischer Slēpošanas centrā un Siguldas
Sporta centrā;

Kvalitatīvie rādītāji:
o

iedzīvotāju sniegtais vērtējums aptaujās;

o

Siguldas novada sportistu panākumi sporta sacensībās.

Kvantitatīvo rādītāju dati tiek apkopoti ik gadu oktobrī, atbilstoši iestāžu un biedrību iesūtītajām
statistikas datu aptaujas tabulām.
13.tabula. Kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji

Nr.

1.

2.

Rādītājs

Datu avots

Plānotais
2017.gads attīstības virziens
uz 2024.gadu

Siguldas Sporta skolas audzēkņu skaits
(profesionālās izglītības programmas un interešu pašvaldība
izglītības programmas)

543

Audzēkņu skaits ar sportu saistītās interešu
izglītības nodarbībās Siguldas novada izglītības pašvaldība
iestādēs (neskaitot Siguldas Sporta skolu)

399

pieaug

Saglabājas/
pieaug
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Nr.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Rādītājs

Datu avots

Siguldas novada bērnu un jauniešu (vecumā līdz
18 gadiem) skaits Siguldas novada sporta pašvaldība
biedrībās un citās organizācijās

Plānotais
2017.gads attīstības virziens
uz 2024.gadu

490

Saglabājas/
pieaug

SIA “Siguldas
Apmeklējumu skaits – Siguldas Pilsētas trase, dati
Sporta
11,7 tkst.
par ziemas sezonu (2016/2017).
serviss”

pieaug

Apmeklējumu skaits – Fischer Slēpošanas centrs,
dati par ziemas sezonu (2016/2017). Skaits SIA “Siguldas
atspoguļo tikai individuālos slēpotājus, neiekļauj Sporta
9,2 tkst.
audzēkņus sporta stundu, bonusa programmas, serviss”
Siguldas Sporta skolas un sporta klubu treniņos.

pieaug

Apmeklējumu skaits Siguldas Sporta centrā, dati SIA “Siguldas
par 2017. gadu par periodu 15. aprīlis – 31. Sporta
118 tkst.
decembris, turpmāk par pilnu gadu.
serviss”

pieaug

Sporta pakalpojumu pieejamības novērtējums*

pašvaldība

63%

Pozitīvais
vērtējums pieaug

Sporta pakalpojumu kvalitātes novērtējums*

pašvaldība

62%

Pozitīvais
vērtējums pieaug

Sporta infrastruktūras kvalitāte pie izglītības
pašvaldība
iestādēm novērtējums*

54%

Pozitīvais
vērtējums pieaug

*iedzīvotāju anketēšana var tikt veikta vienlaicīgi ar Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam
īstenošanas novērtējumu
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Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģija
2018.-2024. gadam

Izstrādes darba grupa:
Zanda Abzalone, Sporta pārvaldes vadītāja;
Līga Sausiņa, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece;
Elīna Sofija Kalēja, SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes locekle;
Aivars Fridrihsons, Siguldas Sporta skolas direktors;
Karīna Putniņa, Siguldas Sporta skolas direktora vietniece;
Ilze Ratniece, Siguldas Sporta skolas direktora vietniece.

Izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti”
Līna Dimitrijeva, projekta vadītāja;
Jānis Ozols, kartogrāfs.
Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 2, Rīga, LV – 1045, Latvija
Tel.: +371 67 32 08 09, e-pasts: birojs@rp.lv, www.rp.lv
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Pielikums Nr.1
Iedzīvotāju aptaujas un darba grupas rezultāti par sporta pakalpojumu un infrastruktūras
pieejamību.
Izstrādājot Siguldas novada Attīstības programmu 2018.-2024.gadam, tika organizēta iedzīvotāju
aptauja no 2017.gada 27.februāra līdz 24.martam. Aptaujā piedalījās 174 respondenti. Aptaujas
mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbības efektivitāti tā brīža spēkā esošās
Attīstības programmas īstenošanā, kā arī iegūt priekšlikumus, kas iekļaujami turpmākajās septiņu
gadu rīcībās, t.i., no 2018.gada līdz 2024.gadam
Pēc aptaujas datiem, sporta pakalpojumu pieejamība pieaugušajiem, Siguldas novadā apmierina 63%
respondentu, 13% neapmierina, savukārt 24% respondentu nebija viedokļa vai viņi neizmanto sporta
pakalpojumus (skat.1.attēlu). Sporta pakalpojumu kvalitāti, līdzīgi kā pieejamību, apmierinoši vērtēja
62%, neapmierinoši 8%, bet viedokļa par šo pakalpojumu kvalitāti nebija vai tos neizmanto 30%
respondentu (skat.2.attēlu).

24%

Apmierina

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk apmierina

29%

29%

30%
Drīzāk neapmierina

Drīzāk neapmierina

5%
Neapmierina

8%

3%
5%

Neapmierina

34%

33%

Nav
viedokļa/neizmantoju

1.attēls. Pakalpojumu pieejamības novērtējums %
sporta aktivitātēm pieaugušajiem

Nav
viedokļa/neizmantoju

2.attēls. Pakalpojumu kvalitātes novērtējums %
sporta aktivitātēm pieaugušajiem

Aktīvās atpūtas iespēju pieejamību apmierinoši novērtējuši 86%, neapmierinoši 6%, bet nav viedokļa
vai neizmanto 8% respondentu (skat.3.attēlu). Pakalpojumu kvalitāti, kas tiek piedāvāti aktīvās
atpūtas jomā novadā, apmierinoši vērtēja 82%, neapmierinoši 5%, bet neizmanto šos pakalpojumus
vai nav viedokļa 13% (skat.4.attēlu).

3%
3%

Apmierina

8%

Drīzāk apmierina
53%
33%

13%

Nav
viedokļa/neizmantoju

3.attēls. Pakalpojumu pieejamības novērtējums %
aktīvās atpūtas iespējām

Drīzāk apmierina
49%

Drīzāk neapmierina
Neapmierina

Apmierina

2%
3%

33%

Drīzāk neapmierina
Neapmierina
Nav
viedokļa/neizmantoju

4.attēls. Pakalpojumu kvalitātes novērtējums %
aktīvās atpūtas iespējām
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Aptaujā izteiktie iedzīvotāju ieteikumi sporta nozares attīstībai 2018.-2024.gadam:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

izveidot bezmaksas disku golfa laukumu;
izveidot Siguldā publisko slidotavu ziemā un veidot ragaviņu braukšanas vietas;
izskatīt iespēju, sadarbībā ar Gaujas Nacionālo parku un privātīpašniekiem, un atjaunot
leģendāro Klauku trasi kalnu slēpošanā;
sakārtot un atjaunot marķējumus MTB trasēm;
izveidot velomaršrutu uz Mori;
attīstīt izglītības iestāžu sporta bāzes;
atjaunot vairāk tautas sporta pasākumus;
atbalstīt pludmales volejbola laukumu iekštelpu halles būvniecību;
izveidot hokeja halli;
attīstīt Pilsētas trasi, Fischer Slēpošanas centru par aktīvās atpūtas bāzēm, lai arī notiktu
starptautiskas sacensības;
attīstīt sporta, vingrošanas un fizioterapijas centru;
attīstīt vasaras sporta veidus;
veikt sporta laukuma kapitālu remontu – atjaunošanu Mores pagastā.
vēlama vēl kāda peldvieta pie Gaujas, kā arī nodrošināt piekļuvi jau esošajai peldvietai – īpaši
veciem cilvēkiem, kuri nepārvietojas ar auto.

Sporta aktivitāšu pieejamība bērniem
Saskaņā ar aptaujas rezultātiem, Sporta aktivitāšu pieejamību bērniem apmierinoši novērtēja 71%,
neapmierinoši 11%, bet nebija viedokļa vai neizmanto šīs aktivitātes 18% (skat.3.attēlu). Bērnu sporta
aktivitāšu kvalitāti kā apmierinošu novērtēja 68%, neapmierinošu 11%, bet šajā jautājuma nebija
viedokļa 21% respondentu (skat.6.attēlu).
Sporta infrastruktūras kvalitāti pie izglītības iestādēm kā apmierinošu novērtēja 54%, neapmierinošu
21%, bet nebija viedokļa 25% respondentu (skat.7.attēlu).

18%
39%

3%

Drīzāk apmierina

8%
Drīzāk neapmierina

32%

21%

Apmierina

Neapmierina
Nav
viedokļa/neizmantoju

5.attēls. Pakalpojumu pieejamības novērtējums %
sporta aktivitātēm bērniem

41%

2%
9%

27%

Apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina
Nav viedokļa/neizmantoju

6.attēls. Sporta aktivitāšu bērniem kvalitātes
novērtējums %
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Apmierina
25%

24%

Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina

5%
16%

30%

Neapmierina
Nav
viedokļa/neizmantoju

7.attēls. Sporta infrastruktūras novērtējums pie izglītības iestādēm %
Aptaujā izteiktie iedzīvotāju ieteikumi par sporta nozares attīstību bērniem un jauniešiem 2018.2024.gadam:
o

Veidot vairāk sporta aktivitātes iesaistot pusaudžus, ģimenes. Sporta zālēs nodrošināt
zemākas cenas pakalpojumiem, lai jauniešiem būtu vairāk iespēju pilnveidot un attīstīt sevi
sporta jomā.

o

Pilnveidot interešu pulciņus sporta jomā.

Tematiskās darba grupas rezultāti
Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes ietvaros notika arī vairākas
tematiskās darba grupas, t.sk. tematiskā darba grupa „Sporta nozares attīstība” (05.04.2017.), kurā
tika vērtēta Siguldas sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra (skat. 1.tabulu).
1.tabula. Tematiskās darba grupas „Sporta nozares attīstība” rezultāti








KAS IR LABI?
Iespēja dažādiem sporta
veidiem,
dažāda
auditorija – daudzveidība
Daba kā resurss;
Pašvaldības
ieinteresētība
Iedzīvotāju aktivitāte
Izveidoti
skaidri
noteikumi sporta bāžu
izmantošanai

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS INFRASTRUKTŪRA
KAS IR SLIKTI?
KO MAINĪT? KĀ?
 Morē
nav
sporta  Slēgto ledus laukumu izveide
infrastruktūras
 MTB
trašu
izveide,
to
 Nepietiekama
pilnveidošana un uzlabošana
infrastruktūra – sporta  Stadiona renovācija (segums,
zāles, sporta laukumi
trenažieri)
 Šī brīža sporta laukumu  Uzlabot
skolu
sporta
kvalitātes uzlabošana
infrastruktūru,
izvērtējot
 Sporta
skolas
nepieciešamību un ilgtermiņu
inženiertehnisko
tīklu
(More, Laurenči, Siguldas Valsts
kvalitāte
ģimnāzija)
 Nav lielā stadiona (pie  Sporta veselības uzraudzības
SVĢ)
punkts
 Dabas taku marķējumus
 Pagarināt distanču slēpošanas
nepieciešams uzlabot
trasi
 Tramplīna izveidošana
 Kalnu
slēpošanas
trašu
pilnveidošana un uzlabošana
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 Pieejamība cilvēkiem ar kustību
traucējumiem
 Snow parka izveide

Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes ietvaros tematiskajā darba grupā
“Sporta nozares attīstība” (05.04.2017.), tika apskatītas un vērtētas tēmas – sporta un aktīvās atpūtas
aktivitātes, veselīgs dzīvesveids (skat.2.tabulu).
2.tabula. Tematiskās darba grupas “Sporta nozares attīstība” rezultāti













KAS IR LABI?
KAS IR SLIKTI?
KO MAINĪT? KĀ?
SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS AKTIVITĀTES, VESELĪGS DZĪVESVEIDS
nodefinēt
pasākumu skaits, dažādība;
 projektu realizācijai traucē  skaidri
pasākumu skaitu;
iepirkumu prasības;
pieejama aktuālā informācija;

sastādīt tradicionālo

nav
ģimeņu
atbalsta
pasākumu pieejamība
dažāda
pasākumu plānu, kuru
programmas
(dalības
vecuma grupām;
tradīcijas ir jāturpina;
maksas)
bezmaksas
nodarbības

PII pilnveidot sporta
 uzlabot norāžu kvalitāti
iedzīvotājiem;
nodarbību
dabas takās;
dalība projektos – veselīgs
daudzveidību
 nav sporta spēļu komandu
dzīvesveids;
piramīda,
t.sk.
arī
daudzi bezmaksas pasākumi;
individuālo
sporta
veidu
Veselības dienas (t.sk. uzturs,
komandas;
veselība);

ir sporta veidi, kurus nevar
iedzīvotāju ieinteresētība sporta
realizēt Siguldas novadā, bet
aktivitātēs;
ir iedzīvotāji, kas ar tiem
sporta tradīcijas;
nodarbojas.
laba sporta izglītība (Sporta skola,
sporta klase);
pašvaldības atbalsts (ID karte).
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