Vidēja termiņa prioritātes un sasniedzamie rezultāti
Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas 2015.-2022.gadam izstrādes darba grupa
izvirzīja šādas Bauskas novada sporta nozares prioritātes:
PRIORITĀRAIS VIRZIENS: Tautas sports, aktīvā atpūta un veselīgs dzīvesveids –
sports visiem, t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti.
Mērķis: nodrošināt un veicināt pēc iespējas vairāk novada iedzīvotāju aktīvu un
veselīgu dzīvesveidu, kā arī sociālo iekļaušanu.
Ieguldījumi: Visiem iedzīvotājiem pieejama infrastruktūra, treniņi un pasākumi.
Rezultāts: augsts to iedzīvotāju procentuālais skaits, kas nodarbojas ar sporta aktivitātēm
vairākas reizes nedēļā. Veicināts veselīgs dzīvesveids, uzlabojusies iedzīvotāju emocionālā
un fiziskā pašsajūta. Organizētas aktivitātes, kas ir pieejamas ikvienam, kas sniedz pozitīvās
emocijas un palielina izpratni par fizisko aktivitāšu nepieciešamību ikdienā.
IZVIRZĪTĀS PRIORITĀTES:
 Iespējami lielākās daļas novada iedzīvotājiem dot iespēju iesaistīties sev
piemērotās, fiziskajai un garīgajai veselībai atbilstošās sporta aktivitātēs, t.sk.
nodrošinot atbilstošu infrastruktūru, pieejamu jebkuram iedzīvotājam,
pasākumus (atjaunot un uzlabot esošos un izbūvēt jaunus āra sporta laukumus);
 Nodrošināt paaudžu ieinteresētību aktīvajā dzīvesveidā, veicinot ģimeņu sporta
aktivitātes. Organizēt masu velobraucienus, laivošanas, ģimeņu sporta dienas,
invalīdu sporta svētkus;
 Iedzīvotāju izglītošana par fizisko aktivitāšu nozīmi veselības nostiprināšanu un
uzlabošanu: instruktori, veselības speciālisti, veselības veicināšanas koordinators
īstenot projektus līdzekļu un speciālistu piesaistei).
PRIORITĀRAIS VIRZIENS: Bērnu un jauniešu sports (vispārizglītojošās skolās,
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, PII iestādēs).
Mērķis: nodrošināt un veicināt veselīgas un sportiskas jaunās paaudzes attīstību.
Ieguldījumi: Visiem bērniem un jauniešiem pieejama infrastruktūra, treniņi un pasākumi.
Rezultāts: augsts to bērnu un jauniešu procentuālais skaits, kuri vairākas reizes nedēļā
nodarbojas ar sportu, aktīvo atpūtu. Radītas iespējas katram bērnam un jaunietim apgūt
nepieciešamās sporta pamatiemaņas, piemērojot fizisko aktivitāšu veidus atbilstoši viņa
fiziskajai sagatavotībai un interesēm. Ir radīti apstākļi bērnu un jauniešu fizisko spēju
pilnveidē.
IZVIRZĪTĀS PRIORITĀTES:
 Ieviest novada vispārizglītojošās iestādēs kustību aktivitāšu stundu (ieteicams dabā)
visām klasēm pakāpeniski no 1.-6.klasei, pēc tam 7.-9,klasei;
 Radīt sistēmu, kuras rezultātā būtu iespēja pirmsskolas vecuma bērniem
nodarboties vispārējās fiziskās sagatavotības grupās;
 Sabiedrības izglītošana, sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšana, sportot
prieks!
Bērni → Ģimene → Sabiedrība
Plānojot kārtējo budžetu – jāparedz līdzekļi un nepieciešams vienots redzējumus izglītības
attīstībā:
Novada deputāti → Izglītības nodaļa → Izglītības iestādes → Pedagogi → Sporta pedagogi
→ Ģimenes ārsti!

PRIORITĀRAIS VIRZIENS: Augstu sasniegumu sports - labāko treneru piesaiste,
darbs ar talantīgākajiem sportistiem, starptautiska mēroga sacensības utt.
Mērķis: novada sportisti sasniedz augstus panākumus valsts un starptautiskajā līmenī.
Ieguldījumi: augstu sasniegumu sportam piemērota infrastruktūra, treniņi un
metodoloģiskais, finansiālais, zinātniskais, medicīniskais atbalsts prioritāros sporta veidos.
Rezultāts: augsti Bauskas novada pārstāvju sasniegumi sporta sacensībās. Radītas iespējas
izcilu sasniegumu sportistiem pilnībā attīstīt viņu sportiskās un cilvēciskās spējas,
nodrošinātas iespējas trenēties un iegūt izglītību sporta meistarības paaugstināšanas nolūkos.
IZVIRZĪTĀS PRIORITĀTES:
 Sporta būve (sadarbība ar sporta veidu federācijām);
 Kvalificēti treneri (palīdzības sniegšana speciālistiem (darbiniekiem) uz darba
tiesisko attiecību laiku, konkurētspējīgs atalgojums);
 Izaudzināt un rast iespēju turpināt trenēties Bauskas novadā (atbalstīt sporta skolas
audzēkņus).
PRIORITĀRAIS VIRZIENS: Liela mēroga sporta pasākumi – pasākumi veselīga/aktīva
dzīvesveida veicināšanai, atbalsts uzņēmējdarbībai (velobraucieni, maratoni,
piedzīvojumu sacensības, utt.).
Mērķis: lielu sporta notikumu piesaiste novadam, sporta ekonomikas attīstība.
Ieguldījumi: liela mēroga sporta infrastruktūra, pasākumu loģistika un mārketings.
Rezultāts: Bauskas novadā notiek nozīmīgi, valstī un plašākā reģionā atpazīstami sporta
pasākumi. Novadam tiek piesaistīti jauni ar sportu un aktīvo atpūtu saistīti uzņēmumi.
IZVIRZĪTĀS PRIORITĀTES:
 Florbols;
 Vieglatlētika;
 Mūsas trase (Kā atgriezt starptautiskā apritē?)
Šiem sporta veidiem ir jāizveido tradicionāli pasākumi, kas notiek Bauskā.
PRIORITĀRAIS VIRZIENS: Augstu sasniegumu sporta un tautas sporta/veselīga
dzīvesveida infrastruktūra. Mērķis: jaunu sporta aktivitātēm paredzētu ēku
būvniecība un esošās infrastruktūras attīstīšana.
Ieguldījumi: Sporta infrastruktūras būvniecība un atjaunošana.
Rezultāti: Attīstīta infrastruktūra, kura veicina sabiedrības interesi un iesaisti veselīga
dzīvesveida aktivitātēs. Izbūvētas jaunas sporta aktivitātēm paredzētas ēkas, līdz ar to
paplašinātas sporta pakalpojumu iespējas un piedāvājums.
IZVIRZĪTĀS PRIORITĀTES:
 Bauskas pilsētas daudzfunkcionālā sporta centra (baseina) Salātu ielā 5A, Bauskā
būvniecība;
 Sporta halles un Bauskas sporta skolas administratīvās ēkas Pilskalna ielā 26,
Bauskā būvniecība;
 Esošo sporta būvju un komplekso sporta laukumu uzturēšana un rekonstrukcija.
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