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Kopsavilkums
Šīs attīstības koncepcijas mērķis ir prezentēt un argumentēt Siguldas kā ziemas sporta centra attīstības
nepieciešamību, līdz 2020. gadam veicot sekojošas investīcijas sporta infrastruktūras izveidē Siguldā:
bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” rekonstrukcija, Siguldas Sporta kompleksa izbūve, Olimpiskā
centra "Sigulda" attīstība (kalnu slēpošanas, snovborda, frīstaila mērķiem), Siguldas Sporta un aktīvās
atpūtas centra attīstība (distanču slēpošana, biatlons), tramplīnlēkšanas infrastruktūras attīstība
(tramplīnlēkšana un ziemeļu divcīņa), kā arī sporta medicīnas un rehabilitācijas virziena attīstība SIA
„Rīgas Rajona Slimnīca”.

Attēls 1. Ziemas sporta infrastruktūras objektu izvietojums Siguldā.

Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda” (turpmāk tekstā - BKT) ir unikāls objekts, kam Austrumeiropā
nav analogu, un tā ir viena no 17 bobsleja un kamaniņu trasēm visā pasaulē. Bobsleja un kamaniņu
trase „Sigulda” tiek izmantota dažāda līmeņa nacionālo komandu treniņnometnēm, tai skaitā trasi
regulāri izmanto Latvijas kamaniņu sporta federācijas un Latvijas bobsleja un skeletona federācijas
sportisti, kā arī sportisti no Vācijas, Austrijas, Čehijas, Slovākijas, Šveices, Itālijas, Norvēģijas, Krievijas,
ASV, Kanādas, Japānas u.c. pasaules valstīm. Lai arī BKT ir sestā vecākā bobsleja un kamaniņu trase
pasaulē, investīcijas tās uzturēšanā ievērojami atpaliek no investīciju līmeņa līdzīgās trasēs citur
pasaulē, kā rezultātā aizvien grūtāk ir veikt starptautiskā mēroga sporta sacensību piesaisti.
Siguldas BKT pamatoti uzskata par galveno Olimpisko medaļu kaldinātāju Latvijai ziemas sporta
veidos. Kopš 1986.gada Latvija ir saņēmusi 68 medaļas starptautiskās bobsleja sacensībās (t.sk. 3
medaļas Ziemas Olimpiskajās spēlēs), 82 medaļas starptautiskās skeletona sacensībās (t.sk. 2 medaļas
Ziemas Olimpiskajās spēlēs) un 57 medaļas starptautiskās kamaniņu sporta sacensībās (t.sk. 4 medaļas
Ziemas Olimpiskajās spēlēs).
Neapšaubāmi, ka Siguldas sporta infrastruktūras objekti ir vieni no galvenajiem eksporta
veicinātājiem Siguldā, piesaistot pilsētai viesus tūrisma nozares ziemas sezonā – gan ziemas sporta
veidu treniņu sezonas laikā, gan starptautisko sacensību laikā. Novērtēts, ka bez ieņēmumiem, ko no
ārvalstu sportistiem saņem Siguldas sporta infrastruktūras objektus apsaimniekojošās juridiskās
struktūras, Siguldas sporta infrastruktūras objektu piesaistītie ārvalstnieki 2014. gadā ienesīs
Latvijā vidēji 844 tūkstošus EUR gadā, savukārt pēc veicamajām investīcijām 2017. gadā
piesaistīto ārvalstnieku tēriņu apmērs Latvijā būs pieaudzis, pārsniedzot 1 miljonu EUR gadā,
bet 2021. gadā tas pārsniegs 1.3 miljonus EUR.
Valsts līmenī ārkārtīgi nozīmīgs sociālekonomisks ieguvums no Siguldas kā ziemas sporta centra
darbības ir Latvijas vārda izskanēšana un valsts atpazīstamības veidošana starptautisko TV
kanālu ēterā, kur tiek rādītas (1) Ziemas Olimpiskās spēles, un (2) Pasaules čempionāti, Eiropas
čempionāti, Pasaules kausa sacensības kamaniņu sportā, bobslejā un skeletonā. Pēdējo 3 gadu laikā
kopējais sacensību raidīšanas laiks dažādu valstu TV kanālos ir 1300 – 1500 stundas gadā1, savukārt
sasniegtā auditorija mērāma no 800 miljoniem līdz pat pāri miljardam skatītāju ik gadu. Būtiski, ka katru
gadu 40 – 46 stundas tiek raidīts no Siguldas, sasniedzot virs 30 miljoniem TV skatītāju visā pasaulē.

1

Koncepcijas izstrādātājiem nav pieejama informācija par Ziemas Olimpisko spēļu TV translāciju statistiku. Minētie
dati attiecas uz Pasaules čempionātiem, Eiropas čempionātiem, Pasaules kausa sacensībām kamaniņu sportā,
bobslejā un skeletonā.
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Siguldas novads šīs attīstības koncepcijas ietvaros ir definējis misiju, vīziju un stratēģiskos mērķus.
Misija:
Nodrošināt pilna servisa augstas kvalitātes pakalpojumus sporta un apkalpojošās jomās augstas
klases ziemas sporta veidu sportistiem.
Vīzija:
Izmantojot Siguldas unikālos sporta infrastruktūras objektus, kļūt par pasaules nozīmes ziemas sporta
veidu (ar īpašu fokusu uz kamaniņu, bobsleja un skeletona sportu) centru, kur trenējas esošie un
topošie Eiropas, pasaules un Olimpiskie čempioni.
Misijas un vīzijas īstenošanai Siguldā ir jāveic šādi ieguldījumi sporta infrastruktūras attīstībā:








Investīcijas BKT ar mērķi nodrošināt tās konkurētspēju pasaules līmenī;
Siguldas Sporta kompleksa (turpmāk tekstā - SSK) būvniecība ar mērķi nodrošināt pilnu
treniņprocesa servisu ārvalstu sportistiem, kas trenējas Siguldā, kā arī iespējas uzturēt labu
sportisku formu vietējiem iedzīvotājiem, neizbraucot no Siguldas;
Olimpiskā centra „Sigulda” attīstība (kalnu slēpošana, snovbords, frīstails);
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra attīstība (distanču slēpošana, biatlons);
Tramplīnlēkšanas infrastruktūras attīstība (tramplīnlēkšana, ziemeļu divcīņa);
SIA „Rīgas rajona slimnīca” attīstība ar mērķi nostiprināt sporta medicīnu un rehabilitāciju;

Papildus infrastruktūras attīstībai jāsekmē:

Starptautisku sporta pasākumu organizēšana ar mērķi veicināt Latvijas valsts un Siguldas kā
pasaules līmeņa ziemas sporta centra atpazīstamību;

Sporta izglītības un treniņprocesa pilnveidošana.
Būtiski, ka Siguldas sporta infrastruktūras pilnveidošanas plāns pilnībā sasaucas ar Latvijas politiskajos
dokumentos – Nacionālajā attīstības plānā, Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadiem,
Reģionālās attīstības politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadiem un Tūrisma politikas pamatnostādnēs
2014.-2020.gadiem paustajiem mērķiem un uzdevumiem.
Provizoriski kopējais nepieciešamais investīciju apjoms Siguldas sporta infrastruktūras pilnveidošanai
2014.-2020.gadā sastāda gandrīz 12 miljonus EUR.
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Saistību atruna
Šīs attīstības koncepcijas mērķis ir prezentēt un argumentēt Siguldas kā ziemas sporta centra attīstības
nepieciešamību, līdz 2020. gadam veicot ievērojamas investīcijas sporta infrastruktūras izveidē Siguldā.
Dokuments paredzēts Siguldas kā Latvijas Olimpiskā Ziemas sporta centra attīstības koncepcijas
prezentēšanai valsts iestādēs, t.sk. Eiropas strukturālo fondu finansējuma piesaistīšanai.
SIA „Modus Consulting” ir sagatavojusi šo dokumentu pēc Siguldas novada Domes pasūtījuma uz līguma
pamata.
Informācijas apkopojums, situācijas izvērtējums un secinājumi, kas minēti šajā dokumentā, ir balstīti uz
Siguldas novada Domes, PA „Siguldas Attīstības aģentūra”, SIA „Rīgas rajona slimnīca” un SIA
„Olimpiskais centrs Sigulda” pārstāvju elektroniski un drukātā veidā iesniegtiem dokumentiem, datiem,
kā arī informāciju, kas iegūta interviju veidā ar augstāk minēto uzņēmumu un iestāžu pārstāvjiem, kā arī
ar citām saistītām personām, kuras līgumā norādītās kontaktpersonas bija ieteikušas intervēt. SIA
„Modus Consulting” uzskata, ka sagatavošanai izmantotā informācija ir iegūta no avotiem, kas ir ticami.
Par augstākminēto personu sniegto dokumentu, datu, informācijas un paziņojumu precizitāti un pilnību
un atbilstību dokumentu oriģināliem ir atbildīgi attiecīgās informācijas sniedzēji, un SIA „Modus
Consulting” šajā sakarā nenes nekādas garantijas vai saistības.
Šajā dokumentā tiek izmantoti arī interneta vidē publiski pieejami ziņojumi, ziņas, likumu normas,
noteikumi, citu uzņēmumu gada pārskati u.c. dokumenti, norādot šīs informācijas ieguves avotu. SIA
„Modus Consulting” uzskata, ka visa šī publiski pieejamā un ziņojuma sagatavošanai izmantotā
informācija ir ticama un atbilst īstenībai un ir izmantojama koncepcijas prezentēšanai un
argumentēšanai. Tomēr SIA „Modus Consulting” nevar uzņemties nekādu atbildību un sniegt garantijas
par publiskajā telpā iegūtas informācijas patiesumu.
SIA „Modus Consulting” nenes atbildību par jebkādām sekām, kas izriet no šī dokumenta vai kādas tā
daļas izmantošanas.
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Tekstā izmantotie saīsinājumi un definīcijas
BKT
DOC
ES
FIBT
FIL
IZM
LOC
LOK
MK
NAP
OCS
RRS
SSK
SSAAC
SZSA
TPP
VOC
ZOC

SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””
SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs"
Eiropas Savienība
Starptautiskā bobsleja un skeletona federācija
Starptautiskā kamaniņu sporta federācija
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"
Latvijas Olimpiskā komiteja
Latvijas Republikas Ministru kabinets
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadiem
SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda””
SIA „Rīgas rajona slimnīca”
Siguldas Sporta komplekss
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs
Siguldas Ziemas sporta akadēmija
Tūrisma politikas pamatnostādnes 2014 - 2020
SIA "Vidzemes Olimpiskais centrs"
SIA "Zemgales Olimpiskais centrs"

Izmantotie informācijas avoti
Normatīvie akti un plānošanas dokumenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (Latvija 2030)
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam
Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam
Sporta politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam
Latvijas tūrisma attīstības politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam
Siguldas novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam
Siguldas novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2012. - 2017. gadam

Interneta resursi:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Latvijas kamaniņu sporta federācijas mājas lapa
Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa
Starptautiskās kamaniņu sporta federācijas mājas
lapa
Starptautiskās bobsleja un skeletona federācijas
mājas lapa
Rīgas plānošanas reģiona mājas lapa
Siguldas novada pašvaldības mājas lapa
Siguldas novada tūrisma informācijas centra mājas
lapa
Politikas plānošanas dokumentu datu bāze
Ministru kabineta mājas lapa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Latvijas Olimpiskā komiteja
SIA "Rīgas rajona slimnīca"
rehabilitācijas un
sporta medicīnas centra mājas lapa
SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”” mājas
lapa
SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs" mājas lapa
SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" mājas lapa
SIA "Zemgales Olimpiskais centrs" mājas lapa
Latvijas slēpošanas savienības mājas lapa
SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” mājas lapa
Tehvandi sporta centra mājas lapa
Starptautiskās slēpošanas federācijas mājas lapa
Starptautiskās slēpošanas federācijas datu bāze

www.kamanas.lv/lv
www.csb.gov.lv
www.fil-luge.org
www.fibt.com
http://www.rpr.gov.lv
http://sigulda.lv
http://tourism.sigulda.lv
http://polsis.mk.gov.lv/
http://mk.gov.lv/
http://varam.gov.lv
http://olimpiade.lv
http://rehabilitacija.siguldasslimnica.lv
www.bobtrase.lv
http://www.daugavpilsoc.lv
http://www.loc.lv/
http://www.zoc.lv
http://www.infoski.lv/
http://www.ocs.lv/
http://tehvandi.ee/
http://www.fis-ski.com/
http://data.fis-ski.com/
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Tramplīnu arhīva mājas lapa
Reiņa trases mājas lapa
Cēsu Olimpiskā centra mājas lapa
Sporta bāzes "Smeceres sils" mājas lapa
Ziemas prieku portāla SLALOM mājas lapa
Valsts sporta medicīnas centra mājas lapa
Sporta laboratorijas mājas lapa
SIA "Sporta medicīna 1" mājas lapa
Klīnikas „Orto” mājas lapa
Latvijas Olimpiskās vienības mājas lapa
Polijas sporta centra Centralny Ośrodek Sportu mājas
lapa
Lahti pašvaldības Somijā mājas lapa
Lahti slēpošanas sacensību mājas lapa
Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck
GmbH mājas lapa
Eiropas Savienības statistikas datu bāze Eurostat

44.

Valsts statistiskā pārskata "Nr.3 – Atkritumi. Pārskats
par atkritumiem" kopsavilkums par 2012.gadu

45.
46.

Zaļais punkts mājas lapa
SIA “Jumis” mājas lapa

http://skisprungschanzen.com/
http://www.reinatrase.lv/
http://www.olimpiskaiscentrs.cesis.lv/
http://www.smeceressils.lv/
http://www.slalom.lv/
http://www.vsmc.gov.lv
http://www.sportlab.lv/
http://www.sportmed.vip.lv/
www.orto.lv
http://www.lov.lv/lv/sporta_medicina/
http://www.cos.pl
http://www.lahti.fi/
http://www.lahtiskigames.com/
http://www.olympiaworld.at
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui
/submitViewTableAction.do
http://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/us
erfiles/files/Vide/Atkritumi/statistika/3A%20parskats_2012_12_07_2013(1).pd
f
http://www.zalais.lv/
http://www.jumis.lv/

Citi avoti
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

Latvijas sporta infrastruktūras nodrošinājuma analīze un sporta bāzu reģistra aktualizēšana
(pētījums; 2012.gads)
SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”” rekonstrukcijas un Siguldas Sporta kompleksa
izveides biznesa plāns (biznesa plāns; 2011.gads)
Iepirkuma procedūras „Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība, Ata Kronvalda
ielā 7, Siguldā” dokumentācija
SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”” prezentācija; 07.08.2013.
SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”” gada pārskati par 2011., 2012. un 2013.gadu
Latvijas Bobsleja un skeletona federācija (Latvijas sportistu gūtās uzvaras starptautiskās
sacensībās bobslejā un skeletonā)
Siguldas Sporta kompleksa attīstības koncepcijas priekšlikums – vizualizācija (2011. gads)
SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs" gada pārskats par 2012.gadu
SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" gada pārskats par 2012.gadu
SIA "Zemgales Olimpiskais centrs" gada pārskats par 2012.gadu
SIA "Vidzemes Olimpiskais centrs" gada pārskats par 2012.gadu
Tūrisma attīstības valsts aģentūras un aģentūras “Latvijas fakti” pētījums “Ārvalstu tūristu
aptauja 2012”, pieejams http://tava.gov.lv/sites/default/files/Turisms-2012_FINAL_portals.pdf
Sporta mārketinga kompānijas Infront Sports & Media apkopotā TV statistika
SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” gada pārskati par 2011., 2012. un 2013. gadiem
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra budžets 2014.gadam
SIA „Rīgas rajona slimnīca” gada pārskati par 2011., 2012.un 2013.gadiem
LR MK 2013.gada 4.novembra rīkojums Nr.522 „Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra
„Mežaparks” un Tenisa centra „Lielupe” rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta
ilgtermiņa saistību pārdali”
LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 28.decembra rīkojums Nr.501 „Par Izglītības un
zinātnes ministrijas 2014.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas
09.04.00 „Sporta būves” līdzekļu sadalījumu”
Atklāta konkursa nolikums „Bobsleja un kamaniņu trases "Sigulda" pretsaules un ārējo nokrišņu
aizsardzības sistēmas nomaiņa”
Tehvandi sporta centra gada pārskats par 2013.gadu
Polijas sporta centra Centralny Ośrodek Sportu 2012. gada pārskats
Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH 2012.gada pārskats
Eurosport programmu gids 2013.gadā (Eurosport programme guide 2013)
Eurosport programmu gids 2014.gadā (Eurosport programme guide 2014)
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Interviju saraksts:
Intervējamā persona
Dainis Dukurs
Uģis Mitrevics
Zanda Abzalone
Dace Gods-Romanovska
Zintis Ekmanis
Laura Konstante
Valdis Siļķe
Jānis Ciaguns
Agris Kumeliņš
Jānis Lazdāns
Reinis Sokolovs
Jānis Mellups
Jānis Jansons
(telefonintervija)

Amats/organizācija
SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””
valdes priekšsēdētājs
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Siguldas novada Domes Sporta pārvaldes
vadītāja
Latvijas Kamaniņu sporta federācijas
ģenerālsekretāre
Latvijas bobsleja un skeletona federācijas
izpilddirektors
P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore
SIA „Rīgas rajona slimnīca” valdes loceklis
SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” direktors
Tramplīnlēkšanas speciālists
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra
vadītājs
Arhitekts, diplomdarba „Tramplīnlēkšanas
komplekss Siguldā” autors
Latvijas snovborda frīstaila izlases treneris
Baltic Snowpark Agency vadītājs

Intervijas datums
04.10.2013
04.10.2013
04.10.2013
14.04.2014
09.10.2013
14.10.2013
15.10.2013
14.04.2014
14.04.2014
14.04.2014
14.04.2014
15.04.2014
24.04.2014
10.05.2014
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1. Esošās situācijas raksturojums
1.1. Siguldas ģeogrāfiskā novietojuma un pieejamo pakalpojumu
infrastruktūras ietekme uz Siguldas kā sporta centra attīstību
Siguldas ģeogrāfiskajam novietojumam ir ievērojami pozitīva ietekme uz Siguldas kā ziemas sporta
centra attīstības potenciālu. Gan ārējie faktori (transporta infrastruktūra, Rīgas tuvums, starptautiskās
lidostas tuvums), gan iekšējās infrastruktūras (veselības uzturēšanas, kultūras un izklaides, ēdināšanas
un izmitināšanas pakalpojumu piedāvājuma) augstais attīstības līmenis nodrošina pilsētas iespējas
uzņemt pietiekami daudz tūristu, tajā skaitā sportistu.
Galvenie pozitīvie Siguldas ģeogrāfiskā novietojuma faktori
Rīgas tuvums
50 km
Igaunijas tuvums
150 km
Starptautiskās lidostas
Lidosta „Rīga” 70 km
tuvums

Autoceļi. Sigulda atrodas uz augstākās kategorijas Latvijas
Attīstīta transporta
infrastruktūra
autoceļa A2. 15 km attālumā no Siguldas atrodas otrs augstākās
kategorijas autoceļš A3.

Dzelzceļš. Sigulda atrodas uz dzelzceļa līnijas Rīga – Valga.

Siguldas novada infrastruktūras pozitīvie faktori

Slimnīca. Dibināta 1950.gadā, šodien slimnīca ir viena no
Attīstīta veselības
uzturēšanas infrastruktūra
modernākajām un attīstītākajām medicīnas iestādēm Latvijā ar
lielāko medicīnas eksporta rādītāju valstī Pacientu ērtībai pilnībā
izremontētajās slimnīcas palātās pieejami mūsdienīgi apstākļi un
nepieciešamie saziņas līdzekļi TV, dators internets.

Rekreācijas iespējas. Kopš 2009.gada Rīgas rajona slimnīcā
darbojas arī rehabilitācijas nodaļa, kas izveidota ar Siguldas
novada Domes atbalstu un kurā ietilpst arī Sporta medicīnas
nodaļa, kas sniedz sportistiem palīdzību traumu gadījumā.
Plašs kultūras un izklaides
iespēju piedāvājums







Plašs sporta un aktīvās
atpūtas pakalpojumu
klāsts











Sigulda kā Rīgas oficiālais sadarbības partneris Eiropas kultūras
galvaspilsētas programmā 2014.gadā.
Muzeji – Latvijā apmeklētākais muzejs - Turaidas muzejrezervāts,
Mores muzejs, Livonijas ordeņa Siguldas pils, koncertzāle „Baltais
flīģelis”, Kultūras un mākslas telpa „Siguldas Tornis”.
Starptautiski mūzikas festivāli, starp tiem, Siguldas Opermūzikas
svētki, Kremerata Baltica festivāls, Blūza svētki u.c.
Dabas objekti: Gaujas Nacionālais parks (Gaujas senleja,
Gūtmaņa ala) ar lielāko pastaigu, riteņbraukšanas un laivošanas
maršrutu tīklu Baltijā.
Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda” ar mākslīgo starta estakādi.
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs ar Austrumeiropā
vienīgo, saldēto distanču slēpošanas trasi.
Allažu sporta centrs – jaunākā un modernākā sporta zāle Siguldas
novadā.
Kalnu un distanču slēpošanas trašu tuvums – Olimpiskais centrs
„Sigulda”, Kaķīškalns, Kordes trase un Reiņa trase.
6 sporta laukumi – Siguldas pilsētas stadions, Siguldas
1.pamatskolas sporta laukums, Siguldas pagasta sporta laukums,
Allažu sporta centra sporta laukums, Depo sporta laukums, Mores
sporta laukums.
6 sporta zāles (Siguldas Sporta skolas zāle, Siguldas Valsts
ģimnāzijas zāle, Siguldas 1.pamatskolas sporta komplekss,
Siguldas pilsētas vidusskolas sporta zāle un sporta angārs,
Laurenču sākumskolas sporta zāle).
5 kalnu riteņbraukšanas maršruti.
10








Citi aktīvās atpūtas un sporta laukumi: skeitparks un basketbola
laukums Raiņa parkā, 4 pludmales volejbola laukumi pie Gaujas
peldvietas, āra trenažieru laukumi, Reiņa trases golfa laukums.
Aktīvā tūrisma piedāvājums: Piedzīvojumu parki „Mežakaķis” un
„Tarzāns”, vertikālais vēja tunelis „Aerodium”, alpīnisma
kāpšanas tornis, gumijlēkšana no gaisa trošu vagoniņa.
Sporta klubi Siguldas pilsētā ar aerobikas un trenažieru zālēm,
boulings.
Dažādām mērķauditorijām piemēroti sporta pasākumi visa gada
garumā, tai skaitā BKT pasākumi, Latvijas riteņbraucēju Vienības
velobrauciens, Siguldas pusmaratons, Siguldas kalnu maratons,
starptautiski badmintona turnīri, distanču un kalnu slēpošanas
sacensības, skrituļslidošanas sacensības u.c., kopumā ~ 200
sporta pasākumi gadā.

Attīstīta viesnīcu
infrastruktūra



2012.gada beigās Siguldas novadā ir bijusi 21 naktsmītne ar 833
gultasvietām. No tām ceturtā daļa ir parādījušās pēdējo četru
gadu laikā.

Plašs ēdināšanas
pakalpojumu piedāvājums



Siguldas pilsētā un novadā kopumā ir vismaz 25 dažāda veida
sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, no tiem lielākā
daļa ir restorāni, pārējie - kafejnīcas, krogi un bistro.

Siguldas pilsētā un novadā ir pieejams plašs naktsmītņu klāsts – piedāvājumā ir gan viesnīcas un
viesu nami, gan arī vairākas jauniešu mītnes – hosteļi – un kempingu vietas. Viesnīcās cena par vienu
nakti visbiežāk svārstās no 43 līdz 92 EUR par istabu vasaras sezonā (ziemas sezonā cenas ir vidēji par 7
- 14 EUR zemākas), tomēr, piemēram, viesnīca "Kaķis" piedāvā nakšņotājiem mansarda numuriņu arī 24
EUR, savukārt Hotel Segevold**** piedāvājumā ir arī Lukss numuri un apartamenti, kur cena ir noteikta
114 -157 EUR par numuru. Lielākā attālumā no pilsētas centra atrodas 13 viesu nami, kuros tiek
piedāvātas tādas iespējas kā slapjā pirts, baļļas (āra kubli), lapenes ar kamīnu, dīķi makšķerēšanai u.c.
Vidējā cena par vienu nakti viesu namos svārstās no 14 līdz 70 EUR par istabu. Papildus jāatzīmē, ka
Siguldas novadā piedāvājumā ir arī vairākas budžeta klases naktsmītnes – ceļotājiem ir iespējams
nakšņot arī jauniešu mītnēs – hosteļos, kur vidējā cena par nakti svārstās no 10 līdz 34 EUR par
personu.
2013.gadā Siguldas novadā kopumā tika apkalpotas 49,1 tūkstotis personu, kas ir par 19.3% vairāk
nekā 2012.gadā (skat. Attēls 2). Apmeklētāji Siguldas novada naktsmītnēs uzturas vidēji 1,5 naktis.
Zīmīgi, ka ārvalstu viesi gada otrajā un trešajā ceturksnī (aprīlis – septembris) visbiežāk uzturas 1,4
naktis, bet pārējā periodā (oktobris – marts, kas ir BKT darbības sezona) ārvalstu viesu uzturēšanās
laiks Siguldā ir divas reizes ilgāks (vidēji 2,8 naktis) (skat. Attēls 3). Tas ļauj izdarīt secinājumus par
BKT acīmredzamo ietekmi uz tūrisma nozari Siguldā.

Attēls 2. Viesnīcās un tūristu mītnēs
apkalpoto personu Siguldas novadā
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Attēls 3. Ārvalstu viesu uzturēšanās laiks viesnīcās un
tūristu mītnēs Siguldas novadā vidēji naktis ceturksnī
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Siguldā darbojošies ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji papildus kvalitatīvam un daudzveidīgam
ēdienam (kas sportistiem ir īpaši svarīgi) piedāvā arī interesantu interjeru un patīkamu atmosfēru
(piemēram, restorāns ”Aparjods” ar vēsturisko ekspozīciju par Siguldas attīstībai nozīmīgā kņaza
Kropotkina tēmu, bistro „Kaķu māja” interjers izveidots kā senas cilts apmešanās vieta, savukārt ēdnīcas
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„Tūrists” zālē ir iekārtota ekspozīcija „Sabiedriskā ēdināšana Siguldas novadā padomju gados”, bet
jaunākajā kafejnīcā-konditorejā „Mr. Biskvīts” ir paši mājīga gaisotne).
Jāuzsver, ka minētajiem pilsētas infrastruktūras aspektiem ir ievērojama nozīme Siguldas spējā piesaistīt
sportistus. Atšķirībā no absolūtā vairuma citu bobsleja un kamaniņu trašu pasaulē, BKT atrodas pilsētā,
10 minūšu gājienā no pilsētas centra, kas padara Siguldas BKT par īpaši pievilcīgu treniņnometņu vietu
sportistu acīs. Arī plašais papildus sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu piedāvājums ir būtisks
aspekts, ņemot vērā, ka sportistiem papildus treniņnobraucieniem trasē ir jāveic arī virkne citu treniņu
ķermeņa sportiskās formas uzturēšanai. Tāpat būtiska ir pārējo pakalpojumu (ēdināšanas,
rehabilitācijas, sporta, kultūras un izklaides iespēju) pieejamība, tā kā sportisti ziemas treniņu sezonas
laikā nereti apmeklē vairākas bobsleja un kamaniņu trases, neatgriežoties mājās pat vairākus mēnešus.
Viens no būtiskākajiem Siguldas novada infrastruktūras mīnusiem ir mūsdienīga sporta kompleksa ar
baseinu trūkums. Tā rezultātā esošās sporta zāles to aktīvajā izmantošanas periodā ir pārslogotas, un
Siguldas iedzīvotāji un pilsētas viesi ir spiesti apmeklēt kādu no tuvākajā apkārtnē esošajiem baseiniem:
Krimuldas vidusskolā Raganā (Krimuldas novadā, 16 km attālumā no Siguldas), Inčukalna sporta
kompleksā Inčukalnā (15 km no Siguldas) vai Mālpils sporta kompleksā Mālpilī (20 km no Siguldas).

1.2. Pamatinformācija
„Sigulda””

par

SIA

„Bobsleja

un

kamaniņu

trase

Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda” ar
kopējo mākslīgā ledus platību 6 330 m2 ir
unikāls objekts, kam Austrumeiropā nav
analogu. Tā ir starptautiskas klases
kombinēta trase ar mākslīgā ledus
segumu, piemērota nobraucieniem ar
bobsleju,
kamaniņām
un
skeletona
kamanām. Siguldas bobsleja un kamaniņu
trase (BKT) ir viena no 17 līdzīgām trasēm
visā pasaulē (skat. trases shematisko
attēlojumu Pielikumā 3).

-

BKT sniegtos pakalpojumus var iedalīt
divos pamata blokos:
Pakalpojumi
profesionāliem
sportistiem: ziemas sezonā treniņi un dažāda mēroga sporta
sacensību rīkošana bobsleja un
kamaniņu trasē un mākslīgā ledus
starta estakādē; vasaras sezonā – treniņi ar skrituļkamanām; viesnīcas pakalpojumi sportistiem
(~ 35 gultas vietas);
Pakalpojumi tūristiem (t.sk. nobraucieni ar vasaras bobu, vučko, taxi bobu, „vardi”), trases
apskate. BKT vadība pastāvīgi strādā pie maksimāli efektīvās trases izmantošanas, tai skaitā
paplašina tūristiem piedāvāto izklaides pakalpojumu klāstu, kas ļauj mazināt trases ieņēmumu
sezonalitāti.

Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda” tiek izmantota dažāda līmeņa nacionālo komandu
treniņnometnēm, tai skaitā trasi regulāri izmanto Latvijas kamaniņu sporta federācijas un Latvijas
bobsleja un skeletona federācijas sportisti, kā arī sportisti no Vācijas, Austrijas, Čehijas, Slovākijas,
Šveices, Itālijas, Norvēģijas, Krievijas, ASV, Kanādas, Japānas u.c. pasaules valstīm.
Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē regulāri notiek ārvalstu sacensības, ko organizē Krievijas, Ukrainas
un Polijas kamaniņu sporta, bobsleja un skeletona federācijas, kā arī starptautiskās sacensības, ko
organizē Latvijas kamaniņu sporta federācija un Latvijas bobsleja un skeletona federācija. Kopš
1990.gada BKT ir notikušas šādas sacensības:








23 Pasaules kausa posmi kamaniņu sportā;
3 Pasaules kausa posmi skeletonā;
Interkontinentālā kausa posmi skeletonā (2011.gadā)
Pasaules čempionāts kamaniņu sportā (2003. gadā, plānots arī 2015. gadā);
3 Eiropas čempionāti kamaniņu sportā (1996., 2010.un 2014.gadā kopā ar PK 9. posmu);
1 Eiropas čempionāts bobslejā – sievietēm;
2 Pasaules junioru čempionāti kamaniņu sportā (1993. un 1998.gados);
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Junioru pasaules kauss kamaniņu sportā (2009.gadā un 2014. gadā kopā ar Junioru Eiropas
čempionātu)
Latvijas čempionāti bobslejā, skeletonā un kamaniņu sportā;
Krievijas čempionāti bobslejā, skeletonā un kamaniņu sportā;
Polijas čempionāti kamaniņu sportā;
Ukrainas čempionāti kamaniņu sportā.

Pamatinformācija par BKT
Komercsabiedrības nosaukums
Atrašanās vieta

SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””
Šveices iela 13, Sigulda

Īpašnieku struktūra

LR Izglītības un zinātnes ministrija (100%)

Trases ekspluatācijā
gads
Paplašināšanas gads

nodošanas

1986
2009.gadā, izbūvējot mākslīgā ledus starta estakādi, kas ir
viena no mūsdienīgākajām un kvalitatīvākajām pasaulē

Īpašs statuss

1992.gada 3.novembrī piešķirts nacionālās sporta bāzes
statuss (atkārtoti piešķirts ar Ministru kabineta 2010.gada
30.decembra rīkojumu Nr.775)

Trases garums

1200 m (+ 200 m bremzēšanas ceļš)

Maksimālais ātrums

125 km/h (vīriešu starts)

Virāžu skaits

16

Tehniskais stāvoklis

Trase spēj pildīt savas funkcijas, taču 27 gadu laikā tā ir
fiziski un morāli novecojusi. Nepieciešamas investīcijas gan
atbalstošajā
infrastruktūrā
(galvenais
tablo,
audio
apskaņošana,
pievedceļi
un
laukumi,
aukstummāja,
saimniecības ēka LBF vajadzībām), gan pašas trases
uzturēšanā (pretsaules un nokrišņu aizsardzības sistēma,
kravas lifti, junioru starts).

Veiktie ieguldījumi pēdējo 10 gadu
laikā

Mākslīgās starta estakādes izveidošana 2009. gadā, ieguldot
~727 tūkstošus EUR.

Starptautiskās bobsleja un skeletona federācijas un Starptautiskās kamaniņu sporta federācijas
sacensības tiek rīkotas tikai sertificētās trasēs, t.sk. arī Siguldas trasē. Līdz ar to visas trases, kuras
atzinušas abas augstāk minētās federācijas, ir uzskatāmas par konkurējošām trasēm. Visas trases ir
valsts vai pašvaldību īpašumā, bet tās parasti apsaimnieko pašvaldībām piesaistītas juridiskās personas.
BKT ir sestā vecākā bobsleja un kamaniņu trase pasaulē (vienlaicīgi ar to, 1986.gadā ekspluatācijā
nodotas arī Kalgari (Kanāda) un Altenbergas (Vācija) trases). Praktiski visās trasēs regulāri notiek
renovācijas un rekonstrukcijas darbi, veicot ieguldījumus pat vairāku desmitu miljonu EUR apmērā.
Lielākās investīcijas trases renovācijā 2010.-2012. gados ir veiktas Kenigzē (Kunsteisbahn Königssee)
trasē, renovējot dzesēšanas sistēmu, investējot ap 30 miljoniem EUR. Arī citās trasēs regulāri tiek veikti
ieguldījumi vairāku miljonu EUR apmērā.
Jāsecina, ka salīdzinājumā ar pārējām bobsleja un kamaniņu trasēm, kuras regulāri tiek renovētas,
Siguldas trase ievērojami atpaliek investīciju ziņā. Kā norāda Latvijas Kamaniņu sporta federācijas un
Latvijas bobsleja un skeletona federācijas pārstāvji, trases neapmierinošā tehniskā stāvokļa dēļ aizvien
grūtāk ir veikt starptautiskā mēroga sporta sacensību piesaisti.
BKT finansiālais raksturojums
Izvērtējot BKT finanšu rādītājus 2010 – 2012 gadiem, var secināt, ka ieņēmumi no sporta sarīkojumiem
(t.sk. treniņiem) ir auguši par 35 000 – 50 000 EUR jeb 17% - 22% gadā.
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BKT finansiālais raksturojums
EUR2

2010

2011

2012

2013

534 037

519 738

602 608

575 831

207 167

228 352

278 483

253 261

60 530

49 497

39 550

37 995

266 339

241 888

284 574

284 574

-274 626

-308 911

-284 833

-389 333

-46 538

-201 042

-155 205

-220 083

3 847 723

3 483 155

3 190 773

3 038 388

448 677

550 583

765 410

1 415 241

Aktīvi

4 296 400

4 033 738

3 956 183

4 453 629

Pašu kapitāls

3 626 014

3 424 972

3 269 767

3 049 684

670 386

608 766

686 416

1 403 945

4 296 400

4 033 738

3 956 183

4 453 629

Neto apgrozījums
t.sk. Ieņēmumi no sporta sarīkojumiem
Pārējie ieņēmumi
Valsts dotācijas

Bruto peļņa
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

Pamatlīdzekļi
Apgrozāmie līdzekļi

Kreditori
Pasīvi

Bruto zaudējumu krasais pieaugums vienlaicīgi ar sporta sarīkojumu ieņēmumu pieaugumu 2011. gadā
saistīts ar materiālu izmaksu pieaugumu un valsts dotācijas samazinājumu. Savukārt 2012. gadā
turpināja pieaugt materiālu izmaksas un personāla izmaksas, vienlaicīgi augot ieņēmumiem no sporta
sarīkojumiem.
Konkurences situācijas apskats
Pasaulē kopumā ir 17 saldētās bobsleja un kamaniņu trases. Ņemot vērā, ka nav divu vienādu trašu,
izvēloties potenciālo sacensību vai treniņu norises vietu bez trases tehniskajiem parametriem, nozīmīgu
lomu ieņem arī attālums līdz apdzīvotai vietai, nodrošinot sportistiem arī citu pakalpojumu pieejamību.
Bobsleja un kamaniņu trases pasaulē
Valsts

ASV

Austrija

Vieta,
Trases nosaukums
Leikplesida
(Mt. Van Hoevenberg
Olympic Bobsled Run
Lake Placid)
Parksitija
(Utah Olympic Park
Track)
Insbruka-Īglsa
(Olympia Bobsled,
Luge & Skeleton Run
Igls)

Trases
garums,
m

Ekspluatācijā
nodošanas
gads

1 455

1930

Mount Van
Hoevenberg Sports
Complex

Leikplesida (10 km)
Platsburga (80 km)

1 340

1996

Utah Olympic Park

Parksitija (10 km)
Saltleiksitija (45 km)

1975

Olympia Sport- und
Veranstaltungszentr
um Innsbruck
GmbH

1 507.5

1990

Maison du Tourisme
d’Aime Macôt la
Plagne

La Plaņja
Aime (20 km)
Ženēva (200 km)
Turīna (250 km)

Bob Club Cortina

Cortina D'Ampezzo
(2 km)

Japan Bobsleigh and
Luge Federation

Iizuna;
Nagano (15 km)

1 220

Francija

La Plaņja
(Piste Olympique de la
Plagne)

Itālija

Cortina
(Eugenio Monti piste)
(vienīgi bobslejs un
skeletons)

1 350

Trases
aizsākumi
20.gs I pusē,
vairākkārt
pārbūvēta

Japāna

Nagano
(The Bobsleigh/Luge
Track "Spiral")

1 762.3

1996

2

Trases
apsaimniekotājs

Tuvākā apdzīvotā
vieta,
Tuvākā lielpilsēta

Sistrans (3 km)
Insbruka (10 km)

Pārrēķināts no latiem pēc kursa 1 LVL = 1.422872 EUR.
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Kanāda

Krievija

Norvēģija

Latvija

Šveice

Kalgari
(Canada Olympic Park
bobsleigh, luge, and
skeleton track)
Vistlera
(Whistler Sliding
Centre bobsleigh,
luge, and skeleton
track)
Paramonova
(International
bobsleigh and luge
complex Paramonovo)
Soči
(Olympic Sliding
Center Sanki)
Lillehammere,
Faberga
(Lillehammer
Olympiske Bob- og
Akeban)
Sigulda
(Siguldas bobsleja
un kamaniņu trase)
Sanktmorica
(Olympia Bobrun St.
Moritz-Celerina)
Altenberga
(Rennschlitten-und
Bobbahn Altenberg)

Vācija

Vinterberga
(Bobbahn Winterberg
Hochsauerland)
Kenigzē
(Kunsteisbahn
Königssee)
Oberhofa
(Oberhof bobsleigh,
luge, and skeleton
track)

1 475

1986

Canada Olympic
Park

Kalgari (15 km)

1 450

2007

Whistler Sliding
Centre

Vistlera (3 km)
Vankūvera (120 km)

1 600

2007

Federal Training
Sport Center

Ciems Turist (5 km)
Maskava (40 km)

1475

2012

SC Olympstroy

Soči (60 km)

1 365

1992

Lillehammer
Olympiapark AS

Granrudmoena (3
km)
Lillehammere (15
km)

1 200

1986

Bobsleja un
kamaniņu trase
"Sigulda"

Sigulda
Rīga (50 km)

1 722

Pēdējā
pārbūve –
1995.gadā

Olympia Bob Run
Wintersport
Altenberg
(Osterzgebirge)
GmbH
Erholungs- und
Sportzentrum
Winterberg GmbH

Sanktmorica (1 km)

Hirsšsprunga (2 km)
Altenberga (5 km)

1 413

1986

1 330

1977

1 362

1968

Freistaat Bayern un
vietējā pašvaldība

Kenigzē
Zalcburga (30 km)

1 069.70

1972

Thüringer
Wintersportzentrum
Oberhof

Oberhofa (2 km)
Erfurte (70 km)

Vinterberga

1.3. Pamatinformācija par plānoto Siguldas Sporta kompleksu
Pamatinformācija par SSK
Atrašanās vieta (plānota)
Īpašnieku struktūra (plānota)
Trases ekspluatācijā nodošanas gads (plānots)

A.Kronvalda iela 7, Sigulda
Siguldas novada Dome / PA „Siguldas
Attīstības aģentūra”
2015.gada novembris

Saskaņā ar SIA ”Datorikas institūts DIVI” 2012.gada decembrī izstrādātajā pētījumā ”Latvijas sporta
infrastruktūras nodrošinājuma analīze un sporta bāzu reģistra aktualizēšana” (pasūtītājs – IZM) iekļauto
novērtējumu3, Siguldas novadam izteikti nepieciešams multifunkcionāls komplekss ar vairākām sporta
zālēm, vieglatlētikas halli un baseinu starp vairākām skolām, kā arī vairākas sporta zāles, brīvpieejas
laukumi un sportam paredzētās angāra tipa piebūves pie skolām.
Uz šīs koncepcijas izstrādes brīdi Siguldas novada Dome ir izsludinājusi iepirkuma procedūru „Siguldas
Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība, Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā”. Pielikumā 1 ir apkopotas
svarīgākas funkcionālās prasības jaunajam Sporta kompleksam atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumā
iekļautai informācijai.

3

Balstīts uz vadošo sporta veidu federāciju, pašvaldību un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pārstāvju
izteiktiem viedokļiem par Latvijas sporta infrastruktūru.
15

Projekta priekšlikums paredz uzbūvēt Siguldas Sporta kompleksu, ievērojot visus zema enerģijas
patēriņa (B klase) un ilgtspējas ēku projektēšanas principus: racionāli sabalansēts apjoms un precīza
orientācija pret debess pusēm, pārdomāti norobežojošo konstrukciju un inženiertehnisko sistēmu
risinājumi, pielietojot jaunākās tehnoloģijas t.sk. tehnoloģijas siltumenerģijas atgūšanai un saules
enerģijas izmantošanai. Plānojuma, pielietoto inženiersistēmu un tehnoloģiskā aprīkojuma balansam
jānodrošina iespējami ekonomiski izdevīga ēkas ekspluatācija.
Siguldas Sporta kompleksa celtniecībai ir izraudzīta ģeogrāfiski un stratēģiski izdevīga vieta, ar atbilstošu
apkārtējo infrastruktūru – Siguldā, Ata Kronvalda ielā 7, blakus Siguldas pilsētas vidusskolai un Siguldas
pilsētas sporta stadionam, kas rekonstruēts 2010.gadā.
Sporta kompleksam paredzēts savienojums – slēgta pāreja ar blakus esošo Siguldas vidusskolas ēku, kā
arī ēka paredz funkcionālu savienojumu ar blakus esošo vieglatlētikas stadionu. Ēka tiek projektēta
nodrošinot ērtu piekļuvi tai ar sabiedrisko un privāto transportu gan vietējiem, gan ārvalstu
apmeklētājiem, riteņbraucējiem un gājējiem t.sk. māmiņām ar bērnu ratiņiem, kā arī apmeklētājiem ar
kustību traucējumiem, ēkai prioritāri nodrošinot piekļuvi gājējiem un riteņbraucējiem.
Piebraucamais
ceļš
plānots
no
Ata
Kronvalda
ielas.
Autostāvvietas
tiek
plānotas
pieguļošo ielu (Ata Kronvalda iela, Jēkaba Dubura iela, Oskara Kalpaka iela) sarkano līniju zonās, kā arī
teritorijās, kas pietuvinātas sporta centra būvapjoma galvenajām ieejām.
Teritorijā paredzētas ne mazāk kā ~100 autostāvvietas, tajā skaitā operatīvā transporta autostāvvietas,
stāvvietas autotransportam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vismaz 3 autobusu stāvvietas.
Nepieciešamo zemes gabalu Sporta kompleksa būvniecībai (zemes kadastra Nr.80150023203) piešķirs
Siguldas novada Dome. Plānotais zemes gabala apmērs sastādīs 28 123 m2, t.sk. kopējais maksimālais
apbūves laukums zemes gabalā 11 249,20 m2, sporta centra apbūves laukums 2500-3000 m2.
Maksimālais stāvu skaits – 3 stāvi (ieskaitot jumta izbūves).

Attēls 4. SSK plānotā atrašanās vieta

Kopējā plānotā Sporta kompleksa minimālā platība sasniedz aptuveni 5,4 tūkstošus m2. Sporta
kompleksā paredzēts izbūvēt sporta spēļu zonu, vieglatlētikas zonu, baseina un rekreācijas zonu, fitnesa
un aerobikas zonu, kā arī citas nepieciešamās telpas (administrācijas telpas, medicīnas kabinetus,
ģērbtuves, ēdināšanas telpu, tualetes un citas palīgtelpas).
Siguldas Sporta kompleksa zonējums un plānotā platība
Sporta kompleksa zonas
Sporta spēļu zona

Basketbola laukums (3 laukumi)

Minimālā plānotā
platība, m2 (neto)
1 214 m2

Futbola laukums (1 laukums)
Badmintona laukums (7 laukumi)
Volejbola laukums (3 laukumi)
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Palīgtelpas (noliktavas, ģērbtuves,
tribīnes u.c.)
Vieglatlētikas zona

Skrejceļi (6 celiņi x 100 m)
Tāllēkšanas sektors (1 sektors)

1 325 m2

Palīgtelpas (noliktavas un ģērbtuves)
Peldbaseins (4 celiņi x 25 m)
Baseina un rekreācijas zona

Rekreācijas zona
1 395 m2
Bērnu baseins (10 m x 5 m)
Palīgtelpas (ģērbtuves, medpunkts,
kafejnīca, u.c.)
Fitnesa un trenažieru zāle (t.sk.
smagatlētikas zona vismaz 30 m2)

Fitnesa un aerobikas zona

Palīgtelpas
Saimniecības telpas

Aerobikas zāle

630 m2

Palīgtelpas (ģērbtuves un inventāra
noliktava)
4 administrācijas kabineti, gaiteņi, foajē,
garderobe, noliktavas, stadiona tribīnes,
velonovietne, citas telpas
Elektrosadales telpa, siltummezgls,
apsardzes un servera telpa, citas telpas

670 m2

KOPĀ

151 m2
5 385 m2

Avots: Iepirkuma procedūras „Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība nolikums.

Iepirkuma procedūra „Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība, Ata Kronvalda ielā 7,
Siguldā” ir izsludināta periodā no 28.03.2014 līdz 25.06.2014. Piedāvājumu izvērtēšana, kurā plānots
iesaistīt arī neatkarīgos tehniskos ekspertus, varētu ilgt 3-4 nedēļas. Paredzamā līguma cena ir
4 850 000 EUR (bez PVN). Precīza līgumcena būs zināma pēc iepirkuma procedūras izvērtēšanas.
Tiek paredzēts, ka tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana var ilgt aptuveni 3-4 mēnešus, savukārt,
provizoriskais Sporta kompleksa būvdarbu veikšanas laiks (atkarībā no laika apstākļiem, finansējuma
pieejamības u.c. apstākļiem) ir 10-12 mēneši. Tādējādi, provizoriskais Siguldas Sporta kompleksa
ekspluatācijā nodošanas laiks ir 2015.gada novembris.
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Konkurences situācijas apskats
Pēdējo desmit gadu laikā Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) ir izsniegusi valsts galvojumus vairāku reģionālo Olimpisko sporta kompleksu attīstības projektu
īstenošanai (gan jaunbūvei, gan rekonstrukcijai). Tabulā zemāk ir apkopota informācija par multifunkcionālajiem sporta kompleksiem, kas ir konceptuāli līdzīgi
iecerētajam SSK, tai skaitā SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs", SIA "Liepājas Olimpiskais centrs", SIA "Zemgales Olimpiskais centrs", SIA "Vidzemes Olimpiskais
centrs".
Reģionālo Olimpisko sporta kompleksu
Multifunkcionālas
sporta
Olimpiskais
halles/sporta
centrs
centra
ekspluatācijā
nodošanas gads
2009
SIA "Daugavpils
Olimpiskais centrs"
(DOC) - Daugavpilī

raksturojums Latvijā

Īpašnieki

Infrastruktūras raksturojums

LOK - 54,71%,
Daugavpils
pilsētas dome 45,29%

Kompleksā izvietojas volejbola, basketbola, minifutbola, vingrošanas zāles, specializētā
paukošanas zāle (450 m2), divi baseini (lielais baseins: 25 m x 16,6 m (6 celiņi), mazais baseins:
12 m x 6 m), fitnesa un aerobikas zāles (350+150 m2)), saunas un kafejnīca. Kopējā iekštelpu
platība ir 10 620 m2.

LOK - 28,37%,
Liepājas pilsētas
Dome - 71,63%

18 000 m2 lielajā galvenajā ēkā piecos stāvos izvietotas visdažādāko funkciju sporta zāles
basketbolam, volejbolam, florbolam, galda tenisam, boksam, džudo, grieķu-romiešu un brīvajām
cīņām, kā arī telpas koncertiem, konferencēm, semināriem, izrādēm, banketiem, konkursiem,
dejām, sapulcēm un svinībām. Blakus piebūvē (3 200 m2) ir izvietots baseins un SPA komplekss.
Šis aktīvās atpūtas un relaksācijas komplekss ir lielākais un modernākais baseinu un SPA centrs
Kurzemē ar relaksācijas zonu, ūdens masāžām, burbuļu vannām, trīs veida pirtīm, ūdens
atrakciju zonu bērniem un diviem baseiniem (lielajā baseinā - 6 celiņi x 25 m).

2010

LOK - 52,70%,
Jelgavas pilsētas
dome - 47,30%

Sporta spēļu halle (1 631 m2), vieglatlētikas stadions, futbola laukumi, sporta spēļu laukums,
pludmales volejbols, BMX trase, trenažieru zāle.

2006

LOK - 17,06%,
Valmieras pilsētas
pašvaldība 82,94%

Sporta centrā (kopējā platība 8 023 m²) ietilpst hokeja halle (2 128 m²) ar 650 skatītāju vietām,
sporta spēļu zāle (3 025m²), kas sadalās trīs sporta spēļu laukumos, ar transformējamām
tribīnēm 1400 skatītājiem, trenažieru un aerobikas zāles, masāžas kabinets, pirts un kafejnīcas
telpa.

2008

SIA "Liepājas
Olimpiskais centrs"
(LOC) - Liepājā

SIA "Zemgales
Olimpiskais centrs"
(ZOC) - Jelgavā
SIA "Vidzemes
Olimpiskais centrs"
(VOC) - Valmierā

Olimpiskais centrs
2010
SIA "Daugavpils
Olimpiskais centrs"
SIA "Liepājas Olimpiskais
centrs"
SIA "Zemgales Olimpiskais
centrs"
SIA "Vidzemes Olimpiskais
centrs"

Neto apgrozījums, EUR
2011
2012

2013

2010

Neto peļņa, EUR
2011
2012

2013

Vidējais darbinieku skaits
2010
2011
2012
2013

525 024

679 396

803 583

946 091

-631 846

-518 987

-469 117

-431 606

48

48

47

49

495 482

589 477

1 118 007

1 053 978

-293 832

-1 162 503

-400 234

-531 722

28

32

34

43

24 537

180 054

239 762

242 465

-539 833

-879 232

-737 948

-876 762

19

16

21

26

73 719

833 376

1 040 213

664 062

-87 639

-162 466

-154 302

-47 797

36

48

55

60
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1.4. Pamatinformācija par kalnu slēpošanu, snovbordu un frīstailu
SIA „Olimpiskais centrs Sigulda”
Kalnu slēpošana ir ziemas sporta (slēpošanas) veids, kurā sacensības notiek vairākās disciplīnās, t.sk.
nobraucienā, supergigantā, milzu slalomā, slalomā un kombinācijā (slaloms + nobrauciens).
Snovbords ir ziemas sporta veids, kurā sportists uz snovborda dēļa veic noteiktu distanci pa nogāzi.
Viena no snovborda disciplīnām ir Slope Style, kas ietver akrobātikas elementus.
Frīstails jeb frīstaila slēpošana ir ziemas sporta (slēpošanas) veids, kurā sacensības notiek vairākās
disciplīnās: mogulā, akrobātiskajā tramplīnlēkšanā jeb akrobātikā, slēpošanas baletā un slēpošanas
krosā.
SIA „Olimpiskais centrs Sigulda” (OCS) dibināta 1998.gadā ar mērķi
apsaimniekot Pilsētas slēpošanas trasi. Siguldas Pilsētas kalns ir
stāvākais un sportiskākais kalns Latvijā ar trīs 350m, 200m, 70m
garām un labi izgaismotām trasēm. Trašu augstuma starpība ir 90m.
Pilsētas kalnā ir uzstādīts neoficiālais Latvijas ātruma rekords ar
kalnu slēpēm – 107 km/h. Uz kalna ir pieejama arī bērnu/iesācēju
trase ar lēzenu, mērenu nogāzi un virves veida pacēlāju. Kalna
apmeklētājiem tiek piedāvātas kalnu slēpošanas un snovborda
inventāra
nomas
un
apkopes iespējas
un
apmācība
pie
instruktoriem. Kalna pakājē darbojas kafejnīca. Trases lepnums ir
brīnišķīgs skats uz Gauju un ieleju vairāku kilometru garumā.
Trase ir aprīkota ar 6 sniega pūtējiem un retraku, kā arī četriem pacēlājiem: 2-vietīgu krēslu pacēlāju, Tbar pacēlāju, bļodiņu pacēlāju un iesācēju pacēlāju.

Pamatinformācija
centrs Sigulda”
Juridiskā adrese

Īpašnieku
struktūra

par

SIA

„Olimpiskais

Peldu iela 1, Sigulda
Siguldas novada Dome
(59.19%)
Latvijas Olimpiskā komiteja
(38.77%)
Inčukalna pagasta padome
(2.04%)

Trases
ekspluatācijā
nodošanas gads

1998
A

ttēls 5. OCS atrašanās vieta

Pilsētas kalnā regulāri tiek organizētas sacensības. Lielākās Latvijas mēroga kalnu slēpošanas un
snovborda sacensības norisinās tieši Pilsētas trasē – tostarp oficiālās Latvijas Slēpošanas savienības
sacensības (Latvijas čempionāti, Latvijas kausa sacensības), ikgadējās sacensības "Siguldas Kauss”,
sacensības milzu slalomā „Tarzāna kauss”, kā arī sacensības šaurākam dalībnieku lokam, piemēram
Advokātu čempionāts kalnu slēpošanā un snovbordā „Sigulda open”, slēpošanas instruktoru kauss,
„Čaiņiku kauss”.
Kalnu slēpošanas, snovborda un frīstaila augstākais pārvaldes orgāns ir Starptautiskā Slēpošanas
federācija (FIS). Visos trīs ziemas sporta veidos notiek Pasaules kausa izcīņa, kas notiek visas sezonas
garumā daudzos posmos, kā arī Pasaules čempionāts un Olimpiskās spēles. Latvijā vienīgā valstiski un
starptautiski atzītā organizācija ir Latvijas slēpošanas savienība (LSS), kurai ir piešķirtas ekskluzīvas
tiesības rīkot Latvijas čempionātus visos slēpošanas sporta veidos: distanču slēpošanā, kalnu slēpošanā,
snovbordā, frīstaila slēpošanā un tramplīnlēkšanā. LSS mērķis ir attīstīt Latvijā slēpošanas sportu, vadot
un koordinējot dažādu slēpošanas sporta veidu organizāciju darbību.
Bez sacensību Pilsētas kalna izmantošana dažādu sacensību norisei, ikdienā Pilsētas trasē tiek piedāvāti
sekojoši pakalpojumi:
Slēpošanas trašu un pacēlāju izmantošana kalnu slēpošanai brīvā laika pavadīšanai;
Slēpošanas trašu un pacēlāju izmantošana treniņiem profesionāliem sportistiem;

-

-

Slēpošanas skola (slēpošanas un snovborda apmācības pie sertificētiem instruktoriem, kuri
ieguvuši izglītību Austrijas un Šveices slēpošanas skolās). Tiek piedāvātas gan individuālas, gan
grupu apmācības, kā arī īpašas apmācības bērniem;
Slēpošanas un snovborda inventāra noma.

OCS darbojas īpaši izveidota atlaižu sistēma, kas atbalsta aktīvos sportistus un Siguldas pilsētas
pastāvīgos iedzīvotājus.
Mērķa grupas, kurām pienākas atlaides Pilsētas kalnā
Mērķa grupa

Atlaides apmērs

Bērni līdz 7 gadu vecumam vecāku pavadībā
Siguldas Sporta skolas, sporta klubu sportisti (Ziemeļpols, Pantera, Traverss,
Snow Feel, Snovbords, Virsotne, Rīgas favorīts, Apex)
Olimpieši un Olimpisko spēļu laureāti, kas dzīvo Siguldas novadā
Siguldas novadā dzīvojošie pensionāri (uzrādot Siguldas novada ID karti, darba
dienās līdz 15:00)

100%
50%
100%
100%

No visiem maksājošajiem trases lietotājiem ~65% ir sportisti, kuriem pienākas 50% atlaide, un ~35%
no apmeklētāju kopskaita maksā pilnu cenu. Apmeklētāji, kuriem pienākas 100% atlaide, netiek
uzskaitīti, tāpēc novērtēt to skaitu un īpatsvaru nav iespējams.
Pilsētas kalna slēpošanas trase ir viena no vecākajām trasēm Latvijā. Līdzīga vecuma slēpošanas kalni ir
Reiņa trase Krimuldas novadā, Baiļi Beverīnas novadā, Kaķīškalns Siguldas pilsētā. Iekārtas, kas vēl
šobrīd darbojas uz pilsētas kalna, lielākoties ir pirktas 1998.gadā, lielākā daļa no tām tika iegādātas jau
lietotas (piemēram, T-bar pacēlājs bija bijis lietots jau 12 gadus pirms to iegādājās OCS). Pēc trases
dibināšanas nozīmīgas investīcijas tehniskās bāzes papildināšanai vai uzlabošanai nav veiktas. Uz šo
brīdi visas trasē esošās iekārtas (pacēlāji, citas) ir fiziski novecojušas, arī bilances vērtības ir niecīgas vai
identiskas nullei. Tādējādi Pilsētas kalna konkurētspēja ir būtiski apdraudēta, ņemot vērā, ka
konkurējošās kalnu slēpošanas trasēs ir veiktas investīcijas (t.sk. piesaistot ES struktūrfondu
līdzfinansējumu), modernizēti pacēlāji un sniega pūtēji, un aprīkojums ir ievērojami modernāks, nekā
Pilsētas trasē.
OCS finansiālais raksturojums
Pozīcija (EUR)4

2010

2011

2012

2013

175 380

92 645

113 263

131 860

147 219

66 494

79 837

83 504

4 530

-40 654

-12 965

17 938

Pamatlīdzekļi

49 073

36 296

48 574

66 057

Apgrozāmie līdzekļi

28 228

9 859

15 676

18 210

77 302

46 155

64 250

84 267

Pašu kapitāls

35 688

-4 966

3 711

29 550

Kreditori

41 613

51 121

60 539

54 717

77 302

46 155

64 250

84 267

Neto apgrozījums
Bruto peļņa
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

Aktīvi

Pasīvi

Izvērtējot OCS darbības finanšu rezultātus 2010.-2013. gados, var secināt, ka apgrozījuma un peļņas
rādītāji ir visnotaļ nestabili. 2011.gadā apgrozījums kritās par 50% salīdzinājumā ar 2010.gadu, bet
2012.un 2013.gados pakāpeniski auga, joprojām nesasniedzot 2010.gada rādītāju.
Konkurences situācijas apraksts
Latvijā ir ap 40 kalnu, kuros tiek piedāvātas kalnu slēpošanas iespējas. Siguldas tuvējā apkārtnē ir
samērā plašs kalnu slēpošanas iespēju piedāvājums. Kalni atšķiras pēc nobraucienu garumiem, trašu
skaita, to stāvuma. Pilsētas trasei ģeogrāfiski tuvākās ir Kaķīškalns (Sigulda), Kordes trase (Sigulda),
Reiņa trase (Krimuldas novads), Rāmkalni (Inčukalns), Ozolkalns (Amatas novads).

4

Pārrēķināts no latiem pēc kursa 1 LVL = 1.422872 EUR.
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Attēls 6. Kalnu slēpošanas trašu ģeogrāfiskais novietojums Siguldas tuvākajā apkārtnē

Pārskats par tuvumā esošo kalnu slēpošanas trašu piedāvājumu
Trase, atrašanās
Trases raksturojums
vieta
Andrēnkalni

Pieejamas kalnu slēpošanas trases ar 7 dažāda garuma
Atpūtas bāze
nobraucieniem (120-450 m, augstuma starpība 39 m).
"Ezerrozes" Kosa,

Trases ir apgaismotas, darbojas ar dabīgo sniegu, ir 1 pacēlājs
Skujenes pagasts
(turekļi).
Amatas novads
Baiļi

Trases: 60 - 180 m.
Baiļi, Kauguru pagasts,

Augstums: 25 m - 35 m.
Beverīnas novads

Trase aprīkota ar 8 pacēlājiem (1 Tatrapoma tablet, 7 turekļi ar
šķīvīšiem).

Piedāvājumā arī apgaismots distanču slēpošanas aplis.

Distanču garumi: Meža aplis 3 km, Baiļu kalna aplis 1,2 km, Misu
aplis 1,2 km, Kopējais viena apļa garums 5,5 km.

Sniega veids: Dabīgais sniegs.
Kaķīškalns

2 trases 320m (augstuma starpība 80 m) un 100m (augstuma
Atpūtas komplekss
starpība 10 m).
“Kaķītis”, Senču iela 1,

Pacēlāji: 2 (1 šķīvīši + iesācēju kalnā turekļi).
Sigulda

Trasē ir ierīkots mākslīgais apgaismojums un sniega ražošanas
sistēma.
Kordes trase

Lielais kalns - 275 m (augstums 84 m).
Kordes trase, Sigulda

Mazais Kalns – 160 m (augstums 30 m).

Pacēlāji: 2 (Tatrapoma šķīvīši, Multilift turekļi).

Ir apgaismojums.
Līgatnes kalns

Galvenā trase 310 m.
Atpūtas parks

Mācību kalniņš - 100 m (augstums 50 m).
"Pilskalns", Līgatne,

Pacēlāji: 2 (1 T-veida, 1 turekļi).
Līgatnes novads

Sniega lielgabali - Super snow un Alpina. Retraks - Pisten Bully

Distanču trase: 2 slēpošanas apļi pa Līgatnes dabas taku „auto ceļu”
- gan slīdsolim, gan klasikai! Mazā cilpa – 1,4 km, kāpums - 22 m,
Lielā cilpa – 5,1 km, kāpums – 92 m.
Ozolkalns

Trases: 2 x 500 m trases, viena 100m trase iesācējiem / bērniem.
Slēpošanas un atpūtas

Augstums: 80 m.
parks Ozolkalns

Pacēlāji: 3 (1 krēslu, 2 enkura, 1 turekļu)
"Saulkrasti", Drabešu
pagasts, Amatas novads
Žagarkalns

13 trases (augstums: 25m - 35m): Cīruļkalns (180m), Žagarkalns
Cīrulīši, Cēsis
(240m), Skolnieku kalns (200m), Sony Ericsson snovborda parks,
Big Air, Borderkross, Garais kalns (400m), Volvo bērnu parks,
„Wiessmann” kamaniņu kalns (100m), jaunā Meža trase (350m).
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Rāmkalni
Sēnīte, Inčukalns

Reiņa trase
„Kalnzaķi”, Krimuldas
novads
















14 pacēlāji (5 turekļi ar šķīvīšiem, 7 Tablet (šķīvīšu), 2 bērnu
pacēlāji - virves).
Distanču slēpošanas trase (apmēram 1 km).
2 trases 200 m garumā.
Augstuma starpība: 27 m.
Apgaismojums: Jā.
Ir sniega lielgabali un sniega traktors.
5 trases, 150-350m. Visas trases ir apgaismotas.
Iesācēju trase 200 m, augstuma starpība: 25 m.
AXA bērnu parks (ar SunKid lentas pacēlāju) 100 m, augstuma
starpība: 15 m.
Junioru parks 250 m, augstuma starpība: 35 m.
Galvenā trase 150 m, augstuma starpība: 35 m.
Snovborda parks 150 m, augstuma starpība: 35 m.
Pacēlāji 7 (5 Doppelmayr, 1 SunKid lenta bērniem, 1 Multilft
kameršļūkšanas trasei).
Distanču trase. Kopējais garums 3 km, 1.5 km apgaismota distanču
slēpošanas trase.
Galvenajai trasei atrodas snovparks ar dažādiem „slope style”
elementiem (boksiem, reiliem un Big Air).

1.5. Pamatinformācija par distanču slēpošanu Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centrā
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs darbojas PA „Siguldas Attīstības aģentūra” (turpmāk tekstā arī
„Aģentūra”) paspārnē. Aģentūra ir Siguldas novada Domes izveidota, budžeta finansēta pašvaldības
iestāde, kuras darbības mērķis ir rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu
sabiedrības izglītošanai, veicināt tūrisma, aktīvās atpūtas un tautas jaunrades attīstību Siguldas novadā
kā arī stimulēt uzņēmējdarbību.
Pamatinformācija par PA „Siguldas Attīstības aģentūra”
Nosaukums
Pašvaldības aģentūra „Siguldas Attīstības aģentūra”
Adrese
Ausekļa iela 6, Sigulda
Statuss
Siguldas novada Domes pašvaldības iestāde
Tūrisma informācijas centrs


Livonijas ordeņa Siguldas pils
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs

Struktūrvienības
Radošais kvartāls Siguldas pils kompleksā


Uzņēmējdarbības atbalsta punkts
Plānots – Siguldas Sporta komplekss

Pašvaldības budžeta dotācijas


Pašu ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Tūrisma informācijas centrā, Livonijas ordeņa Siguldas
Finansēšanas avoti
pilī un Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā

Citi pašu ieņēmumi (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi, ārvalstu
finansiālās palīdzības līdzekļi, projektiem piesaistīti
līdzekļi).
Aģentūrā kopumā nodarbināti 13 strādājošie t.sk., aģentūras direktore, galvenā grāmatvede, kā arī
Aģentūras struktūrvienību vadītāji un darbinieki.
Saldētā distanču slēpošanas trase Siguldā, Puķu ielā 4 tika atklāta 2013. gada 30.novembrī. Tās
kopgarums ir 1.4 km, t.sk. saldētās trases garums 1.25 km. Lai nodrošinātu distanču slēpošanu pirms
dabiskā sniega, trasē tiek ieklāts pērnā gada sniegs, kas visu vasaru tiek uzglabāts nākamajai sezonai.
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Attēls 7. Saldētā distanču slēpošanas trase Siguldā, Puķu ielā 4

Ideja par saldētu distanču slēpošanas trasi ir no Somijas. Tehnoloģiski trasi veido ģeotekstils, drenējošs
smilšu slānis, un šķembas, kas pārklātas ar 10 cm biezām siltumizolācijas plāksnēm. Uz tām ik pēc 10
centimetriem sarindotas aukstuma nesējas caurulītes, pa kurām tiek laists mūsdienu prasībām atbilstošs
dzesēšanas šķidrums. Pēc aptuveni 130 metriem jau sasilušais šķidrums pa maģistrālo cauruli tiek
novadīts atpakaļ uz saldētavu, tā vietā ceļu turpina svaigi atdzesēts aukstums. Caurulīšu dzīslas precīzi
un rūpīgi iepakotas smalkās dolomīta šķembās. Virsū uzliets asfalts, pa kuru droši var pārvietoties gan
retraks, gan rollerslēpotāji. Pirms sniega uzbēršanas zeme apmēram nedēļu tiek saldēta, kas ir
visdārgākais process lielā elektroenerģijas patēriņa dēļ. Vēlāk, kad zeme sasaldēta un no siltuma to
sargā sniegs, saldēšanas iekārtu jauda tiek samazināta par divām trešdaļām. Šī distanču slēpošanas
trase Siguldā ir vienīgā šāda veida saldētā trase Austrumeiropā.
Trase izbūvēta Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros, īstenojot projektu „Tūrisma videi
piemērotas vides izveidošana Viru (Igaunija), Siguldas (Latvija), Sanktpēterburgas (Krievija) pārrobežu
reģionos” (Siguldas novada pašvaldības partneri projekta īstenošanai bija Viru pašvaldība un
Sanktpēterburgas fiziskās kultūras un sporta komiteja). Projekts tika īstenots ar mērķi veicināt aktīvo un
sporta tūrismu. Projekta ietvaros Siguldā tika uzbūvēta saldētā distanču slēpošanas trase un servisa
māja. Savukārt Viru Igaunijā tika sakārtoti vairāki sporta laukumi, renovēta slēpošanas trase un
uzbūvēts atpūtas centrs, bet Sanktpēterburgā tika uzbūvētas divas servisa mājiņas pie pilsētā esošajām
slēpošanas trasēm. Projekta ietvaros tika izstrādāta arī partneriem kopīga aktīvā un sporta tūrisma
stratēģija, kā arī tika organizētas vairākas sporta sacensības.
Kopējās investīcijas Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra izveidē ir aptuveni 1,89 miljoni EUR (iesk.
PVN), ko veido būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, ka arī trases aprīkošanai
nepieciešamo pamatlīdzekļu (sniega traktors, mobilā sūkņa stacija, sniega lielgabals, nomas inventārs
u.c.) iegādes izmaksas. Nepieciešamais finansējums tika nodrošināts, piesaistot Pārrobežu programmas
līdzekļus (726 tūkstoši EUR) un valsts budžeta finansējumu (~40,3 tūkstoši EUR), pārējo daļu sedza
Siguldas novada Dome.
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra būvniecību veica SIA „Merks”, būvuzraudzību nodrošināja SIA
„LBS-Konsultants”, savukārt tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību – SIA „Arhitektes I.Kalveles
birojs”.
Jānorāda, ka Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs Latvijas Būvnieku asociācijas organizētajā skatē
„Gada labākā būve Latvijā 2013” nominācijā „Inženierbūve” ir ieguvis 3.vietu.
Pamatinformācija par distanču slēpošanas trasi
Objekta pārvaldību nodrošina
PA „Siguldas Attīstības aģentūra”
PA „Siguldas Attīstības aģentūra”/ Siguldas novada Dome
Īpašnieku struktūra
(100%)
Atrašanās vieta
Puķu iela 4, Sigulda
Ekspluatācijā nodošanas gads
2013.gads
Investīciju apmērs
1,84 miljoni EUR
1,4 km – izbūvētās trases kopējais garums
Trases garums
1,25 km – asfaltētās un saldētās trases garums
Trases platums
6 m (4 m asfalts, 2 m šķelda)
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Slēpošanas veids

Trases tehniskais raksturojums

Infrastruktūras raksturojums

Slidsolis, klasika
Stadiona aplis piemērots distanču slēpošanas iesācējiem
 Dabiskais reljefs;
 Garenkritums ir līdz 18%;
 Lielākais kāpums pa vertikāli ir 11 m;
 Šķērskritums taisnajos posmos ir 2,5%;
 Kritums līdzeno posmu virāžās ir 4%
 Apgaismojums visas trases garumā;
 Saldēšanas sistēma, kas izbūvēta zem trases seguma,
nodrošinot nepārtrauktu darbību mainīgos laika apstākļos –
iespējams nodrošināt slēpošanu tiklīdz diennakts vidējā
temperatūra ir stabili zem + 7°C;
 Asfalta segums ļauj vasaras sezonā skrituļot, rollerslēpot;
 Koka mulčas seguma josla gar asfaltēto daļu visā trases
garumā nodrošina veselīgu skriešanu;
 Koka mulčas seguma josla gar asfaltēto daļu visā trases
garumā, nodrošinot trases izmantojamību vasarā
skrituļošanai, nūjošanai un skriešanai;
 30 metrus augsts kāpšanas aktivitāšu tornis;
 Servisa māja

Vasarā izbūvētā trase ir piemērota dažādām vasaras aktivitātēm – skrituļošanai, rollerslēpošanai,
nūjošanai, skriešanai vai velobraucienam. Jānorāda, ka trases izmantošana vasaras sezonā
individuālajiem apmeklētājiem ir bez maksas. Centrā pieejama arī skrituļslidu, rollerslēpju un nūjošanas
nūju noma.
Tāpat Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra teritorijā atrodas Austrumeiropā augstākais kāpšanas
aktivitāšu tornis „Drosmes tornis VELLS!”, kas pieder SIA “Ežu tornis” (nomā zemes gabalu no Siguldas
novada pašvaldības). Koka tornis deviņstāvu mājas augstumā nodrošina vairāk nekā 20 aktivitātes,
piemēram, gigantiskas šūpoles ar septiņu metru brīvo kritienu un vairāk nekā 150 m garu nobraucienu.
Torni vienlaikus var lietot 12 kāpēji. Konstrukcija veidota kā kompakts augsto virvju parks kāpēju
treniņiem, atrodoties alpīnisma sistēmās dažādos augstumos virs zemes. Konstrukcijas pievienoto
vērtību veido unikālie dabas skati uz Gaujas senleju sasniedzot torņa augstāko punktu. Torņa augšējo
virsmu veido skatu laukums, un asāku izjūtu cienītājiem tiek piedāvāta iespēja tur pārnakšņot.

Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra darbības finansiālais raksturojums
Pirmās sezonas (2013./2014. gadu sezonas ziemā) mēnešos Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra
slēpošanas trasi apmeklēja vidēji 30-70 cilvēki darba dienās un 100-140 cilvēki brīvdienās tostarp 2/3
bijuši siguldiešu un 1/3 pilsētas viesu. Kopumā pirmos 2,5 trases darbības mēnešus to apmeklēja
aptuveni 1,2 tūkstoši apmeklētāju5. Tomēr paredzams, ka nākamajās sezonās trasi varētu vienlīdz
izmantot gan Siguldā dzīvojošie, gan viesi. Trasi bezmaksas izmanto – vasarā – visi, ziemā – siguldieši,
Siguldas sporta klubi, Siguldas novada izglītības iestādes.
Distanču slēpošanas trases apmeklētības sekmēšanai P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” īsteno vairākas
mārketinga aktivitātes, t.sk. ir izstrādāti un regulāri atjaunoti reklāmas bukleti, ietverot trašu shēmas un
pakalpojumu piedāvājumu, ir plānots izveidot norādes uz Vidzemes šosejas un Laurenču ielas, kā arī
informāciju par Sporta kompleksu plānots nodot arī kaimiņvalstu sporta klubiem un skolām.
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra Laurenčos darbību var iedalīt 2 sezonās – ziema un vasara.
Ziemas sezona ilgst no novembra līdz aprīlim, kad galvenos distanču slēpošanas trases ieņēmumus veido
ieņēmumi no trases nomas, slēpju un cita sporta inventāra (SKI trenažieri) nomas, savukārt vasaras
sezona ilgst no aprīļa līdz oktobrim, un šajā sezonā galvenie ieņēmumi ir no skrituļslidu, rollerslēpju un
cita sporta inventāra (SKI trenažieri) nomas. Tāpat trasē tiek nodrošināti instruktora pakalpojumi un
inventāra noma.
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra ieņēmumu raksturojums
11.2013.Ieņēmumu pozīcijas (EUR6, iesk. PVN)
03.2014.
Ieņēmumi no nomas pasākumiem, t.sk.
5

13 284

04.2014.-10.2014.
(Aģentūras prognoze)
28 699

Statistikas dati ir pieejami tikai par Siguldas pilsētas iedzīvotājiem. Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs šobrīd
strādā pie apmeklētāju uzskaites sistēmas pilnveidošanas: plānots, ka, sākot ar 2014.gada vasaru, būs pieejama
statistika par visiem Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra apmeklētājiem.
6
Pārrēķināts no latiem pēc kursa 1 LVL = 1.422872 EUR.
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Ieņēmumi par trases lietošanu

6 700

2 867

Ieņēmumi par inventāra nomu

6 084

20 447

500

1 834

-

3 551

11 383

48 377.52

11 383

48 377.52

Ieņēmumi par telpu nomu
Citi ieņēmumi (duša, dvielis, skapīši, kafijas automāts
u.tml.)
Papildus ieņēmumi, t.sk.
Ieņēmumi par reklāmas izvietošanu trasē

Jānorāda, ka Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra maksas pakalpojumu cenrādis ir noteikts
saskaņā ar Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 48 (20.11.2013.) „Par Siguldas
pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”.
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra galvenos ikmēneša izdevumus veido ar trases uzturēšanu
saistītās izmaksas, personāla izmaksas un reprezentācijas izmaksas.
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra izdevumu raksturojums
11.2013.Izdevumu pozīcijas (EUR, iesk. PVN)
03.2014.
Izdevumi apkurei, elektrībai u.c. komunālajiem
21 520
pakalpojumiem
Trases un telpu uzturēšanas izmaksas, remonts, apkope

04.2014.-12.2014.
(Aģentūras prognoze)
15 049

13 660

15 953

Personāla izmaksas

7 520

19 880

Biroja, reprezentācijas, reklāmas, mārketinga izmaksas

4 390

5 383

Pasākumu organizēšana

676

2 352

Citas izmaksas, ārpakalpojumi

132

9 833

47 898

68 450

Kopā
Konkurences situācijas apraksts

Izbūvētās Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra distanču trases reljefs, konfigurācija un
infrastruktūra pilnībā atbilst tam, lai tajā varētu rīkot FIS standartiem atbilstošas sprinta sacensības
brīvajā stilā. Jānorāda, ka 2014.gada aprīļa beigās Siguldā divas dienas strādāja Starptautiskās
slēpošanas federācijas (FIS) deleģētais slēpošanas trašu sertifikācijas inspektors no Somijas Janne
Pylvas. Pēc trases apsekošanas dabā, inspektors secināja, ka Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas
distanču slēpošanas trase ir labākā sprinta trase Latvijā pēc vairākām pazīmēm: starta/finiša
iekārtojums, tehniska trases konfigurācija, kas prasa no sportistiem labu fizisko un tehnisko izpildījumu
un viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem sprintam ir trases pārskatāmība skatītājiem. Tas viss
atbilst prasībām, ko izvirza Starptautiskā slēpošanas federācija, līdz ar to 2014.gada augustā plānots
saņemt arī FIS sertifikātu.
Plānots, ka nākotnē Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra trase tiks pagarināta, izveidojot arī 3,3
km un 3,75 km garas FIS standartam atbilstošas trases ar 2,5 km asfaltētu segumu, tādējādi nodrošinot
iespēju rīkot arī starptautiska līmeņa sacensības Siguldā. Blakus esošajai Laurenču sākumskolai plānots
uzbūvēt Sporta zāli, kas nodrošinās sākumskolas mācību procesu un papildinās Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centra piedāvājumu ar iekštelpu treniņiespējām.
Vērtējot konkurējošās distanču trases Latvijā, jānorāda, ka par tādām uzskatāmas visas FIS sertificētās
distanču trases – trases, kuras izpilda kritērijus starptautiska līmeņa slēpošanas sacensību norisei. Bez
tikko sertificētās Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra distanču trases, Latvijā kopumā ir sertificētas
vēl četras distanču slēpošanas trases - Reiņa trase Siguldā, Priekuļu biatlona komplekss Cēsīs, sporta un
atpūtas bāze „Mailes” Pļaviņu novadā un Sporta bāze "Smeceres sils" Madonā. Šīs četras trases ir
distanču slēpošanas trases ar dabiskā un mākslīgā sniega nodrošinājumu.
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FIS sertificētās distanču slēpošanas trases Latvijā
Sertificētās
Trase
trases garums

Reiņa trase
"Kalnzaķi",
Krimuldas
novads, LV-2144

Priekuļu
biatlona
komplekss
Bērzaines iela 5,
Cēsis, LV-4101

Sporta bāze
"Smeceres sils"
„Smeceres sils”,
Madona, LV–4801

Īss trases raksturojums

Sevi pozicionē pamatā kā ģimenes atpūtas centrs;
Nozīmīgas starptautiska līmeņa sacensības distanču
slēpošanā nav notikušas kopš 2010.gada;
 Nākotnē iespējams veidot Siguldas Sporta un aktīvās
atpūtas centra Laurenčos un Reiņa trases savstarpēju
sadarbību, rīkojot, piemēram, vairāku dienu kopīgas
ziemas sprinta sacensības.



1,3 km
3,75 km

Pozitīvie aspekti:
 laba trase sportistiem;
 ir biatlona šautuve.
2,5 km

5,0 km

Negatīvie aspekti:
 nav piemērota slēpošanas iesācējiem un tūristiem;
 nav ģērbtuvju;
 atrodas tālu no apdzīvotām vietām (Cēsis – 7 km);
 pie trases nav naktsmītnes.
Pozitīvie aspekti:
 kopumā ir piedāvātas 4 distanču slēpošanas trases ar
garumu no 1 līdz 5 km;
 pieejama servisa māja;
 trase 1,7 km garumā ir apgaismota;
 ir apgaismota šautuve ar 30 mērķiem;
 pie trases ir naktsmītnes.
Negatīvie aspekti:
 nav padomāts par slēpošanas iesācējiem, tūristiem;
 tālu no Rīgas.

Sporta un
atpūtas bāze
„Mailes”
„Mailes”,
Vietalvas pagasts,
Pļaviņu novads,
LV-5109

1-5 km

Pozitīvie aspekti:
 kopumā ir piedāvātas vairākas distanču slēpošanas trases
ar garumu no 1 līdz 5 km un tautas aplis 10 km;
 ir slēpošanas stadions;
 ir biatlona šautuve;
 pie trases ir naktsmītnes.
Negatīvie aspekti:
 trase nav apgaismota;
 tālu no Rīgas.

No visām augstāk minētajām sertificētajām distanču slēpošanas trasēm Latvijā par nozīmīgākajām
konkurējošām trasēm ir uzskatāmas distanču slēpošanas trases Cēsīs un Madonā. Šajās trasēs regulāri
tiek rīkotas starptautiska līmeņa sacensības. Savukārt Reiņa trase Siguldā sevi pozicionē pamatā kā
ģimenes atpūtas centrs, kur nozīmīgas starptautiska līmeņa sacensības distanču slēpošanā nav notikušas
kopš 2010.gada, kad Reiņa trasē tika organizēts Skandināvijas kausa posms.
Nākotnē, paplašinot sertificēto distanču trašu klāstu, t.i., papildus izveidojot arī 3,3 km un 3,75 km
garas FIS standartam atbilstošas trases, Siguldā būtu iespējams piedāvāt konkurētspējīgu starptautiska
līmeņa sacensību organizēšanu.
Vērtējot konkurējošās distanču slēpošanas trases ārvalstīs, vērtīgi būtu norādīt Tehvandi sporta centra
un tās izveidotās sporta infrastruktūras piemēru Otepē, Igaunijā, kur atrodas viena no labāk attīstītajām
distanču slēpošanas trasēm Igaunijā. Jānorāda, ka Igaunijā distanču slēpošana ir vispopulārākais ziemas
sporta veids, bet Otepe ir atzīta par Igaunijas ziemas galvaspilsētu.
Otepē regulāri notiek distanču slēpošanas sacensības, arī FIS distanču slēpošanas pasaules kausa izcīņas
posmi. Ņemot vērā, ka Tehvandi sporta centrā ir arī K90 tramplīns un biatlona šautuves, tad šeit var tikt
rīkotas arī sacensības tramplīnlēkšanā, ziemeļu divcīņā un biatlonā.
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Pamatinformācija par Tehvandi sporta centru
Dibināšanas gads
1978
Igaunijas Republikas Kultūras ministrija (97%), Igaunijas
Īpašnieku struktūra
Slēpošanas asociācija (2%) un Otepes pašvaldība (1%).
Apmaksātais pamatkapitāls
4,5 miljoni EUR.
Atrašanās vieta
Otepe, Igaunija.

galvenā ēka (viesnīca, administrācija);

slēpošanas stadiona komplekss;

FIS sertificētas distanču slēpošanas trases;
Infrastruktūras raksturojums

K90 tramplīns ar skatu platformu;

biatlona šautuves;

rollerslēpošanas trases;

vairāki skriešanas, nūjošanas un velo celiņi.

Aptekrimegi komplekss,
kura
izvietoti
4
mazāki
tramplīni; kompleksa kopējā platība ir ap 10 ha (2 km
attālumā no Tehvandi sporta centra);
Saistītie objekti

Keriku sporta centrs (Kääriku Spordikeskus), kura
piedāvājumā ietilpst izmitināšana (ir viesnīca, brīvdienu
mājas), fitnesa aprīkojumu un konferenču un semināru
centrs.

Tehvandi stadiona rekonstrukcijas II kārtai - 3,8 miljoni
EUR (2009.-2010.gados);

Tramplīna K90 būvniecības I kārtai un skatu laukumam
un kāpšanas sienai– 0,56 miljoni EUR (2006.gadā);

Tramplīna K90 būvniecības II kārtai – 1,8 miljoni EUR
(2006.–2007.gados);
Saņemtais ES struktūrfondu
finansējums 2005.-2011.gados

Tehvandi sporta centra galvenās ēkas izbūve – 70
tūkstoši EUR;

Stadiona projektēšanai – 100 tūkstoši EUR.
KOPĀ
6,3
miljonu
līdzfinansējums 7 gadu laikā

EUR

ES

struktūrfondu

1.6. Pamatinformācija par tramplīnlēkšanas un ziemeļu divcīņas
attīstību
Tramplīnlēkšana ir viens no sešiem sporta veidiem, kas tika iekļauts visās Ziemas Olimpiskajās spēlēs.
Eiropā, īpaši Skandināvijas valstīs un Vācijā, tramplīnlēkšana ir viens no populārākajiem ziemas sporta
veidiem. Tā, piemēram, Vācijā ir izbūvēti vairāk nekā 320 tramplīni.

Latvijā līdz 1970. gadu beigām ar tramplīnlēkšanu nodarbojās visā valstī
- Siguldā, Talsos, Tukumā, Pļaviņās, Valmierā, Madonā, kā arī Rīgā.
Pašlaik Latvijā vienīgā tramplīnu trase atrodas Ogrē, kur ir iespējams
trenēties uz K5, K10 un K15 jaudas tramplīniem, kā arī notiek bērnu
sacensības. Tramplīns izbūvēts 2007.gadā ar sporta kluba „Ogres stils”
līdzekļiem. Tramplīns ir aprīkots arī ar mākslīgo segumu, kas nodrošina
iespēju to izmantot visu gadu. Tuvāko gadu laikā sporta klubs „Ogres
stils” plāno izbūvēt arī lielākas jaudas tramplīnus – attiecīgi K20, K35 un
K50.
Latvijā aktīvi darbojas divi tramplīnlēkšanas sporta klubi – „Ogres stils”
Ogrē (dibināts 2006. gadā, vada Modris Krūze) un „Lidojošais slēpotājs”
Siguldā (dibināts 2006. gadā, vada Agris Kumeliņš), trenējot
tramplīnlēkšanas sportā vairākus desmitus bērnus un jauniešus.
Daudziem no šiem jaunajiem sportistiem ir vērā ņemami panākumi
ārvalstu sacensībās un treniņnometnēs, bet tramplīna trūkums Siguldā ir
jūtams, kas liek Siguldas jaunajiem tramplīnlēcējiem vidēji 2–3 reizes
mēnesī braukt uz Igauniju.
Attēls 8. Tramplīni Ogrē

Pēdējo gadu laikā, kopš Latvijā ir atsākta tramplīnlēkšanas kustība, jaunie
sportisti vairākkārt ir uzrādījuši lieliskus rezultātus, t.sk., Kristaps Nežborts (dz.1997.g) 2013.gada
februārī kļuva par pirmo latvieti, kas piedalījies Pasaules čempionāta sacensībās tramplīnlēkšanā ar
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slēpēm, bet Šarlote Šķēle (dz.2001.g) 2012.gada vasarā FIS "Grand Prix" sacensībās Garmisch –
Partenkirchen Vācijā savā vecuma grupā izcīnīja 1. vietu.
Attīstot Siguldu kā ziemas sporta veidu centru, plānots uzstādīt 2 tramplīnus, kas būtu izmantojami
treniņiem, kā arī dažāda mēroga sporta sacensību rīkošanai.
Pamatinformācija par plānoto tramplīnu Siguldā
Tramplīna lēcienu jauda
K70; K125
 Melioratoru trase
Potenciālā atrašanās vieta
 Kordes trase
Apbūves laukums
23,2 tūkstoši m²
Vasaras trases segums
Ir plānots
15-20 miljoni EUR (K125 tramplīns)
Aptuvenā investīciju summa
5-10 miljoni EUR (K70 tramplīns)
Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes profesionālās bakalaura studiju
programmas students Reinis Sokolovs arhitektūras diplomdarba „Tramplīnlēkšanas komplekss Siguldā”
ietvaros ir veicis sākotnējā koncepta izstrādi tramplīna izveidei Siguldā.

Attēls 9. Potenciālās tramplīnu izveides vietas Siguldā
(Kordes trase – attēlā pa kreisi, Melioratoru trase – attēlā pa labi)

Tramplīnu izveidošanai Siguldā kopumā tiek vērtētas divas potenciālās atrašanās vietas - Kordes trase
un Melioratoru trase. Pieņemot lēmumu par tramplīnu atrašanās vietas izvēli, katrā no alternatīvām
Siguldas novada Domei būs jāvērtē vairāki jautājumi, kas saistīti gan ar īpašumtiesību nostiprināšanu
(Kordes trases gadījumā - iegādājoties zemesgabalu vai slēdzot ilgtermiņa nomas līgumu), gan tieši ar
būvi saistītos jautājumus – ir nepieciešams veikt zemesgabala ģeodēzisko izpēti un izpēti vēja slodzēm,
kā arī ir jāievēro pamatprincips, ka tramplīnam maksimāli ir jābūt vērstam ziemeļu virzienā.
Papildus problēmas tramplīnu atrašanās vietu izvēlē
Kordes trase





Zemesgabals ir privātīpašums;
Zemesgabals atrodas Gaujas Nacionālā
parka teritorijā. Nepieciešams risināt
normatīvo aktu un trases attīstības
projekta sasaisti;
Nepieciešams saskaņojums ar VAS
„Latvijas
dzelzceļš”,
jo
pašreizējā
plānojumā K125 tramplīna estakāde
konsulējas aptuveni 73 m virs sliedēm.



Melioratoru trase
No
arhitektūras
viedokļa
ir
pilnīgi
nepieņemama abu blakus esošo būvju –
bobsleja un kamaniņu trases un K125
tramplīna – krustošanās.

Melioratoru trases kā vienas no alternatīvās vietas priekšrocībām tramplīnu būvniecībai ir apstāklis, ka
tramplīna K125 estakāde nekonsulētos pāri dzelzceļam. Savukārt, lai novērstu abu blakus esošo būvju –
bobsleja un kamaniņu trases un K125 tramplīna – krustošanos, būtu nepieciešams pārplānot bobsleja un
kamaniņu trases torni, izveidojot vienotu apjomu, kas būtu saistīts ar ievērojamām papildus
investīcijām.
Savukārt Kordes trase no arhitektūras un plānošanas viedokļa ir daudz interesantāka, funkcionāli
izcirtums jau pats par sevi definē abu tramplīnu atdalīšanu, nosēšanos atstājot nogāžu krustpunktā. Arī
tramplīnu trases atrašanās tuvu kamaniņu trasei būtu ļoti liels pluss, jo no vienas puses abi sporta
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kompleksi atrastos tuvu viens otram, bet no otras puses bez abu trašu savienošanas būtu iespēja tām
abām darboties neatkarīgi vienai no otras. Jānorāda, ka šajā gadījumā abi augstākie punkti nebūtu vienā
vietā, bet atrastos ļoti tuvu viens otram, kas gan būves augšā, gan kalna pakājē tiktu savienoti ar
ceļiem.
Konkurences situācijas apraksts
Pašlaik Latvijai tuvākie tramplīni treniņiem atrodas Igaunijā un Polijā, bet starptautiskā līmeņa
sacensības tiek organizētas arī Somijā.
Igaunijā Otepē 2007.gadā nodeva ekspluatācijā K90 jaudas tramplīnu. Tā kopējais augstums sasniedz
111,4 m, torņa augstums - 54,68 m. Lēciena leņķis ir izbūvēts 11°, bet piezemēšanās leņķi - 34°.
Izbūvējot Siguldā K70 un K125 jaudas tramplīnus, Latvija sadarbībā ar Igauniju varētu organizēt dažāda
veida starptautiskās tramplīnlēkšanas sacensības.
Daudz plašāku tramplīnu piedāvājumu nodrošina Polija, kur Zakopanes reģionā divās trasēs kopumā ir
pieejami četri tramplīni - Średnia Krokiew trasē atrodas K35, K65, K85 jaudas tramplīni, bet Wielka
Krokiew trasē - K120 tramplīns, kas ir sertificēts saskaņā ar FIS standartiem, kā arī trasē ir izbūvētas
tribīnes 50 tūkstošiem skatītāju. Jānorāda, ka Zakopanes K120 tramplīna trasē regulāri tiek organizētas
dažādas starptautiska līmeņa sacensības - Pasaules kausa un FIS kausa posmi. Tāpat starptautiska
līmeņa sacensības Polijā tiek organizētas arī vēl divos tramplīnos, kas atrodas Szczyrk (K40, K70 un K95
jaudas tramplīni) un Wisła (K120 jaudas tramplīns, tribīnes 15 tūkstošiem skatītāju, sertificēta FIS
standartiem), kur kopš 2010.gada notiek arī vasaras Grand Prix sacensības.

Attēls 10. Średnia Krokiew trase (pa kreisi) un Wielka Krokiew trase
(pa labi) Zakopane, Polija

Attēls 11. Kuusamo, Somija

Somijā starptautiskā līmeņa sacensības tiek rīkotas galvenokārt trijās tramplīnu trasēs, kas atrodas Lahti
(trasē kopumā ir K64, K90 un K116 jaudas tramplīni, izbūvētas tribīnes 80 tūkstošiem skatītāju un visas
trases ir FIS sertificētas), Kuopio (trasē darbojas divi tramplīni K92 un K120, kas ir sertificēti atbilstoši
FIS standartiem) un Kuusamo (trasē atrodas divi tramplīni – K64 un K120, kas ir sertificēti atbilstoši FIS
standartiem).
Jānorāda, ka uz šiem tramplīniem brauc trenēties sportisti ne tikai no konkrētās valsts, bet arī no blakus
valstīm, piemēram, treniņa nometnes Igaunijā rīko sportisti no Somijas un Baltkrievijas.
Ziemeļu divcīņas attīstība Latvijā
Ziemeļu divcīņa ir sporta veids, kurā tiek apvienotas divas ziemas sporta disciplīnas – tramplīnlēkšana
un distanču slēpošana. Ņemot vērā, ka Latvijā ir vairākas sertificētas distanču slēpošanas trases, tad,
izbūvējot un sertificējot tramplīnu, Latvijā būtu iespējams organizēt arī ziemeļu divcīņas sacensības.
Jānorāda, ka pašlaik neviens sportists starptautiskā līmeņa ziemeļu divcīņas sacensībās Latviju
nepārstāv. Tomēr, ņemot vērā Latvijas jauno tramplīnlēcēju izaugsmi, distanču slēpošanas popularitāti
un eksistējošās distanču slēpošanas trases, Latvijai tuvāko gadu laikā ir potenciāls gūt augsta līmeņa
sasniegumus arī šajā sporta veidā.
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1.7. Pamatinformācija par sporta medicīnu un rehabilitāciju SIA
„Rīgas rajona slimnīca”
SIA "Rīgas rajona slimnīca" (RRS) Sporta medicīnas un
rehabilitācijas nodaļa Siguldā ir izveidota 2009.gadā ar
Siguldas novada pašvaldības atbalstu, iesaistot Latvijā
atzītus nozares profesionāļus un vadoties no augstākajiem
standartiem un integrējot jaunākās ārstēšanas tehnoloģijas
Latvijā. Tās darbības pamatprincips ir sniegt efektīvu un
kvalitatīvu ārstēšanu pacientiem pēc traumām un
saslimšanām gan stacionārā, gan ambulatori, nodrošināt
profilakses pasākumus.
RRS Sporta medicīnas un rehabilitācijas nodaļas vīzija ir
kļūt par vienu no vadošajiem ambulatorās un stacionārās
rehabilitācijas sniedzējiem, atsevišķās jomās, tajā skaitā sporta traumu un saslimšanu seku novēršanā.
Sporta medicīnas pakalpojumu nodrošināšana un attīstīšana Siguldas sporta bāžu vajadzībām, kā arī
visas Latvijas un ārvalstu sportistiem ir viens no SIA „Rīgas rajona slimnīca” sporta medicīnas un
rehabilitācijas nodaļas uzdevumiem. Šobrīd ārvalstnieku pacientu īpatsvars nodaļas pacientu kopskaitā ir
nenozīmīgs, taču tehnoloģiju modernizācijas rezultātā plānots piesaistīt arī ārvalstu sportistus, kas
uzturas Siguldā.
Šobrīd RRS sporta medicīnas un rehabilitācijas nodaļā kopā strādā 15 pilnas slodzes darbinieki: 2
rehabilitologi, 8 fizioterapeiti, 1 fizioterapeita asistents, 1 ergoterapeits, 1 ūdensdziedniecības māsa, 2
fizikālās medicīnas māsas. Papildus uz nepilnu slodzi tiek nodarbināti audiologopēds, mūzikas terapeits,
mākslu terapeits un 2. gada sporta medicīnas rezidente.
RRS sporta medicīnas un rehabilitācijas nodaļā nozīmīgu pakalpojumu īpatsvaru veido maksas
pakalpojumi. Pacientiem tiek piedāvātas arī paaugstināta komforta palātas.
Kopš sporta medicīnas un rehabilitācijas nodaļas izveides 2009.gadā tās attīstībā ir ieguldīti vairāk nekā
200 tūkstoši EUR, t.sk. 91 tūkstotis EUR - rekonstrukcija nodaļas pirmā stāva ūdensdziedniecības blokā,
20.7 tūkstoši EUR - divu polipropilēna baseinu iegāde, 11.3 tūkstoši EUR – Perineālās iekārtas Echo
vision iegāde.
Pamatinformācija par RRS
Komercsabiedrības
nosaukums
Atrašanās vieta

SIA „Rīgas rajona slimnīca”
Lakstīgalas iela 13, Sigulda

Īpašnieku struktūra

Siguldas novada Dome (100%)

Slimnīcas dibināšanas
gads

1950


Darbības vispārējs
raksturojums





Viena no modernākajām un attīstītākajām medicīnas iestādēm
Latvijā savā profilā. Specializācija - plānveida veselības aprūpes
pakalpojumi.
Tiek veidota apjomīga infrastruktūra ambulatoro un stacionāro
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, tiek attīstīta plānveida
ķirurģiskā ārstēšana un dzemdību- ginekoloģijas palīdzība.
Sadarbības līgumi ar PM klīnika (Premium Medical), Zinātniskās
iniciatīvas centru (plastikas un rokas ķirurgs L. Logina), SIA
„LAPPRO”, SIA „Chirons”.

SIA „Rīgas rajona slimnīca” ir regulāri veikusi ieguldījumus attīstībā. Soli pa solim ir īstenoti vairāk nekā
10 dažādi projekti slimnīcas infrastruktūras renovācijai un modernizēšanai. Liela nozīme ir bijusi ES
struktūrfondu finansējumam. 2011.un 2012.gados ieguldīti 578,5 tūkstoši EUR, renovējot telpas 1788
m² platībā. Renovētas centralizētās sterilizācijas telpas, medicīniskās tehnoloģijas papildinātas ar
ķirurģisko instrumentu mazgājamo mašīnu un programmējamu tvaika sterilizatoru, staru diagnostikas
neremontēto telpu rekonstrukcija ar papildus rentgenogrāfijas un ultrasonogrāfijas kabinetu izbūvi.
Veikta arī fizikālās terapijas kabineta rekonstrukcija, slimnīcas 1.stāvā veikta dienas stacionāra telpu
rekonstrukcija un pilnībā izremontēta 3.stāva 4.nodaļa.
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RRS finansiālais raksturojums
Valsts finansējums veido 54% - 56% no RRS ieņēmumiem. Pārējo sastāda ieņēmumi no maksas
pakalpojumu sniegšanas – tostarp ieņēmumi no privātpersonām, apdrošināšanas un citām trešajām
personām.
RRS finansiālais raksturojums
Pozīcija, EUR7
Neto apgrozījums

2010

2011

2012

2013

1 529 735

1 680 084

1 905 106

2 072 584

277 729

327 431

407 454

t.sk. Ieņēmumi no rehabilitācijas
nodaļas
Bruto peļņa

169 345

57 925

43 160

51 636

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

24 681

-109 285

-139 147

-27 237

Pamatlīdzekļi

503 746

883 142

1 103 818

1 076 488

Apgrozāmie līdzekļi

778 214

538 285

314 852

337 549

1 292 426

1 428 661

1 424 696

1 417 172

Pašu kapitāls

708 954

599 669

460 522

454 629

Kreditori

531 050

760 711

890 999

888 403

1 292 426

1 428 661

1 424 696

1 417 172

Aktīvi

Pasīvi

Sniedzot sporta medicīnas pakalpojumus, RRS Sporta medicīnas un rehabilitācijas nodaļa sportistiem
nodrošina plaša profila pakalpojumus, t.sk. veic dažāda smaguma traumu ārstēšanu, kā arī sagatavo
sportistus slodzei (izstrādā individuāli pielāgotu iesildīšanās plānu, piedāvā fizioterapeita aktīvu un
produktīvu līdzdalību iesildīšanās procesā gan pirms treniņiem, gan sacensībām) un piedāvā
organisma atjaunošanu pēc slodzes. Pakalpojumu klāsts ietver šādus pakalpojumu viedus:





Ambulatorie pakalpojumi (rehabilitologa konsultācijas, fizioterapija, ergoterapija, ūdens
dziedniecība, masāžas, fizikālās terapijas, mākslas terapijas);
Stacionārā rehabilitācija (neiroloģiskā rehabilitācija, rehabilitācija pēc traumām, pēc
endoprotezēšanas operācijām, pacientiem ar muguras problēmām, kaulu un locītavu slimību
gadījumos);
Sporta medicīna (sporta ārsta konsultācijas, sportistu sagatavošana slodzei, atjaunošana pēc
slodzes, sporta traumu ārstēšana).

Konkurences situācijas apskats
Sporta medicīnas un rehabilitācijas tirgus Latvijā raksturojams kā fragmentārs, izkliedēts. Šobrīd Latvijā
nav nevienas iestādes, kas būtu uzskatāma par tirgus līderi sporta traumu ārstēšanā un rehabilitācijā.
Tādējādi Latvijā iztrūkst kvalitatīva un pilnīga piedāvājuma sportistiem, kur sporta infrastruktūras
tuvumā būtu pieejams pietiekami plašs rehabilitācijas un sporta medicīnas pakalpojumu piedāvājums.
Šobrīd Latvijā darbojas 5 nozīmīgas sporta medicīnas un/vai rehabilitācijas iestādes.

Nozīmīgākās organizācijas Latvijā, kas darbojas sporta medicīnas un rehabilitācijas
nozarē
Nr.

7

Nosaukums

Atrašanās vieta, www

1.

Valsts sporta medicīnas
centrs

Raiņa bulvāris 27, Rīga
http://www.vsmc.gov.lv/

2.

Sporta laboratorija

Brīvības gatve 363, Rīga
http://www.sportlab.lv/

Sektors, specializācija
Valsts sektors
Specializācija – sporta medicīnas
rezidentūra. Fokuss – bērnu ārstēšana,
rehabilitācija.
Privātais sektors
Specializācija – veselības aprūpes
pakalpojumi aktīvā dzīvesveida
piekritējiem.

Pārrēķināts no latiem pēc kursa 1 LVL = 1.422872 EUR.
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3.

SIA "Sporta medicīna 1"

Brīvības 155, Rīga
http://www.sportmed.vip.lv/

4.

Klīnika „Orto”

Bukultu iela 1a, Rīga
www.orto.lv

5.

Sporta medicīnas nodaļa
Latvijas olimpiskajā
vienībā

Roberta Feldmaņa iela 8, Rīga
http://www.lov.lv/lv/sporta_m
edicina/

Privātais sektors
Specializācija – sporta traumu
ārstēšana, rehabilitācija, fizioterapija.
Privātais sektors
Specializācija – locītavu ārstēšana,
balsta – kustību aparāta saslimšanu un
traumu ārstēšana, operācijas.
Valsts sektors
Apkalpo Olimpiskā centra
apmeklētājus

1) Valsts sporta medicīnas centrs
Valsts sporta medicīnas centrs (VSMC) apkalpo iedzīvotājus, tai skaitā sportistus un bērnus ar
paaugstinātu fizisko slodzi, piedāvā fiziskās veselības aprūpi, koordinē fiziskās veselības aprūpes
pasākumus, veic antidopinga pasākumus, dopinga kontroles, kā arī medicīnisko rehabilitāciju. Centrs
apkopo un analizē datus par iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu) fizisko attīstību un sagatavotību, veic
izglītības un zinātnisko darbu sporta medicīnā un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpē, sagatavo sporta
ārstus. VSMC ir 4 nodaļas:
-

Sporta medicīnas nodaļa
Rehabilitācijas nodaļa
Antidopinga nodaļa
Izglītojoši metodiskā un statistikas nodaļa

VSMC funkcijas:
sniegt valsts pārvaldes institūcijām informatīvu atbalstu iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes un
sporta politikas īstenošanā;
koordinēt sporta medicīnas stratēģijas īstenošanu;
veikt dopinga kontroli un citus pasākumus saskaņā ar antidopinga konvencijām;
apkopot un analizēt datus, kas saistīti ar iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu) fizisko attīstību
un sagatavotību;
nodrošināt veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību sportistiem un bērniem ar paaugstinātu
fizisko slodzi, kā arī koordinēt veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības pasākumus;
sniegt valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātpersonām sporta medicīnas, iedzīvotāju
fiziskās veselības aprūpes un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus un veikt dopinga
kontroles;
vadīt un īstenot sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes programmas.
2) Sporta laboratorija
Fiziskās veselības, sporta medicīnas un rehabilitācijas centrs "Sporta laboratorija" ir ambulatora
ārstniecības iestāde, kas piedāvā veselības aprūpes pakalpojumus aktīvā dzīvesveida piekritējiem.
Specializācija – organisma spēju testēšana fiziskās slodzes laikā un ar fizisko aktivitāti saistītu
jautājumu risināšana. Piedāvā kompleksu risinājumu fiziskās veselības novērtēšanai un uzlabošanai.
Laboratorijas funkcijas:
sniedz rekomendācijas par ieteicamām slodzēm sporta treniņu laikā, sportisko sasniegumu
uzlabošanas pasākumu plānu;
novērtē fiziskās veselības stāvokli un fiziskās sagatavotības līmeni, ietekmi uz organismu;
sniedz medicīnisko apkalpošanu sporta pasākumiem.

3) SIA "Sporta medicīna 1"
SIA "Sporta medicīna 1" dibināta 1996. gada vasarā un aktīvu darbību uzsāka 1997. gada martā. Tā ir
veidota uz Valsts Nacionālā Sporta Centra "Mežaparks" Sporta medicīnas un fiziskās rehabilitācijas
centra bāzes.
Piedāvā manuālo terapiju, vertebroloģiju, rehabilitāciju un sporta medicīnu. Uzstāda traumu precīzu
diagnozi un ārstē traumas, pielietojot fizikālās terapijas, kinezioterapijas, manuālās terapijas un
medikametozās terapijas metodes.

4) Klīnika „Orto”
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Sertificēta ambulatora un stacionāra veselības aprūpes klīnika, kas Latvijā darbojas kopš 2008.gada.
Klīnikā gadā vidēji konsultējas 10 000 pacientu, un tiek veiktas aptuveni 2 000 operācijas. Ilggadējie
sadarbības partneri - Latvijas Olimpiskā vienība un Latvijas vadošie profesionālie sporta klubi. Klīnikā
tiek organizētas Latvijas augstskolu studentu un rezidentu apmācības, kā arī Latvijas un Austrumeiropas
ārstu tālākizglītība.
Locītavu un mugurkaula kaišu ārstēšana;
Fizioterapija un rehabilitācija;
Klīnisko pētījumu veikšana;
Gan ambulatorā ārstēšana, gan stacionārs.
5) Sporta medicīnas nodaļa Latvijas Olimpiskajā vienībā
"Latvijas Olimpiskā vienība", sabiedrība ar ierobežotu atbildību, izveidota 1994.gadā ar mērķi atbalstīt
Latvijas labāko sportistu gatavošanos Olimpiskajām spēlēm.
LOV darbojas mūsdienu prasībām atbilstošs medicīnas un rehabilitācijas centrs, kā arī fiziska darba
spēju diagnostikas laboratorija. Sporta medicīnas un rehabilitācijas centru un laboratoriju izmanto ne
tikai LOV sastāvos iekļautie sportisti, bet arī citi vadošie sportisti un sporta spēļu valsts izlases
komandas.
Nodaļas funkcijas:
noteikt dažāda rakstura , apjoma un intensitātes slodzes ietekmi uz sportista veselību;
fiziskās attīstības un fizisko darbaspēju diagnostika;
sporta traumu un dažādu ar sporta treniņu saistītu patoloģisku stāvokļu profilakse un ārstēšana;
sportistu rehabilitācija pēc traumām un slimībām;
augstas klases sportistu darbaspēju atjaunošana un paaugstināšana treniņu un sacensību laikā.

Bez minētajām vadošajām iestādēm Latvijas reģionos darbojas lokālas nozīmes sporta medicīnas
centri. Tie ir piesaistīti konkrētām sporta mācību iestādēm un Olimpiskajiem centriem. Piemēram,
salīdzinoši liels sporta medicīnas centrs darbojas Daugavpils Olimpiskajā centrā – tā sastāvā ir sporta
ārsts, rehabilitācijas ārsts, medicīnas māsa, fizioterapeits, masieris, fizikālās terapijas māsa un
ambulatorās aprūpes māsa. Tāpat sporta medicīnas centrs darbojas Vidzemes Olimpiskajā centrā,
kur tiek apkalpoti gan Olimpiskā centra apmeklētāji, gan citi pacienti. Sporta medicīnas speciālisti
Murjāņu sporta skolā apkalpo skolas sportistus.

1.8. Siguldas devums Latvijas panākumiem starptautiskajā sporta
arēnā
Siguldas BKT trasi pamatoti uzskata par galveno Olimpisko medaļu kaldinātāju Latvijai ziemas sporta
veidos8. Tāpat šai trasei ir ļoti nozīmīga loma Latvijas ziemas Olimpiskās komandas nodrošināšanā, ko
spilgti apliecina fakts, ka 2010.gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs Vankuverā (Kanāda) no 58 Latvijas
sportistiem (ietverot arī hokeja komandu 23 cilvēku sastāvā) 20 pārstāvēja Siguldas trasē attīstāmos
sporta veidus, savukārt 2014.gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs Sočos no 58 Latvijas sportistiem (ietverot
hokeja komandu 25 cilvēku sastāvā) – 21 dalībnieks.
Viennozīmīgi, Latvijas sportistu panākumi starptautiskajās sacensībās bobslejā, skeletonā un kamaniņu
sportā ir tieši saistāmi ar BKT darbību. Tādējādi, kopš 1986.gada Latvija ir saņēmusi 68 medaļas
starptautiskās bobsleja sacensībās (t.sk. 3 medaļas Ziemas Olimpiskajās spēlēs), 82 medaļas
starptautiskās skeletona sacensībās (t.sk. 2 medaļas Ziemas Olimpiskajās spēlēs) un 57 medaļas
starptautiskās kamaniņu sporta sacensībās (t.sk. 4 medaļas Ziemas Olimpiskajās spēlēs).
Latvijas sportistu godalgotās vietas starptautiskajās bobsleja sacensībās9
Godalgoto vietu skaits
Sacensību nosaukums
Godalgotā vieta
1986. – 2014. gados
Ziemas Olimpiskās spēles
Zelts
1
Sudrabs
1
Bronza
1
Pasaules čempionāts
Zelts
2
Sudrabs
2

8

9

Informatīvais ziņojums „Par valsts īpašumā esošajās sporta bāzēs neatliekami veicamajiem darbiem un tiem
nepieciešamo finansējumu” (LR Ministru kabinets).
Informācijas avots: Latvijas bobsleja un skeletona federācija.
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Pasaules junioru čempionāts
Eiropas čempionāts

Pasaules kausa sacensības

Pasaules kausa kopvērtējums

Bronza
Sudrabs
Bronza
Zelts
Sudrabs
Bronza
Zelts
Sudrabs
Bronza
Zelts
Sudrabs
Bronza

KOPĀ

2
1
1
2
4
2
11
13
19
1
4
1
68

Latvijas sportistu godalgotās vietas starptautiskajās skeletona sacensībās10
Godalgoto vietu skaits
Sacensību nosaukums
Godalgotā vieta
1986. – 2014. gados
Ziemas Olimpiskās spēles
Sudrabs
2
Pasaules čempionāts
Zelts
2
Sudrabs
2
Bronza
2
Pasaules junioru čempionāts
Sudrabs
1
Bronza
1
Eiropas čempionāts
Zelts
4
Sudrabs
1
Bronza
2
Pasaules kausa sacensības
Zelts
31
Sudrabs
13
Bronza
13
Pasaules kausa kopvērtējums
Zelts
5
Sudrabs
2
Bronza
1
KOPĀ
82
Latvijas sportistu godalgotās vietas starptautiskajās kamaniņu sporta sacensībās11
Godalgoto vietu skaits
Sacensību nosaukums
Godalgotā vieta
1986. – 2014. gados
Ziemas Olimpiskās spēles
Sudrabs
1
Bronza
3
Pasaules čempionāts
Bronza
4
Pasaules junioru čempionāts
Zelts
1
Sudrabs
1
Bronza
5
Eiropas čempionāts
Zelts
1
Bronza
1
Pasaules kausa sacensības
Sudrabs
7
Bronza
11
Pasaules kausa kopvērtējums
Zelts
1
Sudrabs
1
Junioru pasaules kauss
Zelts
3
Sudrabs
5
Bronza
6
Junioru pasaules kausa
Zelts
2
kopvērtējums
Bronza
1
Challenge cup
Bronza
3
KOPĀ
57

10
11

Informācijas avots: Latvijas bobsleja un skeletona federācija.
Informācijas avots: Latvijas kamaniņu sporta federācija.
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Detalizēts pārskats par Latvijas sportistu panākumiem starptautiskajās bobsleja, skeletona un kamaniņu
sporta sacensībās Pielikumā 2.
Vērtējot citu Siguldas un Latvijas sportistu sasniegumus ziemas sporta veidos, jānorāda, ka augstus
sasniegumus starptautiska līmeņa sacensībās ir uzrādījuši arī sportisti distanču slēpošanā un biatlonā.
Latvijas sportistu sasniegumi starptautiskajās distanču slēpošanas un biatlona sacensībās
Sporta
Sportists
Augstākie sasniegumi
veids
4.vieta XIX Ziemas Olimpiskajās spēlēs Soltleiksitijā (12.5 km
iedzīšana)
5.vieta XVIII Ziemas Olimpiskajās spēlēs Nagano (20 km)
6.vieta XVIII Ziemas Olimpiskajās spēlēs Nagano (stafete)
Divkārtējs pasaules čempions biatlonā
3.vieta Pasaules čempionātā 20 km (2001. gadā)
Ilmārs Bricis
Biatlons
2.vieta Pasaules kausa izcīņas posmā 10 km (1998. gadā)
Eiropas vicečempions iedzīšanā (1998. gadā)
3.vieta Eiropas čempionātā 10 km (1998.gadā), 20 km (1998.un
2000.gados), 12,5 km iedzīšanā un stafetē (2002.gadā)
Sportā kopš 1978.gada.
Aktīvās sportista gaitas beidzis.
6.vieta XVIII Ziemas Olimpiskajās spēlēs Nagano (10 km)
6.vieta XVIII Ziemas Olimpiskajās spēlēs Nagano (stafete)
Pasaules čempions vasaras biatlonā stafetē (2001.gadā)
Eiropas čempions 10 km un 12,5 km iedzīšanā (2002.gadā)
Biatlons,
Oļegs Maļuhins
1.vieta Pasaules kausa izcīņas posmā 10 km (1998. un 1999.gados)
distanču
3.vieta Eiropas čempionātā 12,5 km iedzīšanā (1998.gadā), 10 km
slēpošana
(2000.gadā) un stafetē (2002.gadā)
Dalība pasaules čempionātos kopš 1993.gada
Aktīvās sportista gaitas beidzis
5.vieta XVIII Ziemas Olimpiskajās spēlēs Nagano (10 km)
6.vieta XVIII Ziemas Olimpiskajās spēlēs Nagano (stafete)
Pasaules čempions vasaras biatlonā stafetē (2001.gadā)
Jēkabs Nākums
Biatlons
Eiropas čempions 10 km distancē (1998.gadā)
3.vieta Eiropas čempionātā stafetē (2002.gadā)
Dalība pasaules čempionātos kopš 1993.gada
Aktīvās sportista gaitas beidzis
10. vieta XX Ziemas Olimpiskajās spēlēs Turīnā (15 km)
Madara Līduma
Biatlons
Starptautiskajā sportā kopš 2001.gada.
9.vieta XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs Sočos (12,5 km iedzīšana)
Andrejs
19. vieta XXI Ziemas Olimpiskajās spēlēs Vankūverā (stafete)
Biatlons
Rastorgujevs
4.vieta Eiropas čempionātā 2013.gadā (20km individ.)
Starptautiskajā sportā kopš 2005.gada
Pirmo reizi kalnu slēpošana Ziemas Olimpiskajās spēlēs tika iekļauta 1936.gadā, kad šajā sportā veidā
tika pārstāvēta arī Latvija. Lai arī augsta līmeņa sacensībās neviens no Latvijas sportistiem godalgotas
vietas nav ieguvis, tomēr šajā sporta veidā Latviju pārstāv vairāki jaunie kalnu slēpotāji, uzrādot vērā
ņemamus rezultātus arī Ziemas Olimpiskajās spēlēs - Martins Onskulis (27. vieta XXII Ziemas
Olimpiskajās spēlēs Sočos slaloma disciplīnā), Roberts Rode (47. vieta XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs
Sočos nobrauciena disciplīnā), Agnese Āboltiņa (31. vieta XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs Sočos
supergiganta disciplīnā), Kristaps Zvejnieks (43. vieta XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs Sočos milzu
slaloma disciplīnā, 38. vieta XXI Ziemas Olimpiskajās spēlēs Vankūverā slaloma disciplīnā).
Siguldas loma augstu sasniegumu sporta attīstības veicināšanā
Siguldas devums Latvijas panākumiem starptautiskajā sporta arēnā ir neapšaubāms. Lai saglabātu
Siguldas spēju arī turpmāk trenēt latviešus kā pasaules līmeņa sportistus, augstu sasniegumu sporta
attīstības stimulēšanai ir jāveic sekojoši ieguldījumi sporta infrastruktūras attīstībā, kā arī jāpilnveido
procesi, kas tieši saistīti ar Siguldas kā Latvijas Olimpiskā ziemas sporta centra attīstību:






Investīcijas BKT ar mērķi nodrošināt tās konkurētspēju pasaules līmenī;
SSK būvniecība ar mērķi nodrošināt pilnu treniņprocesa servisu ārvalstu sportistiem, kas
trenējas Siguldā, kā arī iespējas uzturēt labu sportisku formu vietējiem iedzīvotājiem,
neizbraucot no Siguldas;
Olimpiskā centra „Sigulda” attīstība (kalnu slēpošana, snovbords, frīstails);
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra attīstība (distanču slēpošana, biatlons);
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Tramplīnlēkšanas infrastruktūras attīstība (tramplīnlēkšana, ziemeļu divcīņa);
SIA „Rīgas rajona slimnīca” attīstība ar mērķi nostiprināt sporta medicīnu un rehabilitāciju;
Starptautisku sporta pasākumu organizēšana ar mērķi veicināt Latvijas valsts un Siguldas kā
pasaules līmeņa ziemas sporta centra atpazīstamību.
Sporta izglītības pilnveidošana, kas ietver sporta klases un Ziemas akadēmijas izveidi un
attīstību, Siguldas Sporta skolas attīstību.

Sporta izglītības pilnveidošana
Sporta klase:
Sākot ar 2014.gada 1.septembri, Siguldas novada pirmklasniekiem ir iespēja jauno mācību gadu uzsākt
Siguldas pilsētas vidusskolas 1.klasē ar sporta novirzienu. Ideja par šādas klases izveidošanu ir radusies
Siguldas novada Domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam, gūstot iedvesmu no Siguldas Olimpiešiem,
īpaši brāļiem Dukuriem un Šiciem, kā arī SIA Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” valdes
priekšsēdētāja Daiņa Dukura iniciatīvas veidot Ziemas akadēmiju.
Sporta klases izveides mērķis ir nodrošināt vispusīgu fizisko sagatavotību, ieinteresēt bērnus nodarboties
ar sportu, nodrošināt pilnvērtīgu sporta izglītību, veicināt sportisko talantu saskatīšanu un attīstību,
veidot bāzi Siguldas Ziemas sporta akadēmijai, celt sporta stundu prestižu.
Saskaņā ar izstrādāto mācību programmu, „s” klases skolēni no 1. līdz 6.klasei pilnā apjomā apgūs
vispārizglītojošās programmas priekšmetus, bet atšķirībā no citiem skolēniem katru dienu sāks ar sporta
nodarbību un arī pēc mācību stundām atbilstoši sezonai dosies uz vispārējās fiziskās sagatavotības
nodarbībām – vieglatlētiku, slēpošanu, skrituļošanu, peldēšanu vai citām. Interešu izglītības nodarbību
vadīšanai tiks pieaicināti profesionāli sportisti. Tāpat bērniem būs iespēja klātienē vērot dažādu
profesionālo sportistu dalību sacensībās, bet vasarā skolēni piedalīsies sporta nometnēs. Mācības „s”
klasē varēs apvienot ar pagarinātās dienas grupas apmeklēšanu un citām interešu vai profesionālās
ievirzes izglītības nodarbībām.
Plānots, ka beidzot sākumskolu, fiziski vislabāk sagatavotākajiem skolēniem būs iespēja mācības
turpināt vispārizglītojošo skolu 7.klasēs un Siguldas Ziemas akadēmijas programmā, kas sagatavos
nākamos Latvijas ziemas sporta veidu Olimpiešus.
Siguldas Ziemas sporta akadēmija (SZSA) ideja:
Siguldas novada Domes mērķis ir radīt mūsdienīgu un inovatīvu ziemas sporta akadēmiju, kas veicinātu
Siguldas novada kā ziemas sporta centru atpazīstamību un radītu ziemas sporta attīstību veicinošu
struktūru. Ar valsts finansējumu šī organizācija būtu kā Siguldas Sporta skolas struktūrvienība, veicot
sporta internātsistēmas funkcijas.
Siguldas Ziemas sporta akadēmijas galvenie darbības virzieni, papildus mācību-treniņu procesa
nodrošināšanai, ja tā tiek veidota kā Siguldas Sporta skolas struktūrvienība:

Sniegt nepieciešamo atbalstu perspektīvajiem novada jauniešiem-sportistiem gan profesionālā
treniņu nodrošinājumā, gan finansiālā atbalstā.

Pastiprināti darboties sporta PR jomā, tādējādi veicinot gan sportistu atpazīstamību, gan novada
prestižu.

Perspektīvu un talantīgu sportistu-jauniešu atlase treniņiem SZSA sastāvā.

Sadarbojoties ar vietējo skolu un sporta fakultatīvu vadītājiem atlasīt nelielu skaitu perspektīvo
atlētu, kuri atbilstu iepriekš definētu ziemas sporta veidu (skeletons, snovbords, distanču
slēpošana u.c.) normatīviem.

Nodrošināt minētajiem atlētiem profesionālu un materiālu atbalstu treniņu un sacīkšu procesa
laikā- fiziskās sagatavotības trenerus, pieejamu inventāru u.c.

Pastiprināti virzīt SZSA sportistus kā valsts, tā privātā finansējuma piesaistē, tajā skaitā
individuālo sponsoru piesaistē.

Veicināt sportistu atpazīstamību un asociēšanu ar SZSA gan reālā vidē un laikā, gan virtuālā
platformā.

Sporta nometņu organizēšana un ar to saistīto darbību veikšana.

Profesionālu un perspektīvu ziemas Olimpisko sporta veidu sportistu atlase, šo sportistu
padziļinātas sagatavošanas nodrošināšana, finansējuma piesaiste minēto sportistu attīstībai;

ES fondu finansējuma piesaiste.
Siguldas Ziemas sporta akadēmijā iekļaujamie sporta veidi:

Kamaniņu sports

Bobslejs

Skeletons

Distanču slēpošana

Kalnu slēpošana
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Papildus – Riteņbraukšana (ņemot vērā Siguldas apkārtnes unikālo ģeogrāfisko raksturojumu
(reljefu), Sigulda ir piemērota vieta arī riteņbraukšanas sporta veidu attīstībai, t.sk. MTB
riteņbraukšanai)
Potenciāli – snovbords, biatlons , tramplīnlēkšana, ziemeļu divcīņa.

Šī brīža iecere paredz, ka institucionāli sporta internāts būs Siguldas Sporta skolas struktūrvienība.
Siguldas Sporta skola ir akreditēta izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes sportā izglītības
programmas. Plānots, ka vispārējās izglītības programmas internāta audzēkņi varēs apgūt Siguldas
novada vispārizglītojošās skolās – Siguldas Valsts ģimnāzijā un Siguldas pilsētas vidusskolā. Ņemot vērā
sportistu treniņprocesu, mācības tiks organizētas pēc individuāla mācību plāna.

2. Attīstības vīzija
2.1. Attīstības vīzijas ieskicēšana
Saskaņā ar Siguldas novada Attīstības programmu 2011.-2017. gadam, Siguldas novads tiek pozicionēts
kā nacionālas nozīmes ziemas sporta centrs Rīgas plānošanas reģionā un Latvijā, kā arī starptautiskas
nozīmes ziemas sporta centrs Eiropas un Baltijas jūras reģionā.
Siguldas novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijā 2012. – 2017. gadam Siguldas novada
sporta nozares attīstības vīzija tiek definēta sekojoši:
„Sigulda kā starptautiskas un nacionālas nozīmes ziemas sporta centrs ar attīstītu un ikvienam
pilsētas iedzīvotājam un viesim pieejamu sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru,
daudzveidīgiem sporta un aktīvās atpūtas pasākumiem, un efektīvu bērnu un jauniešu sportu”.
Jānorāda, ka Siguldas novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijā 2012. – 2017. gadam īpaši
tiek akcentēts augstu sasniegumu sporta12 nozīmīgums.
Neskatoties uz teicamiem Latvijas sportistu rezultātiem augstu sasniegumu sportā it īpaši ziemas sporta
veidos (skeletonā, bobslejā un kamaniņu sportā), pašlaik Siguldā ir nepilnvērtīga sporta infrastruktūra,
kas ne vien liedz pilnvērtīgu treniņprocesu sportistiem, bet arī kavē sporta tūrisma13 attīstību Siguldā.
Augstu sasniegumu sporta attīstības stimulēšanai ir jāveic sekojoši ieguldījumi infrastruktūras attīstībā:
 Mūsdienīga Sporta kompleksa būvniecība, kas nodrošinātu pilnvērtīgu augstas klases sportistu
treniņprocesu - vieglatlētikas un smagatlētikas sektors, sporta spēļu zāle, fitnesa zona ar
atbilstošu aprīkojumu, baseins.
 Bobsleja un kamaniņu trases rekonstrukcija un modernizācija, lai arī turpmāk tā varētu veiksmīgi
konkurēt ar citām trasēm pasaulē.
 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra attīstība (pirmā kārtas realizācija ir pabeigta),
nodrošinot distanču slēpošanas trašu tīkla paplašināšanos un biatlona treniņiespējas.
 Olimpiskā centra „Sigulda” attīstība (kalnu slēpošana, snovbords, frīstails).
 Tramplīnlēkšanas infrastruktūras attīstība (tramplīnlēkšana, ziemeļu divcīņa).
 Sporta medicīnas infrastruktūras attīstība (uz SIA „Rīgas rajona slimnīca” bāzes).
Siguldas novads šīs Attīstības koncepcijas ietvaros ir definējis misiju, vīziju un stratēģiskos mērķus.
Misija:
Nodrošināt pilna servisa augstas kvalitātes pakalpojumus sporta un apkalpojošās jomās
augstas klases ziemas sporta veidu sportistiem.
Šāds misijas uzstādījums paredz Siguldai piemītošā unikālā objekta – bobsleja un kamaniņu trases –
renovāciju un aktīvu izmantošanu. Tā kā pasaulē ir tikai 17 bobsleja un kamaniņu trases, tās
neizmantošana ne vien būtu neoptimāla, bet pat uzskatāma par valsts līdzekļu šķērdēšanu, ņemot vērā
BKT juridisko piederību. Kļūstot par pasaules nozīmes sporta centru, Sigulda arī turpmāk nodrošinās
pozitīvu Latvijas publicitāti un plašu atpazīstamību visas pasaules līmenī, kas labvēlīgi ietekmēs Latvijas
ekonomisko un politisko situāciju kopumā.

12

13

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.
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 sporta nometņu rīkošanu.
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Lai kļūtu par pasaulē nozīmīgu ziemas sporta veidu centru, kurā iespējams organizēt starptautiskus
pasākumus – sacensības un treniņnometnes, Siguldai ir nepieciešams nodrošināt kompleksu
piedāvājumu, tādēļ plānots izveidot, paplašināt un modernizēt infrastruktūru citiem ziemas sporta
veidiem – distanču un kalnu slēpošana, snovbords, frīstails, ziemeļu divcīņa, tramplīnu sports, kā arī
pilnveidot un attīstīt procesus, kas tieši saistīti ar Siguldas kā Latvijas Olimpiskā ziemas sporta centra
attīstību.
Vīzija:
Izmantojot Siguldas unikālos sporta infrastruktūras objektus, kļūt par pasaules nozīmes
ziemas sporta veidu (ar īpašu fokusu uz kamaniņu, bobsleja un skeletona sportu) centru,
kur trenējas esošie un topošie Eiropas, pasaules un Olimpiskie čempioni.
Stratēģiskie mērķi Siguldas sporta infrastruktūras modernizācijas projekta ietvaros ir šādi:
-

-

-

Līdz 2020. gadam modernizēt Siguldas sporta infrastruktūru saskaņā ar izstrādāto un šajā
Dokumentā prezentēto plānu.
Piedāvāt sportistiem pasaules klases servisu treniņprocesam:
o bobslejā, skeletonā un kamaniņu sportā;
o kalnu slēpošanā, snovbordā, frīstailā;
o distanču slēpošanā, biatlonā;
o tramplīnu sportā un ziemeļu divcīņā;
o nodrošināt pārējo treniņu pieejamību (atbilstošu svaru zāli, baseinu u.c.).
Piedāvāt sportistiem, to pavadošajām ekipāžām, kā arī citiem viesiem plašu ēdināšanas,
izmitināšanas, sadzīves pakalpojumu klāstu, kultūras un izklaides iespējas, tādējādi veicinot
uzņēmējdarbības rādītāju un pakalpojumu eksporta rādītāju stabilu pieaugumu Siguldas pilsētā.
Piedāvāt sporta medicīnas un rehabilitācijas pakalpojumus.
Organizēt starptautiskus sporta pasākumus ar mērķi veicināt Latvijas valsts un Siguldas kā
pasaules līmeņa ziemas sporta centra atpazīstamību.
Pilnveidot sporta izglītību, kas ietver sporta klases un Siguldas Ziemas sporta akadēmijas izveidi
un attīstību, Siguldas Sporta skolas attīstību.

2.2. Sporta tūrisms kā eksportspējīgs pakalpojums
Nacionālajam Attīstības plānam 2014.-2020.gadiem)

(atbilstība

Siguldas sporta infrastruktūras pilnveidošana un modernizēšana tieši atbilst Nacionālā attīstības plāna
2014. – 2020. gadiem definētajai prioritātei „Tautas saimniecības izaugsme”, rīcības virzienam
„Augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi”.

Veicot šajā dokumentā uzskaitītās nepieciešamās investīcijas Siguldas attīstībai kā pasaules mēroga
ziemas sporta veidu centram, Sigulda sniegs šādu ieguldījumu NAP 2020 izvirzīto prioritāšu un mērķu
sasniegšanā:

sniegs devumu IKP pieauguma veicināšanai;

veicinās eksportspējīgo nozaru īpatsvara pieaugumu IKP;
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palielinās Latvijas piedāvāto pakalpojumu konkurētspēju starptautiskajos tirgos;
veicinās augstražīgas un starptautiski konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstību ārpus Rīgas.

Turklāt, ieguldot Siguldas sporta infrastruktūrā, tiks veiktas investīcijas produktīvā kapitāla veidošanai
eksportspējīgā nozarē, kas ir atbalstāma darbība saskaņā ar NAP uzstādījumiem.
Projekta devums NAP2020 uzstādījumu sasniegšanai
NAP2020 uzstādījums
Projekta devums NAP2020 noteikto prioritāšu
sasniegšanai
NAP2020 Prioritāte:
Tautas saimniecības izaugsme
 Būtiskākais vidēja termiņa mērķis tautas
saimniecības izaugsmes stimulēšanai un
iedzīvotāju
labklājības
pieaugumam
NAP2020 kontekstā - "ekonomikas izrāviens"
 Kā problēma tiek minēts, ka liela daļa
pakalpojumu
tiek
sniegti
tikai
valsts
ietvaros, jo nav starptautiski konkurētspējīgi
 Tiek uzsvērta nepieciešamība nodrošināt
augstražīgas
un
starptautiski
konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstību
dažādās teritorijās

Rīcības virziens:
Augstražīga un eksportspējīga ražošana un
starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi












 kā problēma tiek norādīta relatīvi mazs
eksportspējīgo nozaru īpatsvars Latvijas IKP
 tiek
norādīts,
ka
valsts
iedzīvotāju
labklājības
pieaugumu
var
nodrošināt
kapitāla
un
investīciju
[..]
piesaiste
eksportspējīgajiem
[..]
pakalpojumu
sniedzošajiem sektoriem [..] un eksporta
pieaugums.

Projekta īstenošanas rezultātā IKP ik gadu
palielināsies proporcionāli Siguldas kā ziemas
sporta centra piesaistīto ārvalstu tūristu
tēriņiem Latvijā (skat. sadaļa 5.3.1.).
Projekta īstenošanas rezultātā būs iespēja
palielināt ikgadējos eksporta ieņēmumus, kas
veicinās
eksportspējīgo
nozaru
īpatsvara
pieaugumu IKP.
Palielināsies
pakalpojumu
konkurētspēja
starptautiskajos
tirgos
(profesionāliem
sportistiem tiks nodrošināta augstas kvalitātes
sporta infrastruktūra, plašs treniņu iespēju
klāsts, un augstas kvalitātes, plašs medicīnas
pakalpojumu piedāvājums, kas šobrīd Siguldā
iztrūkst).
Tiks veicināta augstražīgas un starptautiski
konkurētspējīgas
uzņēmējdarbības
attīstība
ārpus Rīgas, kur koncentrējas lielākā daļa
uzņēmējdarbības.
Palielināsies eksportspējīgo nozaru īpatsvars
IKP.
Valsts iedzīvotāju labklājības pieaugums tiks
nodrošināts, piesaistot investīcijas pakalpojumu
sektoram eksportspējīgā nozarē.

Rīcības virziena mērķis:
2020. gadā vismaz 35% investīciju tiek
novirzītas produktīvā kapitāla veidošanai
eksportspējīgās nozarēs



Projekta ietvaros paredzēts novirzīt investīcijas
gandrīz 12 miljonu EUR apmērā produktīvā
kapitāla veidošanai eksportspējīgā nozarē.

Uzdevums rīcības virziena ietvaros:
Atbalsts [..] eksportējošiem pakalpojumus
sniedzošiem uzņēmumiem iekārtu iegādei un
modernizācijai
eksportējamo
preču
vai
pakalpojumu radīšanai [..].



Projekta īstenošanai uz šī dokumenta izstrādes
brīdi ir piešķirts valsts atbalsts dotācijas formā
4,76
miljonu
EUR
apmērā
eksportējoša
uzņēmuma modernizācijai un iekārtu iegādei.

2.3. Atbilstība Sporta politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadiem
Siguldas sporta infrastruktūras pilnveidošana un modernizēšana tieši sasaucas ar Sporta politikas
pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam minēto Augstākās sporta meistarības un augstas klases
sasniegumu sporta atbalstīšanas principu, kas paredz „radīt iespējas izcilu sasniegumu
sportistiem pilnībā attīstīt viņu sportiskās un cilvēciskās spējas [..]”
Šī pamatprincipa apakšmērķis ir „Nodrošināt, lai augsta līmeņa sportisti un valsts izlases (t.sk.
komandu sporta spēlēs) varētu sagatavoties un startēt Olimpiskajās spēlēs, Pasaules spēlēs,
pasaules un Eiropas čempionātos, pasaules līmeņa prāta sporta spēlēs (sporta spēļu kvalifikācijas
turnīros un finālsacensībās)”.
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BKT vēsturiski ir pierādījusi savu potenciālu audzināt un trenēt izcilus sportistus ziemas sporta
veidos (skat. sadaļu 1.9.), tādējādi šajā koncepcijā uzskaitīto investīciju atbalstīšana vistiešākajā
veidā dotu ieguldījumu šim Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadiem minētā
apakšmērķa sasniegšanā. Ievērojami ir arī Latvijas sportistu sasniegumi distanču slēpošanā un
tramplīnlēkšanā.
Siguldas sporta infrastruktūras pilnveidošana un modernizēšana nodrošina vairāku Sporta politikas
pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam izvirzīto rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.
Projekta atbilstība Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam definētajiem
rezultātiem un to rezultatīvajiem rādītājiem
Politikas rezultāts
Politikas rezultāta rezultatīvie
Projekta atbilstība
rādītāji
 Eiropas un pasaules līmeņa
 Jau līdz šim Latvija ir bijusi
Latvija tiek pārstāvēta
augstākā līmeņa
starptautiskās
sporta
pārstāvēta
augstākā
līmeņa
starptautiskās sporta
sacensības,
kurās
piedalās
starptautiskās sporta sacensībās
sacensībās
Latviju pārstāvošie sportisti
(skat. sadaļu 1.9.).
 Latviju
pārstāvošo
sportistu
skaits, kuri piedalās Eiropas un
pasaules līmeņa starptautiskās
sporta sacensībās

 Pilnveidojot
Siguldas
sporta
infrastruktūru, Latvijas sportistiem
tiks
dota
iespēja
profesionāli
trenēties
un
palielināt
viņu
konkurētspēju dažādās Eiropas un
pasaules
līmeņa
starptautiskās
sporta sacensībās.

Latvijā tiek rīkotas
dažāda līmeņa sporta
sacensības

 Latvijā sarīkoto starptautisko
sporta sacensību skaits

 Siguldas
sporta
infrastruktūras
pilnveidošana un modernizēšana
atbilstoši
spēkā
esošiem
standartiem dos iespēju Siguldas
bobsleja un kamaniņu trasē rīkot
dažādas
augstākā
līmeņa
starptautiskās sporta sacensības.

Veicināta sporta
infrastruktūras
pieejamība

 Atbalstīto nacionālo sporta bāzu
un
sporta
infrastruktūras
projektu skaits

 Saņemot atbalstu Siguldas sporta
infrastruktūras pilnveidošanas un
modernizēšanas
projektam,
palielināsies
atbalstīto
sporta
infrastruktūru
skaits,
radot
nozīmīgu sociālekonomisko vērtību
gan Siguldas novadam, gan Latvijai
kopumā.

Sporta politikas pamatnostādnēs ir analizēta arī sporta medicīnas joma:
Definētā problēma:
 nepietiekama veselības aprūpe un medicīniskā uzraudzība sportistiem un bērniem ar
paaugstinātu fizisko slodzi;
Apakšmērķis:
 uzlabot bērnu un jauniešu ar paaugstinātu fizisko slodzi, augstu sasniegumu sportistu un
sportistu ar invaliditāti veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību;
Rīcības virziens:
 sportistu veselības aprūpe un medicīniskā uzraudzība.
Sporta medicīnas un rehabilitācijas nodaļas paplašināšana RRS dos tiešu ieguldījumu Sporta politikas
pamatnostādnēs definētās problēmas risināšanā.
Siguldas sporta infrastruktūras pilnveidošana un modernizēšana viennozīmīgi palīdzēs sasniegt visus trīs
Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam piedāvāto risinājumu sākotnējā ietekmes (ex-ante)
novērtējumā norādītos rezultātus:
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1.

Perspektīvā samazināsies izdevumi veselības aprūpes sistēmas uzturēšanai, noziedzības
apkarošanai un citi sociālā budžeta izdevumi, jo palielināsies iedzīvotāju (īpaši bērnu un
jauniešu) skaits, kuri iesaistās veselīgu un aktīvu dzīvesveidu veicinošās aktivitātēs, kas atstās
arī pozitīvu ietekmi uz nākotnes darbaspēka veselību un dzīves kvalitāti, kā arī valsts
ekonomikas attīstību un konkurētspēju;

2.

Dažādu starptautisko sporta sacensību rīkošana Latvijā veicinās ekonomikas attīstību
(sacensību apmeklētāji no ārvalstīm kā tūristi, sportistu un pavadošo delegāciju uzturēšanās
laikā Latvijā patērētās preces un pakalpojumi, u.tml.);

3.

Sekmīgi Latvijas labāko sportistu starti starptautiskajā līmenī popularizēs Latviju ārvalstīs,
tādējādi tiks veicināta uzņēmēju ieinteresētība uzlabot sporta pakalpojumu kvalitāti, ieviešot
mūsdienīgas tehnoloģijas un veicinot sporta preču ražošanu un apgrozījumu.

Tāpat Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam ir norādīts, ka nākamajā plānošanas periodā
(2014. – 2020. gads) jāpanāk nepieciešamais valsts atbalsts un jāveicina sabiedrības izpratne par sporta
kā valsts ekonomiku veicinošas nozares attīstības nepieciešamību (piemēram, lielo sporta pasākumu
organizēšana Latvijā un ar to saistītie nodokļu ieņēmumi no sporta tūrisma) un sporta nozares
ieguldījumu Latvijas iekšzemes kopproduktā. Jānorāda, ka starptautisku kamaniņu sporta, skeletona un
bobsleja sacensību un sporta nometņu rīkošana Siguldā daudzējādā ziņā jau pašlaik sekmē
uzņēmējdarbības attīstību un atpazīstamību ne tikai Siguldas novadā.

2.4. Atbilstība Reģionālās attīstības politikas pamatnostādnēm 2014.2020.gadiem
2013.gada 8.oktobrī Ministru kabinets ir apstiprinājis Pamatnostādņu projektu "Reģionālās politikas
pamatnostādnes 2013.-2019.gadam", kas ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kurā tiek
definētas reģionālās politikas risināmās problēmas, mērķi, politikas uzstādījumi un principi, rīcības
virzieni politikas mērķu sasniegšanai un sasniedzamie rezultāti.
Vispārīgam ieskatam jāpiemin, ka Latvijas reģionālā politika līdz 2019.gadam ir vērsta uz to, lai
aktivizētu vietējās varas spēju pašai ietekmēt savas teritorijas attīstību, balstoties uz teritorijas resursu
potenciālu. Reģionālā politika darbosies divos savstarpēji papildinošos virzienos, piedāvājot politikas
risinājumus gan valsts teritoriju līdzsvarotas attīstības veicināšanai, īpaši sekmējot ekonomisko aktivitāti
un esošo iedzīvotāju saglabāšanu teritorijās ārpus galvaspilsētas un tās tuvākās apkārtnes, gan
starptautiskās konkurētspējas mērķu sasniegšanai, sekmējot reģionu un starptautiskas un nacionālas
nozīmes attīstības centru spēju līdzvērtīgi konkurēt ar citām Baltijas jūras reģiona teritorijām par
investīcijām, iedzīvotājiem u.c.
Siguldas sporta infrastruktūras pilnveidošana un modernizēšana ir nozīmīga Siguldas kā reģionālas
nozīmes attīstības centra attīstībai. Attīstot Siguldas kā Olimpisko ziemas sporta centru, tiks sekmēta
uzņēmējdarbības aktivitāte novadā, risinot tādas problēma kā iedzīvotāju nodarbinātība, pilsētas
konkurētspēja, pašvaldības iespējas kvalitatīvai pakalpojumu nodrošināšanai u.tml.
Atbilstoši reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam izvirzītajiem uzstādījumiem, Siguldas
kā Olimpiskā ziemas sporta centra Attīstības koncepcija atbilst šādam mērķim un no tā izrietošajām
rīcības virzienam:

1. MĒRĶIS:
Sekmēt teritorijās uzņēmējdarbības attīstību un
darbavietu radīšanu, veicināt darbavietu un
pakalpojumu sasniedzamību, kā arī uzlabot
pakalpojumu kvalitāti un pieejamību

1.1. RĪCĪBAS VIRZIENS:
Atbalsts starptautiskas, nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centru izaugsmei

1.1.2. UZDEVUMS:
Pakalpojumu
pieejamības
un
kvalitātes
nodrošināšana/
uzlabošana
attīstības
centros
atbilstoši
starptautiskas,
nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru grupai
noteiktajam publisko individuālo pakalpojumu „grozam”
(jomas: kultūra, veselība, sociālie pakalpojumi, izglītība,
zinātne, jaunatne un sports)
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Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam definētais 1.1.2.uzdevums nosaka, ka
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai katrā apdzīvotās vietas grupā jāattīsta tie publiskie
individuālos pakalpojumus, kas ir norādītas publisko individuālo pakalpojumu grozā.
Publisko individuālo pakalpojumu klāsts („grozs”) apdzīvoto vietu grupās14
Izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta15
infrastruktūra un pakalpojumi
Pagasta centrs,
ciems

Novadu nozīmes attīstības centri

Reģionālas nozīmes attīstības centri

Nacionālas nozīmes attīstības centri

Starptautiskas nozīmes attīstības centri

Apdzīvoto vietu
grupa
-

pirmsskolas izglītība (P)
sākumskolas izglītība (1.-6.klase) (P)
interešu izglītības pieejamība (P)
darbs ar jaunatni (neformālās izglītības piedāvājums jauniešiem, lietderīga
brīvā laika pavadīšana) (P)
sporta pakalpojumi izglītības iestāžu sporta bāzēs (sporta zāles,
sporta laukumi utt.) kontekstā ar izglītības iestāžu tīklu (P/V)16
pamatskolas izglītība (P)
vispārējā vidējā un profesionālā izglītība (P/ V)
speciālā izglītība (P)
profesionālās ievirzes sporta izglītība (sporta skolas un sporta
klubi) (P)
pieaugušo formālā un neformālā izglītība (P)
multifunkcionālie jauniešu centri (P)
pamatskolas un vispārējā vidējā izglītība valsts ģimnāzijās (P)
reģionālas nozīmes sporta bāzes (P/V)
profesionālās izglītības kompetences centri (P)
pirmā un otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība reģionālajās augstākās
izglītības iestādēs (V)
akadēmiskā izglītība reģionālajās augstākās izglītības iestādēs (V)
augstas klases sportistu sagatavošana (V)
nacionālas nozīmes sporta bāzes (P)
pētījumu veikšana attiecīgajā zinātnes nozarē (valsts nozīmes pētniecības
centri) (V)
pieaugušo un nepilngadīgo izglītība ieslodzījumu vietās (V)
vispārējās izglītības iestādes (t.sk. starptautiskās skolas), kas īsteno
starptautiskās izglītības programmas (P, t.sk. privātas)
sporta bāzes, kurās iespējams organizēt augstākā līmeņa
starptautiskas sporta sacensības17 (P / V)
akadēmiskā izglītība18 (V)

Lai arī Siguldai kā reģionālas nozīmes attīstības centam saskaņā ar publisko individuālo pakalpojumu
grozā norādītajiem pakalpojumiem būtu pieļaujams attīstīt tādu sporta infrastruktūru kā izglītības iestāžu
sporta bāzes, profesionālās ievirzes sporta izglītība (sporta skolas un sporta klubi) un reģionālas nozīmes
sporta bāzes, tomēr reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam ir norādīts, ka, tā kā
augstākā līmeņa sporta sacensības var norisināties tikai tajās pilsētās, kurās ir attiecīgām prasībām
atbilstoša sporta infrastruktūra, pasaules un Eiropas čempionātu finālsacensības var notikt ne tikai
starptautiskas nozīmes attīstības centros, bet arī citās pilsētās.
Raugoties sporta nozares aspektā un ņemot vērā Siguldā esošo sporta infrastruktūru (BKT), Sigulda jau
ir starptautiskas nozīmes sporta centrs, kurā notiek augstākā līmeņa starptautiska mēroga sporta
sacensības (Pasaules, Eiropas čempionāti, Pasaules kausu posmi kamaniņu sportā) un tiek īstenota
augstas klases sportistu sagatavošana (BKT sporta veidi, distanču un kalnu slēpošana, klasiskais
snovbords). Līdz ar to Sigulda būtu klasificējama kā starptautiskas nozīmes attīstības centrs sporta
jomā, ietverot visu ar sportu saistīto pakalpojumu klāstu („grozu”). Esošajiem sporta veidiem pievienojot
vēl biatlonu, tramplīnlēkšanu, ziemeļu divcīņu un frīstailu un snovborda Slope Style disciplīnu, Sigulda
spēs nodrošināt augstas klases sportistu sagatavošanu 10 Olimpiskajos ziemas sporta veidos.
14

Avots: Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam projekta 5.pielikums. Iekavās ir norādīts
pakalpojumu sniedzējs - pašvaldība (P) vai valsts (V).
15
Pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar IZM.
16
Sporta bāžu reģistrā ir pieejama informācija par katras sporta zāles tehnisko stāvokli. Avots: IZM uzturētais Sporta
bāzu reģistrs.
17
Ņemot vērā, ka augstākā līmeņa sporta sacensības var norisināties tikai tajās pilsētās, kurās ir attiecīgām prasībām
atbilstoša sporta infrastruktūra, pasaules un Eiropas čempionātu finālsacensības notiks ne tikai starptautiskas nozīmes
attīstības centros, bet arī citās pilsētās.
18
Augstāko izglītību valstī īsteno 34 augstskolas un to 53 filiāles, 25 koledžas un to 15 filiāles, t.sk. augstskolas ir
izvietotas nacionālās nozīmes attīstības centros.
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Ņemot vērā, ka reģionālās politikas pamatnostādnes ir vidēja termiņa telpiskās attīstības perspektīvas
ieviešanas dokuments Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģijai, tad saprotams, ka Siguldas sporta
infrastruktūras attīstība jāvērtē arī ilgtermiņā, t.i., atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz
2030.gadam (Latvija 2030).
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam ir norādīts, ka izdevīgais ģeogrāfiskais
novietojums, apdzīvojuma struktūra un sasniedzamība var kļūt par svarīgu valsts attīstības un
konkurētspējas priekšrocību. Rīgai jākļūst par nozīmīgu kultūras, biznesa un tūrisma centru
Ziemeļeiropā, savukārt īstenojot valsts teritorijas policentriskas attīstības modeli, jāpalielina nacionālas
un reģionālas nozīmes attīstības centru potenciāls un pilsētu loma. Pilsētu un lauku funkcionālai sasaistei
kļūstot ciešākai, veidosies savstarpēji papildinoša pilsētu un lauku mijiedarbība. Neatkarīgi no
ģeogrāfiskās atrašanās vietas, teritoriju konkurētspēju un pievilcību noteiks to iespējas piedāvāt
kvalitatīvu un pievilcīgu dzīves vidi, kā arī plašu sabiedrisko pakalpojumu klāstu.
Pilnveidojot Siguldā sporta infrastruktūru un attīstot Siguldu kā Olimpisko ziemas sporta centru, novads
spēs nodrošināt plašu sporta pakalpojumu klāstu, savukārt uzsākot aktīvu sporta pakalpojumu eksportu,
pilsētā un novadā tiks sekmēta arī dažādu saistītu pakalpojumu attīstība, ceļot Siguldas konkurētspēju
starptautiskā mērogā, kā arī sekmējot līdzsvarotāku valsts attīstību un labvēlīgi sekmējot apkārtējo
lauku teritoriju attīstību.

2.5. Atbilstība
Tūrisma
2020.gadiem

politikas

pamatnostādnēm

2014.-

Siguldas sporta infrastruktūras pilnveidošana
un modernizēšana tieši atbilst Latvijas
Tūrisma politikas pamatnostādņu (TPP)
2014.- 2020.gadiem sadaļā „Stratēģiskie
tūrisma veidi un teritorijas” paustajām
nostādnēm.
Siguldas ziemas sporta centra attīstība ir
minēta Tūrisma politikas pamatnostādnēs kā
viens no Rīcības virzieniem un uzdevumiem
tūrisma politikas mērķu sasniegšanai. Arī
ziemas tūrisms (tūrisms ārpus galvenās
tūrisma sezonas) tiek izcelts kā instruments
pilnvērtīgai
tūrisma
piedāvājuma
izmantošanai.

Siguldas sporta infrastruktūras pilnveidošana un modernizēšana precīzi sasaucas ar visiem TPP
paustajiem produktu attīstības pamatprincipiem:
TPP paustais tūrisma produktu attīstības
pamatprincips un tā īss raksturojums


Kvalitāte






Atbilstība
patērētāju
vajadzībām
Kvalitātes
kontrole
visos
pakalpojuma
sniegšanas
posmos
Atbilstošs servisa līmenis
Apmācīti darbinieki

Projekta atbilstība






Ilgtspējība






Vietējo resursu saglabāšana
Ņemti vērā vietējie apstākļi
Sadarbība
ar
citiem
apkārtnes uzņēmumiem
Sezonalitātes
problēmu
risināšana





Ir pierādīta patērētāju vajadzība pēc
nopietna Sporta kompleksa Siguldā,
ņemot vērā Siguldas veidošanos par
pasaules līmeņa sporta centru.
Latvijas līdzšinējie sasniegumi ziemas
sporta veidos (skat. sadaļu 1.8.)
apliecina BKT darbības augsto kvalitāti.
Sporta infrastruktūras attīstība Siguldā
tiek plānota, ieguldot esošajā, pasaules
līmeņa ekskluzīvajā infrastruktūrā bobsleja un kamaniņu trases attīstībā.
Veicot
investīcijas,
paplašināsies
sadarbība ar citiem (izmitināšanas,
ēdināšanas,
sadzīves
pakalpojumu,
tirdzniecības,
izklaides
utt.)
uzņēmumiem.
Tiks
risināta
tūrisma
industrijas
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sezonalitātes problēma – nodrošināta
vienmērīga tūristu plūsma visa gada
garumā.


Inovācija


Eksportspēja



Aktivitātes,
kas
palīdz
uzņēmumam saglabāt un
nostiprināt
savu
stāvokli
tirgū,
nodrošina
konkurētspēju,
pagarina
tūrisma
sezonu,
palielina
apgrozījumu, kā arī rada
citas priekšrocības
Piemērotība ārvalstu tūristu
vajadzībām
Atbilstība Latvijas tūrisma
mārketinga
stratēģijā
noteiktajiem mērķa tirgiem
un mērķa auditorijām











Augsta pievienotā
vērtība


Tūristu iesaiste un
pieredzes gūšana,
individualizācija


Sadarbība
konkurences
apstākļos



Pievienotā vērtība izmantojot
Latvijas vietējo iedzīvotāju
zināšanas un profesionalitāti,
efektīvi izmantojot resursus
un to potenciālu

Tūristu iespēja līdzdarboties,
iesaistīties
un
piedzīvot
emocijas,
gūstot
jaunu
pieredzi
un
kvalitatīvi
aizpildot laiku

Stratēģijas, kas vērstas uz
pudurošanos,
klastera
iniciatīvu attīstīšanu
Sadarbība
konkurences
apstākļos



Plānotās investīcijas kardināli uzlabos
Siguldas kā pasaules līmeņa ziemas
sporta veidu centra konkurētspēju
pasaules līmenī.
Veicot investīcijas BKT, pagarināsies tās
iespējamās izmantošanas (līdz ar to arī
saistītā tūrisma) sezona.
Plānoto investīciju veikšana ir tieši
orientēta uz ārvalstu sportistu (tūristu)
vajadzību apmierināšanu.
Investīciju rezultātā radītais produkts
atbilst
visiem
Latvijas
tūrisma
mārketinga
stratēģijā
noteiktajiem
mērķa tirgiem un mērķa auditorijām.
Projekta īstenošanā tiks izmantota tikai
Latvijas vietējo iedzīvotāju zināšanas un
pieredze
Efektīvi
tiks
izmantots
Siguldas
nozīmīgākā sporta objekta – BKT –
potenciāls, piesaistot ievērojami vairāk
sportistus no ārvalstīm



Viena no retajām pasaules bobsleja un
kamaniņu trasēm, kur tūristi var gūt
pieredzi nobraukumā pa bobsleja un
kamaniņu
trasi,
gūstot
spilgtas,
neaizmirstamas
emocijas,
ir
tieši
Siguldas BKT.



Sigulda ir galvenais partneris Gaujas
Nacionālā
parka
tūrisma
klasterī.
Stiprinot ziemas sezonas piedāvājumu,
ieguvēji ir visi uzņēmēji un pašvaldības,
kuras
sadarbojas
kopēju
mērķu
sasniegšanā
Jau šobrīd Siguldā notiek sadarbība
starp dažādu ziemas sporta objektu
operatoriem (kalnu slēpošanas trase,
distanču slēpošanas trase, bobsleja un
kamaniņu
trase),
kas
projekta
īstenošanas
rezultātā
turpinās
attīstīties,
veicinot
visu
operatoru
konkurētspēju.
2013.gada
ziemas
sezonā tiks uzsākti testi vienotas
elektroniskas kartes izstrādei visiem
slēpošanas centriem Gaujas Nacionālā
parka teritorijā.



Sigulda pilnībā atbilst Latvijas Tūrisma politikas pamatnostādņu 2014.- 2020.gadiem noteiktajiem
teritoriju, kurās būtu lietderīgi koncentrēt ieguldījumus tūrisma piedāvājuma attīstībai, kritērijiem:




Siguldu apvij labs transporta infrastruktūras tīkls (dzelzceļš, autobusu satiksme, autoceļi).
Sigulda ir viena no visvairāk tūristu apmeklētajām pilsētām valstī, t.sk. nesezonā (rudenī un
ziemā).
Siguldā ir izcili attīstītas tūrismu atbalstošās nozares (skat. sadaļu 1.1.).
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Siguldas pašvaldības un uzņēmēju īstenotie mārketinga pasākumi starptautiskajā un vietējā
tirgū, vietas atpazīstamības veidošana ar zīmolu „S!gulda aizrauj”.
Tūrisma nozares attīstība ir minēta kā prioritāte Siguldas attīstības plānošanas dokumentos.
Siguldas novada Attīstības programmā 2011. - 2017. gadam ir noteikta Siguldas novada loma kā
Starptautiskas nozīmes ziemas sporta centram un tūrisma un rekreācijas centram Baltijas jūras
reģionā un Eiropā.
Siguldā tūrisma nozares attīstīšanai izveidota pašvaldības aģentūra „Siguldas Attīstības
aģentūra”, kā arī tajā darbojas tādas tūrisma veicināšanas organizācijas kā „Gaujas Nacionālā
parka tūrisma biedrība” u.c.

Bez tam, veselības tūrisms19 TPP ir minēts kā viens no prioritārajiem tūrisma veidiem. Ņemot vērā, ka
Siguldas piesaistītais tūristu profils paredz aktīvu sporta medicīnas un rehabilitācijas pakalpojumu
izmantošanu, Siguldas kā ziemas sporta centra attīstība pastarpināti dos ieguldījumu arī veselības
tūrisma attīstībā.

3. Investīciju programma
3.1. Nepieciešamo investīciju uzskaitījums un raksturojums
Turpmākajā sadaļā ir detalizēti atspoguļoti Siguldas kā Ziemas sporta centra attīstībai nepieciešamie
prioritārie ieguldījumi – investīcijas BKT modernizācijai, investīcijas SSK izveidei, investīcijas OCS
modernizācijai un attīstībai, investīcijas Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra attīstībai, investīcijas
tramplīnlēkšanas un ziemeļu divcīņas sporta attīstībai, kā arī investīcijas sporta medicīnas un
rehabilitācijas virziena attīstībai.

3.1.1.

Investīciju programma Siguldas Sporta kompleksa izveidei

Ideja par SSK būvniecību ir radusies pirms vairākiem gadiem. 2011. un 2012.gadā SSK projekts valsts
līmenī tika izskatīts gan Latvijas Nacionālajā sporta padomē (04.04.2012), gan Ministru kabinetā
(04.11.2011, 26.06.2012). Rezultātā ar LR MK 2013.gada 4.novembra rīkojumu Nr.522 „Par Latvijas
Nacionālā valsts sporta centra „Mežaparks” un Tenisa centra „Lielupe” rekonstrukcijas projektiem
paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali” ir atbalstītas valsts dotācijas (valsts investīcijas
sporta infrastruktūras attīstībā) Siguldas Sporta kompleksa būvniecības projekta īstenošanai 2 860 915
EUR apmērā, tai skaitā 1 465 600 EUR 2014.gadā un 1 395 315 EUR 2015.gadā.
Sporta kompleksā paredzēts izveidot (1) sporta spēļu zonu (ar kopējo platību ap 1 214 m2), kurā plānota
basketbola, futbola, volejbola un badmintona laukumu izveide, (2) vieglatlētikas zonu (ap 1 325 m2),
kurā tiks izvietoti skrejceliņi un tāllēkšanas sektors, (3) baseina un rekreācijas zonu (ap 1 395 m2) ar
četru celiņu peldbaseinu, bērnu baseinu un rekreācijas zonu, (4) fitnesa un aerobikas zonu (ap 630 m2),
kas ietvers fitnesa un trenažieru zāli ar smagatlētikas zonu un aerobikas zāli, kā arī nepieciešamās
palīgtelpas un saimniecības telpas.
Saskaņā ar Siguldas novada Domes aprēķiniem, provizoriskās jauna Sporta kompleksa izveides izmaksas
veidos aptuveni 4 850 000 EUR (bez PVN). Precīzs nepieciešamo investīciju apjoms būs zināms pēc
iepirkuma procedūras veikšanas.
Papildus SSK būvniecībai, jāveic blakus
rekonstrukcijas aprēķini šobrīd nav veikti.

3.1.2.

esošā

vieglatlētikas

stadiona

rekonstrukcija.

Stadiona

Investīciju programma SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””
modernizācijai

BKT vadība ir identificējusi nepieciešamos trases rekonstrukcijas pasākumus, kas veicami periodā no
2014. līdz 2017.gadam. Kopējā nepieciešamo investīciju summa šajā periodā ir 4 432 827 EUR.
Jānorāda, ka 2015.gadā Siguldas trasē notiks Pasaules čempionāts kamaniņu sportā, līdz ar to
2014.gada laikā prioritārā kārtībā ir jāveic vairāki trases uzlabošanas pasākumi, tai skaitā pretsaules un
ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņa. Detalizēts 2014.gadā un turpmākajos gados veicamo
investīciju saraksts ir atspoguļots tabulā zemāk.
19

Ceļojums, kura galvenais nolūks ir fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošana ceļojuma laikā vai tūrisma
vietā. Šis tūrisma veids ietver gan ārstniecisko (medicīnisko), rekreatīvo, SPA un labsajūtas tūrismu.
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Investīcijas BKT modernizācijai un attīstībai
Investīciju veids

Investīcijas, LVL

Investīciju mērķis

2014.gads
Pretsaules un ārējo nokrišņu
aizsardzības sistēmas nomaiņa
Kopā

2 462 150

Trases piemērošana starptautisko
sacensību rīkošanai (starptautisko
sporta federāciju prasības un
ieteikumi)

2 462 150
2015. gads

Pretsaules un ārējo nokrišņu
aizsardzības sistēmas nomaiņa lielajā
startā un finiša taisnē
Jauna tehnika (UNIMOG) trases
pievedceļu kopšanai ziemas periodā
Galvenā tablo uzstādīšana
Jauna audio apskaņošanas iekārta

455 319

Trases infrastruktūras
pilnveidošana

71 144

Trases infrastruktūras
pilnveidošana

142 287
71 144

Trases piemērošana starptautisko
sacensību rīkošanai (starptautisko
sporta federāciju prasības un
ieteikumi)

Transporta vienība sportistu (kamaniņu
braucēju un skeletonistu) pacelšanai no
finiša uz startu
Trases pievedceļu, laukumu asfalta
seguma nomaiņa 12 500 m2 (kopējā
platība)
Finiša zonas pārbūve (jauna svaru
māja, bremzēšanas ceļa kreisajā pusē
+ tualetes + transporta rampa)

192 088

Trases infrastruktūras
pilnveidošana

128 058

Trases infrastruktūras
pilnveidošana

Kopā

1 102 726

42 686

Transporta remonta izmaksu un
degvielas patēriņa samazināšana

2016. gads
Transporta vienība sportistu un
bobsleja kamanu pacelšanai no finiša
uz startu

71 144

Transporta remonta izmaksu un
degvielas patēriņa samazināšana

Iesildīšanās celiņa izbūve starta rajonā
(ar sintētisko segumu)

28 457

Sportistu treniņu procesa
uzlabošana

Aukstummājas rekonstrukcija (jumta
konstrukcijas, jumta segums, logi,
sienas, pamati)

113 830

Ražošanas ēkas
energoefektivitātes uzlabošana

Jauns kravas lifts - 5.stāva grīdas
pacelšana

256 117

Trases infrastruktūras
pilnveidošana

Kopā

469 548
2017. gads

Investīcijas aukstumsaimniecībā
(amonjaka sūkņi, termodevēji,
aukstumsaimniecības kontroles un
vadības sistēmas)
Investīcijas elektroapgādē (frekvenču
pārveidotāji, jauna elektroinstalācija
finiša mājai)
Svaru zāles izbūve un smagatlētikas
aprīkojums pie mākslīgās ledus starta
estakādes
Junioru starta vietas izbūve un junioru
starta garderobes celtniecība

106 715

Elektroenerģijas patēriņa
samazināšana aukstuma ražošanai

49 801

Elektroenerģijas patēriņa/izmaksu
samazināšana

42 686

Sportistu treniņu procesa
uzlabošana

142 287

Sportistu treniņu procesa
uzlabošana
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Saimniecības ēkas izbūve starta
stāvlaukumā Latvijas bobsleja un
skeletona federācijas vajadzībām
Kopā

3.1.3.

Sportistu treniņu procesa
uzlabošana

56 915
398 404

Investīciju
programma
SIA
modernizācijai un attīstībai

„Olimpiskais

centrs

Sigulda”

Nepieciešamais investīciju apjoms SIA „Olimpiskais centrs Sigulda” konkurētspējas nodrošināšanai ir
aptuveni 1.23 miljoni EUR. Pusi no šī apjoma veido divu jaunu T-bar pacēlāju iegāde – ir plānos ar
jaunajiem T-bar pacēlājiem aizstāt esošo T-bar pacēlāju un bļodiņu pacēlāju. Bez tam ir plānots
iegādāties sešus sniega pūtējus, aizstājot esošos, kā arī sniega blietējamo traktoru. Nepieciešams arī
izbūvēt garāžu (vēlams pazemes), kas paredzēta traktora, sniega pūtēju un cita inventāra glabāšanai.
Investīcijas OCS modernizācijai un attīstībai

Skaits

Sniega pūtēji
"Techno Alpine"
Sniega blietējamais
traktors
"Kassbohrere
Pisten Bully" 600W
Pacēlājs
"Doppelmayr" Tbar
LED prožektori
Trasi norobežojošie
drošības tīkli (m)
Caurlaides un
biļešu sistēma
Labiekārtota
dežuranta mājiņa
Plašākas kases
telpas
Garaža traktora,
sniega pūtēju uc.
inventāra
glabāšanai
Snovparka
ierīkošana20
KOPĀ investīcijas
OCS

Paredzamās
izmaksas,
EUR

Kopā
investīcijas,
EUR

Kopā
I.kārta,
EUR

Skaits
I.kārta

6

30 000

180 000

2

60 000

1

250 000

250 000

1

250 000

2

300 000

600 000

1

300 000

20

1 000

20 000

20

20 000

1000

5

5 000

1000

5 000

1

4 000

1

Skaits
II.kārta

Kopā
II.kārta,
EUR

4

120 000

1

300 000

4 000

1

4 000

5 000

5 000

1

5 000

2

30 000

60 000

2

60 000

1

100 000

100 000

1

100 000

1

3 000

3 000
1 227 000

1

3 000
638 000

589 000

Minētās investīcijas, kā arī pārējā šajā koncepcijā minētā informācija ir balstīta uz pieņēmumu, ka tiek
turpināts esošais OCS darbības modelis. Vienlaicīgi jānorāda, ka būtu nepieciešams izvērtēt iespēju par
objekta nodošanu privātam operatoram – nomniekam, piemēram, veicot izsoles procedūru. Nododot
Pilsētas trasi apsaimniekošanā privātajam sektoram, potenciāli palielinātos trases konkurētspēja
(pārējos slēpošanas kalnus Latvijā apsaimnieko privātais sektors, kas nozīmē lielāku elastību, ātrāku
lēmumu pieņemšanas procesu, iespējas piedāvāt plašāku pakalpojumu loku), kā rezultāts būtu arī labāki
OCS rentabilitātes rādītāji, nekā līdz šim.

3.1.4.

Investīciju programma Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra
attīstībai

P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” ir identificējusi nepieciešamos pasākumus Siguldas Sporta un aktīvās
atpūtas centra attīstībā, kas veicami periodā no 2014. līdz 2019.gadam.

20

Vienojoties ar Dabas aizsardzības pārvaldi par blakus trasei esošā meža izmantošanu aktīvai atpūtai un sportam, ir
iespēja izveidot lielāku snovparku meža zonā blakus kalnu slēpošanas trasei. Šādam risinājumam nepieciešamais
investīciju apjoms būtu ievērojami lielāks. Šobrīd šis variants netiek detalizētāk izvērtēts un ar tā īstenošanu saistītās
investīcijas netiek precizētas.
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Ņemot vērā pozitīvo sporta un tūrisma infrastruktūras sasaisti Igaunijā, arī Siguldā, attīstot sporta
infrastruktūru, būtu jārīkojas līdzīgi – veikt ne vien primāri nepieciešamās sporta infrastruktūras izbūvi,
bet paredzēt arī tūrisma nozarei nepieciešamās infrastruktūras izveidi. Blakus esošajai Laurenču
sākumskolai plānots uzbūvēt Sporta zāli, kas nodrošinās sākumskolas mācību procesu un papildinās
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra piedāvājumu ar iekštelpu treniņiespējām.
Konkurētspējas celšanai, lai nodrošinātu starptautiskā līmeņa distanču slēpošanas sacensības, Siguldas
Sporta un aktīvās atpūtas centra izbūvētajai distanču trasei būtu nepieciešams paplašinājums, izbūvējot
arī 3,3 km un 3,75 km garas FIS standartam atbilstošas trases. Savukārt, lai nodrošinātu biatlonu
treniņu procesu, papildus trasē būtu nepieciešams ierīkot arī treniņa šautuvi.
Turpmākā Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra infrastruktūras attīstības plāns
Summa, EUR (bez
PVN);
Nr.
Mērķis
Izpildes termiņi
Pamatojums / apraksts
Plānotais finansējuma
avots
Pirmā tāda veida trase
Baltijā Siguldai piesaistīs
~ 1 000 EUR
jaunus velobraucējus.
MTB krosa
Papildus paver iespēju rīkot
Finansējuma avots:
1.
(XCO)apļa 5
2014. gada augusts
starptautiska līmeņa
Siguldas novada
km izveide
sacensības, nodrošinot labu
pašvaldība, MTB fanu
apmeklējumu. MTB XCO ir
atbalsts.
Olimpiskā disciplīna.
Nepieciešams izbūvēt gājēju
tiltiņu pāri trasei,
Infrastruktūras
~ 3 000 EUR (gājēju
2.
2014.-2016.gads
stāvlaukumu un veikt citus
labiekārtošana
tiltiņš).
infrastruktūras uzlabošanas
darbus.
Blakus distanču slēpošanas
~10 000 EUR (sniega
Infrastruktūras
trasei nepieciešams izbūvēt
deponēšanas laukums);
3.
2014.-2016.gadi**
uzlabošana
sniega deponēšanas
~ 7 000 EUR
laukumu un ūdenstilpni.
(ūdenstilpne).
~ 100 000 EUR (zemes
Sākuma etapā tiek izcirstas
iegāde);
un noplanētas trases stigas
Distanču
~ 20 000 EUR (trašu
2,5km, 3,3km un 3,75km
slēpošanas
izveide).
4.
2015.-2017.gadi*
garumā. Paralēli tiek
trases
Finansējuma avoti:
strādāts pie investīciju
pagarināšana
ES struktūrfondu
piesaistes no ES projektiem
finansējums, valsts un
un valsts dotācijām.
sponsoru finansējums.
~ 300 000 EUR
Biatlona
(asfaltēšana);
treniņu
Tiek pagarināts esošais 1,25
~ 20 000 EUR (šautuves
šautuves
km garais asfalta aplis līdz
izveide);
ierīkošana un
2,5 km un izveidota treniņu
5.
2016.-2019.gadi**
asfalta apļa
biatlona šautuve ar 6
Finansējuma avoti:
pagarināšana
mērķiem.
ES struktūrfondi
līdz 2,5 km
pašvaldības
līdzfinansējums.
6.

Augstkalnu
istaba ar
trenažieriem

2016.-2019.gads

Plānota telpas hermētiskuma
un nepieciešamo iekārtu, kā
arī 1 velotrenažiera iegāde.

KOPĀ investīcijas Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā:

~ 22 000 EUR

~483 000 EUR

*Sākuma stadijā jāatrisina zemes ilgtermiņa nomas / iegādes jautājums un tad var notikt trases
pagarināšana.
**Var tik realizēts tikai pēc zemes jautājuma atrisināšanas.
Piezīme: Papildus Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra infrastruktūras attīstības plānam, jārealizē
arī Laurenču sākumskolas attīstības plāns, kas paredz arī sporta zāles būvniecību.
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3.1.5.

Investīciju programma tramplīnlēkšanas un ziemeļu divcīņas sporta
attīstībai

Ņemot vērā, ka Latvijā nav pieredzes lielu tramplīnu būvniecībā, aptuveno investīciju noteikšana ir
veikta, balstoties uz citu līdzīgas jaudas (K125 un K65-K90) tramplīnu būvniecības izmaksām.
Investīciju apmēri līdzīgas jaudas tramplīnu izveidē
Investīciju apjoms: 85,5 miljoni EUR (sākotnēji plānots - 78 miljoni
EUR).
Holmenkollbakken
Būvniecības periods: 2009.
(K120)
Oslo, Norvēģija
Šobrīd ir visiespaidīgākais un ievērojamākais tramplīns pasaulē gan
dizaina, gan inovācijās jomā. Tramplīns nosacīti ir ziemas sporta Meka
Norvēģijā.
Olympiaschanze
(K125)
Investīciju apjoms: 14 miljoni EUR
Garmisch – Partenkirchen,
Būvniecības periods: 2007.-2008.
Vācija
Tehvandi
Investīciju apjoms: 5 miljoni EUR
(K90)
Būvniecība pabeigta: 2007.
Otepe, Igaunija
Valea Cărbunării
Investīciju apjoms: 13 miljoni EUR
(K90)
Būvniecība pabeigta: 2012.
Râșnov, Rumānija
Bas-Rupts
Investīciju apjoms: 1,2 miljoni EUR (investīcijas mākslīgā seguma
(K65)
uzklāšanai)
Gérardmer, Francija
Būvniecības periods: 2009.-2010.
Jānorāda, ka vasaras trases segums, kas tiek plānots arī Siguldas tramplīnu trasē būtiski palielina
izmaksas. Vadošās valstis mākslīgā seguma ražošanā ir Somija un Itālija – vidējās izmaksas ir
novērtētas ap 75 EUR/m2.
Ņemot vērā augstāk minēto informāciju, plānojot tramplīnu būvniecību Siguldā, būtu jārēķinās vidēji ar
15-20 miljoniem EUR (K125 jaudas tramplīnam) un 5-10 miljoniem EUR (K70 jaudas
tramplīnam) investīcijām. Papildus tam tramplīnu būvniecībā ir jāplāno arī papildus izmaksas
inženierģeodēziskai un vēja plūsmu izpētei orientējoši 100 tūkstošu EUR21 apmērā.
Jānorāda, ka Latvijai nav pieredzes šādas jaudas (K70 un lielāki) tramplīnu projektēšanā un būvniecībā,
līdz ar to precīzas izpētes izmaksas un nepieciešamās investīcijas tiks noteiktas, veicot iepirkuma
procedūras, kur visticamāk piedalīsies ārvalstu speciālisti un būvfirmas.

3.1.6.

Investīciju programma sporta medicīnas un rehabilitācijas virziena
attīstībai SIA „Rīgas rajona slimnīca”

Nākotnē, Sporta medicīnas un rehabilitācijas nodaļu paplašinot, ir plānots attīstīt četrus darbības
virzienus: hidroterapiju, vibroterapiju, aukstuma terapiju un vakuuma terapiju.
1.

Hidroterapija jeb ūdensdziedniecība: ūdens pielietošana treniņu procesa un rehabilitācijas
maksimālas efektivitātes sasniegšanai.

Ūdens labvēlīgi iedarbojas uz sirds un asinsvadu, elpošanas, kaulu un balsta sistēmu. Ūdens spiediens
uzlabo asins apgādi sirds un asinsvadu sistēmā, kas stabilizē un uzlabo pulsu un sirdsdarbību. Ūdens uz
cilvēka organismu iedarbojas nomierinoši un mazina stresu. Ūdenī ķermenis kustas vieglāk, ir mazāk
noslogoti locekļi, atslogojas mugurkauls. Tajā pašā laikā muskuļi strādā pat ar lielāku slodzi nekā sporta
zālē, jo ūdens rada papildu pretestību.
Zemūdens skrejceļi jeb tredmili ar regulējamu ātrumu un ūdens līmeni tiek pielietoti rehabilitācijai pie
ķermeņa kustību - balsta aparāta traumām un saslimšanām, sporta medicīnā un treniņu procesā.
2.

21

Vibroterapija: viegli dozējama un kontrolējama iedarbība uz ķermeni, kas veicina
muskuļu spēka, lokanības un koordinācijas attīstīšanu, palielina kustību amplitūdu, kā arī veicina
kaulaudu blīvuma palielināšanos. Tas ir svarīgi osteoporozes profilaksei. Vibroterapija veicina

Saskaņā ar portālā www.zakupki.gov.ru pieejamo informāciju, 2014.gada janvārī tika veikts iepirkums
inženierģeodēziskās izpētes veikšanai K-120 jaudas tramplīnam Južno Sahalinskā (Южно-Сахалинск), Krievijā.
Uzvarētāja piedāvātā līgumcena – aptuveni 77 tūkstoši EUR.
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sāpju samazināšanos, ātrāku atgūšanos pēc slimībām, locītavu un muskuļu traumām.
Vibroterapija ļauj pilnvērtīgāk izmantot organisma iekšējos resursus fiziskās slodzes laikā – dod
vairāk spēka un izturības, veicina locītavu saišu elastību un stiprumu.
Vibroterapija veicina organisma atbrīvošanu no toksiskām vielām un ātrāku tā atjaunošanu pēc fiziskās
slodzes. Sportā lielas slodzes rezultātā organismā izstrādājas toksiskas vielas, piemēram, pienskābe. Ar
vibroterapiju, bagātīgi apgādājot organismu ar skābekli, tās tiek izvadītas. Bez tam ar vibroterapijas
palīdzību iespējams dziedēt sportā gūtās traumas – muskuļu un cīpslu sastiepumus un plīsumus. Treniņu
pamatā ir progresīvie vienmērīga paātrinājuma treniņa principi, kas tiek virzīti uz ķermeņa dabisko
reakciju stimulēšanu uz ciklveida svārstībām. Šī optimālā un revolucionārā treniņu metode ļauj
„noslogot” cilvēka ķermeni, vienlaikus izvairoties no traumām un stresa faktoriem.
3.

Aukstuma terapija jeb krioterapija: zemu temperatūru izmantošana ārstēšanai un organisma
funkcionālo spēju celšanai.

Krioprocedūras ir moderns aukstās procedūras veids, ar kuru palīdzību uzlabojas sportista izturība un
atjaunojas enerģija. Krioprocedūras palīdz gadījumos, kad nepieciešama strauja spēku atgūšana un
maksimāla enerģija. Sportistu ātrākai spēku atjaunošanai, emocionālā un fiziskā saspringuma
noņemšanai un traumu ārstēšanai pasaulē arvien biežāk pielieto pilnā ķermeņa krioterapiju (whole body
cryotherapy). Tā ir balstīta uz stimulējošu aukstās gāzes iedarbību uz cilvēka organismu. Krioterapija
mobilizē imūnsistēmu, stimulē vielmaiņas procesu, tai ir atsāpinoša iedarbība un tā uzlabo vispārējo
pašsajūtu.
Paaugstinoties ķermeņa temperatūrai, sportista darbspējas pasliktinās. Tiek traucēta daudzu orgānu
sistēmu darbība, kas rodas šķidruma zuduma dēļ:
1) samazinās sirds spējas izgrūst asinis, palielinās sirdsdarbības frekvence, tāpēc ir mazāks sirds
minūtes tilpums un pazeminās sportista aerobās spējas;
2) samazinās asinsrites intensitāte skeleta muskuļos, paaugstinās muskuļu temperatūra, palēninās
vielmaiņas galaproduktu un starpproduktu izvadīšana no strādājošajiem muskuļiem, tāpēc pavājinās
muskuļu spēja sarauties;
3) samazinās asinsrites intensitāte ādā, svīšanas intensitāte un siltuma atdeve;
4) pavājinās asinsrites intensitāte iekšējos orgānos (aknās, zarnās, nierēs), tāpēc var rasties to darbības
traucējumi.
Karstumā pavājinās cilvēka nervu sistēmas funkcionālās spējas, līdz ar to - uztveres spējas un ātruma
īpašības. Ķermeņa atdzesēšana pirms fiziskās slodzes dod sportistam priekšrocības, pagarinot laiku līdz
noguruma iestāšanās brīdim un uzlabojot distances veikšanas laiku. Sportista ķermeņa atdzesēšanu var
veikt starp sacensību periodiem.
4.

Vakuuma terapija: jaunākā muskuļu paātrinātas reģenerācijas metode lielajā sportā.

Tās rezultātā palielinās mikrocirkulācija un kapilāru optimizācija. Vakuuma terapija galvenokārt tiek
izmantota fiziskai reģenerācijai, pasīvam asinsvadu treniņam un saistaudu nostiprināšanai. Vakuuma
terapija tiek pielietota pulsējoša vakuuma (intermitējoša zema spiediena) veidā, kas iedarbojas uz visu
ķermeni. Vakuuma terapija nodrošina
Labāku sportisku rezultātu sasniegšanu;
Treniņa kvalitātes uzlabošanu - lietojot pirms treniņa;
Paātrinātu reģenerāciju pēc ikdienas treniņiem (pienskābes ātrāku izvadīšana no muskuļiem) lietojot pēc treniņa;
Ātru ievainojumu dzīšanu un rehabilitāciju pēc traumām.
Kopējais optimālais investīciju apjoms līdz 2020.gadam sastāda 750 tūkstošus EUR, t.sk. 400
tūkstoši EUR nepieciešami būvdarbu veikšanai, kas ietver skiču projekta un tehniskā projekta izstrādi,
grīdu, starpsienu pārbūvi, izmantojamām tehnoloģijām atbilstošu telpu izveide, specializētu kabinetu
izveide, ēkas siltināšana, divslīpu jumta izveidi, sanitāro mezglu un personāla telpu izveidi. Investīciju
īstenošanu RRS Sporta medicīnas un rehabilitācijas nodaļas izveidē plānots uzsākt ar 2017.gadu.
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Investīcijas RRS modernizācijai un attīstībai
BŪVDARBI

OPTIMĀLĀ PROGRAMMA
Platība,
m2

Izmaksas,
EUR, bez PVN

Saimniecības korpuss (kadastra
apzīmējums 80150023028008)
Rekonstruējamā platība

IEKĀRTAS

1) HIDROTERAPIJA
Hydrophysio tipa iekārta ar
zemūdens skrejceliņu un
sirdsdarbības, elpošanas
parametru reģistrēšanu

482

400 000

OPTIMĀLĀ PROGRAMMA
Kopā,
Izmaksas,
Skaits
EUR, bez
EUR
PVN

MINIMĀLĀ PROGRAMMA
Platība,
m2

Izmaksas, EUR,
bez PVN

Slimnīcas ēka (kadastra
apzīmējums 80150023028009)
82

30 000

MINIMĀLĀ PROGRAMMA
Kopā,
Izmaksas,
Skaits
EUR, bez
EUR
PVN

1

100 000

100 000

-

-

-

1

80 000

80 000

1

80 000

80 000

1

30 000

30 000

1

30 000

30 000

2

3 000

6 000

2

3 000

6 000

2

6 000

12 000

2

15 000

30 000

1

15 000

15 000

1

25 000

25 000

1

25 000

25 000

Biofeedback iekārta

1

12 000

12 000

1

12 000

12 000

Masāžas kušetes
Specifiskie trenažieri un
mēbeles
KOPĀ investīcijas
iekārtās

4

5 000

20 000

2

5 000

10 000

2) VAKUUMTERAPIJA
Vacusport tipa iekārta
paātrinātai pienskābes
izvadīšanai un muskuļu
reģenerācijai
3) AUKSTUMA
TERAPIJA
Kriosauna ar šķidrā
slāpekļa cisternu
Pārvietojamas krioterapijas
iekārtas
Aukstuma (ledus) vanna
4)

VIBROTERAPIJA

Powerplate tipa iekārtas

CITAS IEKĀRTAS
Skrejceliņš ar dozējamu
ķermeņa svara atslodzi

35 000

5 000

350 000

183 000
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3.2. Investīciju apjoms 2014.-2020.gadu periodam
Provizoriski kopējais nepieciešamais investīciju apjoms prioritārajiem virzieniem Siguldas sporta infrastruktūras pilnveidošanai 2014.-2020.gados ir gandrīz 12
miljoni EUR. Tabulā zemāk ir apkopotas visu koncepcijas ietvaros apskatīto objektu plānotas investīcijas šajā periodā.
Objekts
SIA “Bobsleja un kamaniņu trase
“Sigulda””
Siguldas Sporta komplekss*
SIA “Olimpiskais centrs
Sigulda”**
Siguldas Sporta un aktīvās
atpūtas centrs***
SIA “Rīgas rajona slimnīca”
Tramplīni****
KOPĀ

2014
2 462 150

2015
1 102 726

2016
469 548

2017
398 404

2018

2019

2 484 576

2 365 424
3 000

317 500

317 500

294 500

294 500

4 850 000
1 227 000

100 000

42 000

100 000

100 000

120 000

483 000

20 000

380 000

350 000
50 000
794 500

50 000
464 500

750 000
100 000
11 842 827

21 000

4 967 726

3 571 150

849 048

1 195 904

2020

0

KOPĀ
4 432 827

* Papildus SSK būvniecībai, jāveic blakus esošā vieglatlētikas stadiona rekonstrukcija. Stadiona rekonstrukcijas aprēķini šobrīd nav veikti, līdz ar to tabulā nav iekļauti.
** Risinot jautājumu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par blakus trasei esošā meža izmantošanu aktīvai atpūtai un sportam, ir iespēja izveidot lielāku snovparku meža zonā blakus kalnu
slēpošanas trasei. Šādam risinājumam nepieciešamais investīciju apjoms ir ievērojami lielāks. Šobrīd šis variants netiek detalizētāk izvērtēts un ar tā īstenošanu saistītās investīcijas
tabulā nav iekļautas.
*** Papildus Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra infrastruktūras attīstības plānam, jārealizē arī Laurenču sākumskolas attīstības plāns, kas paredz arī sporta zāles būvniecību.
****Tā kā šobrīd tramplīnu projektēšanas un būvniecības izmaksas ir ļoti aptuvenas (pārāk liels diapazons – 20-30 miljoni EUR), turklāt iepirkuma procedūra tiks veikta tikai
2020.gadā (t.i. koncepcijā apskatāmā perioda pašās beigās), investīciju kopsummā tiek iekļautas tikai inženierģeodēziskās un vēja plūsmu izpētes izmaksas.

3.3. Aktivitāšu laika grafiks
2014
II

Iepirkuma
procedūra

Investīciju
īstenošana

I

2017
II

Aukstummājas rekonstrukcija (jumta
konstrukcijas, jumta segums, logi,
sienas, pamati)
Jauns kravas lifts - 5.stāva grīdas
pacelšana

Iepirkuma procedūras

Investīcijas aukstumsaimniecībā
Investīcijas elektroapgādē

Investīciju īstenošana

Svaru zāles izbūve un smagatlētikas
aprīkojums pie mākslīgās ledus starta
estakādes
Junioru starta vietas izbūve un junioru
starta garderobes celtniecība
Saimniecības ēkas izbūve starta
stāvlaukumā Latvijas bobsleja un
skeletona federācijas vajadzībām

Iepirk.
proc.

Investīciju īstenošana

Investīciju īstenošana

Transporta vienība sportistu un bobsleja
kamanu pacelšanai no finiša uz startu
Iesildīšanās celiņa izbūve starta rajonā
(ar sintētisko segumu)

SSK
Siguldas Sporta kompleksa būvniecība un
iekārtošana

2016
II

Iepirkuma procedūras

Iepirkuma procedūra

Pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības
sistēmas nomaiņa lielajā startā un finiša
taisnē
Jauna tehnika trases pievedceļu kopšanai
ziemas periodā
Galvenā tablo uzstādīšana
Jauna audio apskaņošanas iekārta
Transporta vienība sportistu pacelšanai
no finiša uz startu
Trases pievedceļu, laukumu asfalta
seguma nomaiņa
Finiša zonas pārbūve

I

Investīciju īstenošana

BKT
Pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības
sistēmas nomaiņa

2015

I

2018

2019

2020

2014
I

2015
II

I

Snovparka ierīkošana
Sniega pūtēji "Techno Alpine" (4 gab.)
Pacēlājs "Doppelmayr" T-bar (1 gab.)
Caurlaides un biļešu sistēma
Labiekārtota dežuranta mājiņa
Plašākas kases telpas
Garāža traktora, sniega pūtēju uc.
inventāra glabāšanai

Iepirkuma
procedūras

OCS
Sniega pūtēji "Techno Alpine" (2 gab.)
Sniega blietējamais traktors
"Kassbohrere Pisten Bully"
Pacēlājs "Doppelmayr" T-bar (1 gab.)
LED prožektori
Trasi norobežojošie drošības tīkli

2016
II

I

2017

2018

2019

2020

II

Investīciju īstenošana

Invest.
īstenoš.

Iepirkuma procedūras,
investīciju īstenošana

SSAAC
MTB krosa apļa 5 km izveide
Infrastruktūras labiekārtošana
Infrastruktūras uzlabošana
Distanču slēpošanas trases pagarināšana
Biatlona treniņu šautuvju ierīkošana un
asfalta apļa pagarināšana līdz 2,5 km
Augstkalnu istaba ar trenažieriem

Cenu aptauja,
Investīciju īstenošana
Iepirkuma procedūra,
Investīciju īstenošana
Iepirkuma procedūra, investīciju īstenošana
Investīciju īstenošana

RRS
Iepirk.proc.
Būvniecība

Invest.
īstenoš.
Iepirk.proc.

Iekārtu iegāde

Invest.
īstenoš.

Tramplīni
Inženierģeodēziskā izpēte

Projektēšana un būvniecība

Iepirkuma procedūra,
izpētes veikšana
Iepirk.proc.,
Investīciju
īstenošanas
uzsākšana
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3.4. Kopsavilkums – esošie un nepieciešamie resursi investīciju
programmas realizācijai
Tehniskās dokumentācijas gatavības stadija


BKT

2012.gada IV. ceturksnī BKT bija izsludinājusi atklāto iepirkuma konkursu (identifikācijas Nr. BKT
2012/02/AK) „Pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņas tehniskā projekta izstrāde
Bobsleja un kamaniņu trasei ”Sigulda””. Par uzvarētāju tika atzīta Pretendentu apvienība “Linia un
Besecke” (piedāvātā līgumcena 40 936 EUR22), ar kuru BKT arī noslēdza līgumu. 2013.gadā tika
izstrādāta tehniskā projekta dokumentācija ar provizorisko būvniecības koptāmi 3,60 miljoni EUR23.
Periodā no 2013.gada 5.decembra līdz 2014.gada 6.janvārim BKT veica iepirkuma procedūru (atklāts
konkurss) „Bobsleja un kamaniņu trases "Sigulda" pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas
nomaiņa”. Par uzvarētāju tika atzīta SIA „Merks”, kura piedāvāta līgumcena ir 2 462 150 EUR.
Paredzamais līguma izpildes termiņš ir 2014.gada 01.oktobris (saskaņā ar līguma projektu)
Pārējo investīciju apjoms ir provizorisks novērtējums, ko BKT izstrādājusi sadarbībā ar profesionāliem
būvdarbu veicējiem un tehnikas piegādātājiem. Jāņem vērā, ka, veicot iepirkuma procedūru, plānotās
summas var mainīties.


SSK

Iepirkuma procedūra „Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība, Ata Kronvalda ielā 7,
Siguldā” ir izsludināta periodā no 28.03.2014 līdz 25.06.2014. Piedāvājumu izvērtēšana, kurā plānots
iesaistīt arī neatkarīgos tehniskos ekspertus, varētu ilgt 3-4 nedēļas. Paredzamā līguma cena ir
4 850 000 EUR (bez PVN). Precīza līgumcena būs zināma pēc iepirkuma procedūras izvērtēšanas.
Tiek paredzēts, ka tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana var ilgt aptuveni 3-4 mēnešus, savukārt,
provizoriskais Sporta kompleksa būvdarbu veikšanas laiks (atkarībā no laika apstākļiem, finansējuma
pieejamības u.c. apstākļiem) ir 10-12 mēneši. Tādējādi, provizoriskais Siguldas Sporta kompleksa
ekspluatācijā nodošanas laiks ir 2015.gada novembris.


Pārējie virzieni

Ņemot vērā to, ka investīcijas visu pārējo virzienu (SSAAC, OCS, RRS, tramplīni) attīstībai pārsvarā (t.i.
nozīmīgākas investīcijas naudas izteiksmē) ir plānotas 2016.-2020.gadā, uz šīs koncepcijas izstrādes
brīdi tehniskā dokumentācija un/vai iepirkuma procedūru dokumentācija vēl nav izstrādāta.
Finanšu resursu pieejamība
Saskaņā ar LR MK 2013.gada 4.novembra rīkojumu Nr.522 „Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra
„Mežaparks” un Tenisa centra „Lielupe” rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa
saistību pārdali” ir atbalstītas valsts dotācijas (valsts investīcijas sporta infrastruktūras attīstībā) Siguldas
Sporta kompleksa būvniecības projekta īstenošanai 2 860 915 EUR apmērā, tai skaitā 1 465 600 EUR
2014.gadā un 1 395 315 EUR 2015.gadā. Atlikušo investīciju daļu (1 989 085 EUR apmērā24) segs
Siguldas novada Dome.
Saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr.501 „Par Izglītības
un zinātnes ministrijas 2014.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas
09.04.00 „Sporta būves” līdzekļu sadalījumu”, 2014.gadā valsts budžetā ir paredzēta arī valsts dotācija
BKT rekonstrukcijas projekta īstenošanai 1 904 668 EUR apmērā. Atlikušo investīciju daļu BKT segs no
pašu līdzekļiem (naudas atlikums kontā uz 31.12.2013 ~1,36 miljoni EUR).
Saskaņā ar noslēgto līgumu starp Siguldas novada Domi un OCS, Latvijas III Ziemas olimpiādes sakarā,
kas bija plānota 2014. gadā, OCS tika pārskaitīts finansējums gandrīz 8,8 tūkstošu EUR apmērā
snovborda un kalnu slēpošanas sacensību disciplīnu nodrošināšanai, kas ietver arī finansējumu
snovparka izveidei. Pamatojoties uz to, ka Latvijas III Ziemas olimpiādes norise tika pārcelta uz 2015.
gadu, piešķirtā finansējuma izlietojums pārceļas uz nākošo gadu.

22

Avots: Iepirkumu uzraudzības birojs.
Avots: MK rīkojuma projekts (izskatīts MK 29.10.2013) “Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra ”Mežaparks” un
Tenisa centra ”Lielupe” rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali” sākotnējās
ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
24
Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, paredzamā līgumcena iri 4 850 000 EUR bez PVN.
23

Pārējo investīciju līdzfinansēšanai BKT, OCS, SSAAC, RRS un tramplīni plāno piesaistīt ES struktūrfondu
līdzekļus, Pārrobežu programmu līdzekļus, kā arī valsts budžeta dotācijas.

4.Tirgus pozīcija
4.1. Sigulda kā pasaules mēroga ziemas sporta veidu centrs
Siguldas ģeogrāfiskajam novietojumam ir ievērojami pozitīva ietekme uz Siguldas kā ziemas sporta
centra attīstības potenciālu. Gan ārējie faktori (transporta infrastruktūra, Rīgas tuvums, starptautiskas
lidostas tuvums), gan iekšējās infrastruktūras (veselības uzturēšanas, kultūras un izklaides, ēdināšanas
un izmitināšanas pakalpojumu piedāvājuma) augstais attīstības līmenis nodrošina pilsētas iespējas
uzņemt pietiekami daudz tūristu, tajā skaitā sportistu.
Turpinājumā tiek apskatītas dažas pilsētas Centrāleiropā un Austrumeiropā, kas līdzīgi kā Sigulda ir
attīstījušās par pasaules mēroga ziemas sporta centriem.
Otepe Igaunijā
Otepe nosacīti ir atzīta par Igaunijas ziemas galvaspilsētu. Pilsētā atrodas Tehvandi sporta centrs
(Tehvandi Spordikeskus) ar kopējo platību ap 10 ha.
Īpašnieku
struktūra
Sporta
infrastruktūra

Finansējuma
avoti
















Igaunijas Republikas Kultūras ministrija (97%)
Igaunijas Slēpošanas asociācija (2%)
Otepes pašvaldība (1%)
Slēpošanas stadiona komplekss
FIS sertificētas distanču slēpošanas trase
K90 tramplīns
2 biatlona šautuves
Rollerslēpošanas trases
Skriešanas, nūjošanas un velo celiņi
Aptekrimegi komplekss, kura izvietoti 4 mazāki tramplīni
Saimnieciskās darbības ieņēmumi - 871,6 tūkstoši EUR (2013.gads),
salīdzinājumam 2012.gadā - 538,3 tūkstoši EUR.
Dotācijas - 2013.gadā pārsniedza 4 miljonus EUR, t.sk., atbalsts ieguldījumiem –
3,2 miljoni EUR, atbalsts pamatdarbības izdevumiem – 844,2 tūkstoši EUR.
Valsts budžeta finansējums kopumā veidoja 99,4%, pārējais – pašvaldības
līdzekļi.
piesaistīts arī ES struktūrfondu līdzfinansējums, kas laika posmā no 2005.gada
līdz 2011.gadam kopumā sasniedza 6,3 miljonus EUR.

2012.gadā kompleksa īpašumā nonāca arī Keriku sporta centrs, kura piedāvājumā ietilpst izmitināšana
(ir viesnīca, brīvdienu mājas), fitnesa aprīkojums, konferenču un semināru centrs.
Galvenos saimnieciskās darbības ieņēmumus veido ieņēmumi no izmitināšanas un ēdināšanas, kā arī
sporta infrastruktūras iznomāšanas. Tehvandi sporta centra ieņēmumi 2013.gadā sasniedza 871,6
tūkstošus EUR. Jānorāda, ka laika posmā no 2006.gada līdz 2011.gadam, kad Otepē tika rīkotas
starptautiska līmeņa sacensības, ieņēmumi no FIS pasaules kausa organizēšanas distanču slēpošanā
veidoja vidēji 335,t tūkstošus EUR, bet no Saku rollerslēpošanas sacensību organizēšanas – vidēji 134,2
tūkstošus EUR.
Tehvandi sporta centra peļņas un zaudējumu aprēķinā 2013.gadā uzrādītas izmaksas 1,86 miljonu EUR
apmērā. Nozīmīgākās izmaksu pozīcijas veido pamatlīdzekļu nolietojums 1,47 miljonu EUR apmērā,
darbaspēka izmaksas 720,9 tūkstošu EUR apmērā (vidējais nodarbināto skaits 2013.gadā – 51),
enerģijas izmaksas 252,8 tūkstoši EUR (t.sk. elektroenerģijas izmaksas 142,6 tūkstoši EUR), ēku
uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksas 167,1 tūkstoši EUR, iekārtu apkopes izmaksas 106,8
tūkstoši EUR, transportlīdzekļu tehniskā uzturēšana 89,6 tūkstoši EUR.
Ņemot vērā, ka ieņēmumi no Tehvandi sporta centra pamatdarbības nespēj segt tā izmaksas, jāsecina,
ka šis centrs, līdzīgi kā citi – nodrošina dažādu sabiedrisko funkciju izpildi, neveicot peļņas radīšanu tā
īpašniekiem.
Zakopane Polijā
Zakopane Polijā atrodas Polijas sporta centra (Centralny Ośrodek Sportu) struktūrvienība – Olimpiskais
treniņu centrs Zakopane (Ośrodek Przygotowan Olimpijskich w Zakopanem), kas ģeogrāfiski ir izvietots
pilsētas dienvidu daļā. Jānorāda, ka Polijā kopumā ir izvietoti seši Olimpiskie treniņu centri - Giżycko,
Spale, Szczyrk, Wałcz, Władysławowo un Zakopane. Lai arī katrā no tiem ir atšķirīga sporta
57

infrastruktūra,
pakalpojumi.

katrā

no

centriem

tiek

piedāvāta

rehabilitācijas,

izmitināšanas

un

ēdināšanas

Juridiskais
statuss



Polijas sporta un tūrisma ministrijai pakļauta iestāde ar mērķi sniegt
sabiedrisko pakalpojumu sportā.

Sporta
infrastruktūra












2-vietīgs krēslu pacēlājs (distances garums - 315,6 m)
Apgaismota āra ātrslidošanas trase (garums – 400 m)
Slidotava (60x30 m)
2 peldbaseini – 25x12,5m un 12,5x6m
Vieglatlētikas stadions
Multifunkcionāls sporta laukums
Futbola laukums
Tramplīni (K35, K65, K85, K120)
Distanču slēpošanas trases (2,5 un 5 km)
5 tenisa korti

Olimpiskajā treniņu centrā Zakopane ik gadu notiek dažāda līmeņa sacensības (dažādi Eiropas kausu
posmi, Kontinentālā kausa posmi, Slāvu kausa posmi, Pasaules kausa posmi), kurā piedalās dalībnieki no
visas pasaules.
Lai arī Olimpiskajam treniņu centram Zakopane gada pārskats atsevišķi nav pieejams, jānorāda, ka
Polijas sporta centra darbības rādītāji, kas ietver visu sešu Olimpisko treniņu centru datus, 2011. un
2012.gadā ir bijuši negatīvi (t.sk., zaudējumi 2011.gadā sasniedza 3,5 miljonus EUR, bet 2012.gadā –
2,8 miljonus EUR). Kopējais apgrozījums šajā periodā ir audzis un 2012.gadā sasniedza 17,0 miljonus
EUR, kas arī šajā gadījumā iezīmē faktu, ka sporta infrastruktūra, pat gadījumā, kad tiek rīkotas augsta
līmeņa sacensības, nenes peļņu.
Lahti Somijā
Somijā viens no ziemas sporta centriem atrodas Lahti, kas līdzīgi kā Sigulda atrodas salīdzinoši tuvu
galvaspilsētai – attālums no Lahti līdz Helsinkiem ir nedaudz vairāk kā 100 km, 50 min brauciena
attālumā no Helsinku lidostas, iedzīvotāju skaits – vairāk kā 100 tūkstoši.
Juridiskais
statuss
Sporta
infrastruktūra



Pašvaldības iestāde



Tramplīni (K64, K90, K116, izbūvētas tribīnes 80 tūkstošiem skatītāju, visas
trases ir FIS sertificētas)
Multifunkcionāla sporta halle (platība 12 tūkstoši m2, līdz 11 tūkstoši skatītāju,
t.sk. izvietotas 2 izstāžu zāles)
Ledus halle (5 tūkstoši skatītāju vietas, t.sk. 3,1 tūkstotis sēdvietas,
pielāgojama citiem iekštelpu sporta veidiem)
Sporta stadions (vieta 15 tūkstošiem skatītāju)
Slēpošanas un skriešanas trases (kopgarums 60 km, apgaismojums
nodrošināts 30 km)
Āra peldbaseini (25x8 m un 25x25 m)
Slēpošanas muzejs








Ik gadu šajā Somijas pilsētā tiek rīkotas Lahti slēpošanas sacensības (Salpausselän kisat), kas
2015.gadā norisināsies jau 90.reizi. Sacensības norisinās 3-4 dienu garumā dažādās disciplīnās –
distanču slēpošanā, tramplīnlēkšanā un ziemeļu divcīņā, pie tam visas sacensības ir pasaules kausa
posmi, pulcējot ne vien lielu skaitu pasaules līmeņa sportistu, bet arī nozīmīgu apmeklētāju skaitu –
novērtēts, ka sacensības kopumā apmeklē līdz pat 40 tūkstošiem skatītāju.
Lahti 2017.gadā jau sesto reizi ir plānots organizēt arī FIS ziemeļu Pasaules slēpošanas čempionāts (FIS
Nordic World Ski Championships), kas ietver distanču slēpošanu, tramplīnlēkšanu un ziemeļu divcīņu.
Jānorāda, ka šajā gadījumā slēpošanas sacensības ir veiksmīgs risinājums lielai tūristu piesaistei un
pieprasījuma sekmēšanai pēc tūrisma nozarē strādājošo uzņēmumu pakalpojumiem arī ziemas sezonā.
Insbruka Austrijā
Insbrukā atrodas viena no Latvijai tuvākajām bobsleja un kamaniņu trasēm. Ņemot vērā plašo
infrastruktūru – pilsēta pozicionē kā vietu ikvienam – sākot ar profesionāliem sportistiem, beidzot ar
iesācējiem. Bez tam tiek piedāvāti dažādi pasākumi, kas piemēroti bērniem, tīņiem, līdzjutējiem un
citiem pasākumu apmeklētājiem. Sporta centrā tiek rīkoti ne vien sporta sacensības, bet arī koncerti,
mūzikli, saviesīgi vakari, gadatirgi un pat TV raidījumu tiešraides.
Īpašnieku
struktūra



Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH (federālajai
zemei Tirolei 50%, Insbrukas pašvaldība 50%)
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Sporta
infrastruktūra














Finansējuma
avoti

Olimpiskā halle (multifunkcionāla halle un transformācijas rezultātā var
piedāvāt ledus arēnu ar 8 tūkstošiem skatītāju vietu, sporta halli ar 10
tūkstošiem skatītāju vietu un koncertu-pasākumu norises vietu ar 4 – 12
tūkstošiem skatītāju vietu)
mazā ledus halle (3 tūkstoši skatītāju vietu)
Tivoli Stadions (laukuma izmērs 68x105 m, 15-17 tūkstoši skatītāju vietu)
bobsleja, kamaniņu un skeletona trase (14 virāžas, trases garums 1270 m)
sporta halle (3 korti tenisam, 2 laukumi pludmales volejbolam, 1 laukums ielu
futbolam)
Tyrolean sporta centrs (sporta halle, 6x25 m baseins)
āra stadions
BMX halle
FIS sertificēts Bergisel tramplīns (K120, tribīnes 22,5 tūkstošiem skatītāju)
Saimnieciskās darbības ieņēmumi
Dotācijas (2012.gadā kopējais subsīdiju un publiskā finansējuma apmērs
investīcijām sastāda vairāk kā 45,1 miljonu EUR)

Insbrukā ik gadu tiek rīkotas dažādas starptautiska līmeņa sacensības, t.sk., pasaules kausa posmi
(tramplīnlēkšanā), FIS sacensības un Eiropas kausa posmi (snovbordā), Pasaules un Eiropas kausa
posmi (kamaniņu sports, skeletons), Pasaules kausa posmi junioriem (kamaniņu sports, skeletons) u.c.
Tāpat pilsētā regulāri notiek arī dažādi čempionāti – Eiropas junioru čempionāts (kamaniņu sports,
2011.gads), Junioru Pasaules čempionāts (kamaniņu sports, 2014.gads). Jānorāda, ka 2012.gadā
Insbrukā tika rīkotas 1. Ziemas Jaunatnes Olimpiskās spēles, uzņemot 1 059 sportistus no 67 valstīm.
Sacensības kopumā norisinājās 10 dienas, dalībnieki sacentās 7 ziemas Olimpiskajos sporta veidos
kopumā 15 dažādās disciplīnās. Insbruka par tiesībām organizēt pirmās šāda veida sacensības apsteidza
Somijas pilsētu Kuopio, kā arī Ķīnas pilsētu Harbina un Norvēģijas pilsētu Lillehammeri, kas ir ieguvusi
tiesības 2016.gadā rīkot 2. Ziemas Jaunatnes Olimpiskās spēles.
Uzņēmumā 2012.gadā vidēji tika nodarbināti 56 strādājošie. Vērtējot Tiroles mājas lapā pieejamo
finanšu informāciju par Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH, jānorāda, ka no
2009.gada līdz 2012.gadam uzņēmums nav strādājis ar pozitīvu peļņu – lai arī ieņēmumi salīdzinot ar
2009.gadu ir vidēji par trešdaļu pieauguši, 2012.gadā sasniedzot 8,5 miljonu EUR apgrozījumu, tomēr,
pieaugot arī izdevumu īpatsvaram, ik gadu uzņēmuma zaudējumi ir novērtēti vidēji 2,1 miljona EUR
apmērā.
Ņemot vērā citu valstu pieredzi ziemas sporta centru darbībā, sagaidāms, ka Siguldā, līdzīgi kā augstāk
aprakstītajās pilsētās, sporta infrastruktūra peļņu nenesīs, pat gadījumā, ja regulāri tiks rīkotas augsta
līmeņa starptautiskās sporta sacensībās.
Visnozīmīgākie
sadaļā:
–
–
–
–

pozitīvie aspekti sagaidāmi sociālekonomiskajā jomā, kas padziļināti apskatīti 5.3.
Valsts tēls, atpazīstamības veicināšana;
Uzņēmējdarbības attīstība (netiešie ienākumi caur nodokļiem);
Pilsētas tēls, labvēlīga vide iedzīvotājiem – iedzīvotāju skaita pieaugums - (netiešie
ienākumi caur nodokļiem);
Sporta infrastruktūras pieejamība vietējiem iedzīvotājiem un Latvijas sportistiem.

Tāpat jānorāda, ka ik gadu no pašvaldības vai valsts līdzekļiem būtu jāplāno arī jaunas investīcijas,
attīstot izveidoto sporta infrastruktūru, nodrošinot sporta infrastruktūras konkurētspēju.

4.2. Mērķa auditorija katram no darbības virzieniem
Siguldas ziemas infrastruktūras attīstība ļaus nodrošināt plašu piedāvājumu klāstu Siguldā. Ņemot vērā,
ka katrā no attīstītajiem virzieniem mērķa auditorijas atšķiras, zemāk tabulā ir definēta mērķauditorija
katram no apskatītajiem darbības virzieniem, nodalot atsevišķi primāro un sekundāro mērķauditoriju.
Mērķa grupu sadalījums
Primārā mērķauditorija
SIA
„Olimpiskais
centrs Sigulda”
(Pilsētas
slēpošanas trase)

Sekundārā mērķauditorija

 Sportisti no Latvijas (t.sk., no Siguldas),  Kalnu slēpošanas un snovborda

kas trenējas Pilsētas slēpošanas trasē;
 Sacensību dalībnieki no Latvijas un

ārvalstīm, kas piedalās Pilsētas
slēpošanas trasē notiekošajās
sacensībās (lokāla mēroga).

entuziasti no Latvijas (t.sk., no
Siguldas) un ārvalstīm;
 Sacensību un sporta pasākumu
apmeklētāji no Latvijas (t.sk.,
Siguldas) un ārvalstīm.
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 Sportisti, kas uzturas Siguldā,

trenējoties Siguldas sporta
infrastruktūras objektos – SSK
apmeklētāji sportiskās formas
 Siguldas un citu Latvijas novadu
attīstīšanai un uzturēšanai;
iedzīvotāji, kas izmanto Sporta
Siguldas Sporta  Sacensību un sporta pasākumu
kompleksa piedāvātos
dalībnieki no Latvijas (t.sk. Siguldas)
komplekss
pakalpojumus (piem., baseins,
un ārvalstīm;
trenažieri).
 Izglītības iestāžu audzēkņi un sporta
klubu dalībnieki no Siguldas un citiem
Latvijas novadiem, kas veic mācību
procesu un trenējas Sporta kompleksā.
 Iedzīvotāji no Siguldas un citiem
 Latvijas un ārvalstu sportisti, kas
SIA „Rīgas
Latvijas novadiem, kas saņem
uzturas Siguldā, trenējoties Siguldas
rajona slimnīca”
veselības aprūpes, t.sk. plānveida
sporta infrastruktūras objektos - RRS
(Sporta medicīnas
pakalpojumus;
apmeklētāji organisma sagatavošanai
un rehabilitācijas
 Iedzīvotāji no ārvalstīm, kas saņem
pirms slodzes, atjaunošanai pēc
nodaļa)
RRS veselības aprūpes
slodzes, sporta traumu ārstēšanai
pakalpojumus.
 Sacensību un sporta pasākumu
 Sportisti no Latvijas (t.sk., no Siguldas)
apmeklētāji no Latvijas (t.sk.,
un ārvalstīm, kas trenējas BKT;
SIA „Bobsleja
Siguldas) un ārvalstīm;
 Sacensību dalībnieki no Latvijas un
un kamaniņu
 Tūristi no Latvijas (t.sk., Siguldas)
ārvalstīm, kas piedalās BKT
trase „Sigulda””
un ārvalstīm, kas apmeklē BKT,
organizētajās sacensībās (gan lokāla,
t.sk., izmanto apmeklētājiem
gan starptautiska līmeņa).
domātos nobraucienus
 Izglītības iestāžu audzēkņi un sporta
klubu dalībnieki no Siguldas un citiem
Latvijas novadiem, kas veic mācību
Siguldas Sporta
procesu un trenējas sporta centrā;
un aktīvās
 Sportisti no Latvijas (t.sk., no Siguldas),
 Sacensību un sporta pasākumu
atpūtas centrs
kas trasē trenējas;
apmeklētāji no Latvijas (t.sk.,
(distanču
 Sacensību dalībnieki no Latvijas un
Siguldas) un ārvalstīm.
slēpošanas trase
ārvalstīm, kas piedalās trasē
„Laurenči”)
organizētajās sacensībās (gan lokāla,
gan starptautiska līmeņa);
 Siguldas un Latvijas iedzīvotāji, kas
izmanto trases infrastruktūru.
 Sporta skolu un sporta klubu dalībnieki
no Siguldas un citiem Latvijas
novadiem, kas trasē trenējas;
 Sportisti no Latvijas (t.sk., no Siguldas)  Sacensību un sporta pasākumu
un ārvalstīm, kas trasē trenējas;
Tramplīni
apmeklētāji no Latvijas (t.sk.,
 Sacensību dalībnieki no Latvijas un
Siguldas) un ārvalstīm.
ārvalstīm, kas piedalās trasē
organizētajās sacensībās (gan lokāla,
gan starptautiska līmeņa).
Apkopojot potenciālās sporta infrastruktūras mērķa grupas, jānorāda, ka primārajā mērķa grupā ietilpst
pamatā augstas klases sportisti, savukārt sekundāri Siguldā izveidotā sporta infrastruktūra ir paredzēta
Siguldas un tuvējo novadu iedzīvotājiem, kā arī sacensību un sporta pasākumu apmeklētājiem.

4.3. Stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu analīze apskatītajiem
darbības virzieniem
Esošās situācijas izvērtējuma galvenās atziņas ir atspoguļotas SVID (stiprās, vajās puses, iespējas un
draudi) analīzes veidā.

4.3.1.

Stiprās puses



Tradīcija (Sigulda vēsturiski bijusi ziemas sporta veidu centrs);



Komplekss piedāvājums (daudzi ziemas sporta infrastruktūras objekti vienuviet);



Tuvums Rīgai, lidostai. Attīstīta transporta infrastruktūra;
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Siguldas novada pašvaldības vadības un speciālistu profesionalitāte un motivācija attīstīt
pašvaldību;



Kvalificēta, pieredzējuša un profesionāla personāla esamība sporta infrastruktūras objektos;



Jauna, moderna infrastruktūra
rehabilitācijas nodaļa RRS);



Siguldas kā ziemas sporta centra atpazīstamība pasaulē (galvenokārt pateicoties BKT, kas
nodrošina Siguldas vārda izskanēšanu starptautiskajā TV ēterā līdz pat 1500 stundām gadā);



Siguldas kā ziemas sporta veidu centra attīstīšana iet kopsolī ar politikas plānošanas
dokumentiem paustajām nostādnēm.

4.3.2.

dažos

ziemas

sporta

infrastruktūras

objektos

(SSAAC,

Vājās puses



Stratēģiski svarīgu sporta infrastruktūras objektu iztrūkums šobrīd (sporta komplekss, kurā
vienuviet būtu pieejami trenažieru zāles, baseins, svaru zāles u.c., tramplīns);



Neizmantots attīstības potenciāls esošajos sporta infrastruktūras objektos (BKT, SSAAC; RRS,
OCS);



Novecojusi infrastruktūra dažos ziemas sporta infrastruktūras objektos (BKT, Pilsētas trase);



Ierobežoti pieejamie finanšu resursi Siguldas kā ziemas sporta centra attīstīšanai.

4.3.3.

Iespējas



Papildinot un modernizējot ziemas sporta veidu infrastruktūras
nozīmīgāko ziemas sporta veidu centru Ziemeļaustrumeiropā;



Kļūt par Ziemeļaustrumeiropā ziemas sporta veidu un sporta medicīnas kompetences centru;



Piesaistīt starptautiskas ziemas sporta veidu sacensības un treniņnometnes, tādējādi rodot
iespēju popularizēt Latvijas un Siguldas vārdu pasaulē;



Veicināt Latvijas sasniegumus starptautiskajā sporta arēnā, audzinot jaunos pasaules līmeņa
sportistus, izmantojot Siguldā esošo daudzveidīgo ziemas sporta veidu infrastruktūru;



Uzlabot pārvaldību un apsaimniekošanas efektivitāti sporta infrastruktūras objektos;



Veicināt vispārējo ekonomisko aktivitāti Siguldas novadā, palielināt Siguldas novada pašvaldības,
kā arī valsts budžeta ieņēmumus.

4.3.4.

piedāvājumu,

kļūt

par

Draudi



Politiskā situācija – var ievērojami mazināties klientu plūsma no „prokrieviskām” valstīm;



Ekonomiskā krīze, kas var izrietēt no notikumiem politikā;



Energoresursu tirgus svārstības;



Citu
ziemas
sporta
Ziemeļaustrumeiropā.

veidu

centru

esamība

un

iespējamā

attīstīšanās

nākotnē

4.4. Siguldas kā Latvijas ziemas sporta centra nākotnes attīstības
perspektīvas un tendences
Attīstot Siguldu kā ziemas sporta centru, nākotnē tiktu nodrošināta vairāku būtisku mērķu sasniegšana
augstu sasniegumu sportā, pirmkārt, Latvijas sportistiem būtu iespējams trenēties piemērotā sporta
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infrastruktūrā tepat Latvijā, otrkārt, Siguldā būtu iespējams organizēt augsta līmeņa sacensības, veicinot
Siguldas un visas Latvijas atpazīstamību.
Treniņu iespēju nodrošināšana
Augstu sasniegumu sportā nozīmīgu lomu ieņem ne vien sportista talants, bet arī treniņu iespējas.
Pašlaik Latvijā jaunās paaudzes potenciāli sportisti tramplīnlēkšanā, kalnu slēpošanā un snovbordā ir
spiesti trenēties ārpus Latvijas, kas ir saistīts ar ievērojamām izmaksām, tādējādi samazinot treniņu
iespējas daudziem sportistiem.
Ņemot vērā, ka Siguldā jau pašlaik ir daudz augsta līmeņa sporta treneru, izveidojot sporta
infrastruktūru un nodrošinot tās pieejamību vietējām sporta skolām, biedrībām, Siguldā daudz aktīvāk
tiktu sekmēta jauno sportistu ienākšana augstu sasniegumu sportā visos nozīmīgākajos ziemas sporta
veidos.
Papildus jānorāda, ka treniņu iespējas tiktu nodrošinātas arī ārvalstu sportistiem, radot pakalpojuma
eksportu. Tā ir ierasta prakse arī citās valstīs, piem., Otepē Igaunijā tiek organizētas treniņu nometnes
gan no Latvijas, gan Baltkrievijas.
Starptautiska līmeņa sacensību rīkošana
Bez treniņu iespējām Latvijas un ārvalstu sportistiem Siguldā būtu iespējams organizēt arī starptautiska
līmeņa sacensības. Zemāk tabulā ir apkopotas nozīmīgākās sporta sacensības, kuras nākotnē varētu
organizēt Siguldā BKT, Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra distanču slēpošanas trasē un tramplīnu
trasē.
Potenciālās starptautiska līmeņa sacensības Siguldā
Norises vieta

SIA „Bobsleja un
kamaniņu trase
„Sigulda””

Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas
centrs

Tramplīni

25

Sacensības
Junioru pasaules kauss
(kamaniņu sports)
Pasaules junioru
čempionāts (kamaniņu
sports)
Eiropas čempionāts
(kamaniņu sports)
Pasaules čempionāts
(kamaniņu sports)
Pasaules kausa posmi
(skeletons)
Eiropas kausa posmi
(skeletons)
Pasaules kausa posmi
(kamaniņu sports)
Starptautiskās treniņu
nometnes (kamaniņu
sports)
Skandināvijas kausa
posmi (distanču
slēpošana)
FIS līmeņa sacensības
(distanču slēpošana un
rollerslēpošana)
Starptautiskās treniņu
nometnes (distanču
slēpošana un
rollerslēpošana)
MTB XCO UCI līmeņa
sacensības (MTB)
FIS Pasaules Junioru
Čempionāts

Intensitāte

Norises ilgums

Dalībnieku
skaits

Reizi 5 gados

Sacensības: 2 dienas
Treniņi: 3-4 dienas

50-100

Reizi 10 gados

Sacensības: 2 dienas
Treniņi: 3-4 dienas

50-100

Reizi 5 gados
Reizi 10 gados

Sacensības: 2 dienas
Treniņi: 3-4 dienas
Sacensība: 2 dienas
Treniņi: 3-4 dienas

50-100
50-100

Reizi 10 gados

Sacensības: 1 diena

20-30

Reizi 10 gados

Sacensības: 2 dienas

25-35

Reizi 3 gados

Sacensības: 2-3 dienas

Reizi 5 gados

Ilgums: 5-7 dienas

150-200

Reizi 2 gados25

Sacensības: 2 dienas

150-200

Reizi gadā

Sacensības: 2 dienas

100-150

Reizi gadā

Ilgums: 5 - 7 dienas

50 - 70

Reizi gadā

Sacensības: 2 dienas

100-150

Sacensības: 3-5 dienas
Treniņi: 3-4 dienas

100-120

Reizi 10 gados

50-150

Sacensības plānotas katru otro gadu ar pieņēmumu, ka katru otro gadu Skandināvijas kausa posmu distanču
slēpošanā rīko arī Madonā.
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Olimpiskais centrs
Sigulda (Pilsētas
kalns)

Kontinentālā kausa
posmi (ziemeļu
divcīņa)
Pasaules kausa posmi
(tramplīnlēkšana)
Sacensības kalnu
slēpošanā
Sacensības snovbordā
un frīstailā

Reizi 2 gados26
Reizi 2 gados

Sacensības: 2 dienas

50-100

Sacensības: 2-3 dienas

50-75

Reizi gadā

2-3 dienas

15-20

Reizi gadā

1-2 dienas

20-40

Ņemot vērā, ka SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”” ir pieredze starptautisku sporta sacensību
organizēšanā, arī turpmāk tiek plānota dažādu Pasaules kausu, Eiropas kausu un čempionātu rīkošana
gan kamaniņu sportā, gan skeletonā. Potenciālās starptautiska līmeņa sacensības tramplīnu trasē
Siguldā ir apkopotas pamatojoties uz Zakopane un Lahti trasēs notiekošajām starptautiska līmeņa sporta
sacensībām. Savukārt distanču slēpošanas trasē sacensības ir plānotas, vērtējot sporta bāzē "Smeceres
sils" Madonā notiekošo starptautisko sacensību veidu un regularitāti.
Jānorāda, ka starptautiska līmeņa sacensību organizēšana kādā no Siguldas ziemas sporta objektiem dos
iespēju piesaistīt sportistus un pavadošo personālu ne tikai sacensību laikā, kas visbiežāk norisinās 2-4
dienas, bet arī treniņu laikā, kas sacensību ietvaros visiem sportistiem tiek organizētas tieši pirms
sacensībām. Sacensību norises ilgums un vidējais dalībnieku skaits noteikts, balstoties uz pēdējo gadu
laikā notikušo sacensību rādītājiem.

Siguldas un Latvijas atpazīstamības veicināšana
Valsts līmenī ārkārtīgi nozīmīgs sociālekonomisks ieguvums no Siguldas kā ziemas sporta centra
darbības ir Latvijas vārda izskanēšana un valsts atpazīstamības veidošana starptautisko TV kanālu ēterā,
kur tiek rādītas (1) Ziemas Olimpiskās spēles, un (2) Pasaules čempionāti, Eiropas čempionāti, Pasaules
kausa sacensības. Pēdējo 3 gadu laikā kopējais starptautisku līmeņu kamaniņu sporta, bobsleja un
skeletona sacensību raidīšanas laiks dažādu valstu TV kanālos ir novērtēts 1300 – 1500 stundas gadā27,
savukārt sasniegtā auditorija mērāma no 800 miljoniem līdz pat pāri miljardam skatītāju ik gadu.
Būtiski, ka katru gadu 40 – 46 stundas tiek raidīts no Siguldas BKT, sasniedzot virs 30 miljoniem TV
skatītāju visā pasaulē.
Ziemas sporta popularitāti pasaulē apliecina arī pasaulē izplatītākā sporta kanāla Eurosport28 raidlaika
sadalījums.
Populārākie sporta veidi Eurosport raidlaikā
Sporta veids
Futbols
Teniss
Snūkers
Ziemas sports (t.sk., distanču slēpošana,
biatlons, kalnu slēpošana, tramplīnlēkšana,
bobslejs, kamaniņu sports, skeletons u.tml.)
Velosacīkstes
Motosports
Vasaras sports
Komandu sports
Aktīvais sports (snovbords, skrituļdēlis, BMX
u.tml.)
Cīņu sports

26

27

28

29
30

2014

2013
raidlaiks
(h)29

raidlaiks
kopā (h)30

t.sk.,
tiešraide (h)6

1600
1500
1700

3000
2300
2000

1000
1000
800

1700

1500

650

800
700
600
600

1500
1000
800
800

450
200
300
340

300

150

30

300

250

50

Sacensības plānotas katru otro gadu ar pieņēmumu, ka katru otro gadu tiek organizētas arī pasaules kausa posmi.
Sacensības tiek rīkotas sadarbojoties ar sporta centru Otepē Igaunijā.
Koncepcijas izstrādātājiem nav pieejama informācija par Ziemas Olimpisko spēļu TV translāciju statistiku. Minētie
dati attiecas uz Pasaules čempionātiem, Eiropas čempionātiem, Pasaules kausa sacensībām kamaniņu sportā,
bobslejā un skeletonā.
Eurosport ir pieejams 54 pasaules valstīs 20 valodās, kas kopumā aptver aptuveni 1300 miljonus mājsaimniecību.
Kanāls darbojas jau 25.gadu.
Avots: Eurosport programme guide 2013.
Avots: Eurosport programme guide 2014.
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Eurosport sporta kanālos tiek pārraidīti nozīmīgākās sporta sacensības – Olimpiskās spēles, Pasaules
čempionāti, Pasaules kausa posmi tās norises laikā. Katru gadu ziemas sporta sacensības Eurosport
kanālos tiek raidītas vairāk kā 1,5 tūkstošu stundu garumā, t.sk. 2014.gadā tiešraidē ir plānots raidīt
vairāk kā 650 stundas.
Otrs nozīmīgs sociālekonomiskais ieguvums ir sacensību apmeklētāji, gan no Latvijas, gan ārvalstīm,
nodrošinot pieprasījumu pēc tūrisma nozarē darbojošos uzņēmumu pakalpojumiem. Vērtējot
apmeklētāju skaitu, kas varētu apmeklēt Siguldā rīkotās starptautiska līmeņa ziemas sporta sacensības,
ir jāvērtē līdzīgu sacensību apmeklētību. Organizējot sporta sacensības kā īpašu pasākumu un
apmeklētājiem papildus sacensībām nodrošinot kompleksu piedāvājumu, piem., īpašu kultūras
pasākumu, iespējams piesaistīt būtisku apmeklētāju skaitu. Piemēram, Somijā Lahti ik gadus notiekošās
Lahti slēpošanas sacensības (Salpausselän kisat) vairāku dienu garumā kopumā apmeklē līdz pat 40
tūkstošiem apmeklētāju.

5. Izmaksu-ieguvumu analīze
Šajā sadaļā ir analizētas Siguldas sporta infrastruktūras pilnveidošanas plānoto aktivitāšu izmaksas un
ieguvumi. Tiek izdalītas finansiālās izmaksas un ieguvumi, kā arī sociālekonomiskās izmaksas un
ieguvumi.

5.1. Finanšu aprēķinos izmantotie pieņēmumi
5.1.1.

SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”” naudas plūsmas
prognozes pieņēmumi

Metodoloģija
BKT finanšu prognoze ir izstrādāta, balstoties uz 2010., 2011. 2012. un 2013. gadu faktiskās darbības
rezultātiem, kā arī prognozējot sagaidāmās izmaiņas, ņemot vērā veicamās investīcijas.
Ieņēmumu prognoze
Ieņēmumi no sporta sarīkojumiem
Ieņēmumi no sporta sarīkojumiem ietver ieņēmumus no sportistu nobraucieniem treniņu laikā un BKT
notiekošo sacensību laikā. Saskaņā ar BKT sniegto informāciju, ik gadu Siguldā trenējas ap 440 ārvalstu
sportistiem. Daļa no tiem (ap 20%) vienas sezonas laikā atgriežas Siguldā atkārtoti. Treniņnometnes
ilgums ir no 7 līdz 21 dienai (aprēķinos pieņemts vidējais treniņnometnes ilgums 11 dienas). Katram
sportistam notiek 1-2 treniņi dienā (aprēķinos pieņemts vidējais treniņu skaits 1.5 treniņi dienā). Viena
treniņa laikā vienam sportistam ir 3 nobraucieni.
BKT noteiktā cena ārvalstu sportistiem-pieaugušajiem ir 18 EUR par nobraucienu, kamēr bērni, braucot
no zemākām starta vietām maksā 12-15 EUR par nobraucienu. Aprēķinos pieņemtā vidējā cena par
nobraucienu 2014.gadā ir 15 EUR, 2018.gadā tā ir pakāpeniski pieaugusi līdz 16.3 EUR, un turpmākajos
gados aug par 2% gadā, ņemot vērā, ka trases tehniskais stāvoklis veikto investīciju rezultātā būs
ievērojami labāks, nekā šobrīd. Salīdzinājumam – citās valstīs cena par nobraucienu šobrīd svārstās no
18 līdz pat 40 EUR. Jāatzīmē, ka visas līdzīgās trases saņem valsts finansējumu savas darbības
finansēšanai. Arī šī cena joprojām būs konkurētspējīga uz citu bobsleja un kamaniņu trašu cenu fona.
Prognozējot apgrozījumu turpmākajiem gadiem, ir pieņemts, ka 2016. gadā ārvalstu sportistu skaits, kas
trenējas BKT, pieaugs par 10%, tā kā veikto investīciju rezultātā trases iespējas piesaistīt ārvalstu
sportistus pieaugs.
Pie šādiem pieņēmumiem, rēķinoties, ka trase ik dienu, sākot no 2010. gada, strādā 10 stundas
diennaktī, vienam braucienam ir paredzētas nedaudz virs 3 minūtēm. Šobrīd trases darba laikā
minimālais laiks starp divu sportistu startiem ir ap 2 minūtēm.
Ieņēmumi no Latvijas sportistiem tiek aprēķināti, par pamatu ņemot cenu par nobraucienu 7 EUR un
sākot ar 2018.gadu paredzot 3% gadā cenas pieaugumu. Tāds pats cenas pieaugums paredzēts arī
subsīdijai, kas tiek piešķirta BKT par Latvijas sportistu nobraucieniem.
Pārējie ieņēmumi
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Pārējo ieņēmumu avoti ir ieņēmumi no tūristu nobraucieniem, ieejas biļetēm trases apskatei, viesnīcas
pakalpojumiem, telpu īres, pārdotās elektroenerģijas, starta estakādes īres, kā arī valsts dotācijas. Šo
ieņēmumu apjomi tiek prognozēti saskaņā ar BKT vadības sniegto informāciju.
Izdevumu prognoze
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Galvenās BKT pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu komponentes ir (1) darba algas, (2) materiālu
izmaksas (t.sk. elektroenerģija) un (3) nolietojums. Darba algu prognozei pielietotais ikgadējais
pieauguma koeficients ir 3%, izņemot 2016.gadu, kur, ņemot vērā sportistu skaita pieaugumu par 10%,
tiek paredzēts līdzvērtīgs pieaugums arī darba algu izmaksām. Materiālu izmaksu prognoze ir veikta,
pieņemot izmaksu pieaugumu par 2% gadā. Lielāks materiālu izmaksu pieaugums netiek prognozēts,
ņemot vērā brīvā elektroenerģijas tirgus aspektu, kas nozīmē, ka konkurences rezultātā elektroenerģijas
tirgū nav gaidāms straujš cenu kāpums. Nolietojuma aprēķins ir veikts, par pamatu ņemot BKT
grāmatvedībā pielietotās nolietojuma normas:
Ēkas un būves
Iekārtas un mašīnas
Transporta līdzekļi

5%
20%
20%

Administrācijas izmaksām (izņemot algas) un pārējām saimnieciskās darbības izmaksām tiek
prognozēts pieaugums proporcionāli apgrozījuma pieaugumam.
Investīciju prognoze ir veikta atbilstoši sadaļā 3.1.2. atspoguļotajam investīciju plānam.
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Pieņēmumu kopsavilkums: ieņēmumi par nobraucieniem
EUR
Ieņēmumi par
treniņnobraucieniem no
ĀRVALSTU sportistiem
Vidējā cena par nobraucienu, EUR
Sportistu skaits sezonā
Vidējais treniņnometnes ilgums,
dienas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

392 040

392 040

459 994

459 994

469 193

478 577

488 149

497 912

507 870

518 028

528 388

15,0

15,0

16,0

16,0

16,3

16,6

17,0

17,3

17,7

18,0

18,4

440

440

484

484

484

484

484

484

484

484

484

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Sportistu daļa, kas atkārtoti vienas
sezonas laikā atgriežas Siguldā

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vidējais treniņu skaits dienā

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Nobraucienu skaits treniņa laikā
Nobraucienu skaits trasē sezonas
laikā

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

26 136

26 136

28 750

28 750

28 750

28 750

28 750

28 750

28 750

28 750

28 750

18 900

18 900

18 900

18 900

19 467

20 051

20 653

21 272

21 910

22 568

23 245

7

7

7

7

7,21

7,43

7,65

7,88

8,11

8,36

8,61

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Ieņēmumi par
treniņnobraucieniem no
LATVIJAS sportistiem
Cena par nobraucienu, EUR
Sportistu skaits sezonā
Vidējais treniņnometnes ilgums,
dienas

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Vidējais treniņu skaits dienā

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Nobraucienu skaits treniņa laikā
Nobraucienu skaits trasē sezonas
laikā

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

160

160

175

175

175

175

175

175

175

175

175

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

20

16

17

17

17

17

17

17

17

17

17

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Statistika
Nobraucienu skaits dienā
Trases darba laiks (stundas dienā)
Nobraucienu skaits stundā
Minūtes uz vienu nobraucienu

Pieņēmumu kopsavilkums: pārējie ieņēmumi
EUR
Nobraucieni tūristiem
Ieejas biļetes trases apskatei

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

13 233

13 630

14 038

14 459

14 893

15 340

15 801

16 275

16 763

17 265

17 783

5 691

5 862

6 039

6 219

6 406

6 598

6 796

6 999

7 210

7 426

7 649

Viesnīcas pakalpojumi

19 298

19 876

20 472

21 087

21 720

22 372

23 042

23 734

24 446

25 179

25 935

Telpu īre

14 940

15 388

15 849

16 326

16 815

17 319

17 840

18 375

18 926

19 493

20 078

9 462

9 747

10 038

10 340

10 650

10 969

11 298

11 638

11 986

12 346

12 716

22 410

23 083

23 775

24 488

25 223

25 980

26 759

27 562

28 389

29 240

30 118

270 346

270 346

270 346

270 346

278 456

286 810

295 414

304 276

313 405

322 807

332 491

Pārdotā elektroenerģija
Starta estakādes īre
Valsts dotācijas
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5.1.2.

Siguldas Sporta kompleksa naudas plūsmas prognozes pieņēmumi

Metodoloģija
SSK finanšu prognoze ir izstrādāta, balstoties uz līdzīgu sporta kompleksu saimnieciskās un finanšu
darbības rādītājiem, kā arī BKT „Sigulda” rekonstrukcijas un SSK izveides 2011.gada biznesa plānā
izteiktiem pieņēmumiem.
Pēdējo desmit gadu laikā LOK ir izsniegusi valsts galvojumus vairāku reģionālo Olimpisko sporta
kompleksu attīstības projektu īstenošanai (gan jaunbūvei, gan rekonstrukcijai). Analīzē tika izmantoti
multifunkcionālo sporta kompleksu, kas ir konceptuāli līdzīgi iecerētajām SSK, finanšu dati. Sadaļā 1.3. ir
apkopota informācija par 4 šādu sporta kompleksu apsaimniekotājiem, tai skaitā SIA "Daugavpils
Olimpiskais centrs", SIA "Liepājas Olimpiskais centrs", SIA "Zemgales Olimpiskais centrs", SIA "Vidzemes
Olimpiskais centrs".
Analīzē netika iekļauts Olimpiskais centrs „Ventspils”, kura pārvaldībā esošā infrastruktūra, tai skaitā
basketbola un ledus halles, stadions, viesnīca, Ūdens piedzīvojumu parks, sporta halle „Pārventa”, futbola
stadions Katoļu ielā, sporta nams „Centrs”, skeitparks, „Pludmales akvaparks” un „Piedzīvojumu parks”, ir
veidojusies laika periodā no 1996. līdz 2009. gadam. Ņemot vērā Ventspils pārvaldībā esošo objektu lielo
skaitu, daudzveidību un ģeogrāfisko izkliedētību, tas netika atzīts par salīdzināmu ar plānoto SSK.
Jāatzīmē, ka visu apskatīto Olimpisko centru apsaimniekošanu nodrošina šim mērķim izveidota SIA, kuras
vienīgie dalībnieki ir attiecīgā pašvaldība un LOK (pašvaldības kapitāla daļu īpatsvars ir no 45% līdz 83%).
Ieņēmumu prognoze
Jānorāda, ka no 25% līdz 35% no analizēto esošo Olimpisko centru 2011. un 2012. gada neto apgrozījuma
veidoja valsts un pašvaldības finansējums saimnieciskās darbības segšanai (pašvaldības/LOK/IZM
dotācijas).
SSK gadījumā, veicot ieņēmumu prognozi opcija saņemt valsts vai pašvaldības finansējumu saimnieciskās
darbības segšanai netiek ņemta vērā.
Ņemot vērā SSK plānoto juridisko piederību, nomas maksa netiek noteikta Siguldas novada Domes
pārvaldībā esošajām struktūrām – vispārizglītojošām skolām un Siguldas Sporta skolai.
Plānotajam SSK var identificēt trīs galvenās patērētāju grupas: 1) vispārizglītojošas skolas un sporta
skolas; 2) BKT sportisti u.c. sporta tūristu grupas; 3) komercnomnieki, tai skaitā sporta organizācijas,
sporta klubi, novada uzņēmēji un iedzīvotāji.
SSK galvenās ieņēmumu kategorijas var definēt sekojoši:
A. Ieņēmumi no sporta zāles iznomāšanas
Ieņēmumi no sporta zāles iznomāšanas
Plānotais noslogojums un ieņēmumi darba dienās (septembris - maijs)
Darba laiks
08:00 - 16:00

16:00 - 22:00

Kopējais darba dienu skaits periodā (5 d x 4 ned. x 9 mēn.)
180
180
Kopējais darba stundu skaits dienā
8
6
Plānotā noslodze, %
100%
85%
Plānotā noslodze, h/dienā
8
5,1
Plānotā noslodze, h/visā periodā
1440
918
Stundas tarifs, EUR/h
0
50
Kopējie ieņēmumi, EUR/periodā
0
45 900
Plānotais noslogojums un ieņēmumi sestdienās un svētdienās (septembris - maijs)
Darba laiks
10:00 - 22:00
Kopējais darba dienu skaits periodā (2 d x 4 ned. x 9 mēn.)
Kopējais darba stundu skaits dienā
Plānotā noslodze, %
Plānotā noslodze, h/dienā
Plānotā noslodze, h/visā periodā
Stundas tarifs, EUR/h
Kopējie ieņēmumi, EUR/periodā

72
12
50%
6
432
55
23 760

Plānotais noslogojums un ieņēmumi vasaras sezonā (jūnijs - augusts)
Darba laiks
Kopējais darba dienu skaits periodā (5 d x 4 ned. x 3 mēn.)
Kopējais darba stundu skaits dienā
Plānotā noslodze, %
Plānotā noslodze, h/dienā
Plānotā noslodze, h/visā periodā
Stundas tarifs, EUR/h
Kopējie ieņēmumi, EUR/periodā
Ieņēmumi no sporta zāles iznomāšanas, gadā (EUR)

10:00 - 22:00
60
12
60%
7,2
432
50
21 600
91 260

B. Ieņēmumi no vieglatlētikas zonas
Ieņēmumi no vieglatlētikas zonas
Plānotais noslogojums un ieņēmumi darba dienās (septembris - maijs)
Darba laiks
08:00 - 14:00

14:00 - 22:00

Kopējais darba dienu skaits periodā (5 d x 4 ned. x 9 mēn.)
180
180
Kopējais darba stundu skaits dienā
6
8
Plānotā noslodze, %
100%
85%
Plānotā noslodze, h/dienā
6
6,8
Plānotā noslodze, h/visā periodā
1080
1224
Stundas tarifs, EUR/h
0
50
Kopējie ieņēmumi, EUR/periodā
0
61 200
Plānotais noslogojums un ieņēmumi sestdienās un svētdienās (septembris - maijs)
Darba laiks
10:00 - 22:00
Kopējais darba dienu skaits periodā (2 d x 4 ned. x 9 mēn.)
72
Kopējais darba stundu skaits dienā
12
Plānotā noslodze, %
50%
Plānotā noslodze, h/dienā
6
Plānotā noslodze, h/visā periodā
432
Stundas tarifs, EUR/h
55
Kopējie ieņēmumi, EUR/periodā
23 760
Plānotais noslogojums un ieņēmumi vasaras sezonā (jūnijs - augusts)
Darba laiks
10:00 - 22:00
Kopējais darba dienu skaits periodā (5 d x 4 ned. x 3 mēn.)
60
Kopējais darba stundu skaits dienā
12
Plānotā noslodze, %
60%
Plānotā noslodze, h/dienā
7,2
Plānotā noslodze, h/visā periodā
432
Stundas tarifs, EUR/h
50
Kopējie ieņēmumi, EUR/periodā
21 600
Ieņēmumi no vieglatlētikas zonas, gadā (EUR)
106 560
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C. Ieņēmumi no baseina kompleksa
Ieņēmumi no baseina kompleksa
Plānotais noslogojums un ieņēmumi darba dienās (septembris - maijs)
Darba laiks
08:00 - 14:00
14:00 - 22:00
Kopējais darba dienu skaits periodā (5 d x 4 ned. x 9 mēn.)
180
180
Kopējais darba stundu skaits dienā
6
8
Plānotā noslodze, %
100%
85%
Plānotā noslodze, h/dienā
6
6,8
Plānotā noslodze, h/visā periodā
1080
1224
Stundas tarifs, EUR/h
0
70
Kopējie ieņēmumi, EUR/periodā
0
85 680
Plānotais noslogojums un ieņēmumi sestdienās un svētdienās (septembris - maijs)
Darba laiks
10:00 - 22:00
Kopējais darba dienu skaits periodā (2 d x 4 ned. x 9 mēn.)
Kopējais darba stundu skaits dienā
Plānotā noslodze, %
Plānotā noslodze, h/dienā
Plānotā noslodze, h/visā periodā
Stundas tarifs, EUR/h
Kopējie ieņēmumi, EUR/periodā
Plānotais noslogojums un ieņēmumi vasaras sezonā (jūnijs - augusts)
Darba laiks
Kopējais darba dienu skaits periodā (5 d x 4 ned. x 3 mēn.)
Kopējais darba stundu skaits dienā
Plānotā noslodze, %
Plānotā noslodze, h/dienā
Plānotā noslodze, h/visā periodā
Stundas tarifs, EUR/h
Kopējie ieņēmumi, EUR/periodā
Ieņēmumi no baseina kompleksa, gadā (EUR)

72
12
75%
9
648
100
64 800
10:00 - 22:00
60
12
75%
9
540
70
37 800
188 280

D. Ieņēmumi no fitnesa un aerobikas zonas iznomāšanas
Šī aprēķina ietvaros tiek paredzēts, ka SSK iznomās fitnesa un aerobikas zonu (kopējā platība ~ 630 m2)
pastāvīgam nomniekam (sporta klubam). Paredzamā nomas maksa – 7 EUR/m2 mēnesī.
Izdevumu prognoze
Darba algas un sociālais nodoklis
Izvērtējot salīdzināmo sporta kompleksu izmaksu struktūru 2011. un 2012.gadā, var secināt, ka lielāko
izdevumu daļu veido personāla algas un sociālie nodokļi (30-38% no OC apgrozījuma). 2012.gadā OC
darbinieku vidējā bruto alga ir pieaugusi 3-5% robežās salīdzinājumā ar 2011.gadu.
Plānotā SSK personāla struktūra*, kā arī aptuvenas plānotās vidējās bruto algas izmaksas mēnesī ir
atspoguļotas tabulā zemāk:
Amats
Sporta kompleksa vadītājs
Tehniskais darbinieks
Administratore
Treneris/glābējs
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas
ārsts
KOPĀ
*Avots: Siguldas novada Dome.

Darbinieku skaits

Vidējā bruto alga mēnesī, EUR

1
1
3
2
1

1000
500
500
600
800

8

-

SSK darbinieku plānotais darba algas pieaugums ir vidēji 3% ik gadu.
69

Komunālie maksājumi (elektrība, apkure, ūdens un kanalizācija)
Komunālie maksājumi veido vidēji 30% no analizējamo OC apgrozījuma. Vidējās aprēķinātās izmaksas uz
1 m2 gadā (tika ņemti vērā tikai sporta kompleksi, kuros ir baseins) ir sekojošas:




Elektrības izmaksas: 8,5-12 EUR/ m2
Apkures izmaksas (ļoti atkarīgas no apkures veida): 6-11 EUR/ m2
Ūdens un kanalizācijas izmaksas: 3-4 EUR/ m2

SSK plānotā platība ir 5-6 tūkstoši m2, šo aprēķinu vajadzībām tiek pieņemts, ka SSK platība būs 5500 m2,
līdz ar to, balstoties uz vidējiem komunālajiem maksājumiem uz platības m2, tiek noteiktas komunālās
izmaksas gadā: elektrības izmaksas: 60 500 EUR/gadā, apkures izmaksas: 55 000 EUR/gadā, ūdens un
kanalizācijas izmaksas – 19 000 EUR/gadā. Ik gadu plānotais izmaksu pieaugums – vismaz 3%.
Ēkas apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi
Iekļautas pozīcijas: telpu uzkopšana, apsardze, sīkie remonti, inventāra iegāde, svarīgāko komunikāciju
(apkures sistēma, ventilācijas sistēma, elektrosistēmas u.tml.) apkalpošana, lifta apkalpošana, baseina
apsaimniekošana. SSK ikgadējās ēkas apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas ir plānotas 105 000
EUR apmērā. Ik gadu plānotais izmaksu pieaugums – vismaz 3%.
Reklāmas un mārketinga izdevumi
Balstoties uz līdzīgu sporta kompleksu finanšu datiem, SSK ikgadējie izdevumi reklāmai tiek novērtēti
10 000 EUR apmērā. Ik gadu plānotais izmaksu pieaugums – vismaz 3%.
Administrācijas izdevumi
Administrācijas izmaksas salīdzināmajiem sporta kompleksiem (izņemot administratīvā personāla
izmaksas) veido aptuveni 3-7% no apgrozījuma. Balstoties uz līdzīgo sporta kompleksu administratīvo
izmaksu struktūru un apmēru, tika noteikts arī SSK galveno administratīvo izmaksu pozīciju veids un
apmērs.
SSK administrācijas izmaksas tiek iekļautas sekojošās pozīcijas: biroja izmaksas, sakaru izdevumi,
grāmatvedības izmaksas (ārpakalpojums), apdrošināšana, transporta izmaksas, darbinieku apmācību un
komandējuma izmaksas. Kopējās administrācijas izmaksas gadā veidos 13 800 EUR, kas atbilst 3,2% no
SSK apgrozījuma. Ik gadu plānotais izmaksu pieaugums – vismaz 3%.
Nolietojums
Ievērojama izdevumu pozīcija esošajiem sporta kompleksiem ir pamatlīdzekļu nolietojums31: VOC ~ 197
tūkstoši EUR, DOC ~ 514 tūkstoši EUR, LOC ~ 643 tūkstoši EUR, ZOC ~ 581 tūkstoši EUR.
SSK gadījumā nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, piemērojot 5% nolietojuma likmi
(nolietojuma periods – 20 gadi). Ikgadējais nolietojums ir vidēji 242 tūkstoši EUR.
Investīciju prognoze, to finansēšanas avoti
Saskaņā ar Siguldas novada Domes aprēķiniem, provizoriskās jaunā Sporta kompleksa izveides izmaksas
veidos aptuveni 4,85 miljonus EUR. Precīzs nepieciešamo investīciju apjoms būs zināms pēc iepirkuma
procedūras veikšanas.
2014.-2015.gadā veicamo investīciju finansēšanas avoti ir pašvaldības ieguldījums un valsts finansējums
aptuveni vienādās proporcijās.

31

2012.gada dati.
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5.1.3.

SIA „Olimpiskais
pieņēmumi

centrs

Sigulda”

naudas

plūsmas

prognozes

Metodoloģija
OCS finanšu prognoze ir izstrādāta, balstoties uz 2011., 2012. un 2013. gadu faktiskās darbības
rezultātiem, kā arī prognozējot sagaidāmās izmaiņas, ņemot vērā veicamās investīcijas.
Ieņēmumu prognoze
Ieņēmumi no trases pakalpojumiem
Līdzīgi līdzšinējai darbībai arī turpmāk tiek prognozēti 2 veidu ieņēmumi no trases pakalpojumiem –
ieņēmumi no pilnas pakalpojuma cenas maksātājiem un ieņēmumi no sporta klubu pārstāvjiem, kas
saņem 50% atlaidi.
Pēc OCS vadības sniegtās informācijas, vidējā pilnā cena (bez atlaides) no viena apmeklētāja par vienu
apmeklējumu sastāda EUR 15. Ņemot vērā, ka pilnās cenas maksātāju proporcija ir 35% un 50% atlaides
saņēmēju proporcija – 65%, aprēķinos pieņemtā vidējā cena no apmeklētāja ir EUR 10.13, kas pieaug par
inflācijas tiesu 3% gadā.
Saskaņā ar Pilsētas trases vadības sniegto informāciju, labos laika apstākļos Pilsētas kalnu nedēļas laikā
vidēji apmeklē 600 cilvēku. Tā kā slēpošanas sezonas ilgums ir vidēji 4 mēneši gadā, un pieņemot, ka
pusē no laika ir ļoti labi laika apstākļi, tiek prognozēts, ka sezonas laikā kalna apmeklējumu skaits ir 600 x
4 nedēļas x 4 mēneši x 75% = 7200. 2016.un 2017.gados pēc ieguldījumu veikšanas Pilsētas kalna
infrastruktūrā ir plānots apmeklētāju skaita pieaugums par 30%.
Kafejnīca
Ar 2014.gadu kafejnīca Pilsētas kalna pakājē nedarbojas. To tiek plānots iznomāt piedzīvojumu parkam
„Tarzāns”, kas veiks ieguldījumus kafejnīcas attīstībā. Šobrīd kafejnīcas iznomāšana tiek saskaņota ar
Gaujas nacionālā parka vadību. Nomas cena netiks noteikta vai tiks noteikta simboliska. Finanšu
prognozēs kafejnīcas darbība vai ieņēmumi no kafejnīcas iznomāšanas netiek uzrādīti.
Izdevumu prognoze
Darba algas
Darbinieku (izņemot administrāciju) darba algu izdevumi tiek aprēķināti proporcionāli apgrozījumam.
2013.gadā OCS strādāja 9 darbinieki – klientu apkalpošanas operatori, kasieri un palīgstrādnieki. Pieaugot
apgrozījumam, darba algu izdevumi pieaug proporcionāli, jo darbinieki saņem atalgojumu atbilstoši
nostrādāto stundu skaitam.
Administrācijas izmaksas
Praktiski visu administrācijas izmaksu apjomu veido darba algas. Administrācijā ir nodarbināti 2 cilvēki –
valdes loceklis un grāmatvede. Grāmatvedes atalgojums vasaras periodā tiek samazināts, savukārt valdes
locekļa atalgojums ir nemainīgs gada griezumā un ir atkarīgs no minimālās mēnešalgas valstī. Prognozēs
pieņemts, ka administrācijas izmaksas pieaug līdz ar vidējo gaidāmo ekonomikas pieaugumu 3% gadā.
Degvielas izmaksas
Degvielas patēriņš, izmantojot sniega traktoru, ir tieši saistīts ar trases apmeklētāju skaitu, tāpēc
degvielas izmaksām ir plānots pieaugums proporcionāli apgrozījuma pieaugumam, un sākotnēji tiek
plānots EUR 8000 gadā apmērā (2013.gadā, kad kalna darbības sezona bija sevišķi īsa, degvielas
izmaksas bija EUR 5704).
Elektroenerģijas izdevumi
Lielākie elektroenerģijas patērētāji uz trases ir pacēlāji un apgaismojuma aprīkojums. 2013.gadā
iepriekšējās lampas tika nomainītas uz ekonomisko LED apgaismojumu, tāpēc ir vērojams elektroenerģijas
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patēriņa samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Elektroenerģijas izmaksas veido 12% no
apgrozījuma un šī proporcija saglabājas visā prognožu periodā.
Snovparka uzturēšanas izdevumi
Snovparka uzturēšanas izdevumi ir jauna izmaksu
Summa
pozīcija OCS budžetā; tā parādīsies ar brīdi, kad uz
sezonā, EUR
Pilsētas kalna tiks izbūvēts snovparks, kas tiek
Kopšana
2800
plānots 2014/2015 sezonas vidū jeb 2015. gada
Parka pārbūve / atjaunošana 2 x sezonā
2000
sākumā,
Latvijas
III
Ziemas
olimpiādes
Neparedzēti izdevumi
500
organizēšanas ietvaros. Izmaksu summā ir iekļauta
KOPĀ
5300
parka kopšana (izmantojot 2 šeiperus), parka
pārbūve divreiz sezonā un citi uzturēšanas izdevumi. Summa EUR 5300 sezonā ir noteikta, konsultējoties
ar snovparku izveides un uzturēšanas kompānijas pārstāvjiem.
Citi saimnieciskie izdevumi
Šī pozīcija ietver sakaru izdevumus, remontu un rezerves daļu, dažādu materiālu un ārpakalpojumu
izmaksas, un prognožu perioda sākumā tiek plānoti EUR 6000 apmērā, līdzīgi kā 2013.gadā. Pozīcija
pieaug proporcionāli apgrozījuma pieaugumam.
Pārējie izdevumi
Pārējie izdevumi tiek plānoti EUR 4700 gadā apmērā un ietver tādas pozīcijas kā zemes nomas maksa,
nekustamā īpašuma nodoklis, bankas pakalpojumu komisijas, dabas resursu nodoklis. Pozīcija saglabājas
līdzšinējā līmenī visā prognožu periodā.
Nolietojums
Nolietojums veiktajiem ieguldījumiem tehniskajā aprīkojumā tiek aprēķināts 10% gadā apmērā.
Investīciju prognoze, to finansēšanas avoti
Provizoriskais OCS investīciju apjoms 2014.-2020.gadam ir 1 227 000 EUR. Detalizēts investīciju plāns ir
atspoguļots 3.1.4.sadaļā. Precīzs nepieciešamo investīciju apjoms būs zināms pēc iepirkuma procedūru
veikšanas.
2014.-2020.gadā veicamo investīciju finansēšanas avoti ir ES struktūrfondu, valsts un pašvaldības
finansējums.

5.1.4.

Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra naudas plūsmas prognozes
pieņēmumi

Metodoloģija
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra finanšu prognoze ir izstrādāta, balstoties uz pirmās ziemas
sezonas (11.2013-03.2014) faktiskās darbības rezultātiem, Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra
2014.gada budžetu, vadības prognozēm, kā arī prognozējot sagaidāmās izmaiņas, ņemot vērā veicamās
investīcijas.
Ieņēmumu prognoze
A. Ieņēmumi par trases lietošanu




Vasaras sezonā (aprīlis – oktobris) trase ir pieejama visiem bezmaksas, savukārt ziemas sezonā
(novembris – marts) – siguldieši, sporta klubi, Siguldas mācību iestādes var apmeklēt trasi
bezmaksas; pārējie – saskaņā ar Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra pakalpojumu cenrādi.
Paredzams, ka gan darba dienās, gan brīvdienās vairākums apmeklētāju izmantos divu stundu
biļeti:
o Saldētās distanču trases lietošana pieaugušajiem (2 stundu biļete) – 5,69 EUR ieskaitot
PVN jeb 4,70 EUR bez PVN;
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Distanču trases lietošana pieaugušajiem (1 dienas biļete) – 1,42 EUR ieskaitot PVN jeb
1,17 EUR bez PVN;
o Paredzamais cenu pieaugums – 3% gadā.
Plānots, ka ziemas sezonā saldēta trase tiek aktīvi ekspluatēta 1,5 mēnešus jeb 6 nedēļas (30
darba dienas + 12 brīvdienas), savukārt distanču trase ar dabiskā sniega pārklājumu (kad
saldēšana netiek veikta) – 3 mēnešus jeb 12 nedēļas (60 darba dienas + 24 brīvdienas).
Pirmās trases darbības sezonas (2013./2014.gadu ziemā) mēnešos Siguldas Sporta un aktīvās
atpūtas centra slēpošanas trasi Laurenčos apmeklēja aptuveni 30-70 cilvēki darba dienās un 100140 cilvēki brīvdienās tostarp 2/3 bijuši siguldiešu un 1/3 pilsētas viesu. Plānots, ka turpmāk
proporcija būs 1/2 siguldieši un 1/2 pilsētas viesi, apmeklētāju skaits 60-100 cilvēki darba dienās
un 160-200 cilvēki brīvdienās.
Apmeklētāju plūsmas un ieņēmumu aprēķins:
o






Apmeklētāji darba dienās (vidēji)
Apmeklētāji brīvdienās (vidēji)
Saldētā trase - darba dienas/ziemas
sezona
Saldētā trase - brīvdienas/ziemas sezona
Distanču trase - darba dienas/ziemas
sezona
Distanču trase - brīvdienas/ziemas
sezona
Saldētā trase - apmeklētāji kopā
tai skaitā pilsētas viesi (maksas biļete)
Distanču trase (ziemas sezona/pārējais
laiks) - apmeklētāji kopā
tai skaitā pilsētas viesi (maksas biļete)
Saldēta trase - cena, 2 h
(EUR/pieaugušajam/bez PVN)
Distanču trase (ziemas sezona/pārējais
laiks) - cena, 1 diena (EUR bez PVN)
Ieņēmumi, EUR bez PVN





2015
70
170

2016
80
180

2017
90
190

2018
100
200

2019
105
205

2020
110
210

30
12

30
12

30
12

30
12

30
12

30
12

60

60

60

60

60

60

24
4 140
2 070

24
4 560
2 280

24
4 980
2 490

24
5 400
2 700

24
5 610
2 805

24
5 820
2 910

8 280
4 140

9 120
4 560

9 960
4 980

10 800
5 400

11 220
5 610

11 640
5 820

4,70

4,84

4,99

5,14

5,29

5,45

1,17
14 573

1,21
16 533

1,24
18 597

1,28
20 771

1,32
22 226

1,36
23 749

Saskaņā ar Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra apstiprināto investīciju plānu 2014.2020.gadiem, 2015.-2017.gadā ir plānota distanču trases pagarināšana, kā rezultātā varētu
palielināties apmeklētāju plūsma, kā arī pieaugtu SSAAC iespējas piesaistīt starptautiskās
sacensības.
Pašvaldības dotācija Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra saimnieciskās darbības
nodrošināšanai ir ieplānota 20-30% apmērā no Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra
apgrozījuma.

B. Ieņēmumi par inventāra nomu
Plānots, ka Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra ieņēmumi par inventāra nomu (skrituļslidu un
rollerslēpju noma vasarā, slēpju noma ziemā, kā arī dušas, pirts, dvieļu un skapīšu noma visa gada
garumā) veidos aptuveni 11 000 EUR gadā.
C. Ieņēmumi par reklāmas izvietošanu
Saskaņā ar šobrīd apstiprināto P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumu cenrādi, plānotie
ieņēmumi gadā par reklāmas izvietošanu SSAAC ir EUR 48 377.62, ņemot vērā, ka tiek noslēgta
vienošanās ar ģenerālsponsoru, kurš iegūst arī ekskluzivitātes tiesības uz SSAAC nosaukumu.
D. Ieņēmumi no trases un telpu nomas
Plānotie ieņēmumi no trases iznomāšanas pasākumiem un konferenču telpu iznomāšanas varētu veidot
vidēji 400 EUR bez PVN mēnesī. Savukārt plānotie ieņēmumi no servisa un veikala telpu iznomāšanas ir
100 EUR mēnesī bez PVN. Tādējādi plānotie ieņēmumi no trases un telpu nomas varētu sasniegt aptuveni
6 000 EUR bez PVN gadā.
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E. Citi ieņēmumi
Plānots, ka pārējie Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra ieņēmumi (citas atrakcijas, trenažieri,
kafijas, saldumu automāts, dalības maksa mačos u.c.) veidos aptuveni 8 000 EUR bez PVN gadā. Ik gadu
plānotais ieņēmumu pieaugums – aptuveni 3%.
F. Ieņēmumi no jaunajiem virzieniem
Saskaņā ar investīciju plānu 2014.-2020.gadam ir plānotas sekojošas investīcijas, kas varētu būt saistītas
ar papildus ieņēmumiem:



Biatlona treniņu šautuvju ierīkošana un asfalta apļa pagarināšana līdz 2,5 km (2016.2019.gados).

Tehvandi sporta centrā Otepē samaksa par biatlona šautuves izmantošanu ir 12 EUR iesk. PVN no cilvēka
dienā; 50 EUR iesk. PVN no cilvēka nedēļā. Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra plānotās cenas par
biatlona šautuvju izmantošanu būtu aptuveni šādā līmenī.
Aptuveni 80% no potenciāliem biatlona treniņu šautuves apmeklētajiem veidotu profesionālie biatlonisti –
aptuveni puse no Latvijas, puse – no Lietuvas un Igaunijas. Parasti profesionālie sportisti atbrauc uz
treniņnometni (7-10 dienas) divas reizes gadā (pavasara un rudens sezona). Kopējais biatlona šautuves
apmeklētāju skaits varētu sasniegt 250 cilvēkus, kas biatlona šautuvi izmantotu 20 dienas gadā katrs.
Kopējie ieņēmumi varētu sasniegt 12 500 EUR gadā, sākot ar 2019.gadu (pieņemot, ka Latvijas sportisti
var izmantot biatlona šautuvi bez maksas, savukārt pārējie maksā 50 EUR bez PVN par 10 dienu
treniņnometni).



Augstkalnu istaba ar trenažieriem (2016.gads)

Potenciālie ieņēmumi augstkalnu istabas ar trenažieriem izveides rezultātā finanšu aprēķinos netiek ņemti
vērā, jo šobrīd tiek veikts šīs investīciju pozīcijas lietderīguma izvērtējums.
Izdevumu prognoze
Personāla izmaksas
Šajā pozīcijā tiek iekļautas Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra personāla darba algas un sociālais
nodoklis, kā arī komandējuma un reprezentācijas izdevumi.
Saskaņā ar Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra budžetu 2014.gadam, darba algas un sociālais
nodoklis veidos 24 417 EUR, savukārt komandējuma un reprezentācijas izdevumi – 2 036 EUR bez PVN.
Kopā Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra personāla izmaksas 2014.gadā sasniegs 26 453 EUR.
2014.gadā Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā tika nodarbināti 2 cilvēki, plānots, ka sākot ar
2015.gadu tiks pieņemts darbā vēl viens darbinieks. Turpmākajos gados Siguldas Sporta un aktīvās
atpūtas centra darbinieku skaita izmaiņas nav plānotas.
Sākot ar 2015.gadu darba algu pieaugums ir ieplānots 3% apmērā ik gadu.
Plānotais komandējuma un reprezentācijas izdevumu apmērs – vidēji 200 EUR bez PVN mēnesī jeb 2 400
EUR gadā. Ik gadu plānotais izmaksu pieaugums – aptuveni 3%.
Komunālie maksājumi (elektrība, apkure, ūdens un kanalizācija)
Saskaņā ar Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra budžetu 2014.gadam, komunālie izdevumi
(elektrība, apkure, ūdens un kanalizācija) veidos aptuveni 40 460 EUR bez PVN (~75% no šīs kopsummas
- elektrība). Ik gadu plānotais izmaksu pieaugums – aptuveni 3%.
Ēku un būvju apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra ēku un būvju apsaimniekošana un uzturēšana pārsvarā tiek
nodrošināta, piesaistot trešās personas uz līguma pamata, un ietver sekojošās pozīcijas: pagalmu, ietvju
un ielu tīrīšana, teritorijas labiekārtošanas pakalpojums, apsardzes pakalpojumi, apdrošināšanas izdevumi,
degviela transportam, pārējie ēku, būvju, telpu uzturēšanas pakalpojumi. Plānotās ikmēneša ēku un būvju
apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi ir vidēji 1 250 EUR (15 000 EUR gadā). Ik gadu plānotais
izmaksu pieaugums – aptuveni 3%.
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Reklāmas un mārketinga izdevumi
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra plānotie izdevumi reklāmai un mārketingam (tai skaitā reklāma
presē, informatīvo materiālu izgatavošana, sabiedriskās attiecības u.c.) ir 200 EUR mēnesī jeb 2 400 EUR
gadā. Ik gadu plānotais izmaksu pieaugums – aptuveni 3%.
Administrācijas izdevumi
Paredzams, ka administrācijas izdevumi (telefona izdevumi, iekārtu un inventāra noma, papīrs, datora
preces, pārējās biroja preces, saimniecības materiāli u.c.) veidos aptuveni 2 760 EUR bez PVN gadā (vidēji
230 EUR mēnesi) Ik gadu plānotais izmaksu pieaugums – aptuveni 3%.
Remonta u.tml. izdevumi
Plānots, ka Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra remonta izdevumi (remonts, tehniskā apkope,
iekārtu un inventāra remonts/tehniskā apkope, remontmateriāli, elektroiekārtu remontmateriāli) veidos
aptuveni 5 000 EUR bez PVN gadā. Ik gadu plānotais izmaksu pieaugums – aptuveni 3%.
Pārējie izdevumi
Plānots, ka pārējie izdevumi (transporta pakalpojumi, bankas komisijas, sporta pasākumu organizēšanas
izdevumi u.c.) veidos ~ 6 600 EUR bez PVN gadā. Ik gadu plānotais izmaksu pieaugums – aptuveni 3%.
Nolietojums
Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, piemērojot 5% nolietojuma likmi (nolietojuma periods –
20 gadi) ēkām un būvēm un 20% (nolietojuma periods – 5 gadi) iekārtām un tehnikai. Tiek ņemtas vērā
gan Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra esošie pamatlīdzekļi, gan jaunas investīcijas 2014.2020.gadā. Ikgadējais nolietojums ir vidēji 105-110 tūkstoši EUR.
Investīciju prognoze, to finansēšanas avoti
Provizoriskais Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra investīciju apjoms 2014.-2020.gadam ir 483 000
EUR. Detalizēts investīciju plāns ir atspoguļots 3.1.4.sadaļā. Precīzs nepieciešamo investīciju apjoms būs
zināms pēc iepirkuma procedūru veikšanas.
2014.-2020.gadā veicamo investīciju finansēšanas avoti ir ES struktūrfondu, valsts, pašvaldības un
sponsoru finansējums.

5.1.5.

Tramplīnu naudas plūsmas prognozes pieņēmumi

Metodoloģija
Tramplīnu finanšu prognoze ir izstrādāta, balstoties uz līdzīgu tramplīnu kompleksu, tai skaitā Otepe
(Igaunija), Zakopane (Polija) un Lahti (Somija), saimnieciskās un finanšu darbības rādītājiem.
Ieņēmumu prognoze
Galvenās ieņēmumu pozīcijas ir ieņēmumi no treniņiem, ieņēmumi no starptautisko sacensību rīkošanas
tramplīnu kompleksā, kā arī ieņēmumi no tramplīnu kompleksa iznomāšanas dažādu citu sporta un
izklaides pasākumu organizēšanai.
Cenu līmenis
Saskaņā ar Tehvandi sporta centra cenrādi, maksa par tramplīna (K90) izmantošanu treniņiem ir 12 EUR
no cilvēka dienā vai 50 EUR no cilvēka nedēļā (ieskaitot PVN), savukārt maksa par tramplīna izmantošanu
sacensībām – 320 EUR par pirmo dienu, 260 EUR dienā – par katru nākamo dienu.
Salīdzinājumam – Lahti tramplīnu kompleksa izmantošana treniņiem ir 25 EUR no cilvēka dienā, savukārt
maksa par tramplīnu kompleksa izmantošanu sacensību rīkošanai variē atkarībā no sacensību veida:
jauniešu sacensības – 100 EUR dienā, nacionālā līmeņa čempionāts – 350 EUR dienā, starptautiskās
sacensības – 800 EUR dienā.
Prognozējams, ka Siguldas jaunizbūvētajā tramplīnu kompleksā cenu līmenis būtu līdzīgs Tehvandi sporta
centram, taču, ņemot vērā to, ka pirmās sacensības varētu notikt 2022.gadā, maksa par tramplīna
izmantošanu sacensībām varētu sasniegt 500 EUR par pirmo dienu, 400 EUR – par katru nākamo dienu.
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Savukārt maksa par tramplīnu kompleksa izmantošanu treniņiem ir 15 EUR no cilvēka dienā vai 70 EUR no
cilvēka nedēļā.
Tramplīnu kompleksa izmantošana treniņiem
Pieņemot, ka jaunie tramplīni būs ar mākslīgo segumu, kas ļaus ekspluatēt tramplīnu visa gada garuma,
paredzams, ka tramplīni var tikt izmantoti treniņiem 9 mēnešus (pārējais laiks – sacensības, pasākumi,
tramplīnu tehniskā apkope). Vidējais sportistu skaits, kas varētu izmantot jaunu tramplīnu kompleksu
treniņiem: 10 sportisti dienā – darba dienās, 25 sportisti dienā – brīvdienās. Tādējādi gada laikā kopējais
sportistu skaits būtu 3 600 cilvēki. Plānotie ienākumi no treniņiem (ja dienas maksa par tramplīna
izmantošanu – 15 EUR) – aptuveni 54 000 EUR gadā.
Sacensības un pasākumi
Veicot citu tramplīnu kompleksu analīzi, var secināt, ka Siguldas potenciālajā tramplīnu kompleksā reizi
divos gados varētu notikt Kontinentālā kausa posms ziemeļu divcīņā un Pasaules kausa posms
tramplīnlēkšanā (tātad katru gadu – vismaz viens pasākums). Sacensību vidējais ilgums ir 2-3 dienas,
papildus treniņi – arī 2-3 dienas. Tādējādi kopējie ieņēmumi no starptautisko sacensību rīkošanas veidotu
aptuveni 2 500 EUR gadā (3 dienas sacensības + 3 dienas treniņi).
Pieņemot, ka papildus starptautiskajām sacensībām tramplīnlēkšanā un ziemeļu divcīņā, Siguldas
tramplīnu komplekss varētu tikt iznomāts arī citu pasākumu rīkošanai – vismaz 3 reizes gadā, nosakot
nomas maksu 5 000 EUR par vienu šādu pasākumu, papildus ieņēmumi veidotu 15 000 EUR gadā.
Papildus ieņēmumi – no ieejas biļešu tirdzniecības. Tā, 2014.gada janvārī Polijā, Zakopanē notikušajā
Pasaules kausa posmā vidējā ieejas biļetes cena bija 5-7 EUR no cilvēka kvalifikācijas sacensību dienā un
15-17 EUR no cilvēka individuālo un komandu sacensību dienā (netiek ņemtas vērā VIP sektoru biļetes).
Jānorāda, ka ieņēmumi no sacensību un pasākumu organizēšanas būs ļoti atkarīgi no izvēlētā tramplīnu
kompleksa profila un konstruktīviem risinājumiem (vai tajā tiks paredzētas tribīnes skatītajiem; kādam
skatītāju skaitam tās tiks paredzētas utt.).
Tā kā Latvijā tramplīnlēkšana ir attīstības stadijā (t.i., nav pasaules līmeņa sportisti, kas iegūtu godalgotas
vietas starptautiskajās sacensībās), kā arī vēsturiski šāda līmeņa sacensības šeit nav notikušas
(infrastruktūras trūkums), šobrīd nav iespējams novērtēt potenciālo skatītāju skaitu.
Ņemot vērā augstākminēto, potenciālie ieņēmumi no biļešu pārdošanas finanšu aprēķinos netiek ņemti
vērā.
Izdevumu prognoze
Personāla izmaksas
Ņemot vērā citu tramplīnu kompleksu pieredzi, aptuvenais darbinieku skaits, kas nepieciešams kompleksa
ekspluatācijai un apkopei ir vidēji 3-4 cilvēki. Pieņemot, ka vidējā bruto alga 2021.gadā varētu sasniegt
1000 EUR/mēnesī (Tehvandi sporta centrā vidējā bruto alga 2013.gadā ir 880 EUR/mēnesī; pieņemot, ka
ikgadējais algas pieaugums ir 3% gadā, līdz 2022.gadam vidējā bruto alga sasniegtu 1 000 EUR). Tādējādi
personāla izmaksas (3 cilvēki; ieskaitot sociālo nodokli) veidotu 44 492 EUR gadā.
Enerģijas izmaksas (elektrība, degviela)
Šāda lieluma tramplīnu elektrības (apgaismojums, sniega putēji, sūkņu stacija) un degvielas izmaksas
(ziemā – sniega traktoram) varētu veidot vismaz 20 000 EUR gadā.
Tramplīnu kompleksa remonta un tehniskās apkopes izdevumi
Paredzams, ka tramplīnu kompleksa remonta un apkopes izdevumi (tai skaitā nepieciešamo materiālu
iegāde) sasniegs 15 000 EUR gadā.
Reklāmas un mārketinga izmaksas
Tramplīnu kompleksa plānotie izdevumi reklāmai un mārketingam (tai skaitā reklāma medijos, informatīvo
materiālu izgatavošana, u.c.) ir aptuveni 3 500 EUR gadā.
Administrācijas izmaksas
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Paredzams, ka administrācijas izdevumi (sakaru un biroja izdevumi, apdrošināšana, grāmatvedības
pakalpojumi) veidos aptuveni 4 000 EUR bez PVN gadā.
Tabulā zemāk ir apkopoti tramplīnu kompleksa aptuveno ieņēmumu un izdevumu prognoze 2022.gadam.
EUR
Ieņēmumi par tramplīnu kompleksa izmantošanu treniņiem
Ieņēmumi no tramplīnu kompleksa izmantošanas pasākumiem
Ieņēmumi KOPĀ

2022
54 000
17 500
71 500

Personāla izmaksas
Komunālie maksājumi (elektrība, ūdens, kanalizācija)
Tramplīnu kompleksa remonta un tehniskās apkopes izdevumi (tai skaitā nepieciešamo
materiālu iegāde)
Reklāmas un mārketinga izdevumi
Administrācijas izdevumi
Izdevumi KOPĀ

44 492
20 000
15 000
3 500
4 000
86 992

EBITDA

-15 492

Investīciju prognoze, to finansēšanas avoti
Jānorāda, ka Latvijai nav pieredzes šādas jaudas (K70 un lielāki) tramplīnu projektēšanā un būvniecībā,
līdz ar to precīzas izpētes izmaksas un nepieciešamās investīcijas (ņemot vērā konstruktīvu risinājumu,
vietas specifiku un darba uzdevuma tehniskās prasības) tiks noteiktas, veicot iepirkuma procedūras, kur
visticamāk piedalīsies ārvalstu speciālisti un būvfirmas. Iepirkumu procedūru veikšana un
projektēšanas/būvniecības uzsākšana ir ieplānota uz 2020.gadu (atkarībā no finansējuma pieejamības).
Attiecīgi objekta nodošana ekspluatācijā varētu notikt 2022.gadā.
Balstoties uz citu valstu pieredzi tramplīnu būvniecībā, aptuvenas investīcijas tramplīnu kompleksa
būvniecībai Sigulda veidotu attiecīgi 15-20 miljonus EUR (K125 jaudas tramplīnam) un 5-10 miljonus EUR
(K70 jaudas tramplīnam). Tādējādi kopējās nepieciešamās investīcijas sasniegtu aptuveni 20-30 miljonus
EUR.
Sākotnējās izmaksas inženierģeodēziskai un vēja plūsmu izpētei orientējoši 100 tūkstošu EUR apmērā ir
plānotas 2018.-2019.gadā, piesaistot arī ES fondu finansējumu.

5.1.6.

SIA „Rīgas rajona slimnīca” sporta medicīnas un rehabilitācijas
virziena naudas plūsmas prognozes pieņēmumi

Metodoloģija
RRS sporta medicīnas un rehabilitācijas nodaļas finanšu prognoze ir izstrādāta, balstoties uz informāciju
par rehabilitācijas nodaļas gūtajiem ieņēmumiem 2011., 2012. un 2013. gados, ņemot vērā plānotās
investīcijas un to rezultātā sagaidāmo centra darbības izaugsmi.
Ieņēmumu prognoze
2013. gadā RRS esošās Sporta medicīnas un rehabilitācijas nodaļas vidējais ieņēmums par vienu
apmeklējumu bija 11 EUR. 2014. gada janvārī, februārī, martā un aprīlī nodaļu vidēji apmeklēja 187 cilvēki
dienā (nodaļa strādā 6 dienas nedēļā).
RRS sporta medicīnas un rehabilitācijas nodaļas ieņēmumi tiek prognozēti, pieņemot, ka vidējais
ieņēmums no viena apmeklējuma 2018.gadā ir 18 EUR. Plānotais pacientu skaits paplašinātajā sporta
medicīnas un rehabilitācijas nodaļā no 25 cilvēkiem dienā 2018.gadā pieaug līdz 50 cilvēkiem dienā
2020.gadā. Finanšu aprēķinos plānots, ka paplašinātā sporta medicīnas un rehabilitācijas nodaļa darbosies
6 dienas nedēļā, tāpat kā līdz šim. Nepieciešamības gadījumā (piemēram, saasinoties konkurencei nozarē)
tiks apsvērta iespēja palielināt nodaļas darba laiku līdz 7 dienām nedēļām.
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Izdevumu prognoze
Darba algas
Atalgojuma izmaksas tiek noteiktas identiski pašreizējai sistēmai RRS Sporta medicīnas un rehabilitācijas
nodaļā un veido 60% no ieņēmumiem, ieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokli un darba devēja
maksājamās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Apmācības, komandējumi
Paplašinātās Sporta medicīnas un rehabilitācijas nodaļas pirmajos darbības gados darbiniekiem tiek plānoti
komandējumi ar apmācībām ārvalstīs, kuru laikā tiks celta darbinieku kvalifikācija, lai nodrošinātu
pasaules līmeņa servisu. Tiek plānotas apmācības tādās valstīs ka Somija (vibroterapijas virziens), ASV
(vakuumterapijas virziens) un Lielbritānija (hidroterapijas virziens). Komandējumu un apmācību izdevumi
tiek plānoti EUR 15 000 gadā apmērā pirmos 2 gadus, plānojot divus apmācību komandējumus katru
gadu.
Komunālie pakalpojumi
Komunālo pakalpojumu izmaksas tiek aprēķinātas, vadoties no
2013.gada faktiskajām komunālo pakalpojumu izmaksām RRS
poliklīnikas ēkā Siguldā, Ziedu ielā 5. Šīs ēkas kopējā platība ir
1033 kvadrātmetri. Kopējais izdevums uz kvadrātmetru mēnesī
ir 1.64 EUR, no kuriem lielāko daļu jeb 0.91 EUR sastāda
siltums un ūdens sildīšana. Pēc projekta realizācijas Sporta
medicīnas un rehabilitācijas nodaļa paplašināsies par 482 m2.

Komunālie pakalpojumi

EUR uz m2,
vidēji mēnesī

Siltums un ūdens sildīšana
Ūdens
Elektrība
Atkritumu izvešana
Kopā

0.91
0.20
0.46
0.067
1.64

Piemērojot komunālajiem pakalpojumiem inflācijas koeficientu
pakalpojumu izmaksas jaunajā ēkā sasniegs EUR 10 657.

3%

gadā,

2018.

gadā

komunālo

Administrācijas un pārdošanas izmaksas
Administrācijas un pārdošanas izmaksas ir plānotas 4% apmērā no apgrozījuma. RRS darbībā
administrācijas un pārdošanas izmaksas pēdējos gados sasniegušas 6.5% - 7.5% no apgrozījuma.
Sagaidāms, ka paplašinātajai sporta medicīnas un rehabilitācijas nodaļai šī proporcija būs mazāka, jo tā
darbosies kā RRS sastāvdaļa, tādējādi daļa no administrācijas un pārdošanas izmaksām tiks segta esošo
RRS izmaksu ietvaros.
Medikamentu izmaksas
Medikamentu izmaksas, kas sastāda 11% no apgrozījuma RRS 2012. un 2013. gada budžetā,
paplašinātajai sporta medicīnas un rehabilitācijas nodaļai tiek novērtētas 2% apmērā, pamatojoties uz to,
ka sporta medicīnas jomā medikamenti tiek izmantoti minimāli.
Saimniecības preces un citi materiāli
Arī šī izdevumu pozīcija tiek plānota mazākā proporcijā attiecībā pret apgrozījumu, nekā RRS darbībā, jo
iztrūks tādas izmaksas kā veļas mazgāšana, transporta izmaksas, nav attiecināms stacionārs. Plānotais
izmaksu apjoms – 1.5% no apgrozījuma.
Nolietojums
Nolietojuma likmes veiktajiem ieguldījumiem pieņemtas 5% apmērā būvniecībai un 20% apmērā iekārtām.
Investīciju prognoze, to finansēšanas avoti
Provizoriskais RRS investīciju apjoms 2014.-2020.gadam ir 750 000 EUR. Detalizēts investīciju plāns ir
atspoguļots 3.1.6.sadaļā. Precīzs nepieciešamo investīciju apjoms būs zināms pēc iepirkuma procedūru
veikšanas.
2014.-2020.gadā veicamo investīciju finansēšanas avoti ir ES struktūrfondu, valsts un pašvaldības
finansējums.
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5.2. Finansiālās izmaksas un ieguvumi
5.2.1.

SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”” naudas plūsmas prognoze

BKT plānotie ieņēmumi un izdevumi
EUR

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

410 940

410 940

478 894

478 894

488 660

498 628

508 801

519 184

85 035

87 586

90 211

92 919

95 708

98 578

101 535

104 583

270 346

270 346

270 346

270 346

278 456

286 810

295 414

304 276

Ieņēmumi KOPĀ

766 321

768 872

839 451

842 158

862 825

884 016

905 750

928 043

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Ieņēmumi no sportistu treniņiem (LV +
ārvalstnieku)
Pārējie ieņēmumi
Valsts dotācijas

548 999

562 266

595 603

610 166

625 114

640 456

656 203

672 368

Darba algas

273 536

281 742

309 916

319 214

328 790

338 654

348 814

359 278

Materiālu izmaksas

253 062

258 124

263 286

268 552

273 923

279 401

284 989

290 689

22 400

22 400

22 400

22 400

22 400

22 400

22 400

22 400

69 431

71 261

78 309

80 380

82 734

85 158

87 654

90 223

59 950

61 749

67 923

69 961

72 060

74 222

76 448

78 742

Citas administrācijas izmaksas

9 481

9 512

10 385

10 419

10 674

10 937

11 206

11 481

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

3 526

3 632

3 995

4 115

4 238

4 366

4 497

4 631

Izdevumi kopā

621 956

637 159

677 907

694 661

712 086

729 980

748 354

767 222

EBITDA

144 365

131 713

161 544

147 497

150 738

154 036

157 396

160 821

474 478

529 614

553 092

573 012

573 012

573 012

573 012

573 012

-330 113

-397 901

-391 548

-425 515

-422 274

-418 976

-415 616

-412 191

474 478

529 614

553 092

573 012

573 012

573 012

573 012

573 012

144 365

131 713

161 544

147 497

150 738

154 036

157 396

160 821

Citas
Administrācijas izmaksas
Darba algas

Nolietojums

Peļņa pirms ieņēmumiem no dotāciju
norakstītās daļas PL iegādei procentu
maksājumiem un nodokļiem

Dotāciju norakstītā daļa PL iegādei

Peļņa pirms procentu maksājumiem un
nodokļiem

BKT plānotā naudas plūsma 2014.-2021.gadiem
EUR

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības (kopā)
Saimnieciskās darbības izdevumi (kopā)

766 321
621 956

768 872
637 159

839 451
677 907

842 158
694 661

862 825
712 086

884 016
729 980

905 750
748 354

928 043
767 222

Saimnieciskās darbības naudas plūsma

144 365

131 713

161 544

147 497

150 738

154 036

157 396

160 821

2 462 150

1 102 726

469 548

398 404

0

0

0

0

2 462 150

1 102 726

469 548

398 404

0

0

0

0

2 462 150

1 102 726

469 548

398 404

0

0

0

0

2 462 150

1 102 726

469 548

398 404

0

0

0

0

Naudas plūsma kopā

144 365

131 713

161 544

147 497

150 738

154 036

157 396

160 821

Uzkrātā naudas plūsma

144 365

276 078

437 622

585 119

735 858

889 894

1 047 290

1 208 111

Investīcijas BKT 2014.-2017.gados
Investīciju darbības naudas plūsma
LOK, pašvaldības u.c. finansējums
Finansēšanas darbības naudas plūsma
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5.2.2.

Siguldas Sporta kompleksa naudas plūsmas prognoze

SSK plānotie ieņēmumi un izdevumi
EUR
Ieņēmumi no sporta zāles iznomāšanas
Ieņēmumi no vieglatētikas zonas
Ieņēmumi no baseina kompleksa
Ieņēmumi no trenažieru un fitnesa zonas
iznomāšanas
Ieņēmumi KOPĀ
Personāla darba alga
Sociālais nodoklis (darba devēja VSAOI
23,59%)
Komunālie maksājumi
Ēkas apsaimniekošanas un uzturēšanas
izmaksas
Reklāmas un mārketinga izdevumi
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
Administratīvās izmaksas (izņemot algas)
Izdevumi KOPĀ
EBITDA
Nolietojums
Peļņa pirms procentu maksājumiem
un nodokļiem

2014

2015

2016
91 260
106 560
188 280

2017
93 998
109 757
193 928

2018
96 818
113 050
199 746

2019
99 722
116 441
205 739

2020
102 714
119 934
211 911

2021
105 795
123 532
218 268

52 920
439 020

54 508
452 191

56 143
465 756

57 827
479 729

59 562
494 121

61 349
508 945

60 000

61 800

63 654

65 564

67 531

69 556

14 154
134 500

14 579
138 535

15 016
142 691

15 466
146 972

15 930
151 381

16 408
155 922

105
10
7
13

108
10
7
14

111
10
7
14

114
10
7
15

118
11
7
15

121
11
8
15

000
000
000
800

150
300
210
214

395
609
426
640

736
927
649
080

178
255
879
532

724
593
115
998

344 454

354 788

365 431

376 394

387 686

399 317

94 566

97 403

100 325

103 335

106 435

109 628

242 500

242 500

242 500

242 500

242 500

242 500

-147 934

-145 097

-142 175

-139 165

-136 065

-132 872
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SSK plānotā naudas plūsma 2014.-2021.gadiem
EUR

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
(kopā)
Saimnieciskās darbības izdevumi (kopā)

0
0

0
0

439 020
344 454

452 191
354 788

465 756
365 431

479 729
376 394

494 121
387 686

508 945
399 317

Saimnieciskās darbības naudas
plūsma

0

0

94 566

97 403

100 325

103 335

106 435

109 628

2 484 576

2 365 424

Investīciju darbības naudas plūsma

2 484 576

2 365 424

0

0

0

0

0

0

LOK, pašvaldības, valsts, ES fondu u.c.
finansējums

2 484 576

2 365 424

2 484 576

2 365 424

0

0

0

0

0

0

Naudas plūsma kopā

0

0

94 566

97 403

100 325

103 335

106 435

109 628

Uzkrātā naudas plūsma

0

0

94 566

191 969

292 294

395 629

502 064

611 692

Sākotnējās investīcijas SSK izveidei

Finansēšanas darbības naudas
plūsma
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5.2.3.

SIA „Olimpiskais centrs Sigulda” naudas plūsmas prognoze

OCS plānotie ieņēmumi un izdevumi
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ieņēmumi
No pakalpojumiem trasē
Apmeklētāju skaits
Vidējie ieņēmumi no apmeklētāja dienā
Cenas pieaugums
LOK finansējums

80,014
72,900
7,200
10.13

82,201
75,087
7,200
10.43
3%
7,114

84,454
77,340
7,200
10.74
3%
7,114

110,672
103,558
9,360
11.06
3%
7,114

145,778
138,664
12,168
11.40
3%
7,114

149,938
142,824
12,168
11.74
3%
7,114

154,223
147,108
12,168
12.09
3%
7,114

158,636
151,522
12,168
12.45
3%
7,114

Izdevumi
Darba algas
Administrācijas izmaksas
Elektroenerģija (pacēlāji, apgaismojums)
Degviela (sniega traktors)
Snovparka uzturēšanas izdevumi
Citi saimnieciski izdevumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

59,351
14,403
18,500
8,748
7,000
6,000
4,700

63,567
14,796
19,055
9,010
7,191
2,650
6,164
4,700

67,989
15,202
19,627
9,281
7,388
5,459
6,333
4,700

86,932
19,921
26,280
12,427
9,682
5,623
8,299
4,700

112,245
26,240
35,189
16,640
12,753
5,791
10,931
4,700

115,398
26,989
36,245
17,139
13,117
5,965
11,243
4,700

118,646
27,760
37,332
17,653
13,492
6,144
11,565
4,700

121,991
28,554
38,452
18,183
13,878
6,328
11,896
4,700

EBITDA

20,664

18,634

16,465

23,740

33,533

34,540

35,577

36,645

3,500

3,500

3,800

35,550

67,300

96,750

126,200

126,200

17,164

15,134

12,665

-11,810

-33,767

-62,210

-90,623

-89,555

Nolietojums
Peļņa pirms procentu maksājumiem un
nodokļiem

7,114
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OCS plānotā naudas plūsma 2014.-2021.gadiem
Saimnieciskās darbības naudas plūsma

2014
20,664

Investīcijas OCS 2014.-2017.g.

2015
18,634

2016
16,465

2017
23,740

2018
33,533

2019
34,540

3,000

317,500

317,500

294,500

294,500

2020
35,577

2021
36,645

0

0

Investīciju darbības naudas plūsma

0

3,000

317,500

317,500

294,500

294,500

LOK, pašvaldības u.c. finansējums

0

3,000

317,500

317,500

294,500

294,500

Finansēšanas darbības naudas plūsma

0

3,000

317,500

317,500

294,500

294,500

0

0

Naudas plūsma kopā

20,664

18,634

16,465

23,740

33,533

34,540

35,577

36,645

Uzkrātā naudas plūsma

20,664

39,298

55,763

79,503

113,036

147,576

183,153

219,798
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5.2.4.

Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra naudas plūsmas prognoze

Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra plānotie ieņēmumi un izdevumi
EUR
Ieņēmumi par trases lietošanu
Ieņēmumi par inventāra nomu
Ieņēmumi no reklāmas (sponsoru naudas)
Ieņēmumi no trases un telpu nomas
Citi ieņēmumi
Ieņēmumi no jaunajiem virzieniem
Dotācija (~20-30%)
Ieņēmumi KOPĀ
Personālas izmaksas
Komunālie maksājumi (elektrība, apkure,
ūdens, kanalizācija)
Ēku un būvju uzturēšanas un
apsaimniekošanas izdevumi
Reklāmas un mārketinga izdevumi
Administrācijas izdevumi
Remonta u.tml. izdevumi
Pārējie izdevumi
Izdevumi KOPĀ

2014
12 147
11 000
48 378
6 000
8 000
0
22 147
107 672

2015
14 573
11 550
48 378
6 300
8 400
0
33 573
122 774

2016
16 533
12 128
48 378
6 615
8 820
0
33 533
126 006

2017
18 597
12 734
48 378
6 946
9 261
0
33 597
129 513

2018
20 771
13 371
48 378
7 293
9 724
0
33 771
133 307

2019
22 226
14 039
48 378
7 658
10 210
0
35 226
137 736

2020
23 749
14 741
48 378
8 041
10 721
12 500
23 749
141 879

2021
25 344
15 478
48 378
8 443
11 257
13 125
25 344
147 369

26 453

40 165

41 370

42 611

43 889

45 206

46 562

47 959

40 460

41 674

42 924

44 212

45 538

46 904

48 311

49 761

15
2
2
5
6

15
2
2
5
6

15
2
2
5
7

16
2
3
5
7

16
2
3
5
7

17
2
3
5
7

17
2
3
5
7

18
2
3
6
8

000
400
760
000
600

450
472
843
150
798

914
546
928
305
002

391
623
016
464
212

883
701
106
628
428

389
782
200
796
651

911
866
296
970
881

448
952
394
149
117

98 673

114 551

117 988

121 527

125 173

128 928

132 796

136 780

8 999

8 222

8 018

7 986

8 134

8 808

9 083

10 589

Nolietojums

105 426

105 426

110 826

115 826

120 826

94 845

94 845

90 445

Peļņa pirms procentu maksājumiem un
nodokļiem

-96 427

-97 204

-102 808

-107 840

-112 692

-86 037

-85 762

-79 855

EBITDA
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Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra plānotā naudas plūsma 2014.-2021.gadiem
EUR

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

107 672
98 673

122 774
114 551

126 006
117 988

129 513
121 527

133 307
125 173

137 736
128 928

141 879
132 796

147 369
136 780

8 999

8 222

8 018

7 986

8 134

8 808

9 083

10 589

21 000

100 000

42 000

100 000

100 000

120 000

0

0

Investīciju darbības naudas plūsma

21 000

100 000

42 000

100 000

100 000

120 000

0

0

LOK, pašvaldības, valsts, ES fondu u.c.
finansējums

21 000

100 000

42 000

100 000

100 000

120 000

0

0

21 000

100 000

42 000

100 000

100 000

120 000

0

0

Naudas plūsma kopā

8 999

8 222

8 018

7 986

8 134

8 808

9 083

10 589

Uzkrātā naudas plūsma

8 999

17 221

25 240

33 225

41 359

50 166

59 249

69 839

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības (kopā)
Saimnieciskās darbības izdevumi (kopā)
Saimnieciskās darbības naudas plūsma
Investīcijas infrastruktūras izveidē

Finansēšanas darbības naudas plūsma
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5.2.5.

SIA „Rīgas rajona slimnīca” sporta medicīnas un rehabilitācijas virziena naudas plūsmas prognoze

RRS plānoto ieņēmumu un izdevumu pieaugums pēc Sporta medicīnas un rehabilitācijas nodaļas paplašināšanas
EUR

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ieņēmumi
Pacientu skaits (dienā)
Vidējā apmeklējuma cena

0

0

0

0

140 850
25
18,00

232 121
40
18,54

298 856
50
19,10

307 821
50
19,67

Izdevumi
Darba algas
Apmācības, komandējumi
Komunālie pakalpojumi
Administrācijas un pārdošanas izmaksas
Medikamenti u.tml. preces
Saimniecības preces un citi materiāli

0

0

0

0

127 773
91 553
15 000
10 657
5 634
2 817
2 113

194 264
150 879
15 000
10 976
9 285
4 642
3 482

227 976
194 256

234 815
200 084

EBITDA

0

13 077

37 857

70 879

73 006

20 000

90 000

90 000

90 000

-6 923

-52 143

-19 121

-16 994

0

0

0

Nolietojums
Peļņa pirms procentu maksājumiem un
nodokļiem

0

0

0

0

11
11
5
4

306
954
977
483

11
12
6
4

645
313
156
617
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RRS plānotās naudas plūsmas pieaugums saistībā ar Sporta medicīnas un rehabilitācijas nodaļas paplašināšanu 2014.-2021.gados
EUR
Saimnieciskās darbības naudas
plūsma

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

13 077

37 857

70 879

73 006

20 000

380 000

350 000
0

0

Investīcijas OCS 2014.-2018.gadiem
Investīciju darbības naudas plūsma

0

0

20 000

380 000

350 000

0

LOK, pašvaldības u.c. finansējums

0

0

20 000

380 000

350 000

0

Finansēšanas darbības naudas plūsma

0

0

20 000

380 000

350 000

0

0

0

Naudas plūsma kopā

0

0

0

0

13 077

37 857

70 879

73 006

Uzkrātā naudas plūsma

0

0

0

0

13 077

50 934

121 813

194 819
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5.3. Sociālekonomiskie ieguvumi un izmaksas
Galvenie sociālekonomiskie ieguvumi no Siguldas sporta infrastruktūras pilnveidošanas saistīti ar 1)
tūrismu un 2) Latvijas vārda izskanēšanu un valsts atpazīstamības veidošanu starptautisko TV kanālu
ēterā, kas notiek tiešraižu laikā tādos starptautiskos TV kanālos kā Eurosport, RaiSport, Universal Sports,
ARD u.c.

5.3.1.

Ārvalstnieku tēriņi

Šīs koncepcijas ietvaros sociālekonomisko ieguvumu un izmaksu novērtēšanai tiek ņemti vērā tie
ārvalstnieku tēriņi Siguldā, ko veic sportisti – Siguldas sporta infrastruktūras izmantotāji un sportistu
pavadošās delegācijas (treneri, apkalpojošais personāls).

Ārvalstnieku tēriņu apjoma novērtējums
Saskaņā ar LR CSP apkopotajiem datiem, ārvalstu tūristi vidēji Latvijā vienā diennaktī 2012.gadā iztērēja
80 EUR32, neieskaitot starptautiskā transporta izmaksas. Kopš 2007.gada šis skaitlis ir pieaudzis gandrīz
par piekto daļu jeb 19.4%.
Šis ārvalstnieku tēriņu apjoms sasaucas ar Tūrisma attīstības valsts aģentūras un tirgus un sociālo
pētījumu aģentūras “Latvijas Fakti” veiktā pētījuma „Ārvalstu tūristu aptauja 2012”33, rezultātiem, kas
atklāj, ka uzturēšanās laikā Latvijā viens tūrists tērēja vidēji 101.64 EUR (71.43 LVL) dienā (skaitlis
ietver arī izmantoto starptautisko
transportu nokļūšanai līdz Latvijai). Šis 100
ir vidējais aprēķinātais tēriņu apjoms
80
par
visiem
aptaujātajiem
respondentiem kopā (ietverot gan
60
ārvalstniekus, kas paliek viesnīcās u.c.
40
naktsmītnēs, gan tos, kas nakšņo
radinieku un draugu dzīvesvietās, tos,
20
kas izmanto sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumu piedāvājumu un tos, kas
0
uzturēšanās laikā Latvijā gatavo paši).
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Attēls 12. Ārvalstu ceļotāju vidējie izdevumi diennaktī, EUR
Salīdzinoši visaugstākais šis rādītājs
Avots: Centrālā statistikas pārvalde
bija vērojams tālāko valstu (Amerikas,
Āzijas, Austrālijas utml.) ceļotāju vidū – 167.70 EUR, tomēr te jāņem vērā, ka minētajā grupā ir visai
augsta starptautiskā transporta izmaksu ietekme uz šo rādītāju. Attiecībā uz citu valstu tūristiem, lielākie
tēriņi uz vienu ceļotāju dienā ir novēroti aptaujāto zviedru tūristu vidū – 143.43 EUR, briti – 122.94 EUR
un somi ar 117.39 EUR.

Krievu tūristu vidējie tēriņi par vienu ceļojuma dienu bija salīdzinoši zemāki (92.61 EUR), tomēr ņemot
vērā, ka krievu tūristi Latvijā pavada salīdzinoši visgarāko laiku, kopējās šīs tūristu grupas “Latvijā
atstātās” naudas summas var pārsniegt Rietumeiropas valstu kopējos ceļojuma tēriņus. Salīdzinoši
zemākais patēriņš uz cilvēku dienā – 53.36 EUR lietuviešiem.

32

Statistikas dati ir savākti, 2012.gada laikā aptaujājot 23.7 tūkstošus ārvalstu tūristu ar tiešās (face-to-face) intervijas
metodi. Intervijas noturētas lidostās, robežšķērsošanas vietās, ostās utml.
33
http://tava.gov.lv/sites/default/files/Turisms-2012_FINAL_portals.pdf. Šī pētījuma ietvaros tika aptaujāti 3076
respondenti - ārvalstu pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri aptaujas periodā ir apmeklējuši Latviju. Pētījums veikts ar
tiešās (face-to-face) intervijas metodi tūrisma objektos visā Latvijas teritorijā laika periodā no 27.07.2012. līdz
08.09.2012.

Attēls 13. Vidējās ārvalstnieku izmaksas, uzturoties Latvijā, EUR/dienā
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Pētījuma ietvaros ir izdalītas galvenās tēriņu kategorijas, kuras nosaukuši respondenti, kuriem attiecīgās
tēriņu kategorijas ir bijušas aktuālas (jāņem vērā, ka daļai ārvalstnieku nav bijušas aktuālas naktsmītnes
izmaksas – piemēram, 12.8% ārvalstnieku bija ieradušies Latvijā apciemot radus vai draugus). Tā kā
visbiežāk izmantotais transports, lai ierastos Latvijā (36% gadījumu), ir lidmašīna, tad starptautiskā
transporta izmaksas ir lielākā izmaksu kategorija.
Siguldas sporta infrastruktūras objektu radīto sociālekonomisko efektu novērtēšanai ir izmantotas tikai
aktuālās ārvalstnieku tēriņu kategorijas. Tādējādi, ir izdarīti sekojoši pieņēmumi:








Starptautiskā transporta izmaksas netiek ņemtas vērā, jo sportisti un to pavadošās delegācijas var
ierasties Latvijā dažādos veidos, turklāt ne vienmēr izmantojot Latvijas pārvadāšanas organizāciju
(aviosabiedrību, autobusu pārvadājumu kompāniju u.c. pakalpojumus);
Atpūtas, kultūras un sporta izmaksas tiek ņemtas vērā daļēji (50%), jo Siguldas sporta
infrastruktūras objektu apmeklējuma laikā ārvalstnieku galvenais mērķis ir treniņi bobsleja un
kamaniņu trasē, atšķirībā no vidējā tūrista, kas brauc uz Latviju atpūsties un baudīt kultūru, tomēr
sportisti regulāri izmanto Siguldas apkārtnē esošo slēpošanas trašu piedāvājumus, apmeklē kino,
koncertus;
Vietējā transporta izmaksas tiek ņemtas vērā daļēji (50% apmērā), jo Siguldas sporta
infrastruktūras objektu apmeklējuma laikā ārvalstnieki absolūto vairākumu laika uzturas Siguldā,
kuras ietvaros vietējo transportu neizmanto. Tomēr daļēji šī ārvalstnieku tēriņu komponente ir
attiecināma, atspoguļojot nepieciešamību nokļūt līdz Siguldai ierodoties un prom no Siguldas
aizbraucot;
Naktsmītņu, pārtikas un iepirkšanās izmaksas tiek piemērotas pilnā mērā, novērtējot ārvalstnieku
vidējos izdevumus dienā.

Ārvalstnieku vidējās izmaksas Siguldā
Vidējās tūristu
izmaksas dienā,
EUR

Korekcija

Vidējās Siguldas sporta
infrastruktūras objektu
piesaistīto tūristu izmaksas
dienā, EUR

Starptautiskais transports

62.82

Neattiecas

-

Naktsmītne

37.82

100%

37.82

Iepirkšanās

28.66

100%

28.66

Atpūta, kultūra, sports

25.64

50%

12.82

Pārtika

23.42

100%

23.42

Vietējais transports

12.78

50%

6.39

KOPĀ

109.11

Pie minētajiem pieņēmumiem tiek iegūts, ka viens Siguldas sporta infrastruktūras objektu piesaistītais
ārvalstnieks, uzturoties Siguldā, 2012. gadā tērēja vidēji 109.11 EUR dienā.
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Siguldas sporta infrastruktūras objektu piesaistīto ārvalstnieku Siguldā pavadīto cilvēkdienu
skaita un tēriņu novērtējums
BKT piesaistītie ārvalstnieki
Līdz šim BKT ir bijusi galvenā ārvalstu sportistu un to pavadošo delegāciju piesaistītāja. Ik gadu BKT ir
apmeklējuši ~440 ārvalstu sportistu. Viņi ierodas apkalpojošo delegāciju (kuru sastāvā ir treneri, cits
apkalpojošais personāls) pavadībā. Šo pavadošo personu skaits tiek vērtēts ap 150 cilvēkiem gadā.
Tādējādi ik gadu Siguldas BKT piesaista ~ 590 ārzemniekus. Jāņem vērā, ka daļa no tiem (aptuveni 20%)
Siguldā vienas sezonas laikā atgriežas atkārtoti. Katru ierašanās reizi sportisti un to pavadošās delegācijas
locekļi uzturas Siguldā 7-21 dienu. Aprēķinos pieņemts, ka to vidējais uzturēšanās ilgums katru reizi ir 11
dienas.
OCS piesaistītie ārvalstnieki
Saskaņā ar OCS vadības sniegto informāciju, šobrīd OCS piesaista ap 40 ārvalstnieku gadā. Tie ir
sacensību kalnu slēpošanā un sacensību snovbordā un frīstailā dalībnieki no Lietuvas un Igaunijas, kas
notiek reizi sezonā. Vidēji uz diviem sportistiem līdzi brauc viens pavadītājs. Attīstot Pilsētas kalna
infrastruktūru un izbūvējot snovparku, būtu iespējams palielināt piesaistīto ārvalstnieku skaitu līdz 100
cilvēkiem sezonā. Vidējais sacensību ilgums ir 2 dienas.
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra piesaistītie ārvalstnieki
SSAAC ar 2017.gadu plāno piesaistīt 210 sportistu gadā, organizējot Skandināvijas kausa posmus distanču
slēpošanā un Pasaules kausa posmus distanču slēpšana. Pavadošais personāls tiek vērtēts viena cilvēka
apmērā uz 5 sportistiem. Vidējais sacensību ilgums ir 2 dienas.
Tramplīnu piesaistītie ārvalstnieki
Pēc tramplīnu izbūvēšanas, plānojot organizēt tādas sacensības kā FIS Pasaules Junioru Čempionātu
slēpošanā, Kontinentālā kausa posmus ziemeļu divcīņā un Pasaules kausa posmus tramplīnlēkšanā,
2020.gadā tiek plānots piesaistīt 180 ārvalstu sportistus, uz pieciem sportistiem rēķinot vienu pavadošā
personāla pārstāvi. Vidējais sacensību ilgums ir 3.5 dienas.
Aprēķins ir veikts 2014., 2017., un 2021. gadiem, ņemot vērā laika gaitā sagaidāmās izmaiņas –
investīcijas BKT infrastruktūrā, investīcijas OCS (Pilsētas kalna) infrastruktūrā, investīcijas Siguldas Sporta
un aktīvās atpūtas centra infrastruktūrā, tramplīna būvniecību.
2014

2017

2021

BKT piesaistīto ārvalstu sportistu skaits gadā

440

484

484

BKT piesaistīto ārvalstu sportistu pavadošais personāls gadā

150

165

165

BKT piesaistīto ārvalstnieku skaits gadā

590

649

649

Vidējais dienu skaits, ko ārvalstu sportisti un pavadošais
personāls pavada Siguldā vienā apmeklējuma reizē

11

11

11

Daļa, kas atgriežas Siguldā atkārtoti vienas sezonas laikā

20%

20%

20%

7 788

8 567

8 567

OCS piesaistīto ārvalstu sportistu skaits gadā

40

40

100

OCS piesaistīto ārvalstu sportistu pavadošais personāls gadā

20

20

50

OCS piesaistīto ārvalstnieku skaits gadā

60

60

150

2

2

2

120

120

300

210

210

SSAAC piesaistīto ārvalstu sportistu pavadošais personāls gadā

42

42

Vidējais dienu skaits, ko SSAAC piesaistītie ārvalstnieki pavada
Siguldā

2

2

504

504

Cilvēkdienu skaits sezonas laikā, ko BKT piesaistītie ārvalstnieki
pavada Siguldā

Vidējais dienu skaits, ko OCS piesaistītie ārvalstnieki pavada
Siguldā vienā apmeklējuma reizē
Cilvēkdienu skaits sezonas laikā, ko OCS piesaistītie ārvalstnieki
pavada Siguldā
SSAAC piesaistīto ārvalstu sportistu skaits gadā

Cilvēkdienu skaits sezonas laikā, ko SSAAC piesaistītie
ārvalstnieki pavada Siguldā
Tramplīnu kompleksa piesaistīto ārvalstu sportistu skaits gadā

0

180
91

Tramplīnu kompleksa piesaistīto ārvalstu sportistu pavadošais
personāls gadā
Vidējais dienu skaits, ko sportisti pavada tramplīnu kompleksā
Cilvēkdienu skaits sezonas laikā, ko tramplīnu piesaistītie
ārvalstnieki pavada Siguldā

36
3.5
0

0

756

Cilvēkdienu skaits sezonas laikā, ko Siguldas sporta
infrastruktūras objektu piesaistītie ārvalstnieki pavada
Siguldā

7 908

9 191

10 127

Vidējie ārvalstnieku tēriņi dienā, uzturoties Latvijā, EUR*

109.11

119.22

134.19

862 809

1 095 754

1 358 879

19 298

20 472

23 734

843 510

1 075 281

1 335 145

Novērtētais kopējais Siguldas sporta infrastruktūras objektu
piesaistīto ārvalstnieku tēriņu apjoms vienas sezonas laikā
Latvijā, EUR
BKT ieņēmumi no izmitināšanas
Novērtētais kopējais BKT piesaistīto ārvalstnieku tēriņu
apjoms vienas sezonas laikā Latvijā, bez Siguldas sporta
infrastruktūras objektu tiešajiem ieņēmumiem, EUR
*Pieņemot inflācijas koeficientu 3% gadā

Piemērojot augstāk aprēķināto ikdienas tēriņu apjomu 2014.gadā EUR 109.11 dienā un piemērojot
inflācijas koeficientu 3% gadā apmērā, ir novērtēts, ka bez ieņēmumiem, ko no ārvalstu sportistiem saņem
Siguldas sporta infrastruktūras objektus apsaimniekojošās juridiskās struktūras, Siguldas sporta
infrastruktūras objektu piesaistītie ārvalstnieki 2014. gadā ienesīs Latvijā vidēji EUR 844
tūkstošus gadā, savukārt pēc veicamajām investīcijām 2017. gadā piesaistīto ārvalstnieku tēriņu
apmērs Latvijā būs pieaudzis, pārsniedzot 1 miljonu EUR gadā, bet 2021. gadā tas pārsniegs 1.3
miljonus EUR.

5.3.2.

Latvijas vārds starptautiskajā televīzijas ēterā

Valsts līmenī ārkārtīgi nozīmīgs sociālekonomisks ieguvums no Siguldas kā ziemas sporta centra darbības
ir Latvijas vārda izskanēšana un valsts atpazīstamības veidošana starptautisko TV kanālu ēterā, kur tiek
rādītas (1) Ziemas Olimpiskās spēles, (2) Pasaules čempionāti kamaniņu sportā, bobslejā un skeletonā, (3)
Eiropas čempionāti kamaniņu sportā, bobslejā un skeletonā, un (4) Pasaules kausa sacensības kamaniņu
sportā, bobslejā un skeletonā. Latvijas vārda starptautiskas izskanēšanas nozīmi pastiprina vispārzināmais
fakts, ka Latvijas kā valsts atpazīstamības līmenis pasaules valstu vidū joprojām ir zems. Latvijas
parādīšanās starptautiskā TV ēterā veicina Latvijas kā valsts atpazīstamību pasaulē, kā rezultātā tiek
veicināts arī Latvijas kā drošas valsts tēls. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā, ka ārvalstu tūristu acīs 2012.
gadā vissvarīgākais faktors, izvēloties ceļojuma galamērķa valsti, ir bijusi tieši drošība34.
Efekts no Latvijas sportistu un Latvijas valsts vārda izskanēšanas TV ēterā visā pasaulē svarīgākajā
notikumā sportā – Olimpiskajās spēlēs – ir nenovērtējams, īpaši ņemot vērā Latvijas sportistu izcīnītās
Olimpiskās medaļas (1 zelts un 1 bronza bobslejā, 1 bronza skeletonā un 1 sudrabs un 1 bronza kamaniņu
sportā laika periodā no 1986. līdz 2013. gadam). Diemžēl informācija par Olimpisko spēļu TV translācijas
statistiku nav šī ziņojuma autora rīcībā.
Apkopojot datus par Pasaules čempionātu, Eiropas čempionātu un Pasaules kausa sacensību translāciju
starptautiskajā televīzijā, ir ņemta vērā sporta mārketinga kompānijas Infront Sports & Media35 apkopotā
statistika36. Redzams, ka pēdējo 3 gadu laikā kopējais sacensību raidīšanas laiks dažādu valstu TV kanālos
ir 1300 – 1500 stundas gadā, savukārt sasniegtā auditorija mērāma no 800 miljoniem līdz pat pāri
miljardam skatītāju ik gadu. Būtiski, ka katru gadu 40 – 46 stundas tiek raidīts no Siguldas,
sasniedzot virs 30 miljoniem TV skatītāju visā pasaulē.

34

Tūrisma attīstības valsts aģentūras un aģentūras „Latvijas fakti” 2012. gadā veiktā aptauja
http://tava.gov.lv/sites/default/files/Turisms-2012_FINAL_portals.pdf.
35
Infront Sports & Media ir Šveicē bāzēta sporta mārketinga kompānija, kas darbojas mediju un mārketinga,
sponsorēšanas un tūrisma jomā. Ziemas sporta veidi ir viens no kompānijas fokusiem.
36
Ierobežotas pieejamības informācija, iegūta no Latvijas kamaniņu federācijas un Latvijas Bobsleja un skeletona
federācijas.
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2010/11

2011/12

2012/13

289:58:54

443:45:19

301:12:54

45:56:03

46:14:56

40:46:31

270.469

498.085

320.855

30.237

34.198

31.595

998:01:36

1039:49:09

992:59:09

560.84

564.78

502.52

1288:00:30

1483:34:28

1294:12:03

831.309

1062.865

823.375

Kamaniņu sports
Laiks starptautiskajā ēterā, stundas
t.sk. raidīšanas laiks no Siguldas BKT
Sasniegtā auditorija, miljoni
t.sk. raidīšanas laikā no Siguldas BKT
Bobslejs, skeletons
Laiks starptautiskajā ēterā, stundas*
Sasniegtā auditorija, miljoni*
KOPĀ
Laiks starptautiskajā ēterā, stundas
Sasniegtā auditorija, miljoni

Siguldas sporta infrastruktūras pilnveidošanas rezultātā arī turpmāk Latvijai tiks nodrošināta vieta
starptautiskajā TV ēterā, tajā skaitā informācijai par Latvijas sportistu godalgotām vietām starptautiskajās
ziemas sporta veidu sacensībās.
Veicot plānotos ieguldījumus pārējos sporta infrastruktūras objektos – modernizējot OCS Pilsētas kalna
tehnisko bāzi, izbūvējot tramplīnus, pilnveidojot Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra distanču
slēpošanas trasi, Latvijas vārds starptautiski izskanēs:
1) organizējot starptautiskas sacensības citos Siguldas sporta infrastruktūras objektos, kas potenciāli
var tikt pārraidīti starptautiskajā TV ēterā nākotnē;
2) Latvijas sportistiem, kas trenējušies Siguldas sporta infrastruktūras objektos, piedaloties citur
pasaulē organizētās starptautiskās sacensībās un gūstot godalgotas vietas.

5.3.3.

Sociālekonomiskie ieguvumi un izmaksas
iedzīvotājiem

Siguldai un vietējiem

Šajā koncepcijā minēto investīciju veikšanas rezultātā tiks veicināts aktīvs dzīvesveids Siguldā, apkārtējos
novados un visā Latvijas teritorijā, dodot iespēju jebkuram interesentam izmantot Siguldas sporta
infrastruktūru, tādējādi uzlabojot vispārējo situāciju veselības jomā valstī.
Siguldas sporta infrastruktūras investīciju plāna īstenošanas rezultātā Siguldas vietējie iedzīvotāji būs
ieguvēji vairāku aspektu kontekstā:
Ekonomikas izaugsme


Siguldas sporta infrastruktūras objekti piesaistītie ārvalstu sportisti un viņu pavadošās delegācijas
atstās pozitīvu iespaidu uz Siguldas uzņēmējdarbības vidi, radot papildus pieprasījumu pēc precēm un
pakalpojumiem, sākot ar 2017.gadu ienesot Latvijas (galvenokārt Siguldas) ekonomikā vairāk kā EUR
1 miljona apmērā, bet sākot ar 2021.gadu – vairāk kā 1.3 miljonu EUR apmērā ik gadu.



Sporta infrastruktūras objektu paplašināšanas un modernizācijas rezultātā tiks radītas jaunas darba
vietas. Šajā koncepcijā minētajos sporta infrastruktūras objektos 2021.gadā būs radītas 32 jaunas
darba vietas. Bez tam jāņem vērā, ka jaunas darba vietas tiks izveidotas arī citos komersantos, kas
darbojas Siguldā (tostarp izmitināšanas, ēdināšanas, pakalpojumu un tirdzniecības jomās); šajos
komersantos radīto darba vietu skaitu šobrīd prognozēt nav iespējams.
Objekts

Jaunu darba vietu skaits 2021.gadā
salīdzinājumā ar 2013.gadu

SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””

5

SIA “Olimpiskais centrs Sigulda”

7

Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs

1

SIA “Rīgas rajona slimnīca”

8

Tramplīni

3
93

Siguldas Sporta komplekss
KOPĀ

8
32



Līdz 2020.gadam, veicot Siguldas sporta infrastruktūras būvniecības, paplašināšanas un
modernizācijas darbus, tiks nodrošināts darbs vietējiem komersantiem, kas ļaus saglabāt esošās darba
vietas.



Sigulda piesaistīs šobrīd ārpus Siguldas aizplūstošos naudas līdzekļus (t.sk. samaksa par Sporta
kompleksa izmantošanu gan no iedzīvotājiem, gan no sportistiem, kas trenējas BKT un sporta
kompleksus šobrīd apmeklē Rīgā, Valmierā vai pat Ventspilī).



Samazināsies Siguldas iedzīvotāju transporta izmaksas, braucot uz šobrīd tuvākajiem baseiniem 15-20
km attālumā no Siguldas.



Pilsētas tēls, sakārtota vide un ekonomiskā attīstība veicina jaunu iedzīvotāju piesaisti - cilvēki izvēlas
par savu dzīvesvietu tieši Siguldu, kā ari sekmē demogrāfiskos rādītājus – jau šobrīd Siguldā dzimstība
pārsniedz mirstību. Turklāt par spīti Latvijas kopējā iedzīvotāju skaita pastāvīgajam samazinājumam
kopš 1990.gada, Siguldas novada iedzīvotāju skaits šajā laika periodā ir pat nedaudz pieaudzis.

Sporta infrastruktūras izmantošanas iespējas, tai skaitā ar atlaidēm vai bez maksas


Vietējo skolu skolēniem tiks nodrošināta bezmaksas iekļūšana SSK un iespējas izmantot sporta
inventāru.



Vietējo iedzīvotāju ģimenēm būs iespēja pavadīt laiku SSK rekreācijas sektorā, apmeklējot pirtis un
baseinus.



Tiks saglabāta iespēja bez maksas izmantot Pilsētas kalna modernizēto infrastruktūru bērniem līdz 7
gadu vecumam vecāku pavadībā, sporta klubu sportistiem, olimpiešiem un Olimpisko spēļu laureātiem,
kas dzīvo Siguldas novadā, un Siguldas novadā dzīvojošajiem pensionāriem.



Tiks saglabāta iespēja bez maksas izmantot Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra paplašināto
infrastruktūru 1) vasarā (skrituļošanai) - visiem individuālajiem apmeklētājiem neatkarīgi no
dzīvesvietas, 2) ziemā - siguldiešiem, sporta klubu sportistiem, Siguldas mācību iestādēm.



Siguldas un apkārtējo novadu iedzīvotājiem būs pieejams plašais un kvalitatīvais RRS jaunās sporta
medicīnas un rehabilitācijas nodaļas pakalpojumu loks.

Kā būtiska sociālekonomiska izmaksa jāmin Siguldas sporta infrastruktūras objektu attīstīšanas
rezultātā radusies negatīvā ietekme uz vidi. Tas saistīts gan ar pieaugošu transporta izmantošanu, gan
vispārēju piesārņojumu, ko cilvēku klātbūtne atstāj uz vidi un kas izpaužas caur atkritumu rašanos.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, 2012.gadā Siguldā tika savāktas
144 tonnas bīstamo atkritumu37.
Atbilstoši Eurostat datiem, puse no visiem atkritumiem rodas mājsaimniecībās. 2010.gada laikā katrs
Latvijas iedzīvotājs bija radījis 331 kg atkritumu38. 30% no sadzīves atkritumu svara veido iepakojums39.

37
Valsts statistiskā pārskata "Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" kopsavilkums par 2012.gadu, pieejams
http://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Vide/Atkritumi/statistika/3A%20parskats_2012_12_07_2013(1).pdf
38
Eurostat dati, pieejami http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
39
http://www.zalais.lv/lv/iedzivotajiem/kapec-jaskiro-atkritumi/dati-un-fakti/
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Cilvēkdienu skaits sezonas laikā, ko Siguldas sporta infrastruktūras objektu
piesaistītie ārvalstnieki pavada Siguldā

2014

2017

2021

7 908

9 191

10 127

22

25

28

7.17

8.33

9.18

Atbilstošais cilvēku skaits gadā
Papildus radīto atkritumu daudzums (tonnas)

Pieņemot, ka arī turpmāk viena iedzīvotāja radītais atkritumu daudzums saglabāsies 2010.gada līmenī,
Siguldas sporta infrastruktūras objektu piesaistītie cilvēki palielinās slogu Siguldas atkritumu
apsaimniekošanas sistēmai par 7 – 9 tonnām atkritumu gadā.
Siguldā jau šobrīd ir attīstīta atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Atkritumu apsaimniekošanu organizē
vides apsaimniekošanas uzņēmums pašvaldības SIA „Jumis”, kas nozarē strādā kopš 1947.gada. PSIA
„Jumis” ietilpst „Eco Baltia grupā”, kas pēc apgrozījuma ir lielākā vides apsaimniekošanas uzņēmumu
grupa Baltijā, nodrošinot pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no savākšanas un šķirošanas, līdz
otrreizējai izejvielu loģistikai, vairumtirdzniecībai un izejvielu pārstrādei. Atkritumu šķirošanas konteineri ir
izvietoti vairāk nekā 30 vietās Siguldas pilsētas teritorijā40. 2014.gada sākumā PSIA „Jumis” Siguldas
pagasta „Zemdegās” atklāja pilsētā vienīgo šķirošanas laukumu 400 kvadrātmetru platībā.
Vērtējot kopumā, ir skaidri redzams, ka sociālekonomiskie ieguvumi no Siguldas sporta infrastruktūras
attīstīšanas ir daudz nozīmīgāki, nekā sociālekonomiskās izmaksas.

40

http://www.jumis.lv/lv/pakalpojumi/atkritumu-skirosana-1/atkritumu-skirosanas-vietas/
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Pielikums 1. Siguldas Sporta kompleksa telpu programma – specifikācija
Telpu
grupu Nr.

1.grupa

Telpas

Sporta spēļu zona
Galvenā zāle 22x42m

Minimālā
plānotā
telpu
platība
m2 (neto)
1 214

Telpu apraksts

Papildus prasības

924

1 futbola laukums 42x22m+
drošības zona. 1 basketbola
sacensību laukums (izmēriem ir
jāatbilst Latvijas Republikas
basketbola sacensību noteikumu
prasībām), 2 basketbola
treniņlaukumi (šķērsām). 1
volejbola sacensību laukums
(izmēriem ir jāatbilst Latvijas
Republikas volejbola sacensību
noteikumu prasībām), 2 volejbola
treniņlaukumi laukumi - 2
paralēli, laukuma izmērs 9x18m,
grieztu augstums min. 12 m, 7
badmintona laukumi; izmēri 13,4x6,1metrs; starp blakus
laukumiem jābūt vismaz 1.00 m 1.50 m attālumam, starp gala
līnijām un sienu 1.50 m - 2.00 m.
Zāli ar transformējamu
konstrukciju var sadalīt 2 daļās.

Paredzēt aprīkojuma stiprinājumus; telpā vienmērīgs un
pietiekams apgaismojums. Gaismas avotiem jābūt novietotiem
tā, lai tie netraucētu spēlētāju un tiesnešu redzamību. Pie logiem
iestrādāt dabīgā apgaismojuma aizsegšanas iespējas. Komandas
soliņu zonas un vietas sekretariātam, atbilstoši laukumu
izmantošanai un sporta veidu prasībām. Sporta zāles grīdas
segums - koka ar grīdas amortizāciju. Līnijas sporta spēļu
laukumiem atbilstoši katra sporta veida prasībām un
standartiem. Sporta spēļu aprīkojuma (stabu) ievietošanas
vietas viegli un droši nosedzamas. Sporta zāles grīdai ir jāatbilst
attiecīgo sporta veidu federāciju prasībām. Apskaņošanas
sistēma ar iespēju pieslēgt gan visam kompleksam, gan
atsevišķi Sporta spēļu zonai (SZ). Ir jāparedz tehniskā ieeja ar
divviru durvīm lielizmēra aprīkojuma piegādei zālei.

Tiesnešu un sekretariāta
vieta
Skatītāju tribīnes
Ģērbtuves

100
120

Tiesnešu un treneru WC

5

Noliktavas

35

30

Paredzētas 200 cilvēkiem
4 ģērbtuves ( katrā vietas 20
cilvēkiem) ar dušu un WC katrai
ģērbtuvei
Paredzēt dalītu WC un dušas
telpu
2 noliktavas

No ģērbtuvēm atsevišķa ieeja/izeja sporta zālē. Jāparedz dalīta
āra apģērbu un iekštelpu apģērbu zonas, kas nekrustojas.

Jāparedz plaukti u.c. nepieciešamais sporta inventāra
uzglabāšanas aprīkojuma izvietošana

2.grupa

Vieglatlētikas zona
6 skrejceļi

Tāllēkšanas sektors

3.grupa

1 325
1100

135

6 skrejceļi 100 metru garumā

Starta celiņš 45 metru garumā un
tāllēkšanas bedre

Noliktavas

30

2 noliktavas

Ģērbtuves

60

2 ģērbtuves ( katrā vietas 15
cilvēkiem) ar dušām - 2gb. un
WC - 1 gb. katrai ģērbtuvei

Baseina un rekreācijas
zona
Peldbaseins

Jāparedz 6 celiņi 100 m garumā, iezīmējot 30 un 60 m skrejceļa
zonu. Drošības zona 0.60 m katrā malā. Skrejceliņa platums un
segums atbilstoši starptautiskajiem vieglatlētikas standartiem.
Celiņa platums 1.22, IAAF sertificēts sintētiskais segums.
Skrejceliņu galā amortizējoša barjersiena.
Ieskrējiena celiņa garums min. 45 m, platums 1.22 m, bedres
izmēri 2.75 m x 8 m, bedre viegli pārsedzama. Smilšu bedrei
gumijotas malas, apkārt bedrei smilšu savākšanas zona.
Tāllēkšanas sektora ieskrējiena celiņš var būt apvienots ar
skrejceliņu sektoru.
Jāparedz plaukti u.c. nepieciešamais sporta inventāra
uzglabāšanas aprīkojuma izvietošana
Iespējams savienot ar 1.grupu.

1 395
550

Peldbaseins ar 4 celiņiem
25metru garumā

Peldbaseina platumam ir jābūt vismaz 8.40 m (katrs celiņa
platums vismaz 2 m, bet starp baseina malām un pirmo un
pēdējo peldceliņu ir jābūt ne mazāk kā 0.2 m).
Vēlamais peldbaseina dziļums startā ir ne mazāk kā 2.00 m , kas
turpinās vismaz 6 m garumā no starta vienmērīgi pāriet uz 1.35
m finišā.
Peldbaseins ar 4 celiņiem 25 m garumā (pēc laika kontroles
paneļu uzstādīšanas).
Peldbaseina garuma pieļaujamā tolerance ir + 0.030 m katrā
peldceliņā.
Peldbaseina gala sienām ir jābūt 90o leņķī attiecībā pret
horizontu un ar taisnām malām. To virsmām jābūt veidotām no
(vai pārklātām ar) cieta un neslidena (mitros apstākļos)
materiāla vismaz 0.8 m dziļumā no ūdens virsmas.
Peldceliņu viļņu slāpētājiem (nodalošajām joslām) jābūt
diametrā no 0.10 – 0.15 m.
Peldbaseina dziļajā galā un viena malējā celiņa visā garumā
paredzēt izvirzītu atpūtas malu; tai ir jābūt 1.2 m dziļumā no
ūdens virsmas un platumā 0.1 – 0.15 m.
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Peldbaseina starta platformām jābūt cietām un stabilām.
Platformas augstumam no ūdens virsmas ir jābūt no 0.5 līdz
0.75 m robežās. Platformas virsmai jābūt ne mazāk kā 0.5x0.5
m un pārklātai ar neslidenu materiālu. Maksimālais slīpuma
leņķis nedrīkst pārsniegt 10o
5 m attālumā no peldbaseina malām jābūt paredzētai vietai
pagriezienu indikatoru (karodziņu) uzstādīšanai 1.8 m augstumā
no ūdens virsmas visā peldbaseina platumā.
15 m attālumā no peldbaseina malas, kurā ir starta bloki, ir
vēlams uzstādīt false start virvi visa peldbaseina platumā. Tai ir
jābūt ne mazāk kā 1.2 m augstumā no ūdens virsmas un
aprīkotai ar ātru un efektīvu noņemšanas sistēmu.
LPF rīkoto sacensību nodrošināšanai un pilnvērtīgai peldbaseina
izmantošanai ir nepieciešams paredzēt mobilo elektroniskās
laika fiksēšanas sistēmas Ares ar Omega laika kontroles paneļu
un tam piederošo papildaprīkojumu pieslēguma vietām.
Pie baseina sienas ir jāparedz sienas dušas
Baseina malā paredzēt 50m2 atpūtas zonu
Ir jāparedz baseina apskaņošanas audio sistēma un laika un
temperatūras tablo
Paredzēt speciālo aprīkojumu un plānojumu funkcionāli
draudzīgu cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Rekreācijas zona

500

Bērnu baseins

50

Ģērbtuves

90

Inventāra telpa

30

Treneru / personāla telpa

15

Personāla WC

5

Paredzēt visu zonas pārraudzības telpu, kurā izvietota Baseina
uz rekreācijas zonas ūdensapgādes sistēmu, kā arī drošības un
vadības kontroles sistēma. Telpā jānodrošina neatkarīgu klimata
kontroli. Ir jāparedz papildus neatkarīga zonas apskaņošanas
audio sistēma.

2 ģērbtuves (katrā vietas 30
cilvēkiem); WC (2 gb uz 1
ģērbtuvi) un dušas(5gb uz 1
ģērbtuvi).

Bērnu baseins - 10mx5m. 0,8 m dziļākais un 0,6m seklākais
gals. Baseina malas paaugstināt asi.
Jāparedz dalīta āra apģērbu un iekštelpu apģērbu zonas, kas
nekrustojas.

Jāparedz plauktu u.c. nepieciešamais sporta inventāra
uzglabāšanas aprīkojuma izvietošana
Jāparedz plauktu u.c. nepieciešamais sporta inventāra
uzglabāšanas aprīkojuma izvietošana
Paredzēt dalītu WC un dušas
telpu
98

Medpunkts

4.grupa

15

Ūdens sagatavošanas telpa
Kafejnīca

40
100

Fitnesa un aerobikas
zona
Fitnesa un trenažieru zāle

630
400

8

Aerobikas zāle

5.grupa

150

Inventāra noliktava

12

Ģērbtuves

60

Palīgtelpas
4 administrācijas kabineti
Gaiteņi un kāpņutelpas

Paredzēt novietojumu ātrai un netraucētai ātrās palīdzības
piekļūšanai ar palīdzības sniegšanai nepieciešamā inventāra
izmantošanu
Savietota ar galveno ieejas
mezglu ar iespēju neatkarīgi no
ieejas mezgla - foajē apkalpot 3.
un 4.grupas telpu apmeklētājus.

Paredzēt iespēju izvietot ēkas 1
stāvā, vai 2 stāvā ievērtējot
konstruktīvā aprēķinā un tiešā
vieglatlētikas sektora tuvumā.
Paredzēt ar caurspīdīgām
konstrukcijām atdalāmu
smagatlētikas zonu min .30 m2 ar
tiešu piekļuvi vieglatlētikas zonai.

Paredzēt atbilstošu apgaismojumu, un pastiprinātu grīdas
konstrukciju smagatlētikas zonā. Paredzēt neatkarīgu klimata
kontroles sistēmu.

Starta estakādes trenažieris

Paredzēt vietu speciālo skrituļkamanu starta estakādes
trenažieri kamaniņbraucēju starta rāviena trenēšanai izmērs 3x
6m.Telpas augstumam jābūt min. 3.5m.

Vingrošanas (aerobikas) zāle ar
visu aprīkojumu – spoguļu sienu,
vingrošanas sienu un citu
vingrošanas inventāru.

Griestu augstums ne mazāk kā 3m. Izvērtēt iespēju ieplānot
vietu profesionālajam batutam, kur nepieciešamais griestu
augstums ir 9 m. Paredzēt neatkarīgu klimata kontroles sistēmu

2 ģērbtuves ( katrā vietas 15
cilvēkiem) ar dušām - 2gb. un
WC - 1 gb. katrai ģērbtuvei.
Papildus 1 gb. WC cilvēkiem ar
kustību traucējumiem.

Jāparedz plauktu u.c. nepieciešamais sporta inventāra
uzglabāšanas aprīkojuma izvietošana
Jāparedz dalīta āra apģērbu un iekštelpu apģērbu zonas, kas
nekrustojas.

670
60
300

Galvenais ieejas mezgls foajē
Garderobe

30

Prezentācijas - balvu zona

4

20

Savienots ar kafejnīcu.
Garderobe virsdrēbēm un mantu
glabātuve
Sporta sasniegumu un balvu prezentācijas vieta
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WC

30

Noliktavas

30

Apkopējas inventāra telpa

Stadiona tribīnes

6.grupa

3 gb vīriešu, 4 gb sieviešu un 1gb
cilvēkiem ar kustību
traucējumiem.
2gb noliktavas ar piekļuvi no ēkas
ārpuses

6

Pāreja

30

Skatītāju tribīnes - stacionāras,
paredzētas 200 cilvēkiem
Savienojums - slēgta pāreja

Velonovietne

60

Paredzēts 100 velosipēdiem

Saimniecības telpas

100

18

Siltummezgls

18

Apsardzes un servera telpa

15

KOPĀ ēkas plānotā
platība m2:

Segtas tribīnes ēkas ārpusē, funkcionāli sasaistot Sporta
kompleksu ar teritorijā esošo stadionu
Funkcionāls savienojums ar blakus esošo Siguldas pilsētas
vidusskolu
Segta, ēkas ārpusē iespējami tuvu galvenajam ieejas mezglam
un stadiona tribīnēm

151

Elektrosadales telpa

Citas telpas

Sporta stadiona un āra saimnieciskā inventāra novietošanai

Neatkarīga klimata kontroles sistēma

100
5 385

100

Pielikums 2. Latvijas sportistu panākumi starptautiskajās
bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensībās
Latvijas sportistu godalgotās vietas starptautiskajās bobsleja sacensībās41
Sacensību nosaukums

Ziemas Olimpiskās spēles

Eiropas čempionāts

Pasaules čempionāts

Pasaules junioru čempionāts

Sacensību norises vieta

Godalgotā(-s)
vieta(-s)
(zelts (I) / sudrabs
(II) / bronza(III)
I, III

Kalgari

1987/1988

Soči

2014

II

N/A

1986/1987

II

N/A

1989/1990

II, III

N/A

2002/2003

I

Čezāna

2008

I

Kēnigszē (Vācija)

2013

III

Iglsa

2014

II

Sanktmorica (Šveice)

2014

III

N/A

1988/1989

III

N/A

1993/1994

II

N/A

1999/2000

II

N/A

2001/2002

II

N/A

2003/2004

I, I

Leikplesida

2009

III

Iglsa

2013

II, III

Pasaules kausa sacensības

41

Gads

1986/1987

I

1989/1990

I, II, III, III

1991/1992

III

1992/1993

III

1993/1994

III

1994/1995

II

1997/1998

II, III

1999/2000

I, II, III

2000/2001

II, III

2002/2003

I, II, II, III

2003/2004

II

Parksitija (ASV)

2006

III

Leikplesida (ASV)

2006

II

Vinterberga (Vācija)

2007

III

Kēnigszē (Vācija)

2007

III

Čezāna (Itālija)

2008

I

Sanktmorica (Šveice)

2008

I

Vinterberga

2008

III

Informācijas avots: Latvijas bobsleja un skeletona federācija.

Kēnigszē

2009

III

Vistlera (Kanāda)

2009

I

Parksitija

2009

II

Parksitija

2009

II

Parksitija

2009

II

Sanktmorica

2011

I

Vinterberga

2011

III

Vinterberga

2011

III

Sanktmorica

2012

III

Vinterberga

2012

III

Kēnigszē

2013

II

Soči (Krievija)

2013

III

Soči

2013

I

Sanktmorica (Šveice)

2014

I

Iglsa

2014

I

Pasaules kausa kopvērtējums

2007/08

III

2008/09

II

2009/10

II

2012/2013

II, II, I

Latvijas sportistu godalgotās vietas starptautiskajās skeletona sacensībās42
Sacensību nosaukums

Ziemas Olimpiskās spēles

Pasaules čempionāts

Eiropas čempionāts

Pasaules kausa sacensības

42

Sacensību norises
vieta

Gads

Vankūvera

2010

Godalgotā(-s)
vieta(-s)
(zelts (I) / sudrabs (II) /
bronza(III)
II

Soči

2014

II

Kēnigszē

2011

I

Leikplesida

2012

I

Sanktmorica

2013

II

Kēnigszē

2007

III

Iglsa

2010

I

Vinterberga

2011

I

Altenberga

2012

I, II

Iglsa

2013

I, III

Vinterberga

2007

III

Kēnigszē

2008

III

Vinterberga

2008

I

Vinterberga

2008

III

Altenberga

2008

II

Iglsa

2008

III

Parksitija

2009

I

Leikplesida

2009

III

Informācijas avots: Latvijas bobsleja un skeletona federācija.
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Pasaules kausa
kopvērtējums

Čezāna

2009

II

Vinterberga

2009

I

Kēnigszē

2010

I

Sanktmorica

2010

III

Iglsa

2010

I

Kalgari

2010

I

Parksitija

2010

III

Leikplesida

2010

II

Iglsa

2011

I

Vinterberga

2011

I

Sanktmorica

2011

I

Čezāna

2011

I, II

Iglsa

2011

I, III

Laplaņa (Francija)

2011

I, II

Vinterberga

2011

I

Altenberga

2012

I, II

Sanktmorica

2012

I

Vistlera

2012

I

Kalgari

2012

I

Leikplesida

2012

I, II

Parksitija

2012

I

Vistlera

2012

II, III

Vinterberga

2012

I

Laplaņa

2012

I, III

Altenberga

2013

I

Kēnigszē

2013

I

Iglsa

2013

I, III

Soči

2013

I

Kalgari

2013

I

Parksitija

2013

II

Leikplesida

2013

III

Vinterberga

2014

I, II

Sanktmorica

2014

I, II

Sanktmorica

2014

I, II

Iglsa

2014

I, III

Kēnigszē

2014

I, II

2009/2010

I

2010/2011

I

2011/2012

I, III

2012/2013

I, II

2013/2014

I, II
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Latvijas sportistu godalgotās vietas starptautiskajās kamaniņu sporta sacensībās43
Sacensību nosaukums

Ziemas Olimpiskās spēles

Pasaules čempionāts

Junioru pasaules
čempionāts

Eiropas čempionāts

Challenge cup

Pasaules kausa sacensības

Sacensību norises
vieta

43

Godalgotā(-s)
vieta(-s)
(zelts (I) / sudrabs (II) /
bronza (III)
I, I, II, III

N/A

1964 – 2010

Soči

2014

III, III

Sigulda

2003

II, II

Nagano

2004

III

Leikplesida

2009

III

Čezāna

2011

III

Vistlera

2013

III

Sigulda

1993

III, III

Sigulda

1998

I, II

Vinterberga

2005

III

Čezāna

2007

III

Leikplesida

2008

III

Vinterberga

2006

III

Sigulda

2010

I

Sigulda

2014

II

N/A

2003

III

Altenberga

2007

III

N/A

2009/2010

III

Leikplesida

1992

III, III

Sigulda

1992

III

Sigulda

1999

III

Sigulda

2002

II

Lillehammere

2003

III

Kalgari

2004

II

Sigulda

2004

II

Sigulda

2005

III

Nagano

2006

III

Kalgari

2007

II

Sigulda

2007

II

Sigulda

2008

II

Sigulda

2011

III

Paramonovo

2011

III

Sigulda

2012

III

Soči

2013

III

Sigulda

2014

II

1981/1982

I

1982/1983

II

Pasaules kausa
kopvērtējums
Junioru pasaules kauss

Gads

Sigulda

2009

II, III

Lillehammere

2012

II, III

Altenberga

2013

III

Informācijas avots: Latvijas kamaniņu sporta federācija.
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Junioru pasaules kausa
kopvērtējums

Vinterberga

2013

I

Lillehammere

2013

I

Sigulda

2014

II, II, II, III, III

Kēnigszē

2014

I

Oberhofa

2014

III

2010/2011

I

2011/2012

I

2009/2010

III
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Pielikums 3. Bobsleja
shematisks attēlojums

un

kamaniņu

trases

„Sigulda”
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