UZDEVUMS:
Izvirzīt 3 prioritāros uzdevumus un prezentēt tos pārējiem, pamatojot to nozīmīgumu vietējai
sabiedrībai, pašvaldībai, reģionam, Latvijas valstij!

Atbildēt uz jautājumiem:
Kādas mērķgrupas būs tiešie labuma guvēji?
Kā vislabāk ieceri realizēt?
Kādas ir kompetentās jeb atbildīgās institūcijas?
Kādā laika periodā ieceri iespējams īstenot?
1. PRIORITĀTE: 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.
2. PRIORITĀTE: 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.
3. PRIORITĀTE: 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.

4. PRIORITĀTE: 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.
5. PRIORITĀTE: 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.

