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Ievads
Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2012.- 2017.
gadam uzraudzības ziņojums tiek izstrādāts, pamatojoties uz Siguldas novada Sporta
un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju 2012.- 2017. gadam, kas apstiprināta 2012. gada
16. maija (prot. Nr.9, 2.§), (turpmāk tekstā – Stratēģija), kas nosaka, trīs gadus pēc
stratēģijas apstiprināšanas Sporta pārvaldei jāveic Stratēģijas īstenošanas novērtēšana
un pārskatīšana, apkopojot informāciju par ieviestajiem projektiem, izpildītajiem
uzdevumiem un to īstenošanas statusu.
Ziņojuma iecere ir:
1) izvērtēt Stratēģijas Rīcības plānā paredzēto aktivitāšu izpildi, izanalizēt
Stratēģijā noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu, ņemot vērā noteiktos
indikatorus
2) noteikt svarīgākos sporta nozares attīstības aspektus turpmākajām rīcībām
un aktualizēt Stratēģijas Rīcības plānu, nosakot rīcības un aktivitātes, kas
jāveic atlikušajā Stratēģijas darbības periodā.
Ziņojums nepretendē uz visaptverošu sporta nozares analīzi un iezīmē
svarīgākos attīstības jautājumus. Uzraudzības sistēmas uzdevums ir nodrošināt
sekmīgu Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2012. – 2017.
gadam īstenošanu, kontroli un analīzi.

1. Stratēģijas mērķi un uzdevumi
Lai attīstītu Siguldu kā starptautiskas un nacionālas nozīmes ziemas sporta
centru 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, tika noteikti trīs mērķi:
1. Attīstīta sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra.
2. Attīstīts Siguldas novada bērnu un jauniešu sports.
3. Sporta aktivitāšu daudzveidības un kvalitātes paaugstināšana.
Mērķu sasniegšanai tika noteikti sekojoši uzdevumu un apakšuzdevumi (iekavās
norādīta uzdevuma atbilstība Siguldas novada Attīstības programmas 2011.2017.gadam rīcībām).
1. Attīstīt jaunas sporta bāzes Siguldas novadā un pilnveidot esošo sporta
infrastruktūru.
1.1. Multifunkcionālā sporta centra izveidošana (R59, R126, R139).
1.2. Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” (BKT) attīstības
veicināšana (R61, R126, R139).
1.3. Sporta būvju attīstība pie izglītības iestādēm (R15).
1.4. Siguldas Sporta skolas infrastruktūras attīstīšana (R60).
1.5. Āra sporta un aktīvas atpūtas infrastruktūras veidošana (R62, R64,
R65, R95, R109, R126, R138,139).
1.6. Sporta infrastruktūras attīstības projektu veicināšana (R92, R93).
2. Pilnveidot un attīstīt bērnu un jauniešu sporta aktivitātes Siguldas novadā.

2.1. Siguldas Sporta skolas darbības attīstīšana (R5, R7, R60).
2.2. Pilnveidot vispārizglītojošo skolu sporta aktivitātes (R2, R3, R7,
R10).
2.3. Bērnu un jauniešu sporta darba veicināšana un atbalstīšana sporta
klubos, biedrībās (R6, R7, R58).
2.4. Aktivizēt ar sportu saistītu nodarbību norisi pirmskolas izglītības
iestādēs (R2, R3, R10).
2.5.Veicināt sporta treneru piesaistīšanu un motivēšanu (R5, R6, R7,
R60).
2.6. Siguldas novada izglītības iestāžu sporta materiāltehniskā
nodrošinājuma pilnveidošana (R13).
3. Sporta aktivitāšu popularizēšana un atbalstīšana.
3.1. Tradicionālu un jaunu starptautiska, nacionāla un vietēja mēroga
sporta sacensību organizēšana dažādām mērķgrupām (R63).
3.2. Sekmēt augsto sasniegumu sporta atbalstu. (R58, R74).
3.3. Izveidot Siguldas novada sportistu slavas skvēru (R87).
3.4. Veicināt sporta un aktīva dzīvesveida publicitāti, informācijas
apmaiņu un sadarbību Siguldas novadā (R72, R73).
3.5. Veicināt veterānu sporta attīstību Siguldas novadā (R58, R63).
3.6. Veicināt sporta cilvēkiem ar invaliditāti attīstību Siguldas novadā
(R9, R58, R63, R84).
3.7. Statistikas datu apkopošana par sporta organizācijām un
pasākumiem Siguldas novadā (R 72, R73).

2. Stratēģijas īstenošanas izvērtējums
2.1.Rīcības plāna izpilde
Stratēģijas Rīcības plānā tika noteiktas 64 rīcības (skat. Pielikumu Nr.1), kas
sadalītas atbilstoši noteiktajiem Stratēģijas uzdevumiem un apakšuzdevumiem, no
kurām:
18 ir izpildītas:
- Bobsleja un kamaniņu trases rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde;
- Bobsleja un kamaniņu trases rekonstrukcija;
- Siguldas 1. pamatskolas sporta laukuma būvniecība;
- Sporta laukuma pie Allažu pamatskolas rekonstrukcija;
- Siguldas Sporta skolas sporta zāles grīdas nomaiņa;
- Siguldas Sporta skolas siltināšana;
- Āra sporta un aktīvās atpūtas centra izveide Laurenčos;
- Skeitparka rekonstrukcija;
- Āra sporta aprīkojuma laukuma izveidošana Raiņa parkā;
- Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Morē;
- Veloceliņš gar Pulkveža Brieža ielu – ir nodrošināta droša pārvietošanās;
- Veloceliņš līdz sporta un aktīvās atpūtas centram – ir nodrošināta droša
pārvietošanās;
- Depo sporta laukuma labiekārtošana;
- MTB trašu tīkla izveidošana;

-

Atjaunoti tenisa korti;
Jaunas profesionālās ievirzes sportā programmas ieviešana Siguldas Sporta
skolā - distanču slēpošana;
Izstrādāta Siguldas Sporta skolas pedagogu motivācijas sistēma;
Siguldas sporta mājaslapas izveide.

2 ir procesā – Siguldas Sporta kompleksa tehniskā projekta izstrāde un būvniecība;
1 daļēji izpildīts - veloceliņš gar Rūdolfa Blaumaņa ielu – ir nodrošināta droša
pārvietošanās posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz dzelzceļam;
34 rīcības notiek pastāvīgi;
1 rīcība ir uzsākta - kalnu slēpošanas un snovborda trašu attīstības veicināšana – ir
izstrādāta koncepcija “Siguldas – Latvijas Olimpiskais ziemas sporta cents”;
8 rīcības nav īstenotas, kas skaidrojams ar kādu no sekojošiem argumentiem:
- Rīcībai noteikts vēlāks īstenošanas termiņš;
- Rīcības īstenošana vairs nav tik aktuāla, kā tas bija izstrādājot Stratēģiju,
līdz ar to finansējums tiek novirzīts citu rīcību izpildei;
- Rīcības īstenošana nav atkarīga tikai no Siguldas novada Domes darbībām,
bet no citu institūciju lēmumiem un darbībām;
- Nav bijis finansējums attiecīgās rīcības realizēšanai, tai skaitā ES fondu
līdzekļi.
Neīstenotās rīcības:
- Sporta laukuma pie Siguldas pilsētas vidusskolas pilnveidošana;
- Sporta laukuma pie Mores pamatskolas izveidošana;
- Siguldas Sporta skolas ieejas mezgla izveidošana;
- Veloceliņš gar Siguldas Sporta skolu;
- Mākslīgā slidotavas (ledus halles) izveide;
- Sportistu slavas skvēra tehniskās dokumentācijas sagatavošana;
- Sportistu slavas skvēra izveide.
2.2. Rezultatīvo rādītāju analīze
Uzraudzības ziņojumā tiek analizēti šādi rādītāji, kas minēti kā indikatori
Stratēģijas mērķu un uzdevumu īstenošanai:
1. Sporta un aktīvās atpūtas objektu izveidošana, rekonstrukcija vai renovēšana;
2. Sporta skolas audzēkņu skaits;
3. Sporta klubos iesaistīto bērnu un jauniešu skaits;
4. Valsts, starptautiska un vietēja mēroga sporta pasākumi;
5. Sporta organizāciju skaits.
Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra
Siguldas novada sporta nozares attīstība visaugstāk novērtējama sporta un
aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstības aspektā. Laika periodā no 2012. – 2015.
gadam ir uzbūvēti, rekonstruēti, renovēti, labiekārtoti kopumā 13 sporta un aktīvās
atpūtas infrastruktūras objekti.
Siguldas novada pašvaldība ir aktīvi strādājusi tieši Sporta nozares attīstības
veicināšanā, piesaistot un ieguldot savu finansējumu lielu sporta objektu būvniecībai
un rekonstrukcijai, tādos kā Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs, Siguldas 1.
pamatskolas sporta laukums, Allažu sporta laukums, veloceliņu tīkla paplašināšana,

Siguldas Sporta skolas siltināšana un grīdas nomaiņa, kā arī vairāku mazo brīvpieejas
sporta un aktīvās atpūtas laukumu izveidošana Siguldas novadā.
Nozīmīgu ieguldījumu sporta nozares attīstībā Siguldas novadā ir devusi SIA
“Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””, īstenojot trases rekonstrukcijas projektu.
Liels darbs ieguldīts Siguldas Sporta kompleksa izveidei, piesaistot valsts
finansējumu un organizējot projektēšanas un būvniecības iepirkumu procedūras, kas ir
laikietilpīgi procesi. Uz Stratēģijas uzraudzības zinājuma izstrādes brīdi ir parakstīti
līgumi par Siguldas Sporta kompleksa projektēšanu un būvniecību. Līgumi paredz, ka
Siguldas Sporta komplekss tiek uzbūvēts 11 mēnešu laikā pēc projektēšanas un
būvniecības līgumu parakstīšanas.
Rīcības plānā noteikto un veikto pašvaldības investīciju apjoms sporta un
aktīva dzīvesveida infrastruktūras attīstībai sastāda 2 629 773 EUR, kas ietver
1 775 638 EUR pašvaldības finansējumu, 823 168 EUR ES fondu finansējumu (3
projekti) un 40 967 EUR valsts finansējumu.
Bērnu un jauniešu sports
Laika periodā no 2011. gada līdz 2015.gadam ievērojami pieaudzis Siguldas
novada izglītības iestāžu un biedrību audzēkņu kopējais skaits, kuri nodarbojas kādā
profesionālās ievirzes sportā un/vai interešu izglītības sportā programmas apguvē.
Bērniem un jauniešiem iespēja nodarboties ar sportu papildus vispārizglītojošam
mācību procesam Siguldas novadā ir 28 vietās (izglītības iestādēs, biedrībās), 21
sporta veidā, kā arī VFS un sporta spēļu nodarbībās.
Organizācijas veids
Siguldas Sporta skola:
Profesionālā ievirze
VFS
Citas izglītības iestādes
(t.sk. MSĢ)
Biedrības/nodibinājumi
KOPĀ

2011

2012

2013

2014

228
69
298

251
91
232

351
946

343
917

303
91
272
(t.sk.MSĢ20)
353
1019

332
73
247
(t.sk.MSĢ21)
456
1108

2012. gadā bija 8 biedrības, kuras īstenoja licencētu interešu izglītības
programmas sportā bērniem un jauniešiem, savukārt 2015. gadā 13 biedrības par 14
interešu izglītības programmu realizēšanu sportā bērniem un jauniešiem.
Arvien lielāku nozīmi bērnu un jauniešu sportā ieņem Siguldas Sporta skola
un biedrības, kuras īsteno interešu izglītības programmas sportā. Ar katru gadu
turpina pieaugt Siguldas Sporta skolas audzēkņu skaits profesionālās ievirzes
izglītības programmās un biedrībās, kuras īsteno licencētas interešu izglītības
programmas sportā bērniem un jauniešiem, bet samazinājies ir audzēkņu skaits ar
sportu saistītās interešu izglītības nodarbībās Siguldas novada vispārējās izglītības
iestādēs.
Lai sekmētu sporta stundu skaita palielināšanos vispārējā izglītības procesā,
2014. gadā Siguldas pilsētas vidusskolā tika atvērta pirmā Sporta klase, kura
pastiprināti nodarbosies ar sportu līdz 6. klasei. Savukārt ar 2015./2016. mācību gadu
Laurenču sākumskola iesaistīsies Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa
klase”.
Līdz ar to, ņemot vērā Siguldas Sporta skolu audzēkņu skaita pieaugumu un
atsevišķu sporta interešu izglītības pulciņu audzēkņu skaita pieaugumu biedrībās un

nodibinājumos, arī kopējais sporta aktivitātēs iesaistīto bērnu un jauniešu skaits ir
palielinājies par 15 %.
Bērnu un jauniešu sporta nodrošināšanas izdevumi tiek iekļauti attiecīgās
iestādes budžetā, kā arī, atbilstoši 2013.gada 20.novembra nolikumam “Par
finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas
novadā” ik gadu tiek piešķirts papildus finansējums bērnu un jauniešu mācību-treniņu
procesa nodrošināšanai, uz kuru var pretendēt gan izglītības iestādes, gan biedrības.
Laika posmā no 2012. -2015. gadam šim mērķim kopā ar atbalstu augsto sasniegumu
sportam tika novirzīti 222 627 EUR.
Sporta pasākumi
Siguldā tiek organizēti dažādi starptautiska un nacionāla mēroga sporta
pasākumi. Katru gadu gadā Siguldā notiek ap 200 dažāda mēroga sporta pasākumi.
2014.gadā nav būtiski mainījies dažāda mēroga sporta pasākumu skaits. Ir neliels
palielinājums vietēja mēroga sporta pasākumos, sakarā ar Siguldas Sporta un aktīvās
atpūtas centra izveidošanu, bet tas būtiski neietekmē kopējo sporta pasākumu skaitu.
Pārsvarā notiek vietēja mēroga pasākumi (ap 85 % no kopējā skaita), bet valsts uz
starptautiska mēroga pasākumi ir ilglaicīgāki (2-7 dienas) un ar lielāku finanšu
resursu ieguldījumu.
Pašreizējais sporta pasākumu skaits ir sasniedzis optimālo, un arī turpmāk
būtiskas izmaiņas nav plānotas.
Ņemot vērā, ka sporta pasākumu organizatori pārsvarā ir citas organizācijas
nevis pašvaldība vai tās iestādes, kā arī to, ka ne visas organizācijas sniedz
informāciju par sporta pasākumiem, pasākumu un to dalībnieku skaitliskais
uzskaitījums nav precīzs, bet tikai aptuvens, balstīts uz Sporta pārvaldē esošo
informāciju un ikmēnešu kalendārajiem plāniem. Līdz ar to pašvaldība nevar
nodrošināt precīzu šādu statistikas datu uzskaiti. Ik mēnesi Siguldā notiek 15 – 20
dažādi sporta pasākumi.
Ik gadu, plānojot katra nākamā gada budžetu, tiek izvērtēti tie pasākumi, kas
saņēmuši pašvaldības finansējumu un, pamatojoties uz pasākumu izvērtējumu un
saņemtajiem priekšlikumiem par jauniem pasākumiem, tiek plānots nākamā gada
sporta pasākumu budžets. Tās organizācijas, kas nesniedz informāciju par viņu
organizētajiem sporta pasākumiem, nesaņem finansējumu no pašvaldības. Lai
piešķirtu pašvaldības finansējumu konkrētam pasākumam, pašvaldības rīcībā ir jābūt
pilnvērtīgai informācijai par to.
Sporta pasākumu organizēšanas un atbalsta izdevumi tiek plānoti atsevišķā
budžeta sadaļā un, atbilstoši 2013. gada 20. novembra nolikumam “Par finansējuma
piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” ik
gadu tiek piešķirts finansējums plānoto pasākumu organizēšanai un atbalstam. Laika
posmā no 2012. -2015. gadam šim mērķim kopā ar atbalstu augsto sasniegumu
sportam tika novirzīti 288 492 EUR.
Sporta organizācijas
Stratēģijas īstenošanā ir iesaistītas dažādas Latvijas sporta un ar sportu
saistītas institūcijas, tai skaitā Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK), Izglītības un
zinātnes ministrija (IZM), sporta veidu federācijas. Pēc LOK iniciatīvas un ar tās
daļēju finansējumu 2015. gadā Siguldas novadā notika Latvijas III Ziemas Olimpiāde.
LOK iniciē sporta pasākumus bērniem un jauniešiem, kas notiek arī Siguldas novadā,
piemēram Olimpiskā diena, projekts “Sporto visa klase”, kurā 2015./2016.m.g.
iesaistās arī Laurenču sākumskola. LOK, sadarbībā ar pašvaldībām, organizē Latvijas

Jaunatnes olimpiādes, kas viennozīmīgi dod ieguldījumu pašvaldības bērnu un
jauniešu sporta attīstībā un veicināšanā un sekmē Stratēģijas 2. mērķa (Attīstīts
Siguldas novada bērnu un jauniešu sports) sasniegšanu, īstenojot 2.2. apakšuzdevumu
- pilnveidot vispārizglītojošo skolu sporta aktivitātes.
Siguldas novada pašvaldība, pateicoties IZM izsludinātajam projektu
konkursam, 2014. gadā ieguva IZM finansējumu 5485,00 EUR apmērā sporta
inventāra iegādei divām Siguldas novada izglītības iestādēm – Siguldas Valsts
ģimnāzijai un Laurenču sākumskolai. 2015. gadā IZM piešķīra finansējumu 860,00
EUR apmērā sporta inventāra iegādei Siguldas Sporta skolai. Piesaistītais IZM
finansējums veicina izglītības iestāžu sporta materiālās bāzes pilnveidošanu un sekmē
Stratēģijas 2. mērķa (Attīstīts Siguldas novada bērnu un jauniešu sports) sasniegšanu,
īstenojot 2.6. apakšuzdevumu - Siguldas novada izglītības iestāžu sporta
materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveidošana.
Sporta veidu federācijas Stratēģijas īstenošanā iesaistās caur starptautiska
mēroga sporta sacensību organizēšanu, īpaši to var attiecināt uz Bobsleja un kamaniņu
trases sporta veidu federācijām. Ik gadu Siguldā notiek Pasaules kausa posmi
kamaniņu sportā. 2014. gadā notika divi Eiropas čempionāti kamaniņu sportā –
jauniešiem un junioriem. 2015. gadā notika Pasaules čempionāts kamaniņu sportā
pieaugušajiem. Latvijas Slēpošanas savienība ik gadu rīko sacensības Siguldas kalnu
slēpošanas trasēs, tai skaitā starptautiskas. 2015. gadā pirmo reizi Siguldā notika
Baltijas kausa posms kalnu slēpošanā, kuram ir piešķirts FIS statuss. Ikviens šāds
starptautisks notikums Siguldai dod gan publicitāti, gan ekonomisko ieguvumu, jo
sacensību dalībnieki izmanto Siguldas infrastruktūru un pakalpojumus un sekmē
Stratēģijas 3. mērķa (Sporta aktivitāšu daudzveidības un kvalitātes paaugstināšana)
sasniegšanu, īstenojot 3.1. apakšuzdevumu - tradicionālu un jaunu starptautiska,
nacionāla un vietēja mēroga sporta sacensību organizēšana dažādām mērķgrupām.
Sporta organizācijas Siguldas novadā, kuras aktīvi realizē sporta aktivitātes,
var iedalīt sporta bāžu apsaimniekotājos un sporta biedrībās/nodibinājumos. Sporta
bāžu apsaimniekotāji ir gan pašvaldība, gan pašvaldības iestādes, gan uzņēmēji. Šīs
organizācijas ne tikai veic saimniecisko darbību un apsaimnieko konkrētu sporta bāzi,
bet arī organizē sporta pasākumus. Savukārt biedrības un nodibinājumi vienkopus
pulcē ar vienotām interesēm saistītas personas, kas gan kopīgi nodarbojas ar sportu un
fiziskām aktivitātēm, gan arī organizē sporta pasākumus. Siguldas novada pašvaldības
sporta pārvalde ir struktūrvienība, kas apsaimnieko 5 brīvpieejas sporta laukumus
Siguldā, organizē sporta un aktīva dzīvesveida veicinošus pasākumus, ka arī
nodrošina administratīvo funkciju un veicina sadarbību starp visām iesaistītajās
organizācijām, sekmējot Stratēģijas uzdevumu īstenošanu un mērķu sasniegšanu.
Pateicoties jauna sporta objekta būvniecībai un pamesto sporta objektu
renovācijai Siguldas novadā, laika periodā no 2012.-2015. gadam ir palielinājies
sporta bāžu skaits. Nākuši klāt ir Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs un Tenisa
korti.
Siguldas novadā ir reģistrēti un darbojas 32 sporta klubi/biedrības, kas ir par 4
organizācijām vairāk nekā 2011. gadā. Izvērtējot sporta organizāciju aktivitāti, var
secināt, ka aktīvas ir 25 organizācijas. Pamatojoties uz to, ka biedrības apvieno kādu
konkrētu personu grupu, piemēram konkrēts sporta veids, sporta biedrību skaita
pieaugums apliecina, ka ar sportu ikdienā nodarbojas arvien vairāk iedzīvotāji, kas
nozīmē ne tikai personu aktīvu un veselīga dzīvesveida veicināšanu un īstenošanu, bet
arī dažādu sportisku aktivitāšu organizēšanu un sporta popularizēšanu sabiedrībai
kopumā. Abi minētie aspekti ir sekmējuši Stratēģijas 3. mērķa (Sporta aktivitāšu
daudzveidības un kvalitātes paaugstināšana) sasniegšanu, īstenojot 3.1.

apakšuzdevumu - tradicionālu un jaunu starptautiska, nacionāla un vietēja mēroga
sporta sacensību organizēšana dažādām mērķgrupām un 3.4. apakšuzdevumu veicināt sporta un aktīva dzīvesveida publicitāti, informācijas apmaiņu un sadarbību
Siguldas novadā.
2.3. Secinājumi
Izvērtējot Rīcības plāna izpildi kopumā, var secināt, ka 87,5 % plānoto rīcību
ir izpildītas, ir procesā vai tiek īstenotas pastāvīgi. Rīcības plāna izvērtējums ir
apskatāms Pielikumā Nr.1.
Lai izvērtētu mērķauditorijas viedokli par Stratēģijas īstenošanas gaitu, tika
veikta aptauja Siguldas novada pašvaldības iestāžu, sporta nevalstisko organizāciju un
iedzīvotāju vidū. Kopumā aptaujā piedalījās 92 respondenti. Ar aptaujas rezultātiem
var iepazīties pielikumā “Aptauja “Par Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas
2012.-2017. gadam īstenošanas gaitu””.
Kopumā Stratēģijas īstenošanas gaita tiek vērtēta pozitīvi. Visaugstāk
novērtētie uzdevumi:
1. Starptautiska un nacionāla mēroga sporta sacensību norise (5,9 punkti no 7);
2. Vietēja mēroga sporta un aktīva dzīvesveida veicinošo pasākumu norise (5,67
punkti no 7),
3. Sporta un aktīva dzīvesveida popularizēšana (5,64 punkti no 7).
Viszemāk tika novērtēti sekojoši uzdevumi:
1. Sporta cilvēkiem ar invaliditāti veicināšana (4,58 punkti no 7);
2. Veterānu sporta veicināšana (4,75 punkti no 7);
3. Siguldas Sporta skolas attīstība (4,86 punkti no 7).
Aptauja paredzēja iesniegt arī priekšlikumus, kam nākotnē būtu jāpievērš
lielāka uzmanība, attīstot sporta nozari Siguldas novadā. Kopumā tika iesniegts 51
priekšlikums. Kā vienu no vairāk izteiktajiem priekšlikumiem var minēt tādu sporta
un aktīva dzīvesveida pasākumu organizēšanu, kas būtu vairāk vērsts uz vispārēju
veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošanu, iesaistot fiziskās
aktivitātēs tos iedzīvotājus, kuri līdz šim nav tik aktīvi nodarbojušies ar sportu. Tāpat
vairākkārt tiek izteikts, ka jāturpina attīstīt ziemas sporta veidi un to infrastruktūra, kā
arī bērnu un jauniešu sports.
Gan Rīcību plāna izvērtējums, gan veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka
plānotie pašvaldības budžeta līdzekļi ir izmantoti racionāli un veicina Stratēģijā
izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

3. Aktualizētais Rīcību plāns
Ņemot vērā 2014. – 2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu
finansējuma piesaistes prognozes un pašvaldības darba analīzi, ir veiktas izmaiņas
Rīcību plāna rīcībās, izņemot ārā rīcības, kas ir veiktas, precizējot rīcības, kas
jāturpina un izvirzot jaunas rīcības, nemainot Stratēģijā izvirzītos mērķus un galvenos
uzdevumus.
Galvenās izmaiņas Rīcības plānā saistās bērnu un jauniešu sporta jomu.
Aktualizētajā Rīcības plānā ir izņemtas ikgadējās rīcības, kas tika noteiktas, lai
īstenotu uzdevumu, kas ir saistīts ar Siguldas Sporta skolas attīstību un Siguldas
novada bērnu un jauniešu sporta pilnveidošanu, to vietā nosakot 2 citas rīcības:

2. Uzdevums: Pilnveidot un attīstīt bērnu un jauniešu sporta aktivitātes Siguldas
novadā.
2.1. Apakšuzdevums: Siguldas Sporta skolas darbības attīstīšana.
Rīcība:
2.1.1. Siguldas Sporta skolas attīstības plāna/darbības programmas
izstrāde, saskaņā ar Siguldas novada Izglītības stratēģiju.
2.2. Apakšuzdevums: Pilnveidot Siguldas novada izglītības iestāžu un sporta biedrību
sporta aktivitātes.
Rīcība:
2.2.1. Siguldas novada bērnu un jauniešu sporta stratēģijas izstrāde,
saskaņā ar Siguldas novada Izglītības stratēģiju.
Lai turpinātu īstenotās pastāvīgās rīcības Siguldas Sporta skolas attīstībai un
Siguldas novada bērnu un jauniešu sporta pilnveidošanai, ir paredzēts tās iekļaut
Siguldas Sporta skolas attīstības plānā/darbības programmā un Siguldas novada
bērnu un jauniešu sporta stratēģijā, kuru izstrādes nepieciešamība tiek noteikta
saskaņā arī ar Siguldas novada Izglītības stratēģiju. Šādu dokumentu izstrāde dos
konkrētāku un padziļinātāku ieskatu attiecīgās jomas/institūcijas darbībā, izvirzīs
attiecīgās jomas/institūcijas mērķus un uzdevumus, kā arī noteiks konkrētas rīcības
un atbildīgos šo uzdevumu izpildei, kā rezultātā pārskatāmāk sekmēs Stratēģijas 2.
mērķa (Attīstīts Siguldas novada bērnu un jauniešu sports) sasniegšanu.
Aktualizētais Stratēģijas Rīcības plāns 2015. – 2017. gadam apskatāms
Uzraudzības ziņojuma Pielikumā Nr.2, kas jāaktualizē 2016. gadā.

Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2012.-2017.gadam
Uzraudzības ziņojuma Pielikums Nr.1
Rīcību plāna 2012. – 2017. gadam izvērtējums.
Uzdevumi
(Atbilstība Siguldas novada Attīstības
programmai 2011. – 2017.)

Rīcī
bas
Nr.

Rīcības

Atbildīgie
izpildītāji

Rīcību termiņi un izpilde

Plānotais

Izpilde

Ieguldītie
resursi

1. Attīstīt jaunas sporta bāzes
Siguldas novadā un pilnveidot esošo
sporta infrastruktūru
1.1. Multifunkcionālā sporta centra
izveidošana (R59, R126, R139)
1.1.1. Sporta kompleksa tehniskā
projekta izstrāde

SND

2014

SND

2015

1.1.2. Sporta kompleksa būvniecība

Procesā.
Projektēšana
2015.gadā
Procesā.
Būvniecība
2015.-2016.gadā

1.2. Bobsleja un kamaniņu trases
„Sigulda” (BKT) attīstības veicināšana
(R61, R126, R139)
1.2.1. BKT rekonstrukcijas tehniskā
projekta izstrāde

BKT

2013

Izpildīts.

IZM
finansējums

1.2.2. BKT rekonstrukcija

BKT

2014

Izpildīts.
Jāturpina BKT
attīstība

IZM
finansējums

1.3. Sporta būvju attīstība pie izglītības
iestādēm (R15)
1.3.1. Sporta laukuma pie Siguldas 1.

560 536,27

pamatskolas izveidošana
1.3.2. Sporta laukuma pie Siguldas
pilsētas vidusskolas
pilnveidošana A. Kronvalda ielā

SND

2013

Izpildīts

2017

Pēc Siguldas
Sporta
kompleksa
būvniecības
Tiek meklēts ES
fondu
finansējums
Izpildīts.
Jāturpina
pilnveidot

SND

1.3.3. Sporta laukuma pie Mores
pamatskolas izveidošana

SND

2015

1.3.4. Sporta laukuma pie Allažu
pamatskolas attīstīšana

SND

2015

1.3.5. Sporta angāra/zāles izveidošana
Laurenčos

SND

2015

Tiek meklēts ES
fondu
finansējums

1.4.1. Siguldas Sporta skolas zāles
grīdas nomaiņa
1.4.2. Siguldas Sporta skolas

SND

2014

Izpildīts.

SND

2015

Izpildīts.

EUR

52 932,18
LVL
(75 315,71
EUR), tai
skaitā
ES fin.90%
47 638,96
LVL
(67 784,13
EUR),
Pašvaldības
līdzfinansēj
ums 10%
5293,22
LVL
(7531,57
EUR)

1.4. Siguldas Sporta skolas
infrastruktūras attīstīšana (R60)
68 590,00
EUR
11 118,00

siltināšana

EUR

1.4.3. Siguldas Sporta skolas ieejas
mezgla izveidošana

SND

1.5.1. Āra sporta un aktīvās atpūtas
centra izveidošana Laurenčos

SND, NVO

2014

1.5. Āra sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūras veidošana (R62, R64,
R65, R95, R109, R126, R138,139)

1.5.2. Kalnu slēpošanas un snovborda
trašu attīstības veicināšana

SND, OC,
Privātais
sektors, NVO

2015

Izpildīts.
Jāturpina
attīstība

Pastāvī
gi

Uzsākts.
Izstrādāta
attīstības
koncepcija
“Sigulda –
Latvijas
Olimpiskais
ziemas sporta

1 161 857
EUR,
tai skaitā
uz projektu
attiecināmās
izmaksas
819333,60
EUR, kas
ietver
ES fin. 90%
737400,24
EUR,
Pašvaldības
fin. 5%
40966,68
EUR un
Valsts fin.
5%
40966,68
EUR.
9 642 EUR

1.5.3. Skeitparka rekonstrukcija

1.5.4. Āra sporta aprīkojuma laukumu
izveidošana Raiņa parkā
1.5.5. Aktīvās atpūtas laukuma
izveidošana Morē

SND

2012

SND

2013

NVO, SND

2012

centrs”.
Jāturpina tās
īstenošana
Izpildīts.
Jāturpina uzturēt
kārtībā

Izpildīts.
Jāturpina Raiņa
parka attīstība
Izpildīts.
Īstenotājs
biedrība

17 080,00
LVL
(24 302,65
EUR), tai
skaitā
ES fin.
12 639,00
LVL
(17 983,68
EUR),
Pašvaldības
līdzfinansēj
ums
4441,00
LVL
(6318,69
EUR)
16 502,00
EUR
13850,00
LVL
(19706,77
EUR) tai
skaitā ES
fin.12 456
LVL
(17 736,10
EUR)
pašvaldības
līdzfinansēj
ums 10 %

1385,00
LVL
(1970,68
EUR)
1.5.6. Veloceliņu tīkla paplašināšana
1.5.6.1.Veloceliņš gar Sporta
skolu
1.5.6.2. Veloceliņš gar
Blaumaņa ielu

1.5.6.3. Veloceliņš gar Pulkveža
Brieža ielu
1.5.6.4. Veloceliņš līdz Siguldas
Sporta un aktīvās atpūtas
centram Laurenčos

SND, Latvijas
Valsts ceļi
Latvijas Valsts
ceļi,
pašvaldība
Pašvaldība

Pašvaldība

2014

2013

2012

Pašvaldība

2013

SND

2015

1.5.8. MTB trašu tīkla izveidošana

SND, NVO,
GNP

2013

1.5.9. Mākslīgās slidotavas (ledus
halles) izveide

Privātais
sektors, NVO,
SND

1.5.7. Depo sporta laukuma
labiekārtošana

Daļēji izpildīts.
Ir nodrošināta
droša
pārvietošanās
posmā no
Pulkveža Brieža
ielas līdz
dzelzceļam
Izpildīts.
Ir nodrošināta
droša
pārvietošanās
Izpildīts.
Ir nodrošināta
droša
pārvietošanās
Izpildīts.
Jāturpina
pilnveidot
Izpildīts.
Jāturpina
pilnveidot
Tiek meklēts
investors/ ES
fondu

105 969,52
EUR

451 541,11
EUR

154 325,81
EUR

700 EUR

4200 EUR

1.5.1
0.

Tenisa kortu attīstība

finansējums
Atjaunoti un tiek
uzturēti esošie
tenisa korti

Privātais
sektors, NVO,
SND

Privātā
iniciatīva

1.6. Sporta infrastruktūras attīstības
projektu veicināšana (R92, R93)
1.6.1. Finansējuma piešķiršana sporta
infrastruktūras objektu attīstībai
atbilstoši izstrādātajiem
dokumentiem

Pastāvī
gi

Notiek.
Piešķirts
līdzfinansējums
3 biedrībām ar
sportu saistītu
LEADER
projektu
realizēšanai

Pašvaldības
līdzfinansēj
ums
4815 EUR

Pastāvī
gi

Notiek.
Programmas
īstenošanā ir
iesaistīti 52
dalībnieki

Pastāvī
gi

Notiek.

2014

1
Distanču

Mērķdotācij
a interešu
izglītībai
4318 EUR
2014./2015.
m.g.
Izglītības
iestādes
budžets un
Valsts
mērķdotācij
as
4 000 EUR

SND

2. Pilnveidot un attīstīt bērnu un
jauniešu sporta aktivitātes Siguldas
novadā
2.1. Siguldas Sporta skolas darbības
attīstīšana (R5, R7, R60)
2.1.1. VFS interešu izglītības
programmu realizēšana

2.1.2. Esošo profesionālās ievirzes
sportā apmācības programmu
paplašināšana

2.1.3. Jaunu profesionālās ievirzes
sportā apmācības programmu

SSS

SSS

ieviešana.

slēpošana

SND, SSS

2.2. Pilnveidot vispārizglītojošo skolu
sporta aktivitātes (R2, R3, R7, R10)
2.2.1. Sekmēt trīs sporta mācību
stundu nedēļā ieviešanu Siguldas
novada vispārizglītojošās skolu
pamatskolu klasēs

2.2.2. Regulāri veikt sporta mācību
stundu hospitāciju
2.2.3. Ik gadu organizēt skolu iekšējos
sporta pasākumus
2.2.4. Attīstīt Skolu sporta metodiskās
apvienības darbību
2.2.4.1. Organizēt sporta
speciālistu izglītošanas,
profesionālās darbības
pilnveidošanas un pieredzes
apmaiņas pasākumus

Pastāvī
gi
Skolas

Skolas
Skolas

Pastāvī
gi
Pastāvī
gi

Pastāvī
gi
SSS

Notiek.
Ir labi piemēri
Laurenču
sākumskolā,
Siguldas pilsētas
vidusskolā,
Allažu
pamatskolā,
Siguldas
1.pamatskolā.
Siguldas pilsētas
vidusskolā 2014.
gadā tika atvērta
Sporta klase, kas
ar sportu
nodarbojas katru
dienu.
Notiek.

Izglītības
iestāžu
budžeti

Notiek.
Atbilstoši skolas
kalendārajiem
plāniem

Izglītības
iestāžu
budžeti

Notiek.
Ne retāk kā reizi
pusgadā ar
pieaicinātu
speciālistu
dalību

Siguldas
Sporta
skolas
budžets

2.2.4.2. Organizēt starpskolu
sacensības.

SSS, skolas

Pastāvī
gi

2.2.5. Īstenot sporta interešu izglītības
programmas Siguldas novada
vispārizglītojošās skolās

Skolas

Pastāvī
gi

2.2.6. Reizi gadā veikt bērnu un
jauniešu stājas u.c. medicīnisko
un fizisko rādītāju novērtējumu

SSS, skolas

Pastāvī
gi

2.2.7. Veikt bērnu un jauniešu un viņu
vecāku izglītojošo darbu par
veselīgu dzīvesveidu

SND, SSS,
skolas

Pastāvī
gi

Notiek.
Atbilstoši
kalendārajam
plānam
Notiek

Siguldas
Sporta
skolas
budžets
Izglītības
iestādes
budžets un
Valsts
mērķdotācij
as

Notiek.
Ar sporta ārstu
atzinumu sporta
klases un SSS
audzēkņi
Notiek.
Sanāksmes,
semināri,
tikšanās ar
personībām
sportā, e-klase
un mājas lapa

2.3. Bērnu un jauniešu sporta darba
veicināšana un atbalstīšana sporta
klubos, biedrībās un citās organizācijās
(R6, R7, R58)
2.3.1. Piešķirt ikgadēju finansējumu
Siguldas novada prioritāro
sporta veidu bērnu un jauniešu
treniņprocesa nodrošināšanai
atbilstoši izstrādātajiem
dokumentiem.
2.3.2. Sporta klubiem, biedrībām veikt
interešu izglītības programmu

Pastāvī
gi

Notiek.
Atbilstoši
apstiprinātajiem
dokumentiem

Pastāvī
gi

Notiek.
Uz 2015. gadu

SND

2012-2015
222 627
EUR (kopā
ar atbalstu
augsto
sasniegumu
sportam)

licencēšanu atbilstoši
izstrādātajiem dokumentiem

NVO, SND

2.3.3. Veicināt ar sportu saistītas
izglītības attīstību Laurenčos

SND, IZM,
NVO

licenci
saņēmušas 13
biedrības par 14
interešu
izglītības
programmu
realizēšanu
sportā bērniem
un jauniešiem
SND piedāvātais
sporta
internātsistēmas
modelis IZM
netika atbalstīts.
Laurenču
sākumskola
padziļināti
īsteno
apmācības
programmas
sportā,
pastiprināti
apgūstot
distanču
slēpošanu.
2015./2016.m.
g. skola
iesaistīsies LOK
projektā “Sporto
visa klase”.

Izglītības
iestādes
budžets

2.4. Aktivizēt ar sportu saistītu
nodarbību norisi pirmskolas izglītības
iestādēs (R2, R3, R10)
2.4.1. Valsts izstrādāto vadlīniju
sportam pirmskolās īstenošana

Pastāvī
gi

Notiek.
Atbilstoši valsts

Izglītības
iestāžu

visās Siguldas novada
pirmskolas izglītības iestādēs
2.4.2. VFS interešu izglītības
programmu realizēšana PII

PII
SSS, PII

Pastāvī
gi

2.4.3. Organizēt sporta pasākumus

PII

Pastāvī
gi

2.5.1. Motivācijas sistēmas
izveidošana sporta pedagogiem

SSS

2012

2.5.2. Motivācijas sistēmas īstenošana
sporta pedagogiem

SSS

Pastāvī
gi

standarta
prasībām
Notiek.
PII “Pīlādzītis”
2014./2015.mācī
bu gadā 22
audzēkņi
Notiek.

budžeti
Izglītības
iestādes
budžets
Izglītības
iestādes
budžets

2.5. Veicināt sporta treneru piesaistīšanu
un motivēšanu (R5, R6, R7, R60)
Izpildīts.
Atbilstoši skolas
iekšējai
dokumentācija
Notiek.
Atbilstoši
budžeta
plānam

Izglītības
iestādes
budžets

2.6. Siguldas novada izglītības iestāžu
sporta materiāltehniskā nodrošinājuma
pilnveidošana (R13)
2.6.1. Ik gadu piešķirt finansējumu
izglītības iestāžu sporta
materiāltehniskās bāzes
pilnveidošanai
3. Sporta aktivitāšu popularizēšana
un atbalstīšana.
3.1. Tradicionālu un jaunu starptautiska,
nacionāla un vietēja mēroga sporta
sacensību organizēšana dažādām
mērķgrupām (R63)

SND, izglītības
iestādes

Pastāvī
gi

Notiek.

4200,00
EUR gadā.

3.1.1. Veicināt starptautisku un
nacionālas nozīmes sporta
sacensību norisi Siguldas novadā
3.1.2. Atbalstīt sporta organizācijas
sporta pasākumu organizēšanā,
piešķirot finansējumu atbilstoši
izstrādātajiem dokumentiem.
3.1.3. Publisku sporta pasākumu
organizēšana atbilstoši LR
normatīvajiem aktiem.
3.1.4. Sporta aktivitāšu kā sporta
publicitātes un iedzīvotāju aktīva
dzīvesveida veicināšanas
pasākumu organizēšana

SND, LOK,
federācijas,
NVO, u.c.
SND

Sporta
pasākumu
organizatori
SND, LOK,
federācijas,
NVO, u.c.

Pastāvī
gi

Notiek.

Pastāvī
gi

Notiek.
Atbilstoši
apstiprinātajiem
dokumentiem.
Notiek.

Pastāvī
gi
Pastāvī
gi

Notiek.

Pastāvī
gi

Notiek.
Atbilstoši
apstiprinātajiem
dokumentiem.

Pastāvī
gi

Notiek.
Atbilstoši
apstiprinātajiem
dokumentiem.

2014

Tiek izvērtētas
potenciālās

20122015.g.
288 492
EUR

3.2. Sekmēt augstu sasniegumu sporta
atbalstu. (R58, R74)
3.2.1. Piešķirt ikgadēju finansējumu
Siguldas novada prioritāro
sporta veidu sportistu
treniņprocesa nodrošināšanai
atbilstoši izstrādātajiem
dokumentiem
3.2.2. Piešķirt finansējumu par
augstiem sasniegumiem sportā
atbilstoši izstrādātajiem
dokumentiem

SND

SND

2012-2015
222 627
EUR (kopā
ar atbalstu
bērnu un
jauniešu
sportam)
Atbilstoši
ikgadējiem
sasniegumie
m:
2015.gadā
46 208 EUR

3.3. Izveidot Siguldas novada sportistu
slavas skvēru (R87).
3.3.1. Sportistu slavas skvēra tehniskās
dokumentācijas sagatavošana

SND

.

vietas. Kā viens
no variantiem
pie jaunā
Siguldas Sporta
kompleksa
3.3.2. Sportistu slavas skvēra izveide

SND

2015

3.4.1. Siguldas sporta mājas lapas
izveidošana

SND

2012

SND, Sporta
pasākumu
organizatori

Pastāvī
gi

3.4. Veicināt sporta un aktīva
dzīvesveida publicitāti, informācijas
apmaiņu un sadarbību Siguldas novadā
(R72, R73)

3.4.2. Siguldas novada sporta
pasākumu popularizēšana masu
medijos
3.4.3. Regulāra sporta lapaspuses
izdošana Siguldas novada ziņās

Izpildīts.
Nepieciešams
pārstrukturizēt
Notiek.

Notiek.

SND

Pastāvī
gi

3.5.1. Siguldas novada veterānu
dalības veicināšana Latvijas
kompleksajās sporta sacensībās

SND

Pastāvī
gi

3.5.2. Siguldas novada veterānu
atbalstīšana dalībai Eiropas un
pasaules veterānu čempionātos

SND

Pastāvī
gi

3.5.3. Sporta pasākumu organizēšana
veterāniem un/vai sporta
pasākumos iekļaut arī veterānu
grupas

Sporta
pasākumu
organizatori

Notiek.
Nepieciešams
izstrādāt kārtību,
kā tiek atbalstīts
veterānu sports.
Notiek
Atbilstoši
apstiprinātajiem
dokumentiem.
Notiek.

3.5. Veicināt veterānu sporta attīstību
Siguldas novadā (R58, R63)

Pastāvī
gi

3.6. Veicināt sporta cilvēkiem ar
invaliditāti attīstību Siguldas novadā
(R9, R58, R63, R84)
3.6.1. Cilvēku ar invaliditāti
atbalstīšana dalībai sporta
pasākumos

3.6.2. Sporta pasākumu organizēšana
cilvēkiem ar invaliditāti un/vai
iekļaušana sporta pasākumos

SND

Sporta
pasākumu
organizatori

Pastāvī
gi

Pastāvī
gi

Notiek.
.
Nepieciešams
izstrādāt kārtību,
kā tiek atbalstīts
sports cilvēkiem
ar invaliditāti
Notiek.

3.7. Statistikas datu apkopošana par
sporta organizācijām un pasākumiem
Siguldas novadā (R 72, R73).
3.7.1. Sporta un ar sportu saistītām
organizācijām un iestādēm ik
gadu iesniegt Siguldas novada
pašvaldībai statistikas datu
aptaujas anketu.
3.7.2. Sporta nozares statistikas datu
ikgadēja apkopošana

Sporta
organizācijas,
iestādes
SND

Pastāvī
gi

Notiek.
Ne visi iesniedz

Pastāvī
gi

Notiek.

Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2012.-2017.gadam
Uzraudzības ziņojuma Pielikums Nr.2
Aktualizētais Rīcību plāns 2015. – 2017. gadam.
Uzdevumi
(Atbilstība Siguldas novada Attīstības
programmai 2011. – 2017.)

Rīcī
bas
Nr.

Rīcības

Atbildīgie
izpildītāji

Rīcību
termiņi

Kopējais
plānotais
finansējums
EUR

Finansējuma
avoti

8 299 900

SND, IZM

500 000

SND, IZM

1. Attīstīt jaunas sporta bāzes
Siguldas novadā un pilnveidot esošo
sporta infrastruktūru
1.1. Multifunkcionālā sporta centra
izveidošana (R59, R126, R139)
1.1.1. Sporta kompleksa tehniskā
projekta izstrāde un būvniecība
1.1.2. Sporta kompleksa aprīkojuma
iegāde

SND

2016

SND

2016

1.2.1. BKT attīstības atbilstoši
attīstības koncepcijai “Sigulda –
Latvijas Olimpiskais ziemas
sporta centrs” 2014.-2020.gadam

BKT

2017

867 952

IZM, ES
fondi

P/A “Siguldas

2017

40 000

SND, ES

1.2. Bobsleja un kamaniņu trases
„Sigulda” (BKT) attīstības veicināšana
(R61, R126, R139)

1.3. Sporta būvju attīstība pie izglītības
iestādēm (R15)
1.3.1. Siguldas pilsētas stadiona

renovācija
1.3.2. Sporta angāra/zāles būvniecība
pie Laurenču sākumskolas
1.3.3. Sporta angāra rekonstrukcijai pie
izglītības iestādēm Krišjāņa
Barona ielā
1.3.4. Sporta laukuma pie Mores
pamatskolas izveidošana

Attīstības
aģentūra”
SND

fondi
2017

800 000

SND, IZM,
ES fondi
SND, ES
fondi

2017

60 000

ES fondi,
SND

SND

SND

1.4. Siguldas Sporta skolas
infrastruktūras attīstīšana (R60)
1.4.1. Siguldas Sporta skolas ģērbtuvju
un labierīcību sanitāro mezglu
nomaiņa un uzlabošana.
Ūdensvada kapitālais remonts.
1.4.2. Siguldas Sporta skolas
ugunsdrošības signalizācijas
sistēmas uzstādīšana
1.4.3. Siguldas Sporta skolas ieejas
.
mezgla izveidošana,
piebraucamā ceļa uzlabošana un
stāvvietas izveidošana

SND

2016

SND

SND

2015

SND

SND

2017

SND. ES
fondi

1.5.1. Siguldas Sporta un aktīvās
atpūtas centra attīstība atbilstoši
attīstības koncepcijai “Sigulda –
Latvijas Olimpiskais ziemas

P/A “Siguldas
Attīstības
aģentūra”

1.5. Āra sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūras veidošana (R62, R64,
R65, R95, R109, R126, R138,139)
2019

483 000

SND, ES
fondi

sporta centrs” 2014.-2020.g.
1.5.2. Olimpiskā centra “Sigulda”
kalnu slēpošanas un snovborda
trašu attīstība atbilstoši attīstības
koncepcijai “Sigulda – Latvijas
Olimpiskais ziemas sporta
centrs” 2014.-2020.g.
1.5.3. Mazā skeitparka rekonstrukcija
1.5.4. Āra sporta un aktīvās atpūtas
laukumu pilnveidošana Raiņa
parkā
1.5.5. Āra trenažieru uzstādīšana Morē
1.5.6. Veloceliņu/joslu tīkla
paplašināšana
1.5.7. Depo sporta laukuma
pilnveidošana
1.5.8. MTB trašu tīkla attīstība

1.5.9. Mākslīgās slidotavas izveide

SIA
“Olimpiskais
centrs
“Sigulda””

2019

1 227 000

SND, OCS,
ES fondi

SND
SND

2015
2017

4840,00

SND
SND

SND
SND, Latvijas
Valsts ceļi

2015
2017

4746,00

SND

2017

P/A “Siguldas
Attīstības
aģentūra”,
Dabas
pārvalde
Privātais
sektors, NVO,
SND

2017

SND
Valsts ceļi,
SND, ES
fondi
SND, ES
fondi
SND, ES
fondi, Dabas
pārvalde

60 000

Privāts
finansējums,
ES fondi

1.6. Sporta infrastruktūras attīstības
projektu veicināšana (R92, R93)
1.6.1. Finansējuma piešķiršana sporta
infrastruktūras objektu attīstībai

Atbilstoši
izstrādātajai

atbilstoši izstrādātajiem
dokumentiem
1.6.2. Tramplīnlēkšanas centra idejas
attīstībai nepieciešamo pētījumu
veikšana (inženierģeodēziskās
un vēja plūsmu izpētes),
atbilstoši attīstības koncepcijai
“Sigulda – Latvijas Olimpiskais
ziemas sporta centrs” 2014.2020.g.

SND, NVO

Pastāvīgi

2.1.1. Siguldas Sporta skolas
attīstības/darbības programmas
izstrāde, saskaņā ar Izglītības
stratēģiju

SSS

2015

2.2.1. Siguldas novada bērnu un
jauniešu sporta stratēģijas
izstrāde, saskaņā ar Izglītības
stratēģiju

SSS

2015

SND

2. Pilnveidot un attīstīt bērnu un
jauniešu sporta aktivitātes Siguldas
novadā
2.1. Siguldas Sporta skolas darbības
attīstīšana (R5, R7, R60)

2.2. Pilnveidot Siguldas novada
izglītības iestāžu un sporta biedrību
sporta aktivitātes (R2, R3, R7, R10)

2.3. Bērnu un jauniešu sporta darba
veicināšana un atbalstīšana sporta
klubos, biedrībās un citās organizācijās

kārtībai

SND, NVO

100 000

ES fondi,
Valsts

(R6, R7, R58)
2.3.1. Piešķirt ikgadēju finansējumu
Siguldas novada prioritāro
sporta veidu bērnu un jauniešu
treniņprocesa nodrošināšanai un
dalībai sacensībās, atbilstoši
izstrādātajiem dokumentiem.
2.3.2. Siguldas Ziemas sporta
akadēmijas izveide
2.3.3. Sporta veidu Reģionālā attīstības
centra (sporta internāta) izveide
Siguldā

SND

Pastāvīgi

Atbilstoši
nolikumam

SND, NVO

2016

17 145

IZM, SND

2017

SND

SND
IZM, SND

2.6. Siguldas novada izglītības iestāžu
sporta materiāltehniskā nodrošinājuma
pilnveidošana (R13)
2.6.1. Piešķirt finansējumu izglītības
iestāžu sporta materiāltehniskās
bāzes pilnveidošanai

Pastāvīgi

4200,00 gadā

SND, IZM

Pastāvīgi

Atbilstoši
ikgadējam
pasākumu
plānam

SND, IZM,
sporta
federācijas
u.c.

SND, izglītības
iestādes

3. Sporta aktivitāšu popularizēšana
un atbalstīšana.
3.1. Tradicionālu un jaunu starptautiska,
nacionāla un vietēja mēroga sporta
sacensību organizēšana dažādām
mērķgrupām (R63)
3.1.1. Veicināt starptautisku un
SND, LOK,
nacionālas nozīmes sporta
federācijas,
sacensību norisi Siguldas novadā NVO, u.c.

3.1.2. Atbalstīt sporta organizācijas
sporta pasākumu organizēšanā,
piešķirot finansējumu atbilstoši
izstrādātajiem dokumentiem.
3.1.3. Sporta aktivitāšu kā sporta
publicitātes un iedzīvotāju aktīva
un veselīga dzīvesveida
veicināšanas pasākumu
organizēšana

SND

Pastāvīgi

Pastāvīgi
SND, LOK,
federācijas,
NVO, u.c.

Atbilstoši
nolikumam
un pasākumu
plānam
Atbilstoši
ikgadējam
pasākumu
plānam

SND

SND, NVO,
federācijas,
u.c.

3.2. Sekmēt augstu sasniegumu sporta
atbalstu. (R58, R74)
3.2.1. Piešķirt ikgadēju finansējumu
Siguldas novada prioritāro
sporta veidu sportistu
treniņprocesa nodrošināšanai
atbilstoši izstrādātajiem
dokumentiem
3.2.2. Piešķirt finansējumu par
augstiem sasniegumiem sportā
atbilstoši izstrādātajiem
dokumentiem

Pastāvīgi

Atbilstoši
nolikumam

SND

Pastāvīgi

Atbilstoši
nolikumam

SND

SND

SND

3.3. Izveidot Siguldas novada sportistu
slavas skvēru (R87).
3.3.1. Sportistu slavas skvēra/sienas
izveide
3.4. Veicināt sporta un aktīva
dzīvesveida publicitāti, informācijas
apmaiņu un sadarbību Siguldas novadā
(R72, R73)

2017
SND

ES fondi,
SND

3.4.1. Siguldas novada sporta
pasākumu popularizēšana
pašvaldības masu medijos
3.4.2. Regulāra sporta lapaspuses
izdošana Siguldas novada ziņās

SND, Sporta
pasākumu
organizatori
SND

Pastāvīgi

SND

Pastāvīgi

SND

Pastāvīgi Atbilstoši
izstrādātajai
kārtībai

SND

Pastāvīgi Atbilstoši
nolikumam

SND

3.5. Veicināt veterānu sporta attīstību
Siguldas novadā (R58, R63)
3.5.1. Siguldas novada veterānu
dalības veicināšana Latvijas
kompleksajās sporta sacensībās,
atbilstoši izstrādātajai kārtībai.
3.5.2. Siguldas novada veterānu
atbalstīšana dalībai Eiropas un
Pasaules veterānu čempionātos,
atbilstoši izstrādātajiem
dokumentiem.
3.5.3. Sporta pasākumu organizēšana
veterāniem un/vai sporta
pasākumos iekļaut arī veterānu
grupas.

SND

SND

Sporta
pasākumu
organizatori

Pastāvīgi Atbilstoši
ikgadējam
pasākumu
plānam

SND, NVO,
federācijas

Pastāvīgi

Atbilstoši
izstrādātajai
kārtībai

SND

Pastāvīgi

Atbilstoši
ikgadējam

3.6. Veicināt sporta cilvēkiem ar
invaliditāti attīstību Siguldas novadā
(R9, R58, R63, R84)
3.6.1. Cilvēku ar invaliditāti
atbalstīšana dalībai sporta
pasākumos, atbilstoši
izstrādātajai kārtībai.
3.6.2. Sporta pasākumu organizēšana
cilvēkiem ar invaliditāti un/vai

SND

Pasākumu
organizatori

SND, NVO

iekļaušana sporta pasākumos

pasākumu
plānam

