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IEVADS
Lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu sporta nozares attīstību, atbilstoši Bauskas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012.-2030.gadam, aktualizētu sporta nozares vidējā
termiņa prioritātes un uzdevumus to īstenošanai, kā arī izstrādātu detalizētu rīcības plānu, kas
ietver konkrētu pasākumu kopumu sporta jomas attīstībai un sadarbības veicināšanai starp sporta
dzīvē iesaistītajām institūcijām novadā, reģionā, Latvijā un ārvalstīs, tiek uzsākta Bauskas
novada sporta attīstības stratēģijas izstrāde 2016.-2022.gadam.
Pilsētās un novados ir būtiski attīstīt sportu un aktīvu dzīvesveidu, lai sasniegtu šādus
mērķus: veicināt bērnu un jauniešu fizisko attīstību, veicināt iedzīvotāju veselīgu un aktīvu
dzīvesveidu, radot alternatīvas brīvā laika pavadīšanai; veicināt pilsētas un novada atpazīstamību
Latvijas un pasaules mērogā, sekmējot augtu sasniegumu sporta izaugsmi; veicināt novada
uzņēmējdarbības attīstību, sekmējot sporta un aktīvā tūrisma attīstību. Lai attīstība būtu
pamatota, balstīta uz esošo situāciju, tendencēm un „Bauskas novada attīstības programmu
2012.-2018.gadam”, kā arī līdzsvaroti saistīta ar citu nozaru attīstību (izglītība, kultūra, tūrisms,
vide), tiek izstrādāta “Sporta attīstības stratēģiju 2016.-2022.gadam.”
“Sporta attīstības stratēģijas 2016.-2022.gadam” izstrādes mērķis ir izvērtēt un apkopot visus
ar sportu un aktīvu dzīvesveidu saistītos aspektus “Bauskas novada attīstības programmā 2012.2018. gadam”, apkopot esošo situāciju sporta nozarē, noteikt prioritātes, attīstības mērķus un
uzdevumus Bauskas novadā. Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas esošās situācijas aprakstā ir
izmantota pašvaldības rīcībā esošā informācija, organizāciju sniegtā informācija, iedzīvotāju
aptaujas, fokusgrupu interviju, diskusiju un darba grupu rezultāti. Papildus tika rīkoti 3 semināri
(08.09.2015, 20.10.2015 un 01.12.2015). Semināros piedalījās Bauskas novada sporta klubu,
administrācijas, novada domes, izglītības iestāžu un ar sporta nozari saistītu organizāciju
pārstāvji un citi interesenti. Darba grupas tika organizētas ar mērķi panākt vienotu izpratni par
esošajām attīstības tendencēm un nākotnes redzējumu, veikt novada sporta nozares stipro un vājo
pušu, iespēju un draudu analīzi, noteikt sporta un aktīvās atpūtas vīziju, prioritātes, mērķus un
uzdevumus. Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija izstrādāta atbilstoši VARAM
Metodiskajiem ieteikumiem attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un
vietējā līmenī.
Stratēģija sastāv no septiņām savstarpēji saistītām daļām:
1. Ievads, kas sevī ietver stratēģijas izstrādes un nepieciešamības pamatojumu un terminu
skaidrojumu;
2. Esošās situācijas novērtējums, kas sevī ietver esošās situācijas aprakstu, SVID analīzi,
sniedzot izvērtējumu par līdzšinējām attīstības tendencēm sporta un aktīvās atpūtas jomā.
Analītiskā daļa ir pamats Stratēģiskajai daļai - sporta un aktīvās atpūtas attīstības vīzijas,
prioritāšu, mērķu un ar to saistīto uzdevumu noteikšanai;
3. Stratēģiskā daļa, kas sevī ietver vīziju, prioritātes, mērķus un uzdevumus;
4. Rīcības plāns, kas sevī ietver Bauskas novada rīcību projektu kopumu, norādot sasaisti ar
atbildīgajiem izpildītājiem un finanšu resursiem;
5. Stratēģijas ieviešanas uzraudzības sistēmas, kas sevī ietver uzraudzības un ziņojumu
sagatavošanas periodiskumu un tajās ietvertos uzraudzības rādītājus;
6. Pārskats par sabiedrības un līdzdalības pasākumiem, kas sevī ietver informāciju par
iedzīvotāju aptaujām, darba grupām, semināriem un diskusijām;
7. Pielikumi.
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Terminu skaidrojums un saīsinājumi
Augstu sasniegumu sports – sports starptautisko sacensību līmenī - dalība oficiālās
starptautiskās klātienes sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas
sacensību kalendārā (pasaules un Eiropas čempionāti, Pasaules kausi, Olimpiskās spēles u.tml.),
ieskaitot treniņu procesu, lai tām sagatavotos.
Interešu izglītība – personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana
neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.
Bērnu un jauniešu sports – sporta nodarbības un sacensības bērniem un jauniešiem vecumā
līdz 25 gadiem. Vispusīgas fiziskās sagatavotības princips ir gan bērnu, gan jauniešu sporta
pamatā. Atkarībā no vēlmēm, interesēm, talanta, bērni un jaunieši izvēlas sportu savam priekam,
veselībai un augstiem sasniegumiem.
Multifunkcionāls sporta komplekss – būve vai būvju komplekss, kas izmantojams sporta
sacensību organizēšanai vairākos sporta veidos, kā arī ārpus sporta pasākumu rīkošanai.
Profesionālās ievirzes izglītība — sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī
vērtīborientācijas veidošana mākslā, kultūrā vai sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās
izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā
virzienā.
Skolu sports – sporta aktivitātes skolu ārpusstundu laikā, kas ietver arī starpskolu sporta
pasākumus.
Sporta bāze — speciāla sportam būvēta vai piemērota būve vai tās daļa, kā arī vide
(laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas u.tml.).
Sporta darbinieks — fiziskā persona, kas darbojas sporta jomā, veicot izglītojošo, tiesneša,
metodisko, organizatorisko vai cita veida darbu.
Sporta izglītības iestāde — valsts, pašvaldību vai citu juridisko vai fizisko personu dibināta
iestāde, kuras uzdevums ir sporta izglītības programmu īstenošana, vai komersants, kuram sporta
izglītības programmu īstenošana ir viens no komercdarbības veidiem.
Sporta izglītības programma — profesionālās ievirzes sporta izglītības programma vai
interešu izglītības programma, kurā ietverts noteikts sporta izglītības saturs.
Sporta kustība – uz brīvprātības principa balstīta visu sociālo grupu iedzīvotāju
piedalīšanās fiziskajās un sporta nodarbībās, ko īsteno sabiedriskās sporta organizācijas.
Sporta organizācija – organizācija, kas tiek dibināta veselīgas atpūtas organizēšanai,
fizisko un morālo iespēju paaugstināšanai, augstu sporta rezultātu sasniegšanai.
Sporta sacensības — pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš noris
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju apstiprinātajiem sacensību norises
noteikumiem un sacensību organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem.
Sporta speciālists — sporta darbinieks, kas ieguvis diplomu sporta izglītībā un/vai attiecīgu
profesionālās kvalifikācijas sertifikātu.
Sporta treniņš (nodarbība) — process prasmju, iemaņu un spēju iegūšanai, saglabāšanai
un pilnveidošanai sportā.
Sportists — fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās.
Sports — visu veidu individuālas vai organizētas aktivitātes fiziskās un garīgās veselības
saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās.
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Sports cilvēkiem ar invaliditāti - pielāgotas fiziskās aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti.
Invalīdu sports sekmē šo cilvēku pārliecību par savām spējām un ir viens no sociālās
rehabilitācijas līdzekļiem.
Sports visiem (tautas, masu sports) – dažādas fiziskās aktivitātes garīgās labsajūtas un
fiziskās veselības nostiprināšanai, sociālās saskarsmes un integrācijas nodrošināšanai, kā arī
atpūtai ar mērķi iesaistīt sportā visu sociālo grupu cilvēkus, nodrošināt tiem iespējami labākus
apstākļus un pieejamību sporta nodarbībām.
Sporta tūrisms – tūrisma veids, kas veicina cilvēku pārvietošanos no vienas valsts uz citu
valsti ar mērķi piedalīties vai skatīties sacensības, ietverot nakšņošanu, ēdināšanu u.c.
viesmīlības pakalpojumus. Sporta tūrisms attiecināms ne tikai uz sacensībām, bet arī uz nometņu
rīkošanu.
Veterānu sports - sporta nodarbības un sacensības pieaugušajiem, kas sasnieguši attiecīgā
sporta veida veterānu (senioru) vecumu
Izmantotie saīsinājumi:
BJSS – Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
BNA – Bauskas novada administrācija
ES - Eiropas Savienība
ESF - Eiropas Sociālais fonds
EUR – naudas vienība eiro
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
LR - Latvijas Republika
MK - Ministru kabinets
NVO - Nevalstiskās organizācijas
NVPT – Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkls
SIA - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SK - Sporta klubs
SPKC – Slimību profilakses un kontroles centrs
SVID - Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
SC – Sporta centrs
TIC – Tūrisma informācijas centrs
VFS – Vispārējā fiziskā sagatavotība
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1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS
1.1. Sporta nozari ietekmējošie tiesību akti un politikas
plānošanas dokumenti
ES līmenis
 Baltā grāmata par sportu - pirmais ES līmeņa sporta politikas plānošanas dokuments.
Baltās grāmatas par sportu mērķis ir noteikt sporta stratēģiski svarīgo nozīmi Eiropā un
rosināt diskusiju par konkrētām sporta problēmām, sekmēt sporta redzamību ES politiku
jomās un palielināt sabiedrības informētību par šīs sfēras vajadzībām un savdabību.
 Eiropas Sporta Harta. Hartas mērķis ir veicināt sportu kā svarīgu cilvēka attīstības
faktoru, valdībām sperot nepieciešamos soļus Hartas nosacījumu piemērošanā saskaņā ar
Sporta Ētikas Kodeksā izklāstītajiem principiem. Harta paredz dot katram indivīdam
iespēju ņemt dalību sportā un nodrošināt, lai visiem jauniem cilvēkiem būtu dota iespēja
iegūt fizisko izglītību un sporta pamatiemaņas.
 Citi ES dokumenti: - Par Eiropas Padomes paplašinātā daļējā nolīguma par sportu
(EPAS) statūtiem (08.01.2009). - Starptautiskā konvencija pret dopingu sportā
(01.02.2007.) - Ministru komitejas Ieteikums Rec(2001)6 dalībvalstīm par rasisma,
ksenofobijas un neiecietības pret citām rasēm novēršanu sportā (18.07. 2001.).
Līdz ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos (2009.gada 1.decembrī), Latvija ir iesaistīta
starptautiski vienotas Eiropas Savienības sporta politikas veidošanā. Lisabonas līgums attiecībā
uz sportu paredz attīstīt Eiropas dimensiju sportā, veicinot taisnīgumu un atklātību sporta
sacensībās un sadarbību starp struktūrām, kas ir atbildīgas par sportu, kā arī sargāt sportistu
fizisko un morālo integritāti.
Nacionālais līmenis:
 Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, Apstiprināts LR Saeimā 2012.gada
20.decembrī;
 Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam apstiprinātas ar Ministru kabineta
2013.gada 18.decembra rīkojumu Nr.666.
Nozares prioritātes 2014.-2020.gada periodā:
 Bērnu un jauniešu sports un tautas sports;
 Augstu sasniegumu sporta un veselīga dzīvesveida infrastruktūras attīstība;
 Atbalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai;
 Izglītības, apmācību un tālākizglītības sistēmas pilnveide sporta
nodrošināšanai.

speciālistu

Svarīgākie sporta nozari regulējošie likumi, MK noteikumi, nolikumi:
Likumi:
 LR Likums “Par pašvaldībām” (pieņemts 1994.gada 19.maijā);
 LR Likums “Izglītības likums” (pieņemts 1998.gada 29.oktobrī). Reglamentē arī interešu
izglītības un profesionālās ievirzes izglītību sportā;
7

























LR Likums “Profesionālās izglītības likums” (pieņemts 1999.gada 10.jūnijā);
LR Likums “Sporta likums” (pieņemts 2002.gada 24.oktobrī) - nosaka sporta
organizēšanas un attīstības vispārīgos un tiesiskos pamatus; sporta organizāciju, valsts un
pašvaldību institūciju savstarpējās attiecības un pamatuzdevumus sporta attīstībā; sporta
finansēšanas pamatus; principus, kas ievērojami, iesaistoties starptautiskajā sporta
kustībā;
LR Likums “Par starptautisko konvenciju pret dopingu sportā” (pieņemts 2006.gada
23.februārī);
LR Likums “Par nacionālās sporta bāzes statusu” (pieņemts 2009.gada 19.martā).
MK noteikumi:
Nr. 26 “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru” (pieņemts 2012.gada 3.janvārī);
Nr. 77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam
noteiktajām prasībām” (pieņemts 2010.gada 26.janvārī);
Nr. 112 “Kārtībā, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”
(pieņemts 2003.gada 11.martā);
Nr. 192 “Sporta bāzu un nacionālo sporta bāzu pārbaudes kārtība” (pieņemts 2012.gada
20.martā);
Nr.195 „Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un
medicīniskās uzraudzības kārtība” (pieņemts 2006.gada 14.martā);
Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu
standartiem un izglītības programmu paraugiem” (pieņemts 2013.gada 21.maijā);
Nr. 468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību
priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemts 2014.gada
12.augustā);
Nr.528 „Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums” (pieņemts 2003.gada 1.oktobrī);
Nr.559 „Valsts aģentūras „Latvijas Sporta muzejs” nolikums” (pieņemts 2005.gada
26.jūlijā);
Nr. 820 “Dopinga kontroles kārtība” (pieņemts 2011.gada 19.oktobrī);
Nr. 836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (pieņemts 2009.gada 28.jūlijā);
Nr. 840 “Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un
šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi” (pieņemts 2011.gada
1.novembrī);
Nr. 990 “Noteikumi par Latvijas izglītības kvalifikāciju” (pieņemts 2008.gada
2.decembrī);
Nr. 1036 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas” (pieņemts 2011.gada 27.decembrī);
Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos” (pieņemts 2009.gada 24.novembrī).

Pašvaldības līmenis:
Bauskas novada pašvaldības līmenī sporta politiku regulē saistošie noteikumi, Domes
lēmumi un nolikumi. Galvenie ar sportu saistītie dokumenti:
 “Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.–2030.gadam”;
 “Bauskas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam”;
 “Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2015.-2025.gadam”;
 Bauskas novada saistošie noteikumi Nr. 32 “Bauskas novada pašvaldības nolikums”
(pieņemts 2013.gada 28.novembrī);
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Nolikums Nr.7 “Kārtība, kādā piešķir apbalvojumus par sasniegumiem sportā Bauskas un
Rundāles novada sportistiem – bērniem un jauniešiem individuālajos un komandu sporta
veidos, izglītības iestādēm, sporta skolotājiem, novada skolēnu sporta spēļu
uzvarētajiem” (pieņemts 2013.gada 12.decembrī);
Nolikums Nr. 35 “Kārtība, kādā Bauskas novada sportistiem, treneriem un sporta spēļu
komandām piešķiramas naudas balvas par sasniegumiem sportā un naudas balvas
apmēru” (pieņemts 2010.gada 28.oktobrī);
Nolikums Nr. 2 “Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai
sporta pasākumos” (pieņemts 2013.gada 26.septembrī).
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1.2. Bauskas novada sporta nozares institucionālais un finanšu
mehānisms
1.2.1. Institucionālais mehānisms
Lēmumu pieņemšanu sporta jautājumos Bauskas novadā realizē Bauskas novada Dome,
bet sabiedriskajā sektorā – sporta klubi, biedrības, novada iedzīvotāji un uzņēmēji.
1.2.1.1.

Bauskas novada domes sporta struktūra un galvenās funkcijas

Dome

Sporta lietu sabiedriskā
padome (konsultatīva)

Izpilddirektors

Izglītības, kultūras un sporta lietu
komiteja

Sporta centrs
“Mēmele”

Izglītības nodaļa

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola

Sporta darba
organizators

Skolu direktori

Sporta darba
organizatori
pagastos

Sporta darba organizators

Sporta darba
organizatori skolā

Dome – pieņem lēmumus par sporta nozares attīstību, finansējumu, struktūru Bauskas
novadā.
Izpilddirektors - veic pašvaldības sporta jomas struktūrvienību pārraudzību.
Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja – izskata sagatavotos dokumentus, nolikumus
un citus dokumentus, kuri tiek virzīti uz domes sēdi.
Bauskas novada pašvaldības Sporta lietu sabiedriskā padome - konsultatīva padome, kura
palīdz risināt ar aktīvās atpūtas, veselīga dzīvesveida, augstas klases sportu saistītus jautājumus.
Sporta centrs “Mēmele” (turpmāk- SC „Mēmele) - organizē un vada sporta darbu
Bauskas novadā, nodrošina valdījumā esošo sporta bāzu uzturēšanu un attīstību.
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola - izglītības iestāde profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmu īstenošanai. Organizē un vada jaunatnes sporta darbu Bauskas
novadā.
Sporta darba organizators pagastos (7 pagastos, šobrīd nav Dāviņu pagastā) – vada un
organizē sporta dzīvi pagastā. Pagastu sporta organizatoru metodisko darbu vada SC “Mēmele”.
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1.2.1.2.

Bauskas novada pašvaldības Sporta lietu sabiedriskā padome

Bauskas novada pašvaldības Sporta lietu sabiedriskā padome (turpmāk- Sporta lietu
sabiedriskā padome) ir konsultatīva padome, kura palīdz risināt ar aktīvās atpūtas, veselīga
dzīvesveida, augstas klases sportu saistītus un citus jautājumus, kas nodrošina sporta darba
organizāciju Bauskas novadā.
Sporta padomes kompetencē ir atbalstīt vai neatbalstīt finansējuma piešķiršanu labākajiem
sportistiem (savu viedokli izsakot atklāti balsojot) dalībai starptautiskās sacensībās un mācību
treniņu nometnēs atbilstoši novada domes nolikumam un viņu darba plānam un iesniegumam.
Kā arī apstiprināt vai neapstiprināt gada noslēgumā naudas balvas. Visi Sporta padomes lēmumi
ir rekomendējoši, lēmumu patstāvīgi var pieņemt iestādes vadītājs, konsultējoties ar sporta veidu
atbildīgajiem treneriem un pagastu sporta pasākumu organizatoriem.
Sporta padomes kompetencē ir atbalstīt vai neatbalstīt finansējuma piešķiršanu labākajiem
sportistiem dalībai starptautiskās sacensībās un mācību treniņu nometnēs atbilstoši novada
domes nolikumam un viņu darba plānam un iesniegumam, kā arī apstiprināt vai neapstiprināt
gada noslēgumā naudas balvas. Visi Sporta padomes lēmumi ir rekomendējoši, lēmumu
patstāvīgi var pieņemt iestādes vadītājs, konsultējoties ar sporta veidu atbildīgajiem treneriem un
pagastu sporta pasākumu organizatoriem.
1.2.1.3.

Bauskas novada sporta organizācijas un aktīvās atpūtas bāzes

Sporta organizāciju un biedrību loma Bauskas novada sporta dzīvē ir piedāvāt
iedzīvotājiem, tajā skaitā bērniem un jauniešiem, iespējas saturīgai brīvā laika pavadīšanai,
veicināt sporta rezultātu izaugsmi, kā arī organizēt sporta pasākumus un piedalīties sporta
pasākumu organizēšanā Bauskas pilsētā un pagastos.
Bauskas novada sporta organizācijas un aktīvās atpūtas bāzes:
 Bauskas novada pašvaldība – pašvaldības sporta bāzes;
 “AMP Motosport”, biedrība;
 “Bauska”, invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība;
 “Bauska”, jaunatnes futbola klubs;
 “Bauskas DARTS”, sporta klubs (šautriņu mešanas un citu sporta veidu attīstības
veicināšana);
 “Bauskas Zemgaļi”, sporta klubs (šautuve);
 “Bucefals”, motoklubs;
 “Codes bebri”, mednieku klubs;
 “Gravas” (peintbola laukums, loka šaušana);
 “Kvēle” (tenisa laukums);
 “Latvijas autosporta tiesnešu apvienība”, biedrība;
 “Lielmežotne” (izjādes ar zirgiem);
 Mēmeles jāšanas sporta klubs;
 “Mēmeles sports”;
 “Rudenāji”, Ceraukstes pagasta attīstības biedrība (veselīga un aktīva dzīvesveida
veicināšana);
 “Samkan”, sporta klubs;
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“Sporta komplekss “Mūsa””;
“Velo sēta” (velosipēdu noma);
“Veselība un sports”, fitnesa klubs;
“Wake up Bauska” (veikborda parks);
Zemgales šaušanas centrs.

1.2.2. Finanšu mehānisms
Galvenie finanšu resursi sporta nozarei Bauskas novadā ir: pašvaldības budžets, valsts
budžets, valsts mērķdotācija pašvaldību sporta skolotāju un treneru darba samaksai,
kredītlīdzekļi sporta objektu celtniecībai un rekonstrukcijai, sponsoru līdzekļi. Papildus
pašvaldībai ir iespējams izmantot starptautisko programmu finansējumu. Sabiedriskā sektora
ieguldījumi sporta nozarē galvenokārt saistās ar sporta pasākumu un citu aktivitāšu organizēšanu
un/vai atbalstīšanu. Vislielākais finanšu avots ir pašvaldības budžets. Finanšu līdzekļi tiek
piešķirti gan sporta ēku rekonstrukcijai, renovācijai un materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai, gan
sporta pasākumu īstenošanai.
Finansējums sporta jomai paredzēts no „Atpūtas, kultūras un reliģijas“ pašvaldības budžeta
daļas. Šajā sadaļā paredzētie līdzekļi tiek lietoti sporta un kultūras pasākumiem, sporta centram,
bibliotēkām, muzejiem, kultūras namiem, projektu īstenošanai, kultūras un sporta darbinieku
darbības nodrošināšanai. Šiem mērķiem 2014.gadā izlietoti 2 987 571 EUR jeb 9,2 % no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 29,7 % jeb 888,5 tūkst. EUR no budžeta sadaļā
izlietotajiem līdzekļiem sastādīja izdevumi ES fondu projektu īstenošanai.
Ar novada domes lēmumu tiek apstiprinātas novada sporta veidu izlases, kas pārstāv
Bauskas novadu dažāda mēroga sporta sacensībās. Atbalsts tiek piešķirts atbilstoši nolikumam
Nr. 2 “Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos”
(pieņemts 2013.gada 26.septembrī).
Tabula 1.1. SC “Mēmele” un BJSS budžeta izlietojums uz 2015. gadu
Pasākumu
organizēšanas
izdevumi EUR

SC “Mēmele”
BJSS

45623
42129

Darbinieku
algas

Administratīvie Ieņēmumi no Kopā budžets
izdevumi
saimnieciskās
uz 2015. gadu
darbības
EUR

151 814
252976

18101
2280

2600
2752

271 801
379640
(mērķdotācijas
225880)

Sporta nozarei nozīmīgi projekti 2007.-2013.gada plānošanas periodā
 Aktīvās atpūtas zonu un laukumu izveide Bauskas novadā;
 Sporta inventāra iegāde Bauskas novada vispārējās izglītības iestādēs;
 Veikborda parka ierīkošana Mūsas upē Bauskā;
 Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana Pāces ciemā un Uzvaras ciemā;
 Velostatīvu uzstādīšana Pāces un Uzvaras ciemos;
 Florbola bortu un vārtu iegāde Uzvaras vidusskolas sporta zālei;
 Trenažieru iegāde un inventāra iegāde pagastos;
 Biedrības “Kalna svētību kopiena” darbības centra aprīkošana;
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Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības makšķerēšanas bāzes ierīkošana;
Skeita laukumu izveide Īslīcē (Rītausmās un Bērzkalnos);
Biedrības “AMP MOTOSPORT” sporta automašīnu darbnīcas rekonstrukcija un tehniskā
aprīkojuma iegāde;
SC “Mēmele” aprīkošana;
Sporta kluba “Bauskas Zemgaļi” šautuves aprīkojuma un šaušanas stenda iegāde;
Sporta deju tērpu iegāde;
Jāšanas apmācība vietējiem iedzīvotājiem, pakalpojuma organizēšana;
Biedrības “Riga Powerboat team” materiāli tehniskās bāzes uzlabošana;
Tehniskās jaunrades aktivitāšu ieviešana Bauskas novadā;
Bauskas apkārtnes velomaršrutu infrastruktūras pilnveidošana.
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1.3. Bērnu un jauniešu sports
Pēc Slimību Profilakses un kontroles centra sniegtajiem datiem (2015), Latvijā:
 20 % 1. klases skolēnu ir liekā ķermeņa masa vai aptaukošanās;
 Darba dienās 4h televīziju skatās vismaz 23 % skolēnu, bet nedēļas nogalēs 40 %
skolēnu;
 Pietiekama fiziskā aktivitāte ir tikai 25 % zēnu un 16 % meiteņu;
 1/5 daļai jauniešu vecumā līdz 24 gadiem ir liekais svars;
 Vidējais dienā pavadītais stundu skaits, spēlējot datorspēles vai spēļu konsoles,
darbadienās ir 3 stundas;
 Tikai katrs piektais ir fiziski aktīvs 1h dienā;
 Bērniem nepieciešamas vismaz 60 minūšu fiziskās aktivitātes katru dienu;
 Lai justos labi, nepieciešamas ir vismaz 30 minūtes fiziskām aktivitātēm vismaz 5 reizes
nedēļā.
Pēc Latvijas peldēšanas federācijas sniegtajiem datiem (2015) “Drošība uz ūdens un
peldētprasme - indivīda, sabiedrības un valsts atbildība”:







Latvija ir teju vienīgā no ES dalībvalstīm, kurā netiek īstenota jebkāda valsts līmeņa
bērnu peldēt apmācības programma;
Uz Latvijas nespēju nodrošināt bērnu drošību uz ūdens un atbilstošus preventīvos
pasākumus norāda arī Eiropas Bērnu drošības alianse, kas šajā kategorijā Latvijai ir
piešķīrusi pusotru balli piecu ballu sistēmā, kas ir zemākais vērtējums starp 12 bērna
dzīvībai potenciālajiem riska faktoriem valstī. Salīdzinājumam - Zviedrijā, Dānijā,
Norvēģijā, Somijā un pat Igaunijā visiem bērniem tiek mācīts ne tikai peldēt, bet arī
adekvāti rīkoties ekstremālās situācijās ūdenī un tā tuvumā. Atsevišķās valstīs bez
peldētprasmju apguves bērns nevar pāriet nākamajā klasē.
Latvijā noslīkšana ir otrs biežāk fiksētais bērnu un jauniešu (vecumā 0-19 gadi) ārējais
nāves cēlonis;
Vidēji uz 100 000 iedzīvotājiem ik gadu noslīkst 6-7 bērni un jaunieši vecumā līdz 19
gadiem, kas ir lielākais traģiskais rādītājs visā ES;
Ik gadu 50% nelaimes gadījumos, kas nav saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, par
bērnu un jauniešu nāves cēloni tiek fiksēta noslīkšana.”

Šādi iepriekš minētie dati norāda uz pieaugošo sporta aktivitāšu nozīmi mūsdienu sabiedrībā,
īpaši bērnu un jauniešu vidū. Bērnu un jauniešu sports Bauskas novadā tiek īstenots novada
vispārizglītojošās iestādēs, novada sporta skolā, sporta klubos un citās organizācijās. Bauskas
novada izglītības iestādēs sporta nodarbības notiek atbilstoši licencētai izglītības programmai.
Sporta nodarbības notiek gan telpās, gan ārā. Skolās notiek arī citas dažāda veida sporta un
aktīvās atpūtas aktivitātes.
Iestādes un organizācijas:
 Bauskas novada vispārizglītojošās iestādes (pirmsskolas izglītības iestādēs;
vispārizglītojošās skolās sporta stundas, skolu sporta pasākumi, starp skolu sporta
pasākumi, interešu pulciņi);
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Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola;
Sporta klubi, biedrības un citas organizācijas.

1.3.1. Bauskas novada vispārizglītojošās iestādes





14 vispārējās izglītības iestādes (Bauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas 2. vidusskola, Īslīces
vidusskola, Uzvaras vidusskola, Mežotnes internātvidusskola, Bauskas pilsētas
pamatskola, Codes pamatskola, Mežgaļu pamatskola, Mežotnes pamatskola, Griķu
pamatskola, Ozolaines pamatskola, Vecsaules pamatskola, Bauskas sākumskola,
Pamūšas speciālā internātskola).
2 pirmsskolas izglītības iestādes („Pasaulīte” un „Zīlīte”);
1 profesionālās ievirzes izglītības iestāde (Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola).

Novada skolās darbojas sporta interešu izglītības pulciņi: vieglatlētikā, basketbolā,
volejbolā, florbolā, vispārējā fiziskā sagatavotībā (turpmāk - VFS), tiek organizētas sacensības
starp klasēm un rīkotas skolas sporta dienas. Labākie audzēkņi startē Bauskas un Rundāles
novadu skolēnu spēlēs pēc izstrādāta nolikuma visa mācību gada garumā. Mācību gada laikā tiek
sarīkotas vairāk kā 65 finālsacensības novada skolām 3 skolu grupās. Novada sacensību
uzvarētāji startē Zemgales reģiona sacensībās un sacenšas starp 12 novadiem. Zemgales reģionā
tiek sarīkotas 15 sacensības. Vadību un pārraudzību Zemgales novada skolēnu spēlēs nodrošina
Bauskas novads sadarbībā ar Novadu jaunatnes sporta padomi.
Kā norādīts Latvijas Republikas Veselības ministrijas izdevumā “Vadlīnijas pašvaldībām
veselības veicināšanā”, izglītības iestādēm pašvaldībā ir nozīmīga loma veselīga dzīvesveida
veicināšanā. Ir svarīgi radīt iespējas skolēniem izmantot skolas sporta būves arī pēc stundām
sporta spēļu spēlēšanai, vingrošanai un treniņiem. Taču diemžēl nepietiekamā sporta
infrastruktūra Bauskas novadā šādas iespējas liedz. Pēc stundām un vakaros esošās sporta halles
un zāles tiek izmantotas SC “Mēmele” un BJSS vajadzībām. Problēma tiktu risināta līdz ar
Bauskas pilsētas sporta halles būvniecību.

1.3.2. Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ir Bauskas novada pašvaldības dibināta
izglītības iestāde profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai, kura organizē
un vada jaunatnes sporta darbu Bauskas novadā.
Sporta skolas nolikumā noteiktie pamatuzdevumi:
 Īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus;
 Popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;
 Veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu
tālākizglītību;
 Nodrošināt organizatoriski metodiskā darba vadību izglītības iestādes īstenotajām
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām;
 Nodrošināt organizatoriski metodiskā centra funkcijas mācību iestāžu ārpusstundu
sporta darba organizēšanā un metodiskajā vadībā;
 Veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas
attīstību;
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Nodrošināt izglītojamajiem veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību izglītības
iestādē;
Racionāli izmantot izglītībai un medicīniskajai aprūpei piešķirtos finanšu līdzekļus;
Organizēt un vadīt jaunatnes sporta pasākumus Bauskas novadā;
Organizēt un atbalstīt Bauskas novada sportistu piedalīšanos valsts, un starptautiska
mēroga sacensībās;
Nodrošināt organizatoriski metodisko vadību Bauskas novada skolās.

Skola realizē 16 izglītības programmas astoņos sporta veidos: basketbolā, brīvajā cīņā,
dambretē, galda tenisā florbolā, futbolā, vieglatlētikā, volejbolā. Pēc Administratīvi teritoriālās
reformas Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola koordinē bērnu un jauniešu sporta
spēles Zemgales reģionā, kurā aptverti 12 novadi. Sporta skola organizē Bauskas un Rundāles
novada skolēnu sporta spēles, novada skolēnu sporta Olimpiādi, Sniega dienas janvārī,
Olimpisko dienu septembrī. Sporta skola ar sportiskajiem sasniegumiem nodrošina Bauskas
novada atpazīstamību Latvijā, Eiropā, pasaulē.
Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola finansējumu saņem no valsts budžeta
dotācijas (pedagogu atalgojumam) un Bauskas novada pašvaldības budžeta. Skolā strādā 23
pedagogi un 3 administrācijas speciālisti. Lietošanā ir 5 sporta spēļu zāles, vieglatlētikas manēža,
stadions, atklāti sporta spēļu laukumi. Izglītojamo pārvadāšanai uz sporta sacensībām, mācībutreniņu nodarbībām tiek izmantoti Bauskas novada transporta parka autobusi.
Diagramma 1.1.
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Diagramma.1.2. BJSS mācību treniņu nodarbību nodrošinājums Bauskas novadā
Vieglatlētika, vispārējā
fiziskā sagatavotība

Florbols, Brīvā cīņa,
vieglatlētika

Dambrete, vieglatlētika,
basketbols, brīvā cīņa,
galda teniss, florbols,
futbols, vispārējā fiziskā
sagatavotība

Vieglatlētika, futbols

Vieglatlētika,
basketbols

Vieglatlētika
Dambrete
Vieglatlētika, galda teniss

1.3.3. Bauskas novada bērnu un jauniešu dalība Latvijas olimpiādēs un
sacensībās
Bauskas novadā regulāri tiek rīkoti reģiona un valsts nozīmes sporta pasākumi - Latvijas
jaunatnes basketbola līgas sacensības, Latvijas basketbola savienības sacensības, starptautiskas
sacensības, pārrobežu basketbola turnīri un vieglatlētikas savienības kausa izcīņas posmi.
Vieglatlētikā Bauskas novada audzēkņi startē Eiropas čempionāta kausa posmos. Ik gadus
pasaules čempionātā junioriem florbolā valsts izlases sastāvā spēlē Bauskas BJSS audzēkņi.
Bauskas novada jaunieši aktīvi piedalās Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē (turpmāk–
olimpiādē), veiksmīgi pārstāvot Bauskas novadu un savu skolu (2014.gada Olimpiādē tika
izcīnītas 2 zelta, 2 sudraba un 4 bronzas medaļas). Latvijas čempionātos 2015.gadā Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlēti izcīnījuši 14 zelta, 13 sudraba un 12 bronzas
medaļas.
Bauskas novada dome ir finansiāli atbalstījusi daudzu novadnieku dalību starptautiskās
sacensībās un treniņnometnēs. Bauskas novada jaunie basketbolisti ar panākumiem ir startējuši
starptautiska mēroga basketbola sacensībās (Zviedrijā, Somijā, Vācijā, Čehijā).

1.3.4. Bērnu un jauniešu sporta novērtējums
Plusi:
 Skaidra valsts nostāja bērnu un jauniešu sporta jomas nozīmībā;
 Plašs sporta piedāvājums Bauskas;
 Sporta speciālistu un pedagogu profesionālisms;
 Izveidota sporta pedagogu metodiskā apvienība, kuru vada sporta skola;
 Āra laukumu pieejamība novadā aktīva brīvā laika pavadīšanai vasarā un pavasarī;
 Pašvaldības un vietējo iniciatīvu ieguldījums sporta infrastruktūras sakārtošanā.
Mīnusi:
 Piedāvājums ir saistošs aktīviem bērniem/jauniešiem, bet nemotivē pasīvos jauniešus;
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Stājas, neveselīgās pārtikas, informācijas tehnoloģiju un kaitīgo ieradumu negatīvā
ietekme uz jauniešu ikdienas paradumiem, veselīga dzīvesveida nozīmes mazināšanās;
 Novecojusi un nepilnīga sporta materiālā bāze izglītības iestādēs un pie tām;
 Nepietiekams valsts mērķdotāciju finansējums sporta skolu programmu īstenošanai;
 Esošās sporta infrastruktūras pārslodze skolu mācību procesa laikā un ārpusstundu
nodarbībās;
 Aktīvās atpūtas laukumu trūkums mazāk apdzīvotās vietās;
 Nepietiekama sadarbība starp pašvaldību un privāto sektoru sporta infrastruktūras
attīstībā;
 Modernu sporta ārpusskolas aktivitāšu trūkums jauniešiem.
Nepieciešamās darbības:
 Trīs sporta mācību stundu ieviešana novada vispārizglītojošās skolās;
 Izglītojošs un informējošs darbs veselīga dzīvesveida popularizēšanai;
 Realizēt Sporta halles būvniecību, nodrošinot telpu pieejamību papildus nodarbībām
bērniem/jauniešiem tuvāk dzīves vietai;
 Baseina būvniecība. Rezultātā vairota interese par aktīvu dzīvesveidu, motivēti
bērni/jaunieši aktīva dzīvesveida uzturēšanā, dažādots sporta piedāvājums un stiprināta
bērnu drošība uz ūdeņiem;
 Sporta laukumu pie skolām, sporta zāļu sakārtošana un inventāra uzlabošana;
 Modernu un inovatīvu ārpusskolas sporta aktivitāšu nodrošināšana;
 Sporta un veselīga dzīvesveida sasaiste ar socializēšanos un ģimeņu saišu stiprināšanu,
nodrošinot kopīgus pasākumus un aktivitātes;
 Veicināt velo kustību skolās, nodrošinot velosipēdu statīvu izvietošanu pie izglītības
iestādēm.
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1.4. Tautas sports, veselīga dzīvesveida veicināšana
No Valsts Sporta pamatnostādnēs definētajiem sporta politikas virzieniem, par prioritāriem
ir atzīts gan bērnu un jauniešu sports, gan Sports visiem, jeb Tautas sports. Sadaļā „Tautas
sports" tiek runāts par sportu kā veselīgu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Tās ir
dažādas fiziskas aktivitātes garīgās labsajūtas un fiziskās veselības nostiprināšanai, sociālās
saskarsmes un integrācijas nodrošināšanai, kā arī atpūtai ar mērķi iesaistīt sportā visu sociālo
grupu cilvēkus, nodrošinot tiem iespējami labākus apstākļus un pieejamību sporta nodarbībām.
Fiziskās aktivitātes atbalstošas vides un infrastruktūras attīstīšana ir viens no būtiskākajiem
priekšnoteikumiem, lai palielinātu iedzīvotāju motivāciju un ikdienas fizisko aktivitāšu līmeni
visām vecuma grupām. Līdz ar to atbalstošas vides veidošana uzskatāma par vienu no
prioritātēm. Dažāda veida pašiniciatīvas fiziskās aktivitātes, kā pastaigas, soļošana, skriešana,
riteņbraukšana, skrituļošana u.c. kļūst vēl pievilcīgākas, ja ar tām iespējams nodarboties sakoptā,
dabiskā apkārtnē.
Pēc Slimību Profilakses un kontroles centra sniegtajiem datiem (2015), Latvijā:
 50 % iedzīvotāju ir liekā ķermeņa masa;
 Smagākā liekā svara forma – aptaukošanās – skārusi 16 % vīriešu un 18 % sieviešu;
 Ar vecumu aptaukošanās problēma pieaug. Vecumā virs 55 gadiem liekais svars ir 73 %
iedzīvotāju;
 ½ Latvijas iedzīvotāju iecienītākais brīvā laika pavadīšanas veids ir lasīšana un TV
skatīšanās;
 Ar fiziskiem vingrinājumiem vismaz pusstundu 2-3 reizes nedēļā nodarbojas tikai 1/3
Latvijas iedzīvotāju.
Šādi statistikas dati norāda uz nozīmīgu pasivitātes tendenci iedzīvotāju vidū. Neradot
saistošu un dažādām vecuma grupām atbilstošu sporta aktivitāšu piedāvājumu, iedzīvotāju
veselības rādītāji gadu laikā kļūs arvien kritiskāki. Pašreiz Bauskas novadā Tautas sporta attīstība
nav vērtējama kā augsta. Ir atsevišķas veiksmīgi iesaistītas iedzīvotāju grupas (invalīdi,
veterāni), bet netiek motivēta liela sabiedrības daļa. “Sporta attīstības stratēģijas 2016.-2022.
gadam” izstrāde ir nozīmīgs priekšnoteikums sporta aktivitāšu piedāvājuma maiņai un veselīga
dzīvesveida popularizēšanas iespējām.
Bauskas novadā 2015.gada 22.decembrī ir plānots pieņemt domes lēmumu par jauna amata
vietas izveidi – veselības veicināšanas koordinētāju, kura viens no uzdevumiem ir fiziski aktīva
dzīvesveida (Tautas sporta) attīstība. Amata aprakstu skatīt pielikumā. Šāda lēmuma pieņemšana
gan iezīmē pašvaldības turpmākās darbības tendences veselības un sporta jomā, gan dod iespēju
Bauskas novadam iesaistīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā (turpmāk – NVPT). Tīkla
mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt
pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu sabiedrības veselības un veselības
veicināšanas jautājumu risināšanu lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldības darbinieku izglītotību
sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos. Šobrīd NVPT darbojas jau 40
pašvaldības.
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1.4.1. Sporta centrs „Mēmele”
Bauskas novadā pašvaldības funkciju sporta jomā realizē SC “Mēmele”, kas tika izveidots
2010.gadā teritoriālās reformas rezultātā (Bauskas raj. Sporta nodaļa, Bauskas pilsētas sporta
nams „Mēmele”). Sporta centra mērķis ir nodrošināt un attīstīt novada apstākļiem, sporta
tradīcijām un iedzīvotāju pieprasījumam atbilstošu sporta sacensību un pasākumu organizāciju
un norisi, iedzīvotāju fiziskās attīstības iespēju piedāvājumu, racionālu brīvā laika izmantošanu,
popularizējot veselīgu dzīvesveidu.
Galvenie darbības uzdevumi:
 Organizēt un vada sporta darbu Bauskas novadā, nodrošināt valdījumā esošo sporta
bāzu uzturēšanu un attīstību;
 Realizēt pašvaldības funkciju sporta jomā;
 Organizēt un vadīt sporta darbu Bauskas novadā, nodrošinot valdījumā esošo sporta
bāzu uzturēšanu un attīstību;
 Apsaimniekot sporta bāzi (Bauskas stadionu);
 Veicināt visu paaudžu novada iedzīvotāju iesaistīšanos veselību veicinošos un aktīvās
atpūtas pasākumos;
 Investīciju piesaiste sporta infrastruktūrai;
 Sociālā iekļaušana un sports (seniori, invalīdi u.c.);
 Sadarbība sporta veicināšanai un popularizēšanai;
 Talantīgo sportistu atbalsts.
Bauskas pilsētā SC “Mēmele” apsaimniekošanā ir Bauskas stadions, kuram pēdējos
gados ir piesaistīts finansējums, iegādāts jauns florbola un basketbola aprīkojums, atjaunots
vieglatlētikas, galda tenisa un novusa inventārs. Papildus ir piesaistīti līdzekļi sporta aktivitāšu
laukumu izbūvei gan pilsētā, gan pagastos. Darbības rezultātā ir piesaistīti 7 sporta pasākumu
organizatori pagastos, izņemot Dāviņu pagastu. Attīstot ikvienam pieejamas veselīga dzīvesveida
iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai, nākotnē ļoti nozīmīgs uzdevums ir brīvdabas laukumu
izbūve un uzturēšana vietās tieši Bauskas attālākajās apdzīvotajās vietās.
Sporta centrs, izstrādājot ikgadējo izdevumu tāmi, allaž ieplāno līdzekļus arī novada
sporta klubu atbalstam. Taču, tā kā klubu darbībai ir nepieciešami lieli finanšu līdzekļi, to
darbība mūsu novadā ir vāji attīstīta. Sporta centrs “Mēmele” ik gadu rīko ievērojamu skaitu
pasākumu. Kā tiek atdzīts, tad Bauskas novadā katrs sporta entuziasts pie esošā piedāvājuma
spētu sev atrast iespējas nodarboties ar sporta aktivitātēm. Bauskas novadā ir gan pietiekošs
tradicionālo sporta veidu (komandu un individuālais) piedāvājums, gan attīstīts Veterānu sports,
gan pieejamas aktivitātes iedzīvotājiem ar invaliditāti. Pašreiz trūkst tieši veselīga dzīvesveida
veicinošu sporta aktivitāšu, kurās tiktu iesaistītas pēc iespējas lielākas un dažādākas iedzīvotāju
sociālās un vecuma grupas.
Akcentējot sporta tradīciju nozīmi 2014.gadā, sadarbībā ar bibliotēkas speciālistiem un
žurnālistiem, tika uzsākta novada sporta vēstures audio un vizuālo liecību apkopošana.
Sagatavotas prezentācijas par novada panākumiem bagātākajiem sportistiem, bijušie sporta
aktīvisti ir dalījušies savās atmiņās un relikvijās, paredzēts izveidot arī izstādi. Lokālpatriotisma
stiprināšanai ir iecerēts projekts par sporta aktīvistu piemiņas bruģakmens ieklāšanu Likteņdārzā.
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1.4.2. Dalība sporta aktivitātēs
Bauskas novadā darbojās vairākas sporta biedrības (skatīt 4.1.2. Sporta organizācijas/ sporta
un aktīvās atpūtas bāžu apsaimniekotāji Bauskas novadā.) Pieaugušo sportā patstāvīgie treniņi
notiek sporta klubos, bet ir iespēja ar sportu nodarboties arī individuāli, kā arī piedalīties pagastu,
novada rīkotajās sporta spēlēs un aktivitātēs. Bauskas novadā ir pieejami 2 velomaršruti.
Bauskas novadā gada griezumā tiek organizēti vairāk kā 100 novada sporta pasākumi, kā arī
pagastu iekšējās sporta aktivitātes. Atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam tiek rīkotas sporta
aktivitātes 15 sporta veidos. Galvenie organizētie sporta pasākumi Bauskas novadā ir Bauskas
novada atklātie čempionāti florbolā, volejbolā, novusā, minifutbolā, telpu futbolā, atklātās
slēpošanas krosa sacensības, ikgadējie Bauskas novada ziemas/pavasara un vasaras sporta svētki.
2013.gadā sporta centrs “Mēmele” ir rīkojis 79 sporta pasākumus, kuros piedalījušās 137
komandas un 4310 dalībnieki. Šeit var redzēt, ka Bauskas novadā akcents ir uz rezultātu vērstām
sporta sacensībām, kuras ir pietiekami biežas un piesaista sporta entuziastus.
Sadarbībā ar Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrību „Bauska” jau 11 gadus tiek rīkoti
sporta svētki cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpat tiek atbalstīta cilvēku ar īpašām
vajadzībām dalība citu pašvaldību un organizāciju rīkotajos pasākumos. Pēdējos gados cieša
sadarbība izveidojusies ar Biržu, Radvilišķu un Pasvales invalīdu organizācijām. Veterānu
kompleksās sporta spēles iesaista ievērojamu skaitu sporta veterānu. Bauskas novada dažādos
svētkos tiek rīkotas sadraudzības spēles un aktīvā dzīvesveida aktivitātes. Pagastos tiek
organizētas netradicionālo sporta stafešu sacensības.
Kā ļoti pozitīvu Tautas sporta pasākumu var minēt “Bauskas rudens velobraucienu”, kas
pirmo reizi tika rīkots 2015.gadā. Tas bija pirmais šāda veida pasākums, kas pulcēja ap 300
dažāda vecuma iedzīvotājus gan no Bauskas novada, gan viesus. Papildus velo braucienam tika
rīkoti konkursi un apbalvoti dalībnieki dažādās nominācijās. Brauciena maršruts Bauska –
Mežotne – Bauska ļāva arī novada viesiem iepazīties ar novada kultūras vērtībām, proti,
Mežotnes pili un Bauskas Rātsnamu. Ir svarīgi, lai arī turpmāk šādi pasākumi būtu tradicionāli
un Bauskas novada domes atbalstīti.

1.4.3. Tautas sporta novērtējums
Plusi:
 Invalīdu sporta attīstība Bauskas novadā;
 Velo kultūras attīstības aizsākums (izstrādāti pirmie velo maršruti, būvēti velo
celiņi);
 Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis un nozīmīgi kultūras objekti ir pozitīvi aspekti
reģionāli un valstiski nozīmīgu Tautas pasākumu organizēšanai;
 Iespējas veselīga dzīvesveida un atpūtas aktivitātēm izmantot kultūras centru un
kultūras namu telpas.
Mīnusi:
 Vāji attīstīta Tautas sporta kustība Bauskas novadā;
 Sporta aktivitāšu, kas vairo prieku un labsajūtu, trūkums;
 Kvalitatīvas sporta infrastruktūras trūkuma dēļ, veselīga dzīvesveida aktivitāšu
intensitāte iedzīvotāju vidū samazinās rudens/ziemas periodā;
 Piedāvātie pasākumi ir mazi un sadrumstaloti.
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Liels attālums no iedzīvotāja novadā līdz pasākumu norises vietai. Ne visiem
iedzīvotājiem ir transports un finanšu līdzekļi pasākumu apmeklēšanai;
 Sporta organizatora trūkums Dāviņu pagastā;
 Iedzīvotājiem brīvi pieejamu nodarbību trūkums treneru/speciālistu pavadībā;
 Esošā infrastruktūra un pieejamība nav pietiekama to iedzīvotāju iesaistei, kas nav
sporta entuziasti;
 Vāji attīstīta sporta klubu un biedrību sistēma;
 Starpnozaru sadarbības trūkums, veidojot novadam/reģionam nozīmīgus pasākumus
(kultūra/sports/tūrisms);
 Sporta inventāra īres iespēju trūkums novadā;
 Esošais sporta pasākumu kopums neveicina ģimeņu saliedētību un socializēšanos;
 Apgaismojuma trūkums āra sporta stadionos;
 Iedzīvotāju pasivitāte, veselīga dzīvesveida nozīmīguma mazināšanās.
Nepieciešamās darbības:
 Sporta iestādēm, balstoties uz valsts pamatnostādnēm un iedzīvotāju viedokļa
apkopojumu, par prioritārajiem darbības virzieniem izvirzīt bērnu un jauniešu sportu
un Tautas sportu;
 Baseina un Sporta halles būvniecība motivējoša un iesaistoša sporta piedāvājuma
nodrošināšanai;
 Veicināt starpnozaru sadarbību (kultūra, sports, tūrisms, sociālais dienests, uzņēmēji)
iedzīvotāju iesaistes paaugstināšanai un lielu sporta pasākumu organizēšanā, izveidot
jaunu amata pozīciju;
 Veicināt, lai sporta klubi un uzņēmēji organizē pasākumus plašākai sabiedrībai;
 Organizēt lielus pasākumus, kuros iesaistītos nozīmīgs skaits iedzīvotāju
(valsts/reģiona līmenī rīkoti velo, skriešanas maratoni, orientēšanās, pārgājieni utt.);
 Turpināt tradīciju organizēt dažādas sacensības/ aktīvās atpūtas pasākumus
iedzīvotājiem pagastos;
 Attīstīt riteņbraucēju celiņus, takas/velomaršrutus;
 Labiekārtot peldēšanas vietas un parkus;
 Aktīvāk piedāvāt iedzīvotājiem izmantot pašvaldības sporta infrastruktūras (stadionu,
izglītības iestāžu sporta zāļu, laukumu u.c.), nodrošinot pieejamību vakaros un
brīvdienās;
 Veselīga dzīvesveida popularizējošas informācijas nodošana, informēšana caur
sociālajiem tīkliem;



Pašvaldības iesaiste Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
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1.5. Augstu sasniegumu sporta apraksts
Augstu sasniegumu sports - Latvijas jauniešu (sākot no 15 gadu vecuma), junioru/kadetu un
pieaugušo/elites izlases komandu kandidātu un dalībnieku gatavošanās un piedalīšanās
sacensībās, un viss, kas saistīts ar mācību - treniņu procesa un sacensību procesa organizatorisko,
metodisko, finansiālo, zinātnisko, medicīnisko, tehnisko u.c. nodrošinājumu. Šajā sadaļā tiek
runāts par treneru piesaisti, darbu ar talantīgajiem sportistiem, starptautiska mēroga sacensībām,
bet kā negatīva iezīme tiek minēts apstāklis, ka pie ierobežotiem pašvaldības līdzekļiem,
finansējums tiek piešķirts ļoti šauram iedzīvotāju lokam.
Bauskas novada iedzīvotājiem iespēju robežās tiek radīti visi apstākļi, lai tie varētu izaugt
par augstas klases sportistiem. Uzsākot treniņus jau no mazotnes, veicot atlasi un motivējot
audzēkņus intensīvi trenēties pēc piemērotām treniņprogrammām, ir iespējams sasniegt labus
rezultātus.
Bauskas novadā, līdz ar citu sporta veidu attīstību, priekšroka tiek dota vieglatlētikai,
basketbolam un florbolam. Ar novada domes lēmumu tiek apstiprinātas novada sporta veidu
izlases, kas pārstāv Bauskas novadu dažāda mēroga sporta sacensībās. Pateicoties domes
atbalstam sportistiem ir iespēja piedalīties mācību-treniņu nometnēs un sacensībās ārpus valsts
robežām.
Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē (turpmāk– olimpiādē), veiksmīgi pārstāvot Bauskas
novadu un savu skolu (2014.gada Olimpiādē tika izcīnītas 2 zelta, 2 sudraba un 4 bronzas
medaļas). Latvijas čempionātos 2015.gadā Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
vieglatlēti izcīnījuši 14 zelta, 13 sudraba un 12 bronzas medaļas.
Florbola junioru komanda Czech Open (Čehijā), kurā junioru ieskaitē BJSS audzēkņi bija
vienīgie Latvijas pārstāvji 2015.gadā un 28 komandu konkurencē tika iegūta trešā vieta. Sporta
veterānu un senioru savienības 52. sporta spēlēs, kas tiek rīkotas Bauskas novadā, 47 medaļas
iegūtas gan individuālajās disciplīnās, gan komandu sporta veidos.
Pēdējos gados ievērojamus sasniegumus ir guvuši arī ūdens motosportisti. Pateicoties
uzvaram katrā no Latvijas atklātā čempionāta posmiem 2014./2015.gada sezonā, komandu
kopvērtējumā "Mēmeles sports" braucēji pārliecinoši ieņem pirmo vietu otro gadu pēc kārtas.
2015.gadā notikušajā Eiropas čempionātā T-550 klasē (Polijā) Latviju pārstāvēja divi “Mēmele
sports” ātrumlaivu piloti, no kuriem viens (Reinis Paegle) ieguva bronzas medaļu.
Kā ikgadēja tradīcija ir labāko sportistu godināšana Bauskas novadā. Apbalvojumu
“Sporta laureāts 2015” ieguva labākie un populārākie 2015.gada sportisti un sacensību
organizatori: Labākais sportists – vieglatlēts Jānis Baltušs, labākā sportiste – vieglatlēte Ilona
Dramačonoka, labākā sporta veterāne – dambretiste Regīna Pironena, labākais sporta veterāns –
Alfrēds Graudiņš, labākais tehnisko sporta veidu pārstāvis – ūdensmotosportists Reinis Paegle.

1.5.1. Augstu sasniegumu sporta novērtējums
Plusi:
 Bauskas novada sportistu sasniegumi;
 Ar pašvaldības lēmumu apstiprinātas sporta veidu izlases, kas pārstāv Bauskas novadu
dažāda mēroga sporta sacensībās;
 Pateicoties pašvaldības atbalstam, sportistiem ir iespēja piedalīties mācību-treniņu
nometnēs un sacensībās ārpus valsts robežām.
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Mīnusi:
 Nepilnvērtīga sporta infrastruktūra, kas nodrošinātu sportistu pilnvērtīgu treniņprocesu;
 Sporta klubu vājā attīstība Bauskas novadā;
 Konkurēt spējīga un motivējoša atalgojuma trūkums treneriem.
Nepieciešamās darbības:
 Mūsdienīga sporta kompleksa būvniecība, kas nodrošinātu pilnvērtīgu augstas klases
sportistu treniņprocesu – daudzfunkcionāla sporta zāle, baseins, fitnesa zona ar atbilstošu
aprīkojumu;
 Piesaistīt augstu sasniegumu sportam atbilstošus trenerus - sporta personības;
 Sekmēt starptautisku pasākumu/ sacensību norisi pilsētā;
 Stiprināt lokālpatriotismu novadā, akcentējot Bauskas novada izcilāko personību
sportiskos sasniegumus.
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1.6. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra
1.6.1. Bauskas novada sporta infrastruktūras vispārīgs raksturojums
Fiziskām aktivitātēm atbilstošas infrastruktūras veidošana ir uzskatāma par vienu no
prioritātēm, kas veicinātu iedzīvotāju iesaisti. Balstoties uz 2015.gadā veiktās iedzīvotāju
aptaujas rezultātiem, 49.2 % respondentu norāda, ka sporta infrastruktūra Bauskas novadā ir
vidējā līmenī, 36.4 % respondentu uzskata, ka sporta infrastruktūra ir zemā vai ļoti vājā stāvoklī.
Pēdējo 10 gadu laikā jaunu sporta haļļu būve ir veikta 2 pagastos un esošā sporta
infrastruktūra ik gadu iespēju robežās tiek pilnveidota. Ir iegādāts jauns florbola, ielu basketbola
aprīkojums, atjaunots vieglatlētikas, galda tenisa un novusa inventārs. Pateicoties projektu
līdzekļu piesaistei, pagastos ir izbūvēti sporta aktivitāšu laukumi, uzlabots skolu sporta inventārs.
Sporta centra speciālisti ir palīdzējuši sagatavot specifikācijas ielu vingrošanas un pludmales
volejbola laukumiem.
Laika posmā no 2007.–2013.gadam caur LEADER projektiem tika realizētas vairākas
iedzīvotāju iniciatīvas, piemēram, trenažieru zāļu aprīkošana, makšķerēšanas bāzes ierīkošana,
sporta aprīkojumu iegāde, āra sporta laukumu izveide un rekonstrukcija, bērnu sporta laukumu
izveide, skeita laukuma izveide, sporta automašīnu darbnīcas rekonstrukcija un tehniskā
aprīkojuma iegāde, sporta centrs “Mēmele” aprīkošana, šautuves aprīkojuma iegāde, sporta deju
tērpu iegāde, veikborda parka ierīkošana, velomaršrutu infrastruktūras pilnveidošana, atpūtas
zonu ierīkošana pusaudžiem, sporta tērpu iegāde, izveidotas āra dušas, āra hokeja laukumi u.c.
Pagastos pie skolām ir sporta halles un zāles, Bauskas pilsētā ir SC “Mēmele” pārziņā
esošais sporta nams. Sporta nama infrastruktūra sevī ietver skatītāju tribīnes 860 vietām, futbola
laukumu, 6 atklātos sporta laukumus, vieglatlētikas stadionu. 2015.gadā tika veikta Sporta centra
ekspluatācijas pārbaude, kurā tika konstatētas atkāpes no prasībām, kas ietekmē ēkas drošumu.
Pieejamā aktīvās atpūtas infrastruktūra: pastaigu takas, aerobikas un trenažieru zālēs,
velotūrisma un kājnieku maršruti, ūdenstūrisms pa Mūsu un Mēmeli, makšķerēšana un
ūdenssports Bauskas novada upēs un citas aktivitātes.
Kā vēsturiski nozīmīga sporta infrastruktūras daļa kopš 1978.gada ir “Mūsas trase”. Šobrīd
sporta komplekss “Mūsa” ar kopējo platību 320 400 m2 sastāv no rallijkrosa trases, tribīnēm,
ēkas un stāvlaukuma, kas nodrošina nepieciešamo infrastruktūru sporta sacensību un aktīvās
atpūtas aktivitāšu organizēšanai. Ar Ministru kabineta rīkojumu sporta kompleksā “Mūsa”
ietilpstošajiem nekustamajiem īpašumiem ir piešķirts Nacionālās sporta bāzes statuss.
Sporta kompleksa "Mūsa" autokrosa trasei vienīgajai Baltijā līdz 2016.gadam ir piešķirta
Starptautiskās Automobiļu Federācijas (FIA) licence, kas kopumā ir piešķirta tikai astoņām
autokrosa trasēm Eiropā un ļauj trasē rīkot dažāda mēroga sacensības. Attiecīgi sporta
kompleksa "Mūsa" trasē bez vietējā mēroga autosporta sacensībām tiek rīkots arī FIA Eiropas,
Ziemeļeiropas (NEZ) un Baltijas čempionāta posmi autokrosā un rallijkrosā. Kopš 2014.gada ir
aizsākta investoru piesaiste, lai piesaistītu papildus līdzekļus vispārējās attīstības nodrošināšanai,
trases un saistīto ēku uzlabošanai, kas nodrošinātu iespēju sporta kompleksam “Mūsa” ilgtermiņā
saglabāt Eiropas mēroga sacensību norises vietas statusu un kļūt par autosporta attīstības centru
reģionā.
Aktīvs dzīvesveids cieši saistās ar aktīvo tūrismu. Velotūristiem ir izveidoti un marķēti divi
maršruti. “Bauskas apkārtnes pilis” (velomaršruts nr. 401) paredzēts kā vienas dienas izbrauciens
un ved pa Bauskas un Rundāles novadu, atklājot Bauskas, Mežotnes un Rundāles pils burvību.
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Maršruts “Bagātā Zemgale” (velomaršruts nr. 402) ļauj baudīt Bauskas un Vecumnieku novada
dabas bagātības divu dienu garumā.
Attēls 1.2. Velomaršruts “Bauskas apkārtnes pilis”, 29.95 km

Attēls 1.3. Velomaršruts “Bagātā Zemgale”, 76.71 km

Bauskas novada attīstības programmā 2012.-2018. gadam tiek norādīts, ka novadā ir ļoti
maz veloceliņu. Uz 2012.gadu pašvaldībā bija izbūvēti veloceliņi tikai 4.8 km garumā.
2012.gada iedzīvotāju aptaujā, kas tika veikta Attīstības stratēģijas izstrādes procesā, 82 %
respondentu bija neapmierināti ar veloceliņu pieejamību. Tika norādīts uz nepieciešamību
veloceliņu izbūvēt uz Saulaini, Rītausmām un Bērzkalniem. Veloceliņu izveide tika paredzēta
Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plānā un 2015.gadā tika uzsākta veloceliņa
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“Bauska-Rītausmas” izbūve. Arī 2015.gada iedzīvotāju aptaujā 89.4 % respondentu norāda, ka ir
nepieciešama turpmāka veloceliņu attīstība.
Kā jau tika minēts, tad fiziskās aktivitātes atbalstošas vides un infrastruktūras attīstīšana ir
viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, lai palielinātu iedzīvotāju motivāciju un ikdienas
fizisko aktivitāšu līmeni visām vecuma grupām. Bauskas novada iedzīvotājiem trūkst parku un
zaļo zonu, kas būtu piemēroti sporta aktivitāšu veikšanai. Esošā dabas taka dabas parkā
“Bauska” ir atbilstoša skaistām pastaigām un kultūras pieminekļu baudīšanai, bet ne sporta
aktivitātēm. 2011.gadā tika izstrādāts Tehniskais projekts “Zaļā parka” izveidei Zaļā ielā 27, lai
saņemtu finansējumu “Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013.gadam”
ietvaros. Būvprojektā tika plānoti videi draudzīgi risinājumi, ekoloģiski tīri materiāli un sistēmu
komponenti. Diemžēl projekts netika apstiprināts un parks līdz šim vēl nav izbūvēts. Parka
izveides plāns tiks aktualizēts, balstoties uz turpmākām iespējām saņemt struktūrfondu
finansējumu.
Sporta infrastruktūras un materiāltehniskais nodrošinājums dažādiem sporta veidiem
Bauskas novadā ir ļoti atšķirīgs – no ļoti laba līdz faktiski neeksistējošam, kad infrastruktūru un
materiāltehnisko aprīkojumu nākas īrēt. Pēdējo 10 gadu laikā ir izbūvētas 2 jaunas sporta halles
pagastos, bet pirms gadu desmitiem būvētie sporta centri ir ne vien fiziski nolietoti, bet arī sen
kļuvuši par šauru. Bauskas pilsētā, kā novada centrā, jaunu sporta būvju pēdējo 10 gadu laikā
nav bijis. Treneri norāda, ka bieži vien pastāv situācija, ka pus zālē notiek treniņi, otrā pus zālē
bērniem sporta stundu nodarbības. Iecere paplašināt treniņu vietas pastāv jau gandrīz desmit
gadus, tomēr piesaistīt ES finansējumu izdevies vien projektu izstrādei.
2015.gadā Latvijas Republikas Valsts kontrole sniedza Revīzijas ziņojumu “Bauskas novada
pašvaldības finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas lietderība un
atbilstība normatīvo aktu prasībām”. Šajā ziņojumā tika norādīts, ka: “Bauskas novadā sporta
jomā vājās puses – nolietojusies un nevienmērīgi nodrošināta sporta infrastruktūra, nav
infrastruktūras peldētprasmes apmācībai, informācijas trūkums par sportošanas iespējām.”
Savukārt iespējas ir minētas šādas: izveidot sadarbības modeli starp izglītības, kultūras un sporta
iestādēm, peldbaseina būve un novada Jauniešu centra tīkla izveidošana.”
Bauskas novada pašvaldība kopš 2007.gada plāno sporta būvju rekonstrukciju, lai atrisinātu
ieilgušās problēmas ar atbilstošas infrastruktūras nodrošināšanu profesionālās ievirzes izglītības
iestādei „Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola”. 2013.gadā ir uzsākta pašvaldībai
nozīmīgu publisku ēku projektēšana: profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekta – peldbaseina projektēšana un sporta
bāzes administrācijas ēkas – sporta spēļu halles rekonstrukcijas tehnisko projektu aktualizācija.
(17.03.2016. grozījumu redakcija) Par to, ka jaunu objektu būvniecība ir nepieciešama, liecina
gan pieaugošā iedzīvotāju interese par sporta pasākumiem un sporta nodarbībām, gan arī esošās
sporta infrastruktūras lielā noslodze. Lielākajai daļai sporta klubu nav savu telpu nodarbībām,
tādēļ tās izmanto pilsētas sporta bāzes, kuru noslodze ir ļoti augsta.

1.6.2. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolas” infrastruktūras objekts (17.03.2016.
grozījumu redakcija)
Kā jau tika minēts, tad Bauskas novadam nozīmīgs projekts ir “Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas” infrastruktūras objekta būvniecība.(17.03.2016. grozījumu redakcija)
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Projekts ir plānots vismaz desmit gadu garumā, tas ir aktuāls un atbilst „Sporta politikas
pamatnostādnēm 2013.-2020. gadam”, mērķim: Sports - dzīves kvalitātei, kā arī „Bauskas
novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam”, vidējā termiņa prioritātei - Pievilcīga kultūras
un sporta vide.
“Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas” infrastruktūras objekts paredzēts
Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola” valdījumā, nodrošinot visu Bauskas novada izglītības iestāžu, tajā skaitā
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu, sporta nodarbības peldbaseinā, peldētprasmju apmācību,
tādejādi uzlabojot Bauskas novada iedzīvotāju - bērnu un jauniešu fizisko sagatavotību, veselību
un gatavību valsts aizsardzībai. (17.03.2016. grozījumu redakcija)
Sporta skolā pašlaik izglītojas 701 audzēknis, bet nodarbības paredzētas visu Bauskas
novada pašvaldības izglītības iestāžu 3736 audzēkņiem. Pakalpojumus varēs izmantot arī
kaimiņu novadu Rundāles, Iecavas, Vecumnieku novadu iedzīvotāji. Atbilstoši projektam, ēka
prioritāri paredzēta sporta aktivitātēm ar 2 baseiniem: lielais peldbaseins ar četriem celiņiem (25
m). Peldbaseinā paredzēta vieta cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem ielaišana baseinā, līdz ar
to spētu nodrošināt speciālās izglītības iestādes “Pamūšas speciālā internātskola” audzēkņu
nodarbības baseinā. Projektā paredzēts atsevišķs bērnu baseins pirmsskolas un sākumskolas
posma izglītības iestāžu audzēkņiem.
Baseina nepieciešamības pamatojums atrodams arī Sporta politikas pamatnostādnēs
2014.-2020.gadam. Šajā dokumentā ir 2 prioritārie virzieni: jauniešu un bērnu sports un tautas
sports. Bērnu un jauniešu sporta viena no prioritātēm ir peldēšana. "Lai veicinātu bērnu drošību
uz ūdeņiem, papildus sporta stundām, nepieciešams izstrādāt un īstenot peldēt apmācības
programmu vispārējās izglītības iestāžu 1.-4. klašu audzēkņiem. Uzsākot peldēt apmācību agrīnā
vecumā, praktiski visi bērni iemācās peldēt. Nodarbības peldbaseinā nostiprina bērnu veselību un
imunitāti, kā arī veicina bērnu pareizu attīstību, labvēlīgi ietekmē asinsrites sistēmu un elpošanu.
Peldot veidojas laba stāja, savukārt aktīvas nodarbības ūdenī stiprina kaulus un nervu sistēmu un
novērš plakanās pēdas attīstības iespēju, uzlabo miegu, apetīti un trenē izturību. Papildus
minētajam, peldēt apmācībai ir arī būtiska nozīme no cilvēku drošības (civilās aizsardzības)
aspekta. Jautājums par peldēt apmācības 1.-4. klašu skolēniem izstrādi un īstenošanu skatāms
kontekstā ar peldbaseinu celtniecību, jo šobrīd peldbaseinu trūkuma dēļ, sevišķi lauku rajonos,
nav iespējams pilnībā īstenot peldēt apmācības programmu 1.-4.klašu skolēniem.
Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam 2.Uzraudzības pārskata
ietvaros tika organizēta iedzīvotāju aptauja. Bauskas novada iedzīvotājiem bija iespēja paust
savu viedokli par Bauskas novada prioritārajiem jautājumiem, kas turpmāko gadu laikā būtu
jāatrisina. Kā redzams diagrammā 1.3., tad trešais nozīmīgākais risināmais jautājums ir
peldbaseina būvniecība. Kā nozīmīgi jautājumi tiek minēti arīdzan veloceliņu un sporta halles
būvniecība. Šāda iedzīvotāju viedokļa tendence norāda gan uz sporta nozares nozīmi, gan uz
aktīvas atpūtas infrastruktūras uzlabošanas nepieciešamību. Baseina būvniecība nav ne tikai
sporta nozares prioritāte, bet arī novada attīstības prioritāte.
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Diagramma 1.3. Iedzīvotāju norādītās prioritātes turpmākajai attīstībai.
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1.6.3. Bauskas sporta skolas administratīvā ēka un sporta halle
2012.gadā tika apstiprināta „Bauskas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam”,
2013.gada 31.janvārī pieņemts Bauskas novada domes lēmums „Par administratīvās ēkas
Pilskalna ielā 26 un tās rekonstrukcijai nepieciešamo zemesgabalu nodošanu Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skolai.” Lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru
profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei un sacensību organizācijai iestādes
izglītojamiem, un ņemot vērā to, ka iestādes administratīvā ēka Uzvaras ielā 4, Bauskā nav
piemērota skolas administratīvajām vajadzībām, tika nolemts aktualizēt tehnisko projektu
„Sporta skolas administratīvā ēka un sporta halle Pilskalna ielā 26”. Projektam ir augsta
gatavības pakāpe, ir izstrādāts tehniskais projekts.
Sporta zālē paredzēts: liela izmēra basketbola laukums ar bīdāmiem basketbola groziem,
divi mazāka izmēra basketbola laukumi, volejbola laukums, florbola laukums, handbola
laukums. Sporta zāle ir aprīkota ar iekārtām - basketbola groziem, vingrošanas sienu,
elektroniskiem tablo, iebūvētu aizkaru, kas sadala zāli.
Sporta spēļu halle nodrošinās mācību – treniņu nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu
bērniem dienas pirmajā pusē. Bērnu un jaunatnes sporta skola, sākot ar sākuma sagatavošanas
grupām, darbu sāks dienas otrajā pusē basketbolā, florbolā, prāta spēlēs, brīvajā cīņā un
vieglatlētikā, īstenojot sporta veida licencētās programmas. Atbilstoši laika plānojumam, sporta
halle būs pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Attiecīgi halles būvniecība
atslogotu esošās sporta zāles pie skolām, kuras turpmāk būtu pieejamas bērniem pēc stundu
pulciņiem un iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai.

1.6.4. Sporta infrastruktūra un aktivitātes Bauskas novada pagastos
Lai nodrošinātu visa novada iedzīvotājiem iespēju iesaistīties sporta aktivitātēs, novada
pasākumiem tiek izmantota pagastu sporta infrastruktūra, kas, gan jāatzīst, dažādās vietās ir
atšķirīga. Daudzkārt, kas iespējams pilsētā, nav pieejams laukos.
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Vecsaule
Infrastruktūra

Sporta aktivitāšu
piedāvājums un iedzīvotāju
iesaiste.
1) Nav slēgtās sporta zāles;
Novuss, dambrete, šahs, zole,
2) 3 pludmales volejbola šaušana, skriešana, nūjošana,
laukumi;
slēpošana, futbols, volejbols,
3) Futbola laukums;
basketbols,
ārstnieciskā
4) Basketbola laukums;
vingrošana. Izveidota sporta
5) Vecsaules pamatskolas komanda
cilvēkiem
ar
laukums;
īpašām vajadzībām.
6) Šautuve;
7) Izmantotas doktorāta
telpas

Noslogotība
1) Sakarā ar ārstnieciskās vingrošanas
lielo apmeklētāju skaitu, nākotnē
paredzēts pārcelties no doktorāta telpām
uz kultūras namu;
2) Vasaras periodā iedzīvotāju aktivitāte
augsta, izmantojot esošo sporta
infrastruktūru.

Code
Infrastruktūra

Sporta aktivitāšu
Noslogotība
piedāvājums un iedzīvotāju
iesaiste.
1) Sporta zāle;
Volejbols,
svaru
zāle, 1) Pirmdien/otrdien sporta zāle slēgta;
2) Svaru zāle;
futbols, teniss, basketbols, 2) Trešdien/piektdien florbola treniņš
3) Stadions;
teniss, florbols
(12-18 cilvēki);
4) Futbola laukums (bez
3) Ceturtdien basketbols (10 cilvēki);
vārtiem);
4) Sestdiena teniss (ja ir pieprasījums).
5) Tenisa korti (izmanto
basketbolam,
volejbolam,
mini futbolam un tenisam)

Brunava
Infrastruktūra
1) Mežgaļu pamatskolas
sporta laukums;
2) Tiek izmantota Jaunsaules
sporta zāle (noslēgts līgums);
3) Tranažieru zāle;
4) Futbola laukumi (2);
5) Volejbola laukumi (2);
6) Basketbola laukumi (2).

Sporta aktivitāšu
Noslogotība
piedāvājums un iedzīvotāju
iesaiste.
Nūjošana, skriešana, futbols, 1) Iedzīvotājos novērojams kūtrums un
florbols,
basketbols, pasivitāte;
volejbols.
2) 2 nūjotāju grupas (12 cilvēki);
3) Dalība pagasta sporta svētkos 20 – 50
iedzīvotāju;
4) Sporta zāli izmanto svētdienās 10.0013.00 (aptuveni 10-12 cilvēki);
5) Trenažieru zāle – 10 apmeklētāji.

Mežotne
Infrastruktūra
1) Svaru zāle;
2)
Pludmales
laukumi (4);

Sporta aktivitāšu
Noslogotība
piedāvājums un iedzīvotāju
iesaiste.
Galda
teniss,
novuss, 1) Svaru zāle – 10 cilvēki;
volejbola pludmales
volejbols, 2) Galda teniss un novuss – 16 cilvēki;
volejbols, galda teniss un 3) Sporta zāle iedzīvotājiem pieejama
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3) Tenisa un novusa galdi;
novuss,
hokejs
4) Āra trenažieri;
sezonā), futbols.
5) Sporta zāle;
6) Hokeja laukums;
7) Sporta zālei pielāgotas
telpas;
8) Futbola laukums.

(ziemas otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no
18.00-21.00;
4) Sporta zālei pielāgotās telpas
pieejamas
pirmdienu,
trešdienu,
piektdienu vakaros. Florbols/basketbols
– 12-15 cilvēki, volejbolu 14-16 cilvēki;
5) Svaru zāle – 25 cilvēki nedēļā.

Īslīce
Infrastruktūra
1) Trenažieru zāles (2);
2) Volejbola laukums;
3) Pludmales volejbola
laukums;
4) Strītbola laukumi (3);
5) Skeita elementi (2);
6) Futbola laukums;
7) Sporta zāle pie Īslīces
skolas;
8) Sporta aktivitātēm
izmantojamas kultūras nama
telpas.

Sporta aktivitāšu
piedāvājums un iedzīvotāju
iesaiste.
Svaru
zāles,
volejbols,
pludmales volejbols, florbols,
futbols, basketbols, skeits,
strītbols,

Noslogotība
1) Trenažieru zāles – 15 cilvēki (esošās
telpas
par
mazu,
ir
lielāks
pieprasījums);
2) Sporta zāle izmantojama visu nedēļu
(brīvdienas pirmdienas/svētdienas) laikā
no 18.30-22.00 – 15 cilvēki ik vakaru.

1.6.5. Sporta infrastruktūras novērtējums
Plusi:
 Projektu ietvaros realizētas dažādas iedzīvotāju un pašvaldības iniciatīvas novada sporta
infrastruktūras uzlabošanai;
 4 pagastos ir labā stāvoklī esošas sporta zāles, kuras var izmantot gan skolēni, gan sporta
skolu audzēkņi un sporta entuziasti.
Mīnusi:
 Iedzīvotāju vērtējums par esošo infrastruktūras stāvokli ir zem vidējā;
 Esošā infrastruktūra ir sadrumstalota un pārslogota;
 Jaunu sporta būvju celtniecība Bauskas pilsētā nav veikta vairāk kā 10 gadus;
 Stadionu sliktais tehniskais stāvoklis un apgaismojuma trūkums rudens/ziemas periodā
mazina iedzīvotāju vēlmi nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm;
 Sporta zāļu pārslogotības dēļ, iedzīvotājiem nav iespējams piedāvāt nepieciešamās
nodarbības treneru pavadībā;
 Pamatā visas sporta būves piesaistītas vispārizglītojošām iestādēm;
 Velo maršrutu un veloceliņu trūkums;
 Bauskas pilsētā, kas ir uzskatāms par novada centru, tiek veikti mazāki sporta
infrastruktūras uzlabošanas pasākumi kā pagastos;
Nepieciešamās darbības:
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Nepieciešama sporta halles un daudzfunkcionālais sporta centra celtniecība, lai radītu
priekšnoteikumus bērnu un jauniešu un tautas sporta attīstības iespējām;
Esošās sporta infrastruktūras rekonstrukcija un attīstīšana;
Tautas sportu un bērnu/jauniešu sportu veicinoši infrastruktūras attīstības pasākumi;
Esošās sporta infrastruktūras pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem ērtos laikos,
treneru/speciālistu pavadībā, tuvāk iedzīvotāju dzīves vietām;
Bērniem un jauniešiem saistošas infrastruktūras būvniecība ārpusskolas aktivitāšu
dažādošanas nodrošināšanai;
Veloceliņu izveide un tūrisma maršrutu attīstīšana;
Brīvdabas laukumu izbūve un uzturēšana vietās, kur iedzīvotāji materiālu apstākļu dēļ,
nedodas uz organizētajiem pasākumiem;
Peldvietu, pastaigu taku un slēpošanas trašu ierīkošana.

32

1.7. Iedzīvotāju aptaujas un darba grupas rezultāti
1.7.1. Iedzīvotāju aptauju nozīmīgākie secinājumi un ieteikumi
Izstrādājot Bauskas novada Sporta attīstības stratēģiju 2016.–2022.gadam, 2015.gadā. tika
veikta iedzīvotāju anketēšana. Aptaujas mērķis bija noskaidrot Bauskas novada iedzīvotāju
viedokli par novada sporta attīstības iespējām, problēmām, to iespējamiem risinājumiem. Kā arī
izvērtēt viedokļus par sporta aktivitāšu prioritātēm un būtiskākajiem aktīva dzīvesveida
paradumiem. Kopā tika apkopotas 135 anketas. Vidējais aptaujas anketas respondenta profils:
Bauskas pilsētas iedzīvotājs, vecumā no 18-55 gadiem, strādā biroja darbu un nodarbojas ar
sportiskām aktivitātēm 2-3 reizes nedēļā.
Nozīmīgākie secinājumi:
 Pēc respondentu vērtējuma, šobrīd Bauskas novadā galvenais uzsvars ir uz rezultātiem un
sasniegumiem balstītam sportam. Lielākā daļa iedzīvotāju sasaisti ar šādu piedāvājumu
nejūt;
 Vairums respondentu ar sportu nodarbojas, lai uzlabotu savu fizisko un emocionālo
labsajūtu. Piedalīšanās sacensībās un prestiža uzturēšana ir izteikti nenozīmīgi iemesli
aktivitātēm;
 50.8 % iedzīvotāju savu attieksmi pret sportu vērtē “izteikti pozitīvi”, vēlētos būt fiziski
aktīvi, bet neredz sevi uz rezultātiem orientētā sportā;
 Iedzīvotājiem saistošas ir veselīga dzīvesveida aktivitātes. Motivē sports, kas vairo prieku
un labsajūtu;
 Lielākā daļa respondentu pašreiz ar sportu nodarbojas vietās, kas nav tam speciāli
paredzētas, visvairāk brīvā dabā un stadionā. Attiecīgi rudens/ziemas periodā sportiskās
aktivitātes samazinās;
 62,9 % respondentu pašreiz izmanto piedāvātās sporta iespējas ārpus Bauskas novada,
izteikts vairākums citos novados apmeklē peldbaseinu;
 Jautājumā, kādas papildus sporta iespējas nākotnē vēlētos saņemt, lielākā daļa norādīja uz
baseina nepieciešamību un treniņu pieejamību tuvāk iedzīvotāju vietām treneru pavadībā.
Par iespējamu traumu gūšanu sportojot bez treneriem, uztraucās iedzīvotāji visās vecuma
grupās;
 Izvirzot prioritātes pašvaldības budžeta izlietojumam sporta nozarē 84.1 % norādīja, ka
nozīmīga/izteikti nozīmīga prioritāte ir sporta infrastruktūras attīstība un esošās
uzlabošana. Pašreiz 49.2 % uzskata, ka sporta infrastruktūra Bauskas novadā ir vidējā
līmenī, 36.4 % respondentu uzskata, ka sporta infrastruktūra ir zemā vai ļoti vājā
stāvoklī;
 Sporta halles un baseina trūkums mazina iespējas pilnu gadu ciklu dažādām iedzīvotāju
grupām nodarboties ar sev saistošām aktivitātēm;
 Iedzīvotāju mīļākās sporta aktivitātes: riteņbraukšana, skriešana, peldēšana un komandu
sporta spēles;
 Šobrīd nav radīti priekšnoteikumi velo braukšanas attīstībai Bauskas novadā;
 Pašreiz nozīmīgākie informācijas nodošanas kanāli ir “Bauskas Novada Vēstis”,
“Bauskas Dzīve”. 22 % respondentu informāciju uzzina no draugiem/paziņām.
33

Nozīmīgākie iedzīvotāju ieteikumi tālākai sporta nozares attīstībai Bauskas novadā:
 Turpmāko sporta attīstības uzsvaru likt uz Tautas sportu (veselīga dzīvesveida
aktivitātēm) un Bērnu un jauniešu sportu;
 Nepieciešams pēc iespējas lielākām sabiedrības grupām motivējošs un saistošs sporta
pakalpojumu piedāvājums. Tādējādi tiktu iesaistīta lielākā daļa to respondentu (52 %),
kas norādīja izteikti pozitīvu attieksmi pret sportu;
 Baseina būvniecība mazinātu statistikas rādītāju, ka 62 % Bauskas novada iedzīvotāju
sporta iespējas izmanto ārpus novada. Papildus ieguvumi baseina būvniecībai: uzlabots
visu iedzīvotāju grupu fiziskais un emocionālais stāvoklis, uzklausīts iedzīvotāju
viedoklis, veicinātas veselīga dzīvesveida iespējas, uzlabota peldētprasme, un sniegtas
iespējas iedzīvotājiem socializēties un stiprināt ģimenes saites sasaistē ar fiziskajām
aktivitātēm (aptaujā 90.2 % respondentu norādīja, ka brīvais laiks tiek pavadīts kopā ar
ģimeni un draugiem);
 Nepieciešama esošo stadionu, sporta zāļu un laukumu attīstīšana un pieejamības
nodrošināšana (grafiku pieejamība, nodarbības iedzīvotājiem ērtos laikos, uzlabots
tehniskais stāvoklis un uzstādīts apgaismojums āra laukumos). Nodrošinātas sportošanas
iespējas pilnu gada ciklu;
 Nepieciešama Sporta halles būvniecība. Būvniecības rezultātā tiktu atslogotas esošās
sporta zāles pie izglītības iestādēm pagastos un nodrošināta iespēja iedzīvotājiem saņemt
sporta pakalpojumus tuvāk dzīves vietām ērtos laikos;
 Nepieciešama reģionālu skriešanas maratonu, velo maratonu un citu tautas sporta
pasākumu organizēšana. Ieguvumi: patstāvīgi ikdienas treniņi gatavošanās procesā,
motivācija sasniegt augstus personiskos rezultātus, lokālpatriotisma stiprināšana, veselīga
dzīvesveida kustības attīstīšana, sportošanas iespējas kopā ar draugiem un ģimeni;
 Lai attīstītu velo kultūru Bauskas novadā, nepieciešams izveidot drošus velo celiņus,
attīstīt velo nomas pakalpojumus un popularizēt velo maršrutus (maršrutus sasaistot ar
tūrisma objektu apskati);
 Stiprināt informācijas nodošanu caur sociālajiem kanāliem un interneta vidi, informācijas
nepārtrauktības princips.

1.7.2. Fokusgrupu interviju ar sporta klubu pārstāvjiem un sporta
entuziastiem secinājumi un ieteikumi






Par prioritātēm pašvaldības finansējuma novirzīšanā tiek uzskatīts atbalsts uz rezultātiem
vērstam sportam/sportistu atbalstam sacensībās un jaunas sporta infrastruktūras
attīstīšana/ esošās atjaunošana;
Pagastos vērojama sporta zāļu infrastruktūras attīstība, negatīvākais vērtējums attiecībā
uz sporta infrastruktūras kvalitāti ir Bauskas pilsētai;
Trūkst analītiska pieeja, izvērtējot esošo sporta zāļu noslogojumu un efektivitāti. Grafiku
trūkums un neskaidra pieeja sporta pakalpojumu nodrošināšanā;
Finansējuma trūkums treneru/speciālistu atalgojumam pagastos, tādējādi nepastāv iespēja
nodrošināt nodarbības tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai;
34






Sadarbības trūkums sporta darba organizatoriem ar pašvaldību. Neskaidri nosacījumi
sporta finansējuma piešķiršanai, trūkst kopējas sporta nozares vīzijas, neskaidra
prioritātes;
Neskaidra un sadrumstalota sporta organizācija. Nav sadarbības nedz nozares iekšienē,
nedz starp citām nozarēm;
Nepieciešamība pēc vienotām formām Bauskas novadā, kas papildus stiprinātu arī
lokālpatriotismu.

1.7.3. Jauniešu aptaujas secinājumi un ieteikumi
2014. gadā Bauskas novadā tika veikta elektroniska aptauja par Bauskas novada dzīvi un
labklājību, ko veica „Apvienība JUMS”. Šajā aptaujā tika izzināts jauniešu intereses un viedoklis
par brīvā laika pavadīšanas iespējām. Jau tika minēts, ka Bauskas novada aptaujā, izstrādājot
Sporta Attīstības stratēģiju, netika pietiekami pārstāvēts jauniešu viedoklis. Attiecīgi
„Apvienības JUMS” aptauja tiek izmantota, lai izprastu jauniešu vajadzības sporta attīstībā.
Aptaujā piedalījās 584 jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.
Galvenie secinājumi:
 Jaunieši par prioritārajām rīcībām Bauskas novadā uzskata skeitparka rekonstrukciju un
attīstību un baseina būvniecību. Vairāk kā 300 respondentu norāda, ka skeitparks ir
jāatjauno, padarot to centrālo vietu jauniešu aktivitātēm;
 36% jauniešu kā ārpusskolas aktivitātes izvēlas sporta aktivitātes un dejas. Šāda tendence
norāda uz vēlmi būt aktīviem un piekopt veselīgu dzīvesveidu;
 Ir nepieciešamība rīkot specifiskus, inovatīvus pasākumus, kuros iesaistīties
vēlētos/varētu ne tikai fiziski attīstīt iedzīvotāji;
 Jaunieši informāciju par sporta pasākumiem iegūst primāri no draugiem (26%), norādot,
ka pašreizējie informācijas kanāli nesasniedz auditoriju. Nepieciešams uzsvars uz
informācijas nodošanu caur sociālajiem tīkliem.
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1.8. Bauskas novada sporta nozares stipro un vājo pušu, iespēju
un draudu (SVID) analīze
Stiprās puses:
 Skaidra valsts līmeņa nostāja par prioritārajiem
sporta virzieniem, kas sakrīt ar Bauskas novada
stratēģijas 2016-2022. gadam izvirzītajām
prioritātēm;
 Bauskas novads atrodas izdevīgā ģeogrāfiskā
situācijā un bagāts ar tūrisma objektiem, kas ir
nozīmīgs priekšnoteikums lielu sporta pasākumu
organizēšanā;
 Sporta pasākumu rīkošanai lielu sporta pasākumu
atbalstoša infrastruktūra (naktsmītnes, ēdināšana,
u.c. serviss);
 Pietiekami dabas resursi, labi attīstīts vietējais un
reģionālais ceļu tīkls;
 Bauskas novads ir bagāts ar senām sporta
tradīcijām un pamatoti lepojas ar jauniem sporta
talantiem;
 Novadā darbojas sporta skola, kurā bērni un
jaunieši apgūst sportisko meistarību 8 sporta
veidos;
 Tiek atbalstītas novada sporta spēļu komandas,
pieaugušie sportisti, veterāni. Atbalstīta dalība
sporta nometnēs un sacensībās;
 Iedzīvotāju aktivitāte izmantojot esošo āra sporta
infrastruktūru vasaras/pavasara sezonā;
 Veterānu un invalīdu sporta attīstība Bauskas
novadā;
 Rudens velobrauciens (Bauska-Mežotne-Bauska)
pirmajā gadā piesaistot 300 dalībniekus, norāda
uz iedzīvotāju vēlmi iesaistīties Tautas sporta
aktivitātēs.

Vājās puses:
 Esošais sporta jomas piedāvājums pašvaldībā ir
saistošs sporta entuziastiem, bet nemotivē pasīvos
iedzīvotājus;
 Modernu un inovatīvu sporta aktivitāšu trūkums
jauniešiem;
 Tautas sporta zemais attīstības līmenis Bauskas
novadā. Liels akcents likts uz rezultātiem orientētu
sportu, ar ko Bauskas novada iedzīvotāji nejūt
sasaisti;
 Sporta organizatoru trūkums Dāviņos;
 Pēdējos gados ieguldītie pašvaldības līdzekļi ir
apmierinājuši šauru grupu intereses;
 Sporta klubu vājā attīstība Bauskas novadā;
 Esošo sporta pasākumu sadrumstalotība un
konkurētspējas trūkums;
 Tautas sporta masu pasākumu trūkums;
 Sporta infrastruktūras sliktais tehniskais stāvoklis, ar
dažiem izņēmumiem pagastos;
 Nevienmērīga infrastruktūras attīstība;
 Telpu trūkums sacensību organizēšanā
rudens/ziemas periodā;
 Sadarbības trūkums sporta nozares pārvaldībā,
finansējuma plānošanā un informācijas savlaicīgā
nodrošināšanā;
 Neskaidri kritēriji pretendējot uz pašvaldības
atbalstu (finansējumu);
 Nav pieejamas nodarbības treneru/speciālistu
pavadībā, kas mazinātu traumatiska sporta
iespējamību;
 Apgaismojuma trūkums āra sporta laukumos;
 Atsevišķu novada sporta bāžu un vispārizglītojošo
skolu sporta infrastruktūras neefektīva izmantošana
ārpus mācību laika sporta nodarbībām vakaros un
brīvdienās. Sporta zāļu pieejamības trūkums;
 Nepietiekoša informācija par iespējām iesaistīties
sporta projektos, izmantot vietējos, valsts, ES
fondus;
 Nepietiekoša sadarbība ar sabiedriskajām sporta
organizācijām sporta un veselīga dzīvesveida
popularizēšanā;
 Zema lauku iedzīvotāju sportiskā aktivitāte un
iniciatīvas trūkums;
 Sadarbības trūkums ar masu informācijas līdzekļiem
veselīga dzīvesveida popularizēšanā;
 Vienotu sportistu formu trūkums.
Iespējas:
Draudi:
 Vairot bērnos sportiska dzīvesveida interesi,  Sporta pedagogu un augsti kvalificētu sporta
skolās ieviešot trešo sporta stundu;
speciālistu zemais atalgojums veicina kadru
aizplūšanu uz labāk apmaksātām darbavietām;
 Baseina būvniecības rezultātā tiktu uzklausītas un
realizētas iedzīvotāju vēlmes;
 Sporta speciālistu vidējā vecuma palielināšanās
36












Iespēja veselīga dzīvesveida aktivitātes organizēt,
stiprinot iedzīvotāju savstarpējo socializēšanos
un ģimenes saites;
Veselīga dzīvesveida un atpūtas aktivitātēm
iespējas izmantot pagastu kultūras namu telpas
(vingrošanas nodarbības, galda spēles, darti u.c);
Masu pasākumu organizēšanas iespējas, iesaistot
pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu;
Sadarbības iespējas ar Sociālo dienestu
(pielāgotais
sports,
sociālā
iekļaušana,
sabiedrības veselības politika u.c.);
Veicinot starpnozaru sadarbību (sporta, kultūras,
tūrisma, uzņēmējdarbības nozarēs), iespēja ne
tikai veidot nozīmīgus sporta pasākumus, bet arī
vairot lokālpatriotismu iedzīvotāju vidū;
Nodrošinot sporta inventāra īres iespējamību
(laivas, riteņi, slēpes utt.), vairota gan vietējo
iedzīvotāju aktivitāte, gan tūristu piesaiste;
Tā kā iedzīvotāju mīļākās sporta nodarbes ir
riteņbraukšana, skriešana un peldēšana, tad
attīstot velo celiņu infrastruktūru un uzceļot
baseinu pilsētā, būtiski paaugstinātos iedzīvotāju
apmierinātība un aktivitāšu intensitāte;
Realizējot veselīga dzīvesveida aktivitātes,
iespēja
Bauskas
novadam
iesaistīties
“Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”.







novadā, jaunajiem kadriem trūkst iespējas
nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu;
Iedzīvotāju nepietiekama izpratne par fizisko
aktivitāšu un sporta nozīmi veselības uzlabošanā;
Sabiedrības pasivitātes un iniciatīvas trūkuma dēļ
netiek racionāli izmantotas jau esošas novada sporta
būves;
Pārsvarā visas sporta būves piesaistītas
vispārizglītojošām iestādēm;
Bauskas, kā novada centra, īpaši zemā
infrastruktūras attīstība;
Liels attālums novadā starp iedzīvotāju dzīves vietu
un pasākuma norises vietu, transporta problēmas.
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2. STRATĒĢISKĀ DAĻA
Stratēģiskā daļā noteiktas pašvaldības prioritātes sporta nozares attīstībā, stratēģiskie mērķi
un izvirzīti uzdevumi to īstenošanai. Konkrētu pasākumu (rīcību) kopums un investīciju plāns
noteikto uzdevumu īstenošanai iekļauts Rīcības plānā. Stratēģiskā daļa izstrādāta, ņemot vērā
spēkā esošos augstāka līmeņa un novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu – Bauskas
novada Attīstības programmu 2012.-2018., Investīciju plānu, esošo situāciju, kā arī aptauju,
diskusiju, interviju un darba grupu atzinumus. Sporta nozares stratēģija un rīcības plāns, kuri ir
detalizētāki un konkrētāki salīdzinot ar Bauskas novada Attīstības programmu, ir instrumenti
kopējo novada attīstības stratēģisko mērķu un uzdevumu realizācijai.

2.1. Prioritātes, mērķi, uzdevumi
Bauskas novada attīstības ilgtermiņa prioritāte ir pievilcīga un droša dzīves un darba
vide. Prioritāte ir vērsta uz dzīves vides sakārtošanu un attīstību, uzņēmējdarbības attīstību, kā
arī dabas vides saglabāšanu un ilgtspēju.
Lai sasniegtu stratēģiskos mērķus: „Bauskas novada iedzīvotāji var strādāt” un „Iedzīvotāji
grib dzīvot Bauskas novadā” un sekmētu ilgtermiņa prioritātes „Pievilcīga un droša dzīves un
darba vide” īstenošanu ir noteiktas piecas vidēja termiņa prioritātes īstenošanai 2012. – 2018.
gadā:
1) mobilitāte un satiksmes drošība;
2) kvalitatīva, droša vide;
3) kvalitatīva izglītība;
4) pievilcīga kultūras un sporta vide;
5) efektīva pārvalde.
Ceturtās prioritātes (Pievilcīga kultūras un sporta vide) mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus un
novada viesus ar kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras un sporta pakalpojumu klāstu. Prioritāte
ietver kultūras pakalpojumus, bibliotēkas, muzejus, kultūras mantojumu, kā arī sporta un aktīvās
atpūtas pakalpojumus. Atbilstoši Attīstības programmas prioritātēm novadā ir sakārtoti un
rekonstruēti kultūras centri, renovētas bibliotēkas, muzeji, iegādāts sporta inventārs. Iedzīvotāji
aktīvi piedalās sporta un kultūras dzīvē. Sniegts finansiāls atbalsts Bauskas novada pašvaldībā
reģistrēto biedrību aktivitātēm kultūras un sporta jomā. Sniegts atbalsts pašdarbības kolektīviem
un sportistiem dalībai dažādos reģionāla, nacionālas un starptautiskas nozīmes kultūras un sporta
pasākumos. Skatīt Tabulu 2.1. “Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam 2.
uzraudzības pārskats, VP4 (Pievilcīga kultūras un sporta vide).”
Lai sporta attīstība Bauskas novadā būtu pamatota, balstīta uz esošo situāciju un tendencēm,
kā arī līdzsvaroti saistīta ar citu nozaru attīstību, tiek izstrādāta “Sporta attīstības stratēģija 2016.2022.gadam”. Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir izvērtēt un
apkopot visus ar sportu un aktīvu dzīvesveidu saistītos aspektus esošajā Bauskas novada
attīstības programmā, apkopot esošo situāciju sporta nozarē, noteikt prioritātes, attīstības mērķus
un uzdevumus Bauskas novadā. Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas esošās situācijas aprakstā ir
izmantota pašvaldības rīcībā esošā informācija, kā arī citu organizāciju sniegtā informācija,
iedzīvotāju aptaujas, fokusgrupu interviju, diskusiju, semināru un darba grupu rezultāti.
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Tabula 2.1. Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam 2.uzraudzības pārskats,
VP4 (Pievilcīga kultūras un sporta vide).

Prioritāte, mērķis

Rīcību
īstenošanas
Rīcību
Rīcību īstenošanas
rezultatīvie
īstenošanas
rezultatīvie rādītāji
rādītāji
2018.g. un
rezultatīvie
2014./2015.g. un
attīstības tendence
rādītāji 2011.g.
attīstības
tendence

Vidējā termiņā
sasniedzamie
rezultāti un bāzes
rādītāji

Datu ieguves
avoti

(VP.4) Pievilcīga kultūras un sporta vide
78,4%
iedzīvotāju ir
apmierināti ar
kultūras
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti

Iedzīvotāji ir
apmierināti ar
kultūras
pakalpojumu
pieejamību
un kvalitāti

Aptauja

nav

nav

Ir
peldbaseins

Novada dome

Darbojas visos
pagasta centros

Darbojas visos
pagasta centros

Darbojas visos
pagasta
centros

Novada dome

Aptauja nepieciešami
uzlabojumi

61,6 %
iedzīvotāju ir
apmierināti un
30,8 % nav
apmierināti ar
sporta
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti.

Iedzīvotāji ir
apmierināti ar
sporta
pakalpojumu
pieejamību
un kvalitāti

Aptauja

Iedzīvotājiem ir
Aptauja –
nodrošināti plaša
nepieciešami
spektra kvalitatīvi
uzlabojumi
kultūras pakalpojumi
(M.4.) Prioritātes
Reģionālā līmeņa
mērķis ir
sporta sacensībām
nodrošināt
iedzīvotājus un atbilstošs peldbaseins
novada viesus ar
kvalitatīvu un Kultūras centri
daudzveidīgu
kultūras un sporta
pakalpojumu klāstu
Iedzīvotājiem ir
nodrošināti plaša
spektra kvalitatīvi
aktīvās atpūtas un
sporta pakalpojumi

2.2.

Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas 2016.-2022.gadam
izstrādes darba grupa izvirzītās Bauskas novada sporta nozares
prioritātes

2.2.1. 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.
Augstu sasniegumu sporta un tautas sporta infrastruktūras izvirzītās prioritātes:
 Bauskas pilsētas daudzfunkcionālā sporta centra (baseina) Salātu ielā 5A, Bauskā
būvniecība;
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Sporta halles un Bauskas sporta skolas administratīvās ēkas Pilskalna ielā 26, Bauskā
būvniecība;
Esošo sporta būvju un komplekso sporta laukumu uzturēšana un rekonstrukcija

2.2.2. 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.
Tautas sporta 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).

2.2.3. 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.
Liela mēroga sporta pasākumu izvirzītās prioritātes:
 Florbols;
 Vieglatlētika;
 Mūsas trase, kurai nepieciešama atgriešanās starptautiskajā apritē
Šiem sporta veidiem ir jāizveido tradicionāli pasākumi, kas notiek Bauskā.

2.2.4. Bērnu un jauniešu sports
Mērķis: nodrošināt un veicināt veselīgas un sportiskas jaunās paaudzes attīstību.
Ieguldījumi: visiem bērniem un jauniešiem pieejama infrastruktūra, treniņi un pasākumi.
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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.
Bērnu un jauniešu sporta 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!

2.2.5. 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.
Augstu sasniegumu sporta 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).
Tabula 2.2. Sporta nozares pārstāvju (darba grupas) noteiktās vidēja termiņa prioritātes

N.p.k.

Prioritātes, kas ieguva balsis

Prioritārais virziens

1.

Bauskas
pilsētas
daudzfunkcionālā sporta centra
(baseina) Salātu ielā 5A,
Bauskā būvniecība
Sporta halles un Bauskas
sporta skolas administratīvās
ēkas Pilskalna ielā 26, Bauskā
būvniecība
Vieglatlētika - šim sporta
veidam ir jāizveido tradicionāli

Augstu sasniegumu sporta 35 %
un tautas sporta/veselīga
dzīvesveida infrastruktūra.

2.

3./4.

%

Balsu
skaits
18

Augstu sasniegumu sporta 19 %
un tautas sporta/veselīga
dzīvesveida infrastruktūra.

10

Liela
mēroga
sporta 10%
pasākumi – pasākumi

5
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pasākumi, kas notiek Bauskā

3./4.

5.

6.

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)
Ieviest
novada
vispārizglītojošās
iestādēs
kustību
aktivitāšu
stundu
(ieteicams dabā) visām klasēm
pakāpeniski no 1.-6.klasei, pēc
tam 7.-9,klasei
Florbols - šim sporta veidam ir
jāizveido
tradicionāli
pasākumi, kas notiek Bauskā.

Radīt sistēmu, kuras rezultātā
būtu
iespēja
pirmsskolas
vecuma bērniem nodarboties
vispārējās
fiziskās
sagatavotības grupās
8./9./10./11. Kvalificēti treneri (palīdzības
sniegšana
speciālistiem
(darbiniekiem)
uz
darba
tiesisko
attiecību
laiku,
konkurētspējīgs atalgojums)
8./9./10./11. Izaudzināt un rast iespēju
turpināt trenēties Bauskas
novadā (atbalstīt sporta skolas
audzēkņus)
7.

8./9./10./11. Esošo
sporta
būvju
un
komplekso sporta laukumu
uzturēšana un rekonstrukcija
8./9./10./11. Sabiedrības izglītošana, sporta
un
veselīga
dzīvesveida
popularizēšana, sportot prieks!

veselīga/aktīva
dzīvesveida veicināšanai,
atbalsts uzņēmējdarbībai
Tautas
sports,
aktīvā 10 %
atpūta
un
veselīgs
dzīvesveids
–
sports
visiem, t.sk. cilvēkiem ar
invaliditāti

5

Bērnu un jauniešu sports 8 %
(vispārizglītojošās skolās,
profesionālās
ievirzes
izglītības iestādēs, PII
iestādēs)

4

Liela
mēroga
sporta
pasākumi – pasākumi
veselīga/aktīva
dzīvesveida veicināšanai,
atbalsts uzņēmējdarbībai
Bērnu un jauniešu sports
(vispārizglītojošās skolās,
profesionālās
ievirzes
izglītības iestādēs, PII
iestādēs)
Augstu sasniegumu sports
- labāko treneru piesaiste,
darbs ar talantīgākajiem
sportistiem, starptautiska
mēroga sacensības utt.
Augstu sasniegumu sports
- labāko treneru piesaiste,
darbs ar talantīgākajiem
sportistiem, starptautiska
mēroga sacensības utt.
Augstu sasniegumu sporta
un tautas sporta/veselīga
dzīvesveida infrastruktūra.
Bērnu un jauniešu sports
(vispārizglītojošās skolās,
profesionālās
ievirzes
izglītības iestādēs, PII
iestādēs)

6%

3

4%

2

2%

1

2%

1

2%

1

2%

1
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3. RĪCĪBAS PLĀNS
Lai nodrošinātu sasaisti starp nacionāla līmeņa politikas plānošanas dokumentos noteikto politiku un pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentiem, rīcību plānošanā tiek ņemtas vērā valsts sporta politikas dokumentos esošie rīcības virzieni, kā arī tiek balstīti uz praktisku
lietderību, uz esošās situācijas priekšizpēti un finansiāliem faktoriem.
Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš
2016.-2022.

Finansēša
nas avoti
Novada
dome

1.Izglītības un
sporta
infrastruktūras
pilnveide un
jaunu objektu
izbūve Bauskas
novadā.
(17.03.2016.
grozījumu
redakcija)

Profesionālās ievirzes
izglītības iestādes “Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola”
infrastruktūras objekts.
(17.03.2016. grozījumu
redakcija)

BNA, BJSS,
Saimnieciskā nodaļa

Sporta halles izbūve
profesionālās ievirzes
izglītības iestādē „Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes
sporta
skola”

BNA, BJSS,
Saimnieciskā nodaļa

2016.-2022.

Novada
dome

Sporta stadiona būvniecība
Īslīces vidusskolā

BNA, SC “Mēmele”,
Saimnieciskā nodaļa

2016.-2022.

Uzvaras vidusskolas sporta
laukuma izbūve

BNA, SC “Mēmele”,
Saimnieciskā nodaļa

2016.-2022.

ES,
Novada
dome
ES,
Novada
dome
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Izbūvēts zema enerģijas patēriņa peldbaseins Salātu
ielā 5; Galvenie tehniski ekonomiskie rādītāji: zemes
gabala platība - 4919.28 (m²) apbūves laukums 1582.19 (m²) ēkas kopējā telpu platība - 4001,05 (m²)
ēkas apjoms - 14838.46 (9739.31 + 5099.15pagrabs)
(m³) ēkas klasifikācija pēc CC klasifikatora - 1265sporta ēkas, ēkas augstums - 10 m
Skaits – 1 gab.
Nodrošināta sporta skolas materiāli tehniskā bāze.
Galvenie tehniski ekonomiskie rādītāji: zemes gabala
platība - 30 892,00 (m²),apbūves laukums - 1715,53
(m²), ēkas kopējā telpu platība - 5896,00 (m²),ēkas
apjoms - 20 848,80 (m³),ēkas klasifikācija pēc CC
klasifikatora- 1265 sporta ēkas, ēkas augstums 16,60m. Energosertifikāts - 32,9
kWh/m2
Skaits – 1 gab.
Uzbūvēts sporta stadions pie Īslīces vidusskolas – 1
gab.
Uzbūvēts sporta stadions pie Uzvaras vidusskolas – 1
gab.

2.Tautas sporta
(Sports visiem) un
veselīga
dzīvesveida
attīstība Bauskas
novadā

Bauskas novada sporta
būvju, laukumu un stadionu
rekonstrukcija

BNA, SC “Mēmele”,
Saimnieciskā nodaļa

2016.-2022.

ES,
Novada
dome

Bauskas novada
pašvaldības sporta bāzes
darbības pilnveidošana
Būvprojekta izstrāde
Vecsaules sporta zāles
būvniecībai
Būvprojekta izstrāde
Mežotnes sporta zāles
būvniecībai
Veloceliņu tīklu attīstība

BNA, SC “Mēmele”,
Saimnieciskā nodaļa

2016.-2022.

Novada
dome

BNA, Saimnieciskā
nodaļa

2019.-2022.

Novada
dome

Bauskas novada nozīmes un pagastu, ciemu sporta
laukumu izveide un aprīkošana/rekonstrukcija,
specializēto sporta laukumu rekonstrukcija un izveide
t.sk. skeitparku un slidotavu izveide, aprīkojums
sacensību organizācijai, rotaļu spēļu laukumu
labiekārtošana, segumu atjaunošana, apgaismojuma
uzstādīšana.
Sporta laukuma aprīkošana ar sporta inventāru 3
izglītības iestādēm: Bauskas 2.vidusskolai, Bauskas
pilsētas pamatskolai un pirmsskolas izglītības
iestādei “Zlīlīte”.
Basketbola un volejbola laukuma rekonstrukcija
Bauskas stadionā.
Skaits – 2 gab.
Izstrādāts būvprojekts Vecsaules sporta zāles
būvniecībai.

BNA, Saimnieciskā
nodaļa

2019.-2022.

Novada
dome

Izstrādāts būvprojekts Mežotnes sporta zāles
būvniecībai.

BNA, Saimnieciskā
nodaļa

2016.-2022.

ES,
Novada
dome

Izbūvēti jauni veloceliņi, veidojot sazarotu veloceļu
tīklu. Veicināta velo sporta attīstība un pasākumu
daudzveidība.
Skaits – 3 gab.

Visu paaudžu un dažādu
sociālo grupu ieinteresētība
veselīga dzīvesveida
uzturēšanā

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS, BN Sociālais
dienests

2016.-2022

Novada
dome

Organizēta ikgadēja ģimeņu sporta diena – 1 gab.
Organizēti invalīdu sportu svētki – 1 gab. ik gadu
Veicināta maznodrošināto Bauskas novada
iedzīvotāju iesaiste sporta un veselīga dzīvesveida
iesaistes pasākumos.
Organizētas sporta aktivitātes kā socializēšanās un
laika pavadīšana kopā ar draugiem un ģimeni.
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3.Bērnu un
jauniešu sporta
attīstība Bauskas
novadā

Sporta nodarbības
pašvaldības sporta bāzēs
tuvāk iedzīvotāju dzīves
vietai pieejamos laikos
treneru/speciālistu pavadībā

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS, Pagastu sporta
darbu organizatori

2016.-2022.

Novada
dome

Pilnveidojot aktīvās atpūtas
infrastruktūru, nodrošināt
pieejamību iedzīvotājam
piemērotām, fiziskajai un
garīgajai veselībai
atbilstošām sporta
aktivitātēm

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS

2016.-2022.

Novada
dome

Atbalstīt Bauskas novada
sporta veterānu dalību
reģiona/valsts/Eiropas
līmeņa sacensībās
Sporta veterānu un
iedzīvotāju ar invaliditāti
iekļaušana Bauskas novada
rīkotajās Tautas sporta
aktivitātēs

BNA, SC “Mēmele”

2016.-2022.

Novada
dome

BNA, SC “Mēmele”,
BN Sociālais dienests

2016.-2022.

Novada
dome

Sporta veterāni un iedzīvotāji ar invaliditāti pārstāvēti
atbilstošās veselīga dzīvesveida (Tautas sporta)
aktivitātēs. SC “Mēmele” un BN Sociālā dienesta
darbība iekļaušanas procesu veicināšanā

Bauskas skeitparka
rekonstrukcija un
labiekārtošana.
Papildus 1 sporta mācību
stundas ieviešana Bauskas
novada izglītības iestādēs
Bauskas novada izglītības

BNA, BJSS

2016.-2022

Rekonstruēts un labiekārtots Bauskas skeitparks – 1
gab.

BNA, Izglītības
nodaļa, Skolu direktori

2016.-2022.

ES,
Novada
dome
Novada
dome

BNA, Izglītības

2016.-2022.

Novada

Ik gadu piešķirts finansējums izglītības iestāžu sporta
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Katrā pagastā pieejamas iknedēļas nodarbības
treneru/speciālistu vadībā iedzīvotājiem pieejamos
laikos izglītības iestāžu sporta zālēs.
Pieejami nodarbību grafiki portālā www.bauska.lv
Treneru/speciālistu piesaiste, atalgojuma
nodrošināšana.
Apmeklētāju skaits nodarbībā – 20 gab.
Uzstādīti āra trenažieri – 3 gab.;
Izveidota distanču slēpošanas trase ar slēpju īri – 1
gab.;
Ierīkota slidotava – 1 gab.;
Pieejama velo īre – 1 gab.;
Labiekārtotas peldvietas – 3 gab.
Laivu īre – 1 gab.;
Jauni pludmales volejbola laukumi – 3 gab.
Finansiāli atbalstīta veterānu dalība sacensībās,
atbilstoši iesniegtajai dokumentācijai

Bauskas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs
ieviesta papildus 1 mācību stunda nedēļā

4.Augstu
sasniegumu
sporta attīstība
Bauskas novadā

5.Aktīva
dzīvesveida
pasākumu
organizācija,
dažādošana un
mārketings

iestāžu sporta
materiāltehniskā
nodrošinājuma
pilnveidošana
Vispārējas fiziskās
sagatavotības un veselīga
dzīvesveida attīstošas
nodarbības bērniem un
jauniešiem treneru
pavadībā
Bērnu un jauniešu pozitīvās
attieksmes un izpratnes
attīstīšana par fizisko
aktivitāšu nepieciešamību
un ieteicamo intensitāti

nodaļa, Skolu
direktori, BJSS

dome

materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai

BNA, Izglītības
nodaļa, Skolu
direktori, BJSS

2016.-2022

Novada
dome

Organizētas nodarbības, kurās bērniem un jauniešiem
ir iespēja attīstīt vispārēju fizisko sagatavotību un
veselīgu dzīvesveidu (nodarbībās netiek akcents likts
un 1 sporta veidu)

BNA, BJSS

2016.-2022.

Novada
dome

Izveidoti 2 jauni sociālo tīklu konti;
Ievietota informācija par veselīga dzīvesveida nozīmi
sociālajos tīklos – 1 raksts nedēļā 2 sociālajos kontos;
Organizēti jauniešu interesēm atbilstoši, saistoši,
izglītojoši un prieku vairojoši veselīga
dzīvesveida/sporta aktivitāšu pasākumi

Atbalsts sportistu dalībai
sacensībās un
treniņnometnēs atbilstoši
noteiktajiem kritērijiem
Treneru piesaiste augstu
sasniegumu sporta attīstības
veicināšanai

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS

2016.-2022.

Novada
dome

Piešķirts ikgadējs finansējums augstu sasniegumu
sportistu aktivitātēm un sacensībām, atbilstoši
izstrādātajai dokumentācijai.

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS

2016.-2022.

Novada
dome

Konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana Bauskas
novadā treneriem, paaugstinot Bauskas novada
sportistu konkurētspēju starptautiskajā mērogā.

Tautas sporta (veselīga
dzīvesveida) pasākumu un
aktivitāšu organizēšana

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS, Bauskas
Novada uzņēmēji, TIC

2016.-2022.

Novada
dome,
novada
uzņēmēji

Tautas sporta pasākumi (ikgadēji velo braucieni,
maratoni, orientēšanās pasākumi, laivu braucieni) – 4
ik gadu;
Pasākumi, popularizējot Bauskas novada tūrisma
objektu unikalitāti;
Pasākuma dalībnieku skaits – 200 (dažādu vecuma
un sociālo grupu iedzīvotāji);
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Reģionāla un valsts
nozīmes Tautas sporta un
Bērnu un jauniešu sporta
pasākumu organizēšana
Bauskas novadā
Transporta iegāde sporta
pasākumu vajadzībām
sporta centram
Veselīga un aktīva
dzīvesveida nozīmes
paaugstināšana iedzīvotāju
apziņā

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS, Bauskas
Novada uzņēmēji

2016.-2022.

Novada
dome,
novada
uzņēmēji

Noorganizēts reģiona nozīmes sporta pasākums
(Tautas sports vai Bērnu un jauniešu sports) – 1 gab.;
Noorganizēts valsts nozīmes sporta pasākums
(Tautas sports vai Bērnu un jauniešu sports) – 1 gab.

BNA

2016.-2022.

Novada
dome

Iegādāts viens autobuss ar 8-9 sēdvietām, un viens
autobuss ar 16-19 sēdvietām

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS

2016.-2022.

Novada
dome

Sadarbības veicināšana
nozares ietvaros un starp
kultūras, tūrisma un sporta
nozarē

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS, TIC, Kultūras
centrs

2016.-2022.

Novada
dome

Vienotas zīmolvedības
platformas izveide sporta,
kultūras un tūrisma
nozarēm
Informācijas pieejamības
uzlabošana par Bauskas
novada, īpaši pagastu,
sporta aktivitātēm un
pasākumiem

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS, TIC, Kultūras
centrs

2016.-2018.

Novada
dome

Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanas
informatīvie pasākumi - 3 pasākumi gadā
Vecāku sapulcēs skolās veikta informēšana par
fizisko aktivitāšu nozīmi un minimālo fizisko
aktivitāšu apjomu bērniem/jauniešiem;
5.maija pasākumi “Pasaules sporta dienas” ietvaros
Bauskas novadā organizēti dažādi Tautas sporta
pasākumi un bezmaksas iepazīšanās nodarbības
Izveidota jauna amata pozīcija – 1 gab. Amata
mērķis: koordinēt sadarbību gan nozares, gan
starpnozaru ietvaros nozaru attīstībā un pasākumu
organizēšanā; paaugstināt Bauskas novada
konkurētspēju valsts mērogā
Izveidota Bauskas novada zīmolvedības platforma,
uz kuras balstās pasākumu/aktivitāšu vizuālā un
ideoloģiskā identitāte

BNA, SC “Mēmele”

2016.-2022.

Novada
dome
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Izstrādāta informācijas platforma Bauskas novada
mājas lapā www.bauska.lv par katrā pagastā un
Bauskas pilsētā pieejamām sporta aktivitātēm un
pasākumiem – 1 gab.;
Bauskas novada mājas lapā www.bauska.lv pieejama
informācija par pagastu sporta zāļu noslodzi, darba
laikiem un piedāvātajām nodarbībām

Ikmēneša drukātā materiāla
izdošana ar informāciju par
Bauskas novadā
rīkotajiem un kultūras,
sporta un mākslas
pasākumiem
Sekmēta kvalitatīva un
periodiska tekstuālā un
vizuālā materiāla
nodrošināšana izdotajos
izdevumos, mājas lapās,
masu mēdiju rakstos un
sociālajos tīklos
5.maijs “Pasaules sporta
diena”

BNA, TIC, Kultūras
centrs, uzņēmēji

2016.-2022.

Novada
dome

Poligrāfiski drukāts ikmēneša pasākumu plāns – 1
gab. (sadarbībā ar kultūras un tūrisma nozarēm)

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS

2016.-2022.

Novada
dome

Palielinājusies informācijas pieejamība un kvalitāte.
Palielinājies to iedzīvotāju skaits, kas ir informēti par
Bauskas novadā rīkotajiem pasākumiem;
Jauni sociālo tīklu konti – 3 gab.;

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS

2016.-2022.

Novada
dome
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5. STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBAS
SISTĒMA
Uzraudzības sistēmas uzdevums ir nodrošināt sekmīgu Bauskas novada sporta
attīstības stratēģijas 2016.–2022.gadam īstenošanu, kontroli un analīzi. Par Bauskas
novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas vispārējo ieviešanu, uzraudzību,
novērtēšanu un pārskatīšanu atbildīga ir Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas
novada administrācija”. Atsevišķu uzdevumu un projektu īstenošanā un uzraudzības
procesā piedalīsies arī valsts un Bauskas novada pašvaldības struktūrvienības
institūcijas un iestādes, NVO, sporta organizācijas, un novada uzņēmēji.
Trīs gadus pēc stratēģijas apstiprināšanas tiks veikta stratēģijas īstenošanas
novērtēšana un pārskatīšana, apkopojot informāciju par ieviestajiem projektiem,
izpildītajiem uzdevumiem un to īstenošanas statusu. Stratēģija tiks vērtēta gan pēc
Rīcības plānā paredzēto aktivitāšu izpildes, gan arī noteiktajiem indikatoriem
prioritāšu un mērķu īstenošanai. Nepieciešamības gadījumā Rīcības programma tiks
aktualizēta, to mainot vai papildinot ar jauniem projektiem vai aktivitātēm.














Uzraudzības sistēmas galvenie uzdevumi:
sekot un novērot pamatnostādņu īstenošanas gaitai un sasniegtajiem
rezultātiem, nodrošinot novērtēšanas iespējas;
identificēt pārmaiņas novada sporta attīstībā, noteikt tendences;
nepieciešamības gadījumā izvirzīt jaunus mērķus un aktivitātes, ierosinot
aktualizēt esošo plānošanas dokumentu.
Monitoringā kā indikatori pielietojami dati:
fizisko aktivitāšu līmenis bērnu, pusaudžu un jauniešu vidū;
dalība masveida sporta pasākumos un masveida pasākumu skaits;
iedzīvotāju iesaistīšanās sporta nozarēs;
augstu sasniegumu sporta rezultatīvie rādītāji;
dažādu vecuma un sociālo grupu dalība sporta nodarbībās;
sabiedrības veselības rādītāji, tajā skaitā bērnu veselības rādītāji;
Sabiedrības apmierinātības paaugstināšanās ar sporta jomas attīstību Bauskas
novadā;
Rīcības plānā noteiktie rezultatīvie rādītāji

Tabula 4.1. Bauskas novada sporta attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji
Nr.

Rādītājs

1

Fizisko aktivitāšu
līmenis bērnu un
jauniešu vidū

Attīstības
tendence

Sasniedzamie rezultāti

Datu avots

1) Bauskas Bērnu un jauniešu sporta
skolas audzēkņu skaita palielinājums;
2)Bērnu un jauniešu apmierinātības
palielināšanās ar piedāvātajiem
ārpusskolas pasākumiem (salīdzinājumā
ar 2014.gada aptauju);
3)Renovētajā Bauskas skeitparkā
jaunieši pavada ārpusskolas brīvo laiku;
4)Bērni un jaunieši apmeklē baseinu
ārpusskolas brīvajā laikā;

BJSS, aptauja,
pasākumu
organizatoru
sniegtā
informācija,
Facebook
statistika;
pašvaldības rīcībā
esošā informācija
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2

Dalība masveida
pasākumos un
masveida
pasākumu skaits

3

Iedzīvotāju
iesaistīšanās
sporta nozarēs

4

Augstu
sasniegumu sporta
rezultatīvie
rādītāji
Dažādu vecuma
grupu dalība
sporta nodarbībās

5

6

Sabiedrības
veselības rādītāji,
tajā skaitā bērnu

5)Jauniešu dalība rīkotajās Tautas
sporta un veselīga dzīvesveida
veicinošās aktivitātēs;
6)Katru nedēļu BJSS veiktā ieraksta
Facebook lapā par veselīga dzīvesveida
nozīmi, sasniegto skatījumu (Reach)
skaits sastāda 200 lietotājus;
1) 1 Tautas sporta/ Bērnu un jauniešu
sporta pasākums reģionālajā līmenī ar
300 Bauskas novada iedzīvotāju dalību;
2) 1 valsts līmeņa Tautas sporta/Bērnu
un jauniešu sporta pasākums ar 300
Bauskas novada iedzīvotāju dalību;
3) 1 velo brauciens, 1 orientēšanās
pasākums, 1 laivu brauciens gadā ar
100 dalībniekiem (katrā pasākumā) un
akcentu uz Bauskas tūrisma objektu
iepazīšanu;
4) Organizētajos Tautas sporta
pasākumos iesaistās visu vecuma un
sociālo grupu iedzīvotāji.
1)Palielinājies iedzīvotāju skaits, kas ar
sporta aktivitātēm nodarbojas 2-3 reizes
nedēļā (salīdzinot ar 2015.gada
iedzīvotāju aptaujas rezultātiem);
2) Pieaugusi iedzīvotāju līdzdalība
Bauskas novada rīkotajos sporta
pasākumos (salīdzinājumā ar 2015.
gada anketēšanas rezultātiem);
3) Pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri
izmanto Bauskas novada pašvaldības
piedāvātos sporta pakalpojumus
(salīdzinājumā ar 2015.gada
anketēšanas rezultātiem);
4)Pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kas
sporta aktivitātēm izmanto Bauskas
novada pašvaldības nodrošināto
infrastruktūru (salīdzinājumā ar 2015.
gada iedzīvotāju aptaujas rezultātiem);
5) Samazinājies to respondentu skaits,
kas Bauskas novada infrastruktūru vērtē
zemā vai ļoti vājā līmenī (salīdzinājumā
ar 2015.gada iedzīvotāju aptaujas
rezultātiem);
6)Samazinājies respondentu skaits, kas
sporta aktivitātes iespējas izmanto ārpus
Bauskas novada (salīdzinājumā ar 2015.
gada anketēšanas rezultātiem).
1)Sportistu sasniegumu rādītāji valsts
un starptautiskajās sacensībās.
1) Organizētajos treniņos
treneru/speciālistu vadībā ar aktivitātēm
nodarbojas 20 dažādu vecuma grupu
Bauskas novada iedzīvotāji katrā
nodarbībā.
1)Vērojams uzlabojums pēc Ģimenes
ārstu sniegtā atzinuma par sabiedrības
(tajā skaitā bērnu) veselības stāvokli,
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SC “Mēmele”,
individuālie
sporta pasākumu
organizētāji,
Bauskas novada
dome; Bauskas
novada Sociālais
dienests,
iedzīvotāju
aptauja

Iedzīvotāju
aptauja

BJSS, SC
“Mēmele”
SC “Mēmele”,
sporta darbu
organizētāji
pagastos; Bauskas
novada dome
Bauskas novada
ģimenes ārsti,
Bauskas novada

veselības rādītāji
7

Sabiedrības
apmierinātības
paaugstināšanās
ar sporta jomas
attīstību Bauskas
novadā

salīdzinājumā ar laika posmu pirms
2016.gada.
1) Uz jautājumu “Vai Bauskas novada
pašvaldība sekmē iedzīvotāju veselīga
un aktīva dzīvesveida veidošanos?”
procentuāli palielinājies to respondentu
skaits, kas atbild apstiprinoši
(salīdzinājumā ar 2015.gada
anketēšanas rezultātiem);
2) Jautājumā “Cik lielā mērā Jūs esat
apmierināts ar sporta pasākumu
pieejamību un kvalitāti Bauskas
novadā?”, palielinājies to respondentu
skaits, kas atbild ar “apmierināts” un
drīzāk apmierināts” (salīdzinājumā ar
2015.gada anketēšanas rezultātiem).

dome
Aptaujas anketa

Sporta attīstības stratēģijas 3 gadu uzraudzības ziņojuma struktūra:
 Ievads, kurā ietverts uzraudzības pārskata mērķis, laika periods, par kādu
pārskats sagatavots, pārskata struktūra un uzraudzības ziņojuma sagatavošanā
iesaistītās institūcijas;
 Vispārīgs sporta attīstības raksturojums;
 Sporta attīstības programmas īstenošana, kuru izvērtē, balstoties uz
definētajiem vidēja termiņa prioritāšu īstenošanas rezultatīvajiem rādītājiem
un sporta attīstības izvērtēšanas pamatrādītājiem;
 Pamatojums, ja konstatētas novirzes no plānotajiem izvirzītajām rīcībām;
 Kopējie secinājumi un secinājumi pa mērķiem un uzdevumiem;
 Priekšlikumi attīstības programmas aktualizēšanai, rīcības plāna
aktualizēšanai, kā arī uzraudzības sistēmas pilnveidošanai;
 Lai iegūtu iedzīvotāju viedokli par īstenotajiem projektiem, to rezultātiem un
ietekmi tiks veikta iedzīvotāju aptauja, kuras rezultāti tiks izmantoti arī
nākamās sporta attīstības programmas izstādei.
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6. PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS
PASĀKUMIEM
Sabiedrības līdzdalības kārtību nosaka 2009.gada 25.augusta MK noteikumi
Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. Noteikumi
paredz sabiedrības līdzdalību attīstības programmas un stratēģijas izstrādes dažādos
posmos, gan iesaistoties darba grupās, gan piedaloties sabiedriskajās apspriedēs vai
izsakot savu viedokli par attīstības programmu (interneta vietnē, komentāros, presē
u.tml.).
Laika posmā no 2015.gada 22.septembra līdz 2015.gada 2.novembrim tika veikta
iedzīvotāju viedokļu aptauja. Aptaujas mērķi: noskaidrot Bauskas novada iedzīvotāju
viedokli par novada sporta attīstības iespējām, problēmām, to iespējamiem
risinājumiem; izvērtēt Bauskas novada iedzīvotāju viedokļus par sporta aktivitāšu
prioritātēm un būtiskākajiem aktīva dzīvesveida paradumiem; sagatavot
priekšlikumus Bauskas novada sporta attīstības plānošanai. Aptauja ir anonīma.
Anketu bija iespējams aizpildīt tiešsaistē interneta vietnē un rakstiski (pieejamas
Bauskas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Bauskā, pagastu pārvaldēs,
Bauskas Centrālajā bibliotēkā un pagastu bibliotēkās, kā arī Bauskas Kultūras centra
Klientu apkalpošanas centrā). Aptaujas rezultātā tika iegūta informācija no 135
respondentiem, kas ņemta vērā nosakot Bauskas novada sporta attīstības prioritātes,
kā arī plānojot turpmākos projektus.
2015.gada 28.septembrī tika veiktas 2 fokusa grupu intervijas. Interviju dalībnieki
bija pašvaldības sporta darbu organizatori, sporta entuziasti un sporta klubu pārstāvji.
Interviju rezultātā tika noskaidrots iepriekš minēto pārstāvju vērtējums par esošo
situāciju sporta jomā Bauskas novadā un apzinātas stiprās un vājās puses, kā arī iegūti
ieteikumi turpmākajām rīcībām situācijas uzlabošanai.
2014.gadā Bauskas novadā „Apvienība JUMS” veica elektronisku aptauju par
Bauskas novada dzīvi un labklājību. Šajā aptaujā tika izzinātas jauniešu intereses un
viedoklis par brīvā laika pavadīšanas iespējām. Apvienības “JUMS” aptauja tiek
izmantota, lai izprastu jauniešu vajadzības sporta attīstībā. Aptaujā piedalījās 584
jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.
Bauskas novada administrācija sporta stratēģijas sagatavošanas procesā 2015.
Bauskas pilsētā gadā rīkoja 3 darba grupu seminārus (08.09.2015.,
20.10.2015.,01.12.2015.) Semināros piedalījās pašvaldības speciālisti, Domes
deputāti, Bauskas novada administrācijas pārstāvji, sporta organizatori no pagastiem,
sporta entuziasti, SC “Mēmele” pārstāvji, BJSS direktore, Bauskas novada Sociālā
dienesta vadītāja un citi. Semināru laikā tika veikta gan izglītojošā funkcija, gan
organizētas diskusijas un noteiktas vidēja termiņa sporta nozares prioritātes.
Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas ietvaros 2015. gada 4. novembrī tika
noorganizēta tematiskā diskusija par Bauskas novada pašvaldības sporta bāzēm. Skolu
direktori tika informēti par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem un tika diskutēts par
iespējām, iedzīvotājiem nodrošināt sporta zāļu un nodarbību pieejamību tuvāk
iedzīvotāju dzīvesvietai.
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1.pielikums

Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas 2016.-2022.gadam izstrādes
aptaujas rezultātu apkopojums
Respondentu statistika
1) Respondentu skaits: 135
2) Respondentu sadalījums pēc dzimuma:
Vīrietis
Sieviete
Iesniegto atbilžu summa

42.4%
57.6%
132

3) Respondentu sadalījums pēc izglītības līmeņa:
Pamatizglītība
Vidējā
Vidējā speciālā
Nepabeigta augstākā
Bakalaura grāds
Maģistra grāds
Doktora grāds
Vairāk kā viena augstākā izglītība
Iesniegto atbilžu summa

1.5%
7.6%
12.9%
12.9%
41.7%
17.4%
0%
6.1%
135

4) Respondentu sadalījums pēc vecuma:
līdz 18
18 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 62
63 - 75
76 un vairāk
Iesniegto atbilžu summa

1.5%
15.9%
28%
22.7%
23.5%
5.3%
3%
0%
135

5) Respondentu sadalījums pēc darba atrašanās vietas:
Bauskā
Īslīces pagastā
Gailīšu pagastā
Ceraukstes pagastā
Dāviņu pagastā

49.2%
15.9%
3%
6.1%
1.5%
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Brunavas pagastā
Vecsaules pagastā
Codes pagastā
Mežotnes pagastā
Citur - lūdzu, ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa

5.3%
3%
6.1%
6.1%
3.8%
135

6) Aptaujā no 135 respondentiem 48 cilvēki sniedza atbildi par konkrētu dzīves
vietu, norādot ciemu. No šiem respondentiem lielākā daļa bija Rītausmu,
Jauncodes un Bērzkalnu iedzīvotāji.
7) Respondentu sadalījums pēc nodarbošanās. Atbildi snieguši 74 no 135
respondentiem.
Ir savs uzņēmums
Augstāka vai vidēja līmeņa
vadītājs
Speciālists, nestrādāju fizisku
darbu
Strādnieks, strādāju fizisku darbu
Pašnodarbināta persona
Mācos un strādāju
Skolēns vai students, kas nestrādā
Nestrādājošs pensionārs (-e)
Bezdarbnieks (-ce)
Mājsaimnieks (-ce)
Iesniegto atbilžu summa

13.5%
18.9%
45.9%
1.4%
5.4%
5.4%
2.7%
4.1%
0%
2.7%
74

8) Respondentu sadalījums pēc pamatdarba vai mācību atrašanās vietas. Atbildi
snieguši 70 no 135 respondentiem.
Bauskas novadā
Iecavas novadā
Vecumnieku novadā
Rundāles novadā
Citur Latvijā
Ārpus Latvijas
Iesniegto atbilžu summa

68.6%
1.4%
0%
2.9%
27.1%
0%
70
Aptaujas rezultātu apkopojums

1) Kā Jūs kopumā novērtētu savu attieksmi pret sportu un kustību aktivitātēm?
Izteikti pozitīvi
Pozitīvi

50.8%
34.1%
54

Drīzāk pozitīvi
Neitrāli
Dzrīzāk negatīvi
Negatīvi
Iesniegto atbilžu summa

9.1%
5.3%
0.8%
0%
135

2) Vai Bauskas novada pašvaldība sekmē iedzīvotāju veselīga un aktīva
dzīvesveida veidošanos? (vairākas atbildes iespējamas)
Jā, jo tiek organizētas sporta un
kustību aktivitāšu nodarbības un ir
plašas iespējas piedalīties sporta
pasākumos
Jā, jo regulāri notiek sporta
aktivitāšu pasākumi un ir iespējas
piedalīties dažādās sacensībās
Jā, jo tiek organizēti informatīvie
un izglītojošie pasākumi veselības
un sporta jomā
Nē, jo organizētās sporta un
kustību aktivitātes nav pieejamas
visiem interesentiem
Nē, jo netiek organizētas sporta
nodarbības un kustību aktivitāšu
pasākumi
Cita atbilde - lūdzu, ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa
152

15.8%

38.8%

12.5%

17.1%

5.3%
10.5%

Citas atbildes:
Nesekmē, jo pārāk liels uzsvars tiek likts tikai uz Bauskas stadionu;
Daļēji, jo būtu nepieciešamība rīkot vairāk specifisku, inovatīvu pasākumu
organizēšanu, kuros līdzdarboties varētu arī ne tik fiziski attīstīti iedzīvotāji un būtu
interesanti jauniešiem;
Pasākumiem un aktivitātēm pārāk mazs uzsvars uz veselības stāvokļa uzlabošanu,
lielāks uz sportisku rezultātu sasniegšanu;
Būtu nepieciešamība pēc sporta kompleksa, tajā skaitā baseina, kur ikviens iedzīvotājs
varētu atrast sev piemērotākās aktivitātes;
Novados izveidotajās aktīvās atpūtas vietās trūkst treneru, kas veiktu apmācību
(veikparkā, skeitparkā);
Vēlas plašākas iespējas;
Uzskata, ka pašvaldība sportiskās aktivitātes sekmē mazāk, kā vietējie uzņēmēji.

3) Raksturojiet kā jūs pavadāt savu brīvo laiku.
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Darbojos kādā pašdarbības
kolektīvā
Jā
Nē
Dažreiz
Darbojos kādā no sporta pulciņiem vai komandām
Jā
Nē
Dažreiz
Piedalos novada NVO, draudzē, biedrībā
Jā
Nē
Dažreiz
Pavadu laiku kopā ar ģimeni, draugiem, kaimiņiem
Jā
Nē
Dažreiz
Pārvietojos ar velosipēdu
Jā
Nē
Dažreiz
Aktīvi pavadu brīvo laiku (skrienu, slēpoju, nūjoju)
Jā
Nē
Dažreiz

23.5%
62.9%
13.6%
37.1%
48.5%
14.4%
20.5%
70.5%
9.1%
90.2%
1.5%
8.3%
40.2%
28.8%
31.1%

43.9%
25%
31.1%

4) Kādā veidā Jūs parasti uzzināt informāciju par sporta iespējām
novadā? (vairākas atbildes iespējamas)
No Bauskas Novada Vēstīm

7.7%

No laikraksta Bauskas Dzīve

21.4%

Facebook, Twitter, Draugiem

13.7%

No mājas lapas www.bauska.lv

9.9%

No mājas
lapas www.sportsbauska.lv

11.5%

Apmeklējot pagasta pārvaldi

2.2%

No draugiem, paziņām

22.8%

Apmeklējot sporta iestādi

6%
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No mājas
lapas www.bauskasbjc.lv

1.4%

Cita atbilde - lūdzu, ierakstiet!

3.3%

Iesniegto atbilžu summa
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Papildus sniegtās atbildes:
Personiska informācija no sporta centra „Mēmele” sporta darba organizatora (6
respondenti);
No afišām un reklāmas materiāliem;
Portālā bauskasdzive.diena.lv;
No citiem iedzīvotājiem.
5) Raksturojiet, kāda ir Jūsu līdzdalība pašvaldības rīkotajos sporta pasākumos.
Esmu novada sporta komandā
Apmeklēju
Apmeklēju REIZĒM
Apmeklēju RETI
Vispār neapmeklēju / uz mani tas
neattiecas
Vēlos, lai pasākums būtu pieejams
ciemā, kur dzīvoju

24.2%
6.8%
9.1%
50.8%
9.1%

Pašvaldības rīkotie sporta pasākumi
Apmeklēju
Apmeklēju REIZĒM
Apmeklēju RETI
Vispār neapmeklēju / uz mani tas
neattiecas
Vēlos, lai pasākums būtu pieejams
ciemā, kur dzīvoju

25.8%
32.6%
17.4%
17.4%
6.8%

Pašvaldības rīkotie sporta pasākumi bērniem
Apmeklēju
Apmeklēju REIZĒM
Apmeklēju RETI
Vispār neapmeklēju / uz mani tas
neattiecas
Vēlos, lai pasākums būtu pieejams
ciemā, kur dzīvoju
Pašvaldības rīkotie sporta pasākumi jauniešiem
Apmeklēju
Apmeklēju REIZĒM
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15.2%
18.9%
18.2%
43.2%
4.5%

13.6%
25%

Apmeklēju RETI
Vispār neapmeklēju / uz mani tas
neattiecas
Vēlos, lai pasākums būtu pieejams
ciemā, kur dzīvoju

22.7%
34.1%
4.5%

Pašvaldības rīkotos sporta pasākumus apmeklēju kā skatītājs / līdzjutējs
Apmeklēju
27.3%
Apmeklēju REIZĒM
37.9%
Apmeklēju RETI
18.9%
Vispār neapmeklēju / uz mani tas
13.6%
neattiecas
Vēlos, lai pasākums būtu pieejams
2.3%
ciemā, kur dzīvoju

9) Vai izmantojat pašvaldības piedāvātos sporta pakalpojumus Bauskas novadā?
Sporta zāles pie skolām
Izmantoju
19.7%
Izmantoju REIZĒM
12.9%
Izmantoju RETI
17.4%
Uz mani tas neattiecas
43.9%
Vēlos, lai pakalpojums būtu
6.1%
pieejams ciemā, kur dzīvoju
Sporta laukumi pie skolām
Izmantoju
Izmantoju REIZĒM
Izmantoju RETI
Uz mani tas neattiecas
Vēlos, lai pakalpojums būtu
pieejams ciemā, kur dzīvoju
Bauskas stadions
Izmantoju
Izmantoju REIZĒM
Izmantoju RETI
Uz mani tas neattiecas
Vēlos, lai pakalpojums būtu
pieejams ciemā, kur dzīvoju
Brīvās pieejas sporta laukumi ciemos
Izmantoju
Izmantoju REIZĒM
Izmantoju RETI
Uz mani tas neattiecas
Vēlos, lai pakalpojums būtu
pieejams ciemā, kur dzīvoju
Trenažieru zāles
Izmantoju
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16.7%
12.1%
30.3%
34.8%
6.1%
36.4%
18.2%
16.7%
25%
3.8%
10.6%
14.4%
22.7%
45.5%
6.8%
13.6%

Izmantoju REIZĒM
Izmantoju RETI
Uz mani tas neattiecas
Vēlos, lai pakalpojums būtu
pieejams ciemā, kur dzīvoju
Vingrošanas nodarbības
Izmantoju
Izmantoju REIZĒM
Izmantoju RETI
Uz mani tas neattiecas
Vēlos, lai pakalpojums būtu
pieejams ciemā, kur dzīvoju

9.8%
25%
41.7%
9.8%
13.6%
8.3%
18.9%
44.7%
14.4%

10) Cik bieži Jūs nodarbojaties ar dažādām fiziskām aktivitātēm?
Gandrīz katru dienu (6 - 7 reizes
nedēļā)
Vidēji 5 reizes nedēļā
Vidēji 4 reizes nedēļā
Vidēji 3 reizes nedēļā
Vidēji 2 reizes nedēļā
Vidēji 1 reizi nedēļā
Retāk kā reizi nedēļā
Nenodarbojos
Iesniegto atbilžu summa

9.1%
15.9%
10.6%
18.2%
18.9%
12.9%
9.1%
5.3%
135

11) Kāpēc Jūs nodarbojaties ar sporta aktivitātēm?
Lai uzturētu vai paaugstinātu fizisko sagatavotību
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs
Lai norūdītos un nostiprinātu veselību
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs
Lai mazinātu ikdienas stresu
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs
59

8.8%
8.8%
16%
39.2%
27.2%
4.8%
6.4%
15.2%
44.8%
28.8%
8%
7.2%
20.8%
42.4%
21.6%

Lai tiktos ar draugiem vai paziņām
Nenozīmīgs
12%
Drīzāk nenozīmīgs
20%
Vidēji nozīmīgs
20.8%
Nozīmīgs
29.6%
Izteikti nozīmīgs
17.6%
Lai piedalītos sacensībās
Nenozīmīgs
32%
Drīzāk nenozīmīgs
16%
Vidēji nozīmīgs
17.6%
Nozīmīgs
17.6%
Izteikti nozīmīgs
16.8%
Lai uzlabotu savu izskatu
Nenozīmīgs
8%
Drīzāk nenozīmīgs
11.2%
Vidēji nozīmīgs
24%
Nozīmīgs
39.2%
Izteikti nozīmīgs
17.6%
Lai pavadītu laiku aktīvi, interesanti un emocionāli piesātināti
Nenozīmīgs
6.4%
Drīzāk nenozīmīgs
7.2%
Vidēji nozīmīgs
18.4%
Nozīmīgs
44.8%
Izteikti nozīmīgs
23.2%
Lai uzturētu savu prestižu
Nenozīmīgs
35.2%
Drīzāk nenozīmīgs
23.2%
Vidēji nozīmīgs
20%
Nozīmīgs
14.4%
Izteikti nozīmīgs
7.2%
Tas veido manu labsajūtu
Nenozīmīgs
4%
Drīzāk nenozīmīgs
1.6%
Vidēji nozīmīgs
15.2%
Nozīmīgs
45.6%
Izteikti nozīmīgs
33.6%
Man vienkārši patīk kustēties
Nenozīmīgs
4.8%
Drīzāk nenozīmīgs
4%
Vidēji nozīmīgs
26.4%
Nozīmīgs
39.2%
Izteikti nozīmīgs
25.6%
Tā ir profesionālā nepieciešamība
Nenozīmīgs
44%
Drīzāk nenozīmīgs
13.6%
Vidēji nozīmīgs
18.4%
Nozīmīgs
8.8%
Izteikti nozīmīgs
15.2%
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12) Ar kāda veida fiziskām aktivitātēm Jūs visbiežāk nodarbojaties? (vairākas
atbildes iespējamas)
Skriešana
14.1%
Soļošana (ieskaitot lielāka
attāluma veikšanu ceļā uz
8.2%
mācību/darba iestādi)
Nūjošana
1.7%
Braukšana ar divriteni
19.2%
Cīņas sporta veidi
1.4%
Peldēšana
11.3%
Vingrošanas un aerobikas veidi
10.2%
Komandu sporta spēles
(basketbols, volejbols, regbijs,
15%
futbols un citi)
Teniss, badmintons, skvošs
4.5%
Slēpošana, slidošana
7.9%
Nenodarbojos
0%
Cits aktivitātes veids - lūdzu,
6.5%
ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa
354
Citas aktivitātes: Veikbords, orientēšanās sacensības, svaru un trenažieru zāļu
apmeklēšana ( 2 respondenti) , joga, ūdens motosports, vieglatlētika (3 respondenti),
ielu vingrošana, galda teniss, ātrsoļošana, dejošana (2 respondenti), makšķerēšana,
laivošana, jāšana (2 respondenti).
13) Kur visbiežāk Jūs nodarbojaties ar kustību aktivitātēm vai sportu? (vairākas
atbildes iespējamas)
Brīvā dabā vai pilsētas vidē (meži,
parki, skvēri, ceļi, ielas, kas nav
īpaši paredzēti sportošanai)
Atklātās peldvietās (jūrā, ezerā,
upē, dīķī)
Peldbaseinā
Trenažieru zālē vai fitnesa klubā
Sporta spēļu laukumos vai zālēs
Īpašās kustību aktivitātei
paredzētās vietās (veloceliņi,
skriešanas vai nūjošanas takas,
speciāli iekārtotie brīvās pieejas
sporta laukumi)
Stadionā
Skolu sporta bāzēs
Savā mājā, dārzā, dzīvoklī

18.8%
10.8%
6.8%
10.6%
13.3%

2%

15.3%
6.5%
14.3%
61

Citur - lūdzu, ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa

1.5%
398

Papildus sniegtās atbildes: veikparkā, privāti izveidotās sportam paredzētās telpās (2
respondenti), Bauskas bērnu un jauniešu centrā.
14) Kas visbiežāk Jums traucē nodarboties ar sportu?
Laika trūkums
Reti vai nav
Dažreiz
Diezgan bieži
Bieži
Galvenokārt

12.9%
31.1%
24.2%
13.6%
18.2%

Tuvumā nav atbilstošu sporta laukumu
Reti vai nav
Dažreiz
Diezgan bieži
Bieži
Galvenokārt

48.5%
18.2%
7.6%
9.1%
16.7%

Sporta bāzes nav pieejamas ērtos laikos
Reti vai nav
Dažreiz
Diezgan bieži
Bieži
Galvenokārt

52.3%
18.2%
8.3%
7.6%
13.6%

Nav atbilstošas treniņu partneru vai draugu grupas
Reti vai nav
Dažreiz
Diezgan bieži
Bieži
Galvenokārt

42.4%
18.2%
15.2%
16.7%
7.6%

Nav nepieciešamības nodarboties ar sportu
Reti vai nav
Dažreiz
Diezgan bieži
Bieži
Galvenokārt

77.3%
11.4%
6.1%
0.8%
4.5%

Tas ir pārāk dārgi
Reti vai nav
Dažreiz
Diezgan bieži
Bieži
Galvenokārt

58.3%
22.7%
7.6%
4.5%
6.8%
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Veselības stāvoklis neatļauj
Reti vai nav
Dažreiz
Diezgan bieži
Bieži
Galvenokārt

68.9%
18.9%
5.3%
3.8%
3%

Trūkst kompetentu treneru, instruktoru
Reti vai nav
Dažreiz
Diezgan bieži
Bieži
Galvenokārt

49.2%
22%
10.6%
4.5%
13.6%

Nepietiekams zināšanu un prasmju līmenis
Reti vai nav
Dažreiz
Diezgan bieži
Bieži
Galvenokārt

57.6%
18.2%
9.8%
6.8%
7.6%

Papildus iemesli:
Motivācijas trūkums, slinkums, nepatika (11 respondenti);
Esošās sporta zāles nav atbilstošas visām vecuma grupām un nenodrošina pietiekamu
aktivitāšu iespēju aukstajos mēnešos (10 respondenti);
Laika trūkums ģimenes un darba dēļ (10 respondenti);
Nepieciešami būtu treneri, lai sportošana nebūtu traumatiska (4 respondenti);
Esošie sporta laukumi novados nav sakārtoti un apgaismoti, kvalitatīvai sportošanai
neatbilstoši (4 respondenti);
Sniegtās sporta iespējas ir vienveidīgas un nesaistošas. Būtu nepieciešamas
slidošanas, peldēšanas (baseinā), jāšanas sporta iespējas aukstajos gada mēnešos (5
respondenti);
Veselības problēmas (2 respondenti);
Pilsētā nav atbilstošas teritorijas (parka) priekš tādām aktivitātēm kā skriešana,
nūjošana, skrituļošana (2 respondenti);
Inventāra trūkums;
Transporta un līdzekļu trūkums piedalīties pilsētas piedāvātājos sporta pakalpojumos,
kas ciemā nav pieejami.
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15) Lūdzu, novērtējiet Bauskas novada sporta infrastruktūras stāvokli
(sporta zāles, sporta laukumi vai celtnes, ģērbtuves, inventārs)!
Sporta infrastruktūra ir augstā
līmenī (sporta zāles, laukumi ir
labā stāvoklī, ērtas ģērbtuves, labs
inventārs, pieejami treneru
pakalpojumi)
Sporta infrastruktūra ir vidējā
līmenī (sporta zāles, laukumi ir
diezgan labā stāvoklī, ir pieejamas
ģērbtuves un inventārs, pieejami
atsevišķu treneru pakalpojumi)
Sporta infrastruktūra ir zemā
līmenī (sporta zāles, laukumi ir
sliktā stāvoklī, nav pieejamas vai
nepietiekamas kvalitātes
ģērbtuves, slikts vai nepietiekams
inventārs, nav pieejami treneru
pakalpojumi)
Sporta infrastruktūra ir ļoti vāja
(sporta zāles, laukumi ir ļoti sliktā
stāvoklī, nav pieejamas ģērbtuves,
inventāra nav vai tas nav
atbilstošs, nav pieejami treneru
pakalpojumi)
Uzskatu, ka sporta infrastruktūras
nav
Cita atbilde - lūdzu, ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa
135

2.3%

49.2%

22%

11.4%

3%
12.1%

Citas atbildes:
Trūkst zināšanu, lai atbildētu uz šo jautājumu (7 respondenti);
Piedāvātās iespējas ir vienveidīgas, trūkst dažādības (peldbaseini, veloceliņi, āra
trenažieri (3 respondenti);
Trūkst centrālā kompleksa daudzveidīgu sporta aktivitāšu klāstu (2 respondenti);
Pārāk maz sporta zāļu un laukumu, kuri būtu kvalitatīvi;
Iespējas attīstītas tikai Bauskā.
16) Lūdzu, novērtējiet Bauskas novada sporta nodarbību un kustību aktivitāšu
iespēju piedāvājumu!
piedāvā plašas sporta / kustību
aktivitāšu nodarbību iespējas
piedāvā iespējas nodarboties
atsevišķos sporta veidos trenera

15.9%

31.8%
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vadībā
piedāvā iespējas nodarboties
atsevišķos sporta veidos patstāvīgi
nepiedāvā sporta / kustību
aktivitāšu nodarbību iespējas
Cits piedāvājums - lūdzu,
ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa
135

32.6%

4.5%

15.2%

Citas atbildes:
Nav atbildes (7 respondenti);
Trūkst treneru (3 respondenti);
Trūkst dažādības aktivitāšu piedāvājumā;
Trūkst informācijas par iespējām;
Netiek apmierinātas visu vecuma grupu sporta aktivitāšu vajadzības.
17) Cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar sporta pasākumu pieejamību un kvalitāti
Bauskas novadā?
Sportošanas un aktīvās atpūtas iespēju pieejamība
Ļoti apmierināts
9.1%
Drīzāk apmierināts
56.1%
Ļoti neapmierināts
1.5%
Drīzāk neapmierināts
15.9%
Nav pieejams / neizmantoju
6.8%
Grūti pateikt
10.6%
Sportošanas un aktīvās atpūtas piedāvājumu kvalitāte
Ļoti apmierināts
6.1%
Drīzāk apmierināts
50.8%
Ļoti neapmierināts
2.3%
Drīzāk neapmierināts
18.9%
Nav pieejams / neizmantoju
4.5%
Grūti pateikt
17.4%
Sporta pasākumu pieejamība
Ļoti apmierināts
9.1%
Drīzāk apmierināts
58.3%
Ļoti neapmierināts
2.3%
Drīzāk neapmierināts
15.2%
Nav pieejams / neizmantoju
4.5%
Grūti pateikt
10.6%
Sporta pasākumu kvalitāte
Ļoti apmierināts
8.3%
Drīzāk apmierināts
52.3%
Ļoti neapmierināts
0.8%
Drīzāk neapmierināts
19.7%
Nav pieejams / neizmantoju
3%
Grūti pateikt
15.9%
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Iemesli, kādēļ respondenti nav apmierināti ar sportošanas un aktīvās iespējam
Bauskas novadā:
Kvalitatīva sporta centra trūkums ar kvalitatīvām un daudzveidīgām iespējām, kuras
būtu pieejamas ikdienā (8 respondenti);
Treneru trūkums nodarbībās (6 respondenti);
Niecīgas sporta iespējas ārpus pilsētas (4 respondenti);
Baseina trūkums (3 respondenti);
Ledus laukuma trūkums ziemā (2 respondenti);
Nav parka vai skvēra, kas būtu atbilstošs aktīvai un sportiskai atpūtai (skriešana,
veloceliņi, brīvi pieejami trenažieri (2 respondenti);
Nepietiekami pasākumi, kuros var piedalīties ikviens (skrējieni, velo braucieni,
pārgājieni) (2 respondenti);
Finansiāli nav iespēja atļauties apmeklēt trenažieru zāles un to piedāvājums ir
nepietiekošs (2 respondenti);
Inventāra trūkums komandām;
Informācijas trūkums par iespējām;
Apgaismojuma trūkums sporta laukumos un stadionos.
18) Kādas sporta aktivitātes, jūsuprāt, būtu jāfinansē no pašvaldības budžeta?
Bauskas novada sporta pasākumi
Nenozīmīgs
4.5%
Drīzāk nenozīmīgs
2.3%
Vidēji nozīmīgs
11.4%
Nozīmīgs
40.2%
Izteikti nozīmīgs
41.7%
Invalīdu jeb pielāgotais sports
Nenozīmīgs
3%
Drīzāk nenozīmīgs
3.8%
Vidēji nozīmīgs
17.4%
Nozīmīgs
39.4%
Izteikti nozīmīgs
36.4%
Veterānu sports
Nenozīmīgs
1.5%
Drīzāk nenozīmīgs
5.3%
Vidēji nozīmīgs
25.8%
Nozīmīgs
34.8%
Izteikti nozīmīgs
32.6%
Bauskas novada pagastu iekšējās aktivitātes
Nenozīmīgs
6.1%
Drīzāk nenozīmīgs
7.6%
Vidēji nozīmīgs
28.8%
Nozīmīgs
35.6%
Izteikti nozīmīgs
22%
Bauskas novada pašvaldības sporta infrastruktūras uzturēšana/attīstīšana
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Nenozīmīgs
3%
Drīzāk nenozīmīgs
3%
Vidēji nozīmīgs
8.3%
Nozīmīgs
34.8%
Izteikti nozīmīgs
50.8%
Līdzfinansējums nevalstiskajām sporta organizācijām
Nenozīmīgs
12.1%
Drīzāk nenozīmīgs
13.6%
Vidēji nozīmīgs
37.1%
Nozīmīgs
27.3%
Izteikti nozīmīgs
9.8%
Līdzfinansējums privātām iniciatīvām (piem., velomaratons, spēka diena, u.c.)
Nenozīmīgs
7.6%
Drīzāk nenozīmīgs
12.9%
Vidēji nozīmīgs
40.2%
Nozīmīgs
30.3%
Izteikti nozīmīgs
9.1%
Aktīvās atpūtas pasākumi un veselības stiprināšanas pasākumi
Nenozīmīgs
2.3%
Drīzāk nenozīmīgs
9.1%
Vidēji nozīmīgs
25.8%
Nozīmīgs
37.9%
Izteikti nozīmīgs
25%
Talantīgo sportistu, komandu treniņnometnes, dalība sacensībās
Nenozīmīgs
3%
Drīzāk nenozīmīgs
2.3%
Vidēji nozīmīgs
10.6%
Nozīmīgs
36.4%
Izteikti nozīmīgs
47.7%
Vingrošanas, aerobikas u.tml. nodarbības tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām pašvaldības aktivitāšu centros (kultūras, sporta, pakalpojumu, u.c.)
Nenozīmīgs
4.5%
Drīzāk nenozīmīgs
12.1%
Vidēji nozīmīgs
23.5%
Nozīmīgs
26.5%
Izteikti nozīmīgs
33.3%
Papildus aktivitātes, kuras būtu jāfinansē/jālīdzfinansē no pašvaldības budžeta:
Sporta spēļu komandu atbalsts, bezmaksas treniņi treneru pavadībā un atbalsts šo
komandu dalībai sacensībās (8 respondenti);
Peldēšana/baseina būvniecība (7 respondenti)
Bezmaksas gan āra, gan iekštelpu nodarbības treneru pavadībā dažādām vecuma
grupām (7 respondenti)
Piedāvājuma dažādošana sporta aktivitāšu iespējās (multifunkcionāls sporta centrs,
hokejs (2 respondenti), veikparka attīstīšana, florbols ( 2 respondenti), jāšana, teniss,
volejbols (2 respondenti)
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Trenažieru zāles treneru pavadībā ( 2 respondenti)
Bezmaksas skolēnu pulciņi un nodarbības (3 respondenti)
Veloceliņu izveide drošākas vides radīšanai
Tautas sports
19) Kādi, Jūsuprāt, ir prioritārie/atbalstāmie sporta veidi Bauskas novadā?
Florbols
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

3.8%
5.3%
11.4%
36.4%
43.2%

Futbols
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

4.5%
8.3%
31.8%
36.4%
18.9%

Basketbols
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

3%
4.5%
18.9%
46.2%
27.3%

Volejbols
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

4.5%
7.6%
30.3%
41.7%
15.9%

Hokejs
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

22.7%
23.5%
25%
21.2%
7.6%

Vieglatlētika
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs

2.3%
2.3%
16.7%
32.6%
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Izteikti nozīmīgs

46.2%

Šahs un dambrete
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

8.3%
18.2%
31.1%
32.6%
9.8%

Novuss
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

12.1%
24.2%
35.6%
22.7%
5.3%

Galda teniss
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

7.6%
13.6%
43.9%
28%
6.8%

Darti jeb šautriņu mešana
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

16.7%
23.5%
29.5%
25%
5.3%

Ūdensmotosports
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

14.4%
16.7%
25%
25.8%
18.2%

Stenda šaušana
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

14.4%
31.1%
33.3%
15.2%
6.1%

Riteņbraukšana
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs

12.9%
18.2%
28.8%
23.5%
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Izteikti nozīmīgs

16.7%

Jāšanas sports
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

18.2%
25%
28.8%
18.2%
9.8%

Svara stieņa spiešana guļus
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

12.9%
12.1%
32.6%
33.3%
9.1%

Cīņas sporta veidi
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

7.6%
9.8%
33.3%
34.8%
14.4%

Papildus prioritārie/atbalstāmie sporta veidi Bauskas novadā: peldēšana (6
respondenti), veikbords, aerobika un speciālā vingrošana (2 respondenti), ūdens
motosports, nūjošana (2 respondenti), ielu vingrošana, sporta dejas, handbols.

20) Vai Jūsu ģimenē ir bērni (līdz 18 gadiem), kuri dzīvo Jūsu mājsaimniecībā?
Jā
Nē
Iesniegto atbilžu summa

49.2%
50.8%
135

21) Vai Jūsu bērni apmeklē sporta nodarbības? (vairākas atbildes iespējamas)
Apmeklē Bauskas novada Bērnu
33.7%
un Jaunatnes sporta skolu
Apmeklē papildus sporta
16.3%
nodarbības vispārizglītojošā skolā
Apmeklē privātu sporta klubu
6.5%
Apmeklē Bauskas Bērnu un
jauniešu centra aktīvā tūrisma,
2.2%
velo vai jaunsardzes vienības
pulciņu
Apmeklē cita veida kustību
23.9%
aktivitāšu nodarbības
Bērni neapmeklē papildus sporta
12%
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nodarbības
Citas nodarbības - lūdzu,
ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa

5.4%
92

22) Kādas vēl (papildus) sporta un aktīvās atpūtas aktivitātes vēlētos?
Peldēšana (12 respondenti)
Treniņi un nodarbības profesionālu treneru pavadībā ar profesionālu
aprīkojumu dažādām vecuma un vajadzību grupām (11 respondenti)
Slēpošanas iespējas (ierīkotas trases) (4 respondenti)
Skriešanas trases un komandas ( 4 respondenti)
Slidošanas iespējas ziemā (3 respondenti)
Nūjošana ( 3 respondenti)
Dažāda vecuma grupu bērnu aktivitātes (sākot ar pirmsskolas vecumu) ( 3
respondenti)
Riteņbraukšanas iespējas (veloceliņu izbūve) ( 2 respondenti)
Pieejamas telpas un inventārs pagastos
Klinšu kāpšana
23) Vai izmantojat sporta un aktīvās atpūtas iespējas ārpus Bauskas novada?
Jā
Nē
Iesniegto atbilžu summa

62.9%
37.1%
135

Aktīvās iespējas un sporta iespējas, kas tiek izmantotas ārpus Bauskas novada:
Peldbaseins (28 respondenti)
Aktīvās takas, parki ar aktīvās atpūtas un sporta iespējām, skriešanu ( 18 respondenti)
Slēpošana (11 respondenti)
Riteņbraukšana (8 respondenti)
Hokejs (6 respondenti)
Laivošana (5 respondenti)
Treniņi un nodarbības sporta klubos treneru pavadībā (5 respondenti)
Futbols (3 respondenti)
Teniss (3 respondenti)
Basketbols ( 3 respondenti)
Skvošs (2 respondenti)
Volejbols ( 3 respondenti)
Slidošana (2 respondenti)
Autosports
24) Vai nepieciešams attīstīt gājēju un veloceliņu tīklu Bauskas novadā?
Jā

89.4%
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Nē
Iesniegto atbilžu summa

10.6%
135

25) Kas jūs motivē ikdienā izmantot velosipēdu? (vairākas atbildes iespējamas)
Veselība
37.3%
Neērtais sabiedriskais transports
8.3%
Finanses
6.1%
Ātrāka nokļūšana
15.4%
Hobijs
21.1%
Cita atbilde - lūdzu, ierakstiet!
11.8%
Iesniegto atbilžu summa
228

26) Ko Jūs ieteiktu, lai attīstītu velo kultūru Bauskas novadā?
Organizēt velo pasākumus (5 respondenti)
Izveidot drošus un visaptverošus veloceliņus ( 15 respondenti)
Velo maršrutu izveide (6 respondenti)
Reklāmas kampaņa, kas veicinātu autobraucēju un riteņbraucēju savstarpējo sapratni
Velo novietņu izveide ( 2 respondenti)
Elektroriteņu noma un uzlādes iespējas

27) Kāds, Jūsuprāt, būtu nozīmīgākais Bauskas novada SPORTA ATTĪSTĪBAS
VIRZIENS? (vairākas atbildes iespējamas)
Bērnu un jauniešu sports
Tautas sports
Augstu sasniegumu sporta
infrastruktūra
Veselīga dzīvesveida
infrastruktūra
Atbalsts veselīga dzīvesveida
veicināšanai
Sporta speciālistu nodrošināšanai izglītība, apmācība, tālākizglītība
Sporta zinātne un pētniecība
Cits virziens - lūdzu, ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa
421

24.2%
16.6%
11.2%
17.1%
17.1%
10.2%
2.4%
1.2%

Citas atbildes: Jauniešu, veterānu un profesionālu sportistu atbalsts, Veterānu sports,
Baseina būvniecība, Sporta nometņu atbalsts, Bērniem un pieaugušajiem kopīgu
nodarbību organizēšana.
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28) Kāda ir Jūsu saistība ar sportu? (vairākas atbildes iespējamas)
Aktīvais sportists
Sporta veterāns
Sporta speciālists / treneris
Sporta organizators
Neesmu iesaistīts sportā
Cita atbilde - lūdzu, ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa

22.6%
18.5%
11.9%
9.5%
27.4%
10.1%
168

Citas atbildes: Sporta entuziasts (10 respondenti), nesporto veselības apstākļu dēļ, ar
sporu nodarbojas reti (2 respondenti), sportistu atbalstītājs (2 respondenti), ir vēlme,
bet nav motivācija sportot,
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2.pielikums

„Bauskas novada sporta attīstības
stratēģijas 2016.-2022.gadam izstrāde”
DARBA GRUPAS
SEMINĀRA PROTOKOLS Nr.1
Bauskā
2015.gada 8.septembrī plkst.10.00
Piedalījās:
Guntis Apīnis – Latvijas pašvaldību savienības padomnieks sporta jautājumos
Agra Brūne – LR Izglītības un zinātnes ministres padomniece sporta jautājumos
Anda Mičule – IZM Sporta departamenta direktora vietniece sporta izglītības un
attīstības plānošanas jautājumos
Raitis Ābelnieks – Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Alvis Feldmanis – Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Kalinka – Bauskas novada izpilddirektors
Ineta Ruhocka – Bauskas novada izpilddirektora vietniece
Inita Nagņibeda – Bauskas novada domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta
komitejas vadītāja
Uldis Kolužs – Bauskas novada domes deputāts
Raimonds Žabovs – Bauskas novada domes deputāts, Bauskas Valsts ģimnāzijas
direktors
Ilze Tijone – Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja
Jolanta Lauva – Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
Normunds Vāvers – Bauskas novada Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājs
Aleksandrs Gurkovskis – Bauskas novada Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs
Līga Vasiļauska – Bauskas novada Vecsaules pagasta pārvaldes vadītāja
Biruta Grantiņa – Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore
Māris Šekavs - Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītības metodiķis
Regīna Ščura - Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas medmāsa
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Zintis Alksnis – sporta centra „Mēmele” direktors
Inga Ūbele – sporta centra „Mēmele” sporta darba organizatore
Ģirts Donerblics – Bauskas novada Bērnu un jauniešu centra velopulciņa vadītājs,
SIA „Velosēta” valdes loceklis
Guntis Mašinskis – Bauskas novada Mežotnes pagasta sporta organizators
Gvido Kalnmalis – Sporta entuziasts
Inese Turkupole Zilpure – Bauskas Tūrisma un informācijas centra vadītāja
Artūrs Dulbe – Bauskas novada Ceraukstes pagasta sporta organizators
Uvis Slakteris – Sporta entuziasts
Egija Stapkēviča – Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja. Sporta stratēģijas izstrādes koordinatore

Solvita Kudlāne - darba grupas sekretāre, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine.
Darba grupas semināru atklāj Raitis Ābelnieks, Bauskas novada domes
priekšsēdētājs.
Raitis Ābelnieks: Labdien, visi sporta draugi un klātesošie, kas šodien šeit
pulcējušies! Šodien mēs sanākam pirmo reizi, šāda darba grupa. Iespējams, ka šādai
sanākšanai bija jānotiek jau kādu laiku iepriekš. Šobrīd esam gatavi novērtēt, kāda
mums ir sporta dzīve un analizēt un domāt ko varam uzlabot, kā varam sporta dzīvi
padarīt labāku. Bauskas novads sporta jomā vienmēr bijis aktīvs, to var teikt gan par
bērnu un jauniešu sportu, gan par pieaugušo sportu, gan veterānu sportu. Pie mums
notiek pietiekoši daudz dažādas sacensības, dažādi sporta sarīkojumi, esam arī aktīvi
Sporta nedēļā. Tomēr jebkurā jomā var veikt attīstību, uzlabot, un tas ir arī mūsu
galvenais uzdevums – izstrādāt jaunu novada sporta koncepciju. Kopā strādāsim, un
tad mums izdosies!
Darba grupas semināru vada Inita Nagņibeda Bauskas novada domes deputāte,
Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja
I.Nagņibeda: Paldies! Pievienojos Bauskas novada priekšsēdētaja Raita Ābelnieka
uzrunai, apsveikumam un vēlējumam. Es arī gribētu teikt, ka priecājos, ka šodien mēs
tik kuplā pulkā esam sapulcējušies, visi, kuriem interesē sports, sporta entuziasti.
Domāju, ka jūs esat cilvēki, kas ir ieinteresēti, lai sports Bauskā nepaliktu tajā vietā,
kur šobrīd ir, bet attīstītos, pilnveidotos utt. Lai mēs kārtīgi varētu sākt savu darbu
seminārā, tad varbūt, vispirms, iepazīsimies, jo esam no dažādām jomām!
(Katrs semināra dalībnieks nosauc vārdu, uzvārdu un jomu, kuru pārstāv. Skat.
dalībnieku reģistrācija)
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Inita Nagņibeda: Atgādināšu, ka mūsu semināra mērķis ir runāt, spriest un diskutēt
par Bauskas novada sporta stratēģijas 2016.-2022.gada izstrādi. Par sporta nozari
valstī atbildīgā iestāde ir Izglītības un zinātnes ministrija, protams, sadarbojoties ar
visām pārējām ministrijām, jo sports ir visaptveroša joma. Atverot ministrijas mājas
lapu, var izlasīt definīciju, par ko šodien atļaušos atgādināt:
„Sports ir visu veidu individuālas vai organizētas aktivitātes fiziskās un garīgās
veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās.
Valsts sporta politikas mērķis ir veidot veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības.
Sporta organizēšanas un attīstības vispārīgos un tiesiskos pamatus Latvijā
nosaka Sporta likums. Izglītības un zinātnes ministrija ir par sporta nozari atbildīgā
valsts pārvaldes iestāde”.
Un protams, ka no šī lielā mērķa mums ir jāzina arī mazāki mērķi. Vides un
reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā dokumentā „Nozaru politikas vadlīnijas
pašvaldībām” ir noteiktas sporta nozares prioritātes tieši šim laika periodam, par ko
mēs arī izstrādāsim stratēģiju savā novadā. Šīs prioritātes ir sekojošas:
Bērnu un jauniešu sports un tautas sports;
Augstu sasniegumu sporta un veselīga dzīvesveida infrastruktūras attīstība;
Atbalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai;
Izglītības apmācība un tālākizglītības sistēmas pilnveidošana sporta speciālistu
nodrošināšanai
5. Sporta zinātnes pētniecības potenciāla attīstība.
1.
2.
3.
4.

Izstrādājot Bauskas novada sporta stratēģiju, mums jāņem vērā šīs prioritātes!
Tālāk aicināšu runāt par Bauskas novada sporta stratēģijas 2016.-2022.gadam
izstrādes nepieciešamību Bauskas novada izpilddirektora vietnieci Inetu Ruhocku!
I.Ruhocka: Bauskas novads ir izveidots jau 2009.gadā, bet mums trūkst vienas
viennozīmīgi svarīgas nozares plānošanas un attīstības dokumenta. Tā ir sporta
nozare. Patiesībā jau sporta dzīve nav apstājusies, sporta aktivitātes notiek, bet nav
vienota dokumenta, nav stratēģijas, kopīga mērķa tālākai plānveidīgai attīstībai. Nav
izstrādāts ne ilgtermiņa, ne vidēja termiņa normatīvais akts tālākai attīstībai, ko
pagājušā gada revīzijas ziņojumā ir norādījusi arī Valsts kontrole, veicot revīziju
Bauskas novada pašvaldībā. Revīzijas ziņojumā tika norādīts, ka īsti labi sakārtota šī
nozare nav.
Ir laiks noteikt savas prioritātes, izvirzīt uzdevumus, konkrētus, sasniedzamus,
kā arī izstrādāt un sasaistīt jauno dokumentu, ņemot vērā pašvaldības budžetu, tā
izlietojumu un izdevumu plānošanu! Dokumentam jābūt izstrādātam tā, lai arī mūsu
novada iedzīvotājiem ir skaidrs ko mēs attīstām, kādas ir prioritātes sportā, un kāpēc
mēs izlietojam finanšu līdzekļus, un kā mēs tos izlietojam. Izstrādājot šo jauno
dokumentu, varēsim izanalizēt esošo situāciju sporta nozarē Bauskas novadā, noteikt
turpmākos attīstības virzienus, mērķus, uzdevumus, kā arī vienoties par vislabāko
pārvaldības modeli, lai varētu sasniegt kopīgos izstrādātos mērķus.
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I.Nagņibeda: Paldies! Vislabāk par visiem pamatdokumentiem, par sporta politikas
pamatnostādnēm un vadlīnijām zinās mūsu Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Ilze Tijone. Lūdzu, Ilze, iepazīstini mūs ar šiem dokumentiem!
I.Tijone: Tā kā šobrīd klāt ir arī Izglītības un zinātnes ministrijas eksperti, es gribētu
teikt, ka tieši šie eksperti zina vislabāk par pamatdokumentiem, vadlīnijām un
nostādnēm. Tomēr es gribētu pieminēt par mūsu attīstības programmu, mūsu attīstības
stratēģiju. Varētu teikt, ka mums ir izstrādāta gan attīstības programma un stratēģija
gan ilgtermiņa, gan īstermiņa, kurā sports faktiski ir jau integrēts un definēts, bet
mums ir nepieciešams sīkāk definēt, kā tas notiek pie mums Bauskas novadā. Šobrīd
ir sagatavots liels pētījums Eiropas savienības sporta jomā. Šinī pētījumā teikts, ka
3.5% ES iedzīvotāju ir saistīti ar sportu, vai tas ir 7.3 miljoni iedzīvotāju. Sports ir arī
sociāli ekonomiska nozare, kurā tiek saražots 2.8% no visas ES pievienotās vērtības
vai gandrīz 294 miljardi EUR. Līdz 2009.gadam nekādi ES politiski dokumenti sporta
jomā nebija izstrādāti. Ja skatās uz tādu kā sporta iestāžu piramīdu, tad Bauska ir pašā
apakšā kā reģionālas nozīmes sporta organizācija. Kāda ir sadarbība ar citām
pašvaldībām? Kādus mēs varam sniegt pakalpojumus? Nākošais līmenis ir reģionālā
līmenī, kas Latvijā ir definēti kā valsts sporta centri. Ņemot vērā pašvaldības
apdzīvotības līmeni, ir izstrādāti stratēģiski dokumenti, kādi sporta pakalpojumi
iedzīvotājiem būtu jāsaņem. Tad nacionālās nozīmes federācijas un Eiropas nozīmes
institūcijas, un tālāk Pasaules nozīmes federācijas. Sporta tēma tiek sadalīta vairākās
nozarēs, pilāros: sports, kas ietver sociālo jomu, gan veselību un veselības
aizsardzību, gan sociālo iekļaušanos, izglītību, apmācību, arī antidopinga jautājumus.
Otrs pilārs – ekonomiskā dimensija: kas ietver gan sporta statistiku, ilgtspējīgu
finansēšanu, arī valsts palīdzību, arī mediju, sabiedrisko attiecību jautājumus,
īpašumtiesību jautājumus, to risināšanu. Trešais pilārs – sporta organizācija, sporta
pārvalde, brīva sportistu kustība utt. Bauskas novada pašvaldība bija arī viena no tām,
kas iesaistījās Eiropas Sporta nedēļā. Šī iniciatīva radās tāpēc, ka pēc ES pētījuma
Latvijā 39% nekad neiesaistās sporta aktivitātēs. Šīs aktivitātes mērķis bija iesaistīt,
vismaz rosināt domāt par veselības uzlabošanu ar sporta aktivitātēm arī darba vietās.
Šī dokumenta izstrāde ir ar mērķi uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un sasniegt
stratēģiskos mērķus.
I.Nagņibeda: Paldies, Ilze! Šī semināra organizēšanā ļoti lielu darbu ir ieguldījusi
Egija Stapkēviča. Paldies viņai, ka visus sasauca kopā! Noteikti Egija vēl ļoti daudz
strādās, lai šis gala dokuments taptu, protams, ar visām idejām un ierosmēm. Aicināšu
Egiju teikt pāris vārdus par mūsu darba plānojumu, metodēm.
E.Stapkēviča: Esmu jums sūtījusi jau informāciju uz e-pastiem, piebildīšu tikai, ka
darba grupai noteiktais termiņš dokumenta izstrādei ir 2015.gada 15.novembris. Tas
nozīmē, ka līdz tam ir jābūt gatavam pētījumam par esošo situāciju, iesaistot
iespējami plašāku interesentu loku, jāveic iedzīvotāju aptauja. Esmu sagatavojusi
priekšlikumu ar aptaujas anketas jautājumiem. Šī anketa ir tikai projekts, tā pēc jūsu
ieteikumiem tiks labota. Lūdzu rakstiet komentārus anketās, labojiet, vēlāk anketas
nododiet man, es tās izskatīšu un ierosinājumus apkopošu. Mums ir plānoti 3 darba
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grupu semināri. Šis ir pirmais seminārs, ja būs nepieciešams tiks organizēti vairāk
semināri, saprotams, cienot jūsu laiku. Šos seminārus plānojam 2 stundas ilgus, tāpēc
aicinu būt produktīviem un aktīviem! Sapratu, ka mums ir iespēja doties pieredzes
apmaiņā, droši vien, ka ne visi kopā, bet to vajadzētu izdarīt, ja lemsim, ka tas ir
nepieciešams. Iespējams uz nākošo sēdi varam aicināt pārstāvi no citas pašvaldības.
Varbūt jūs zināt pašvaldību, kurš šis darbs tiek veiksmīgi organizēts? Izstrādājot mūsu
dokumentu, jāņem vērā citi normatīvie akti. Ceru, ka uz nākošo darba grupas
sanāksmi tiks apkopotas anketas, un mēs varēsim prezentēt iedzīvotāju viedokli sporta
jomā.
(Katram tiek anketas izdalītas)
I.Nagņibeda: Laika gaitā veiciet labojumus, rakstiet ierosinājumus! Vārds Ģirtam
Donerblicam.
(Ģirts Donerblics iepazīstina klātesošos ar informāciju par šīs nedēļas nogales
pasākumu velosporta cienītājiem, ko viņš organizē, un Bauskas pašvaldības
priekšsēdētājam tiek dāvināts Bauskas rudens velobrauciena pasākuma velosipēda
numurs ar kārtas skaitli „1” veiksmīgai dalībai šajā pasākumā).
I.Nagņibeda: Mēs turpinām darbu! Ir laiks uzzināt, kāda ir pašreizējā situācija
Bauskas novadā sporta nozarē, kāda ir pārvaldība, infrastruktūra, kādas dotas iespējas
iedzīvotājiem. Bauskas novadā sports tiek dalīts, ja tā var teikt, divās lielās jomās:
bērnu un jaunatnes sports un pieaugušo sports, tāpēc no abām šīm jomām būs
prezentācijas. Aicināšu jautājumus uzdot pēc prezentācijām. Pēc šīm prezentācijām
būs IZM prezentācija. Lūdzu pierakstiet jums interesējošos jautājumus! Pēc visām 3
prezentācijām aicināšu jūs uzdot jautājumus. Vispirms aicinu Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele” direktora vietnieci Ingu Ūbeli!
Inga Ūbele: Gribēju tikai piebilst, ka neesmu direktora vietniece, bet sporta darba
organizators Bauskas novadā.
Inga Ūbele prezentē informāciju par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta
centrs „Mēmele”” sporta darba organizāciju. (skat.Bauskas novada pašvaldības
iestāde sporta centrs „Mēmele” prezentācija)
I.Nagņibeda: Paldies! Inga runāja par pieaugušo sportu, tautas sportu, veterānu sportu
un sportu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un tagad par bērnu un jaunatnes sportu
mums informāciju sniegs Biruta Grantiņa Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktore. Lūdzu, Biruta!
Biruta Grantiņa: Patiesi priecājos, ka varam prezentēt savu skolu!
Biruta Grantiņa prezentē informāciju par Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” sporta darba organizāciju. (skat.
Bauskas novada profesionāls ievirzes izglītības iestāde „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola”)
78

I.Nagņibeda: Paldies! Bet tagad par labās prakses piemēriem, par politiskajiem
virzieniem un attīstības tendencēm Latvijā un Eiropā aicināšu runāt Andu Mičuli LR
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktora vietnieci sporta
izglītības un attīstības plānošanas jautājumos.
A.Mičule: Kā jau minēja, es pastāstīšu par politikas virzieniem un arī mazliet par
aktualitātēm, kas šobrīd notiek nozarē.
Anda Mičule prezentē informāciju par valsts politikas virzieniem un aktualitātēm
sportā. (skat. prezentāciju Sporta politikas virzieni)
I.Nagņibeda: Paldies! Tātad jūs dzirdējāt un redzējāt 3 prezentācijas, tagad aicinu
uzdot jautājumus un aicinu atbildēt īsi un konkrēti!
U.Kolužs: Man būtu Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem jautājums. Mums
šobrīd jau izvērtēšanas stadijā ir peldbaseina būvniecības jautājums. Esam dzirdējuši
par valsts atbalsta programmām peldētprasmes apguvei, problēma valsts līmenī jau
bijusi bieži apspriesta. Šobrīd mums līdz galam nav zināms, kā mēs atrisināsim visas
finansiālās problēmas, kas saistītas ar celtniecības jautājumiem, ir saņemta kaudze ar
būvnieku pieteikumiem. Jautājums ir tāds; vai mēs, griežoties Izglītības un zinātnes
ministrijā saņemtu rakstisku apliecinājumu par atbalstu būves celtniecībai un tās
nepieciešamībai, ņemot vērā, ka būve tiks celta ar pašvaldības aizņēmumu no Valsts
kases, tikai ar pašvaldības līdzekļiem? Mums šis apliecinājums vienkārši ir
nepieciešams, mūsu kredītresursi to atļauj, lai saņemtu šo aizdevumu un šo projektu
realizētu. Tas mums būtu ļoti nozīmīgi gan peldētprasmes apguvei kopumā, gan
sportistu apmācībai.
A.Mičule: Mums kā sporta pārstāvjiem viennozīmīgi nekas nav iebilstams pret sporta
infrastruktūras attīstību pašvaldībā, bet Finanšu ministrija ir tā, kas lemj šos
jautājumus.
U.Kolužs: Jautājums ir par atbalsta vēstuli, jo mēs neprasām nevienam naudu. Naudu
mēs paši ņemsim kredītā, resursi mums atļauj, un atmaksāt mēs varam.
A.Mičule: Vēlreiz atkārtoju, ka mūsu pārstāvjiem nav iemesla iebilst pret sporta
infrastruktūras attīstību, ņemot vērā, ka šie ieguldītie līdzekļi tiks efektīvi izmantoti,
kas nav arī mazsvarīgi, ka tas būs arī iedzīvotāju atbalstam.
U.Kolužs: Tad atbalsta vēstuli mēs varam saņemt?
A.Mičule: Domāju, ka jā, bet finansējums viennozīmīgi ir Finanšu ministrijas
lēmums.
I.Nagņibeda: Paldies! Ceram uz Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu. Man ir
jautājums abu jomu pārstāvēm; gan bērnu un jaunatnes sporta, gan pieaugušo sporta
pārstāvei. Varbūt prezentācijas laikā neieklausījos, bet gribētu zināt, cik pēc statistikas
ir izglītojamo viena gada laikā? Laikam sporta skolai būs vieglāk atbildēt, tāpēc došu
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pirmajai vārdu. Bet pieaugušo sportā, cik klientu ir jūsu lokā, cik gada laikā ir cilvēku
apgrozījums, kas saņem šos pakalpojumus?
B.Grantiņa: Varu atbildēt, ka kopīgā apritē mums dažāda līmeņa sacensībās pēc
statistikas datiem piedalījušies seši tūkstoši bērni. Tabulā prezentācijā to var redzēt arī
pa gadiem, izglītojamo reģistrācija notiek iesniedzot nepieciešamos dokumentus, bet
šajā mācību gadā sporta skolā ir 740 izglītojamie. Sakarā ar sākuma sagatavošanas
grupu atvēršanu audzēkņu skaits varētu pat pārsniegt 740.
I.Nagņibeda: Paldies! Tātad sporta skolā šajā mācību gadā ir 740 izglītojamie. Vai
pieaugušo sportā ir tāda statistika?
I.Ūbele: Pieaugušo sportā to noteikti vieglāk pateikt pa organizētajām aktivitātēm.
Varētu būt kādi trīs tūkstoši, kas piedalās un ir iesaistījušies organizētajās aktivitātēs.
Es nevarēšu atbildēt par neorganizētajām aktivitātēm; tie, kas apmeklē sporta zāles no
darba brīvajā laikā, vakaros utt. Tāda informācija tad ir jāapkopo no visām sporta
bāzēm, kas ir pieejamas, arī izglītības iestādēm.
I.Turkupole – Zilpure: Jūs rakstījāt, ka ir vairāk kā simts pasākumi, cik pasākumi ir
tie, kur pie jums brauc no citiem novadiem? Vai ir tāda uzskaite? Cik un no kuriem
novadiem pie jums brauc?
I.Ūbele: Mums ir diezgan daudz sacensības, kurās piedalās sportisti no citiem
novadiem. Tie varētu būt apmēram 50% no visiem pasākumiem.
I.Turkupole – Zilpure: Jā, bet cik tas ir skaitliskā ziņā? Desmit tūkstoši, divdesmit
tūkstoši gadā?
I.Ūbele: Nē, tie noteikti nav tūkstoši. Tie varētu būt līdz 500 cilvēkiem. Nu viens
pasākums, kā piemēram Veterānu sporta spēles, kad bija 1200 iebraucēju no citiem
novadiem, bet tas ir vienā pasākumā. Ja tādu pasākumu gadā ir vairāki, tad, protams,
skaits būs lielāks. Bet vidēji, domāju, ka varētu būt līdz 500 cilvēku.
B.Grantiņa: Ja runājam par bērnu sportu, tad šis cipars ir krietni lielāks, jo pie mums
notiek šīs reģionālās sacensības, dažādas finālsacensības, kā arī Jaunatnes basketbola
līgas sacensības, kur ir citu komandu spēlētāji. Skolu līmenī pie mums startē Dobeles,
Jelgavas, kā arī kaimiņu rajonu sportisti. Informācija par citu novadu sportistiem
mums ir, bet šajā prezentācijā to neesam atspoguļojuši.
Visi klātesošie tiek sadalīti četrās darba grupās, kur katrai grupai, ņemot vērā
elektroniskajā vēstulē norādīto mājas darbu, jāraksta un jāpamato savs viedoklis
sporta jomā, veicot SVID analīzi.
Četras grupas:
1. Bauskas novada sporta jomas stiprās puses;
2. Bauskas novada vājās puses;
3. Bauskas novada sporta jomas iespējas;
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4. Bauskas novada sporta jomas draudi.
Sagatavošanās laiks 10 minūtes.
Stiprās puses:
1. Teicamas - stabilas sporta tradīcijas, kas izstrādātas vairāku desmitu gadu
garumā.
2. Labas atklātās sporta bāzes pilsētā.
3. Labas sporta zāles pagastos – Codē, Griķos, Īslīcē.
4. Profesionāli sporta speciālisti skolās, sporta skolās, tautas sportā.
5. Bērnu un jauniešu ieinteresētība sporta aktivitātēs.
6. Visu vecuma grupu aptverošas un dažādu sporta veidu aktivitātes gada
garumā (pašvaldības atbalsts, iedzīvotāju ieinteresētība).
7. Starpinstitucionālā sadarbība.
Vājās puses:
1. Infrastruktūra pagastos, dažos ir ļoti laba, bet novada nostūros sporta bāzes
fiziski un morāli novecojušas.
2. Vāja vecāku aktivitāte, lai motivētu bērnus fiziskām aktivitātēm.
3. Vāji attīstīts meiteņu un sieviešu sports (Ir alternatīvas – fitness, dejošana,
dziedāšana, u.c.).
4. Ierobežota sporta veidu aktivitāte sporta bāzēs, jo sporta zāles ir piemērotas
kādiem noteiktiem sporta veidiem, kas neder citiem sporta veidiem.
5. Attālumi ierobežo, lai nokļūtu vietā, kur notiek sporta aktivitātes.
6. Aktīvo iedzīvotāju skaita samazināšanās, aizbraukšana.
7. Nevaram noorganizēt Latvijas un starptautiska mēroga sacensības, kas
piesaista tūristus. (tiek minēts kā piemērs Mūsas trase, kas nefunkcionē).
Trūkst naktsmītnes, ēdināšanas pak., u.c. atbalstoša infrastruktūra..
8. Bauskas pilsētā un Dāviņu pagastā sporta darba organizatora trūkums.
Iespējas:
1. Visiem iedzīvotājiem ir iespēja nodarboties ar sportu.
2. Iespēja uzlabot sporta bāzes, augsta gatavība peldbaseina un sporta halles
būvniecībai.
3. Iespēja izveidot pagastu centros āra trenažieru laukumus, aktīvās atpūtas
zonas.
4. Rehabilitācijas programmas pēc traumām (ārstnieciskā vingrošana utt. Kādas
nu tās telpas mums pagastos ir, tādas ir, bet ir iespēja nodarboties ar
ārstniecisko un koriģējošo vingrošanu. Trūkst kvalificētu speciālistu.
5. Dibināt sporta klubus un stiprināt esošos.
6. Iespēja attīstīties sporta jomā, organizējot Latvijas un starptautiska mēroga
sacensības, nometnes.
7. Iespēja vairāk iesaistīt uzņēmējus sporta aktualitāšu popularizēšanā un
sponsorēšanā.
8. Pirmsskolas bērnu iesaistīšana sporta aktivitātēs, ja uzcels jaunās sporta
būves.
Draudi:
81

1. Sporta stratēģijas trūkums.
2. Radot jauno stratēģiju, nezaudēt un nesagraut esošās iestrādnes un
mehānismus sporta aktivitāšu organizēšanā (tradīcijas).
3. Atbilstošu sporta bāžu trūkums, iedzīvotāji sāk izmantot un aktīvi piedalās
kaimiņu novadu sporta aktivitātēs (izteikta konkurence).
4. Finansējums sporta nozarei. Finansējumam jābūt stabilam un ilgtermiņā
saplānotam.
5. Dzimstība. Iedzīvotāju skaits.
I.Nagņibeda: Paldies! Bet tagad būtu laiks padomāt par Bauskas novada sporta
nākotni, vīziju! Vai visus atstāt esošajā sporta darba organizēšanas kārtībā vai veidot
citu kārtību? Aicināšu gan bērnu un jaunatnes sporta pārstāvi Birutu Grantiņu, gan
pieaugušo sporta
pārstāvi Ingu Ūbeli pastāstīt par savu redzējumu sporta
organizēšanā Bauskas novadā! Kāds varētu būt sports no 2016.-2022.gadam? Aicinu
Birutu Grantiņu!
B.Grantiņa prezentē informāciju par Bauskas novada vienotās sporta struktūras
izveidi. (skat. prezentāciju Bauskas novada vienotās sporta struktūras izveide )
I.Ūbele: Es tik skrupulozi neesmu gatavojusies, bet mana vīzija ir tāda, ka mēs
gribētu arī tā strādāt pieaugušo sportā kā līdz šim, atsevišķi. Jo tādā līmenī, kādā
šobrīd ir pacelts pieaugušo sports, ir tikai sporta centra “Mēmele” nopelns. Uzskatu,
ka tik augstā līmenī kā šobrīd strādā sporta skola, pieaugušo sports būtu tikai sporta
skolai kā papildu slogs. Uzskatu, kamēr nav jaunās sporta būves, lai viss paliek kā
iepriekš. Ja mums ļautu strādāt, mēs arī tā turpinātu, protams ciešā sadarbībā ar sporta
skolu.
I.Nagņibeda: Aicinu izteikties viesus! Lūdzu pašvaldības savienības pārstāvi!
G.Apīnis: Jau runājot par draudiem, jūs pieminējāt, ka jāuzmanās sagraut jau esošo
sistēmu, veidojot jaunu. Uzskatu, ka jaunais modelis, ko prezentēja Grantiņas kundze
ir ļoti spēcīgs. Varbūt šos visus jauninājumus un pārmaiņas jādara pa termiņiem, jo
kamēr nav uzceltas jaunas sporta bāzes tā ir viena situācija, tad, kad šīs bāzes būs, būs
cita situācija. Kad būs zināmi visi jauno būvju termiņi, tad tam arī jāpielāgo reformas!
Attiecībā par peldbaseinu ir vairākas lietas, kuras vajadzētu ņemt vērā: vai ir domāts
kā piesaistīt trenerus, otrs moments, kā tiek plānotas uzturēšanas izmaksas, cik cilvēki
plānoti, kas nodarbosies šajā sporta bāzē, un kādam mērogam šī sporta būve plānota.
Šis jautājums ļoti rūpīgi jāpārdomā, kā būs iespēja finansēt turpmākajā darbībā pēc
uzcelšanas, un necerēt uz valsts atbalstu. Valsts politika ir tāda, ka valsts atbalstīs tikai
augstākā līmeņa sportistu sporta bāžu attīstību. Varbūt tālāk plānojot pieredzes
apmaiņu, skatieties uz līdzīgu rajonu attīstību kā jūsējais, piemēram Kuldīga, Madona.
Runājot par anketām, lai tiktu aptaujāts plašāks iedzīvotāju loks, manuprāt,
vajadzētu parādīt iedzīvotājiem cik līdzekļi tiek tērēti sportam, un kādā veidā tiek
tērēti, un tad iedzīvotājiem pašiem ļaut novērtēt, kā šie finanšu līdzekļi pēc
prioritātēm vislabāk būtu sadalāmi.
I.Nagņibeda: Lūdzu IZM pārstāvi! Varbūt ir kādi priekšlikumi?
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A.Brūna: Principā pievienojos Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvim. Tikai
gribēju teikt, ka mums ir darba grupa par infrastruktūras izstrādi sporta bāzēs, tur
tiešām no valsts atbalsts paredzēts nacionālajām sporta bāzēm, tikai augsta
sasniegumu sportistu bāžu uzturēšanai, t.i. Valmierā, Ventspilī. Visi 9 olimpiskie
centri prasa valsts palīdzību. Protams, ir apsveicami, ka jūs tomēr esat nolēmuši celt
jaunas sporta būves. Tikai jocīgi, ka tagad pēc 8 sporta veidu programmām sporta
skolā vēl papildus izvēlējāties peldēšanu, tās ir ļoti lielas izmaksas?!
I.Nagņibeda: Bet peldētprasme ir svarīga bērniem. Tā ir pamatnostādnēs.
A.Brūna: Ir, bet valstiski netiek finansēta. Jā, tā ir pamatnostādnēs.
A.Mičule: Gribu tikai piebilst pie Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvja
teiktā, ka sporta politikas pamatnostādnes, noteiktie rīcības virzieni ir tādi, ka viss iet
uz sistēmas izveidi. Tiks darba grupā izskatīti kritēriji, kas ir nacionālās, reģionālās un
vietējās nozīmes sporta bāzes. Plānots, ka atbalsts tiešām būs tikai nacionālā līmeņa
bāzēm. Peldētapmācība ir papildus budžeta līdzekļi, ne 2015.gadā, ne līdz
2018.gadam finanses nav plānotas.
I.Nagņibeda: Uzskatu, ja peldētprasme ir pamatnostādnēs, tad par finansējuma
atbalstu jādomā arī valstiskā līmenī.
B.Grantiņa: Mēs bijām visās tikšanās reizēs kopā ar pašvaldības vadītāju, runa nebija
par uzturēšanu, bet par to vai pašvaldība ir spējīga uzņemties kredītsaistības. Un tā kā
šeit blakus arī ir deputāti, tad gribu tikai pateikt, ka mēs no cīņas neatkāpsimies, jo
Bauska nav sliktāka par citām vietām. Ja tagad valsts nostādne ir dot finansējumu
tikai nacionālajām bāzēm, tad jāskatās cik sakārtota ir sporta infrastruktūra katrā
novadā šajā brīdī. Citā vietā ir ļoti daudz, bet Bauskai ir tikai stadions, bet mūsu
nodokļu maksātāji taču nemaksā mazāk kā citās pilsētās?! Ja runājam par baseinu, tad
esmu izpētījusi situāciju Balvos, kur jau ir apmēram līdzvērtīgs baseins, noslogotība ir
loti liela, brauc no blakus novadiem. Viņi šo baseinu uzturēt var, un to pārrauga sporta
skola. Sporta halle ir ļoti nepieciešama, īpaši sportspēļniekiem. Ja papēta sporta
infrastruktūru Bauskas novadā, tad mēs tieši pilsētā jūtamies ļoti nabagi.
I.Ruhocka:: Baseins arī mums ir ļoti nepieciešams. Mēs tiešām esam izanalizējuši
iedzīvotāju vēlmes, tā ir nepieciešamība. Tāpēc tas ir maziņš, tur praktiski nav nekādu
lieku ekstru, ja neņem vērā atpūtas zonu, kas arī iedzīvotājiem ir nepieciešama. Mēs
tāpēc tik ilgi šo projektu plānojām un pārprojektējām, kad valsts mums savu
finansiālo atbalstu nedeva, tāpēc baseins nav liels.
Apspriestās tēmas un nolemtais:
1. Apzināta situācija par esošo situāciju un nostādnēm sporta jomā Latvijā un

Eiropā.
2. Prezentēta situācija sporta jomā, tā organizēšana Bauskas novadā gan

pieaugušo, gan bērnu un jauniešu sportā.
3. Izvirzīti divi modeļi nākotnes sporta jomas organizēšanai Bauskas novadā.
4. Izdalītas anketas, lai tās izskatītu un iesniegtu priekšlikumus.
5. Veikta SVID analīze Bauskas novada sporta jomā.
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6. Nolemts par nākošo tikšanās reizi 2015.gada 13.oktobrī (pārcelts uz

20.10.2015.).
7. Uz nākošo darba grupas sēdi tiks apkopoti izstrādātās anketas aptaujas

rezultāti, veikta analīze.
8. Plānota pieredzes apmaiņa ar citu novadu pārstāvju piedalīšanos vai pieredzes

apmaiņas brauciens.

Sekretāre

S.Kudlāne

(paraksts
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3.pielikums

„Bauskas novada sporta attīstības
stratēģijas 2016.-2022.gadam izstrāde”
DARBA GRUPAS
SEMINĀRA PROTOKOLS Nr.2
Bauskā
2015.gada 20.oktobrī plkst.10.00
Piedalījās:
Guntis Apīnis – Latvijas pašvaldību savienības padomnieks sporta jautājumos
Jānis Kalinka – Bauskas novada izpilddirektors
Ineta Ruhocka – Bauskas novada izpilddirektora vietniece
Inita Nagņibeda – Bauskas novada domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta
komitejas vadītāja
Uldis Kolužs – Bauskas novada domes deputāts
Raimonds Žabovs – Bauskas novada domes deputāts, Bauskas Valsts ģimnāzijas
direktors
Ilze Tijone – Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja
Jolanta Lauva – Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
Māra Bauvare – Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja
Normunds Vāvers – Bauskas novada Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājs
Aleksandrs Gurkovskis – Bauskas novada Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs
Biruta Grantiņa – Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore
Māris Šekavs - Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītības metodiķis
Regīna Ščura - Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas medmāsa
Rimants Velmunskis – sporta centra „Mēmele” saimniecības pārzinis
Inga Ūbele – sporta centra „Mēmele” direktora vietniece – sporta organizators
Jānis Feldmanis – Bauskas novada iedzīvotājs
Gvido Kalnmalis – Sporta entuziasts
Uldis Varnevičš – laikraksta „Bauskas Dzīve” žurnālists
85

Didzis Paegle – ūdens motosporta klubs „Mēmeles sports”
Egija Stapkēviča – Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja. Sporta stratēģijas izstrādāšanas koordinatore

Solvita Kudlāne - darba grupas sekretāre, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine.
Darba grupas semināru atklāj un vada Inita Nagņibeda Bauskas novada domes
deputāte, Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja
!
Darba grupas semināru vada Inita Nagņibeda Bauskas novada domes deputāte,
Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja
I.Nagņibeda: Labdien! Paldies, ka atradāt laiku atnākt uz mūsu otro darba grupas
semināru. Šoreiz esam tādā šaurākā pulkā, bet cerams, ka tie, kas mēs šeit strādājam
aiznesīsim šo informāciju tālāk. Vispirms atcerēsimies, ko esam darījuši iepriekšējā
tikšanās reizē, 8.septembrī, kur seminārā piedalījās 28 cilvēki. Mēs runājam par
Sporta stratēģijas izstrādes pamatojumu, secinājām, ka šāda dokumenta mums novadā
līdz šim nav bijis, tas ir kas jauns un arī ļoti, ļoti nepieciešams. Uzzinājām, kāda ir
esošā situācija mūsu novadā sporta nozarē, par to ziņoja gan sporta skolas direktore
Biruta Grantiņa, gan sporta centra „Mēmele” direktora vietniece Inga Ūbele. Runājām
par sporta politikas virzieniem un attīstības tendencēm Latvijā un Eiropā, par to
informēja gan Izglītības un zinātnes ministrijas, gan Pašvaldības savienības pārstāvji.
Skatījāmies, kādas varētu būt sporta attīstības iespējas, tika demonstrēti divi modeļi;
par vienu stāstīja Inga Ūbele, par otru – Biruta Grantiņa. Inga Ūbele runāja par to, ka
redz šīs divas nozares – pieaugušo un bērnu un jaunatnes sports atsevišķi, bet Biruta
Grantiņa par apvienoto modeli, kur viss tiek organizēts no sporta skolas. Strādājam
darba grupās, veicām SVID analīzi; sporta nozares stiprās, vājās puses, iespējas un
draudus Iepazināmies ar izstrādātajām iedzīvotāju aptaujas anketām, varējām labot
jautājumus. Tāda izskatījās mūsu pirmā darba grupas sanāksme. Uz nākamo darba
grupas sēdi tika uzdoti mājas uzdevumi, par kuriem vienojāmies sēdē. Šajā laikā ir
jāveic iedzīvotāju aptauja, ar mērķi, kāds tur rakstīts, jāapkopo aptaujas rezultāti,
jāizvērtē tie, jāorganizē pieredzes apmaiņa ar citu novadu pārstāvju piedalīšanos vai
pieredzes apmaiņas brauciens, jāizstrādā rīcības plāns, jāorganizē otrs seminārs. Kā
tad mums ir veicies ar šiem uzdevumiem, ko mēs esam padarījuši. Gribu pievērst
uzmanību, ka Bauskas novadā aktīvi esam piedalījušies Eiropas sporta nedēļā.
Bauskas novadā tika izstrādāta reklāma, tika pašvaldības iestādēs rīkotas aktivitātes,
Rīgā notika konference. Šajā konferencē tika uzsvērts, ka mums visiem jāveicina
veselīgs dzīvesveids, gan skolās, gan arī pieaugušo sportā. Notika arī Brīvības
skrējiens, brīvprātīgie varēja piedalīties, bija arī dalībnieku velobrauciens. Šīs
aktivitātes ieskandināja mūsu stratēģijas izstrādi. Varbūt sekojāt līdzi un zināt, ka
24.septembrī bija Bauskas novada domes sēde, kurā visi deputāti vienbalsīgi atbalstīja
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to, ka mums šāda sporta stratēģija ir nepieciešama, mēs saskaņojām savu darbību.
28.septembrī notika diskusija divās fokusa grupās, kopā piedalījās 17 cilvēki. Pēc
pirmās darba sanāksmes mēs sapratām, pilnīgi visiem nebija iespēja pateikt savu
viedokli, jo laiks bija ierobežots. Uz fokusa grupas diskusiju tika aicināti sporta darba
entuziasti, sportisti, sporta organizatori, līdz ar to guvām plašāku ieskatu par to, kāda
tad ir sporta dzīve pagastos, kādas ir problēmas, ko šie cilvēki saskata, ko mēs savā
novadā varētu sporta jomā īstenot. Ar fokusa grupas rezultātiem mūs iepazīstinās
Egija Stapkēviča. Vēl esam veikuši anketēšanu. Anketēšana vēl nav beigusies, šī
uzdevums vēl ir tikai pusē izpildīts. Anketēšana vēl turpinās līdz oktobra beigām.
Šobrīd ir apkopota 121 anketa, ar anketas rezultātiem varat iepazīties saitē http:
www.visidati.lv.
E.Stapkēviča: Es darba grupai rezultātus vēl neesmu nosūtījusi. Ja kādam ir vēlme
iepazīties ar šiem rezultātiem, esmu tos izdrukājusi, jo tur pieeja ir ar parolēm, mums
ir noslēgts līgums, rezultāti nav pieejami visiem. (Tiek izdots anketas rezultātu
apkopojums).
I.Nagņibeda: Ir sākts izstrādāt rīcības plāns, mums bija arī mājas darbs. Nezinu cik
daudz katrs šo mājas darbu ir izpildījis, bet ceru vismaz katrs no jums ir padomājis par
šiem jautājumiem. Izstrādājot šo rīcības plānu, mēs redzam, kā šis plāns iekļaujas
Bauskas novada attīstības programmā, kur ir sadaļa „Pievilcīga kultūras un sporta
vide”, kurā ir apakšpunkts „Sporta un aktīvās atpūtas attīstība”. Tālāk vairs punktus
neminēšu, bet šie punkti minēti arī šajā materiālā, kuru vajadzētu arī godprātīgi izlasīt
un aizpildīt ar vēlmēm, kādas ir problēmas, kādas ir vajadzības, kādi pasākumi būtu
jāveic, kas būtu atbildīgie par pasākumu īstenošanu, gan termiņi pasākumu veikšanai,
kā arī plānotais rezultāts, ja visas ieceres tiktu veiktas. Novada domes mājas lapā ir
izveidota atsevišķa sadaļa ar pirmā semināra dažādiem materiāliem, un bijuši arī
pieredzes apmaiņas braucieni. Pieaugušo sportā pieredzes apmaiņas braucienā Nicā,
Francijā, bija sporta centra „Mēmele” sporta darba organizatore Inga Ūbele, kas
pabija Pirmajās Eiropas Veterānu sporta spēlēs. Savukārt Bērnu un jaunatne sporta
skolas kolektīvs bija pieredzes apmaiņas braucienā uz Siguldu un Līgatni. Par šiem
pieredzes apmaiņas braucieniem uzzināsim vēlāk. Tas ir paveiktais uz doto brīdi.
Kur tad sabiedrība var uzzināt par visām aktivitātēm? Vakar pētot interneta
vidi atradu 5 interneta adreses, kur ir minēts par mūsu sporta stratēģijas izstrādes
darba grupas paveikto, par iecerēm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Novada domes mājas lapā www.bauska.lv;
Laikrakstā „Bauskas Dzīve”, tur arī var lasīt;
Mājas lapā www.sportsbauska.lv;
Mājas lapā www.kasjauns.lv;
Mājas lapā www.bauska.pilseta24.lv;
Twitter kontā varam aktīvi sekot Egijai Stapkēvičai, kur viņa informē
par jaunākajām aktualitātēm.
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Tāda ir mūsu kopīgā pasākuma publicitāte. Ceru, ka mums veiksies sadarbība arī
turpmāk. Tāpēc gribētu visus uzrunāt ar Paulu Koelju vārdiem, „Ja tu ķeries pie kāršu
spēles pirmo reizi, vari būt gandrīz drošs, ka uzvarēsi. Tā ir iesācēja veiksme. – Kāpēc
tā notiek ? – Tāpēc, ka pastāv spēks, kas vēlas, lai tu īstenotu savu Likteni. Tas rosina
tavu apetīti ar panākumu garšu.”. Lai mums tā apetīte rodas arvien vairāk, jo mēs
esam pirmie, kas šādu sporta stratēģiju izstrādājam, lai mūs pavada iesācēja veiksme.
Egija Stapkēviča mūs izformēs par informāciju, kura ir apkopota par fokusgrupu
diskusijām un apkopotajām anketām.
E.Stapkēviča: Ziņošu jūs par apkopoto informāciju. (Tiek demonstrēta prezentācija
„Prezentācija par aptaujas anketām”)
Prezentāciju par sporta jomā īstenotajiem ES projektiem Bauskas novadā
demonstrē Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu
vadītāja Jolanta Lauva. (prezentācija “Atbalsts sporta iniciatīvām”)
Inita Nagņibeda aicina demonstrēt labās prakses piemērus sporta jomā no
Francijas, Nicas, kur Veterānu olimpiādē piedalījās sporta centra “Mēmele“ sporta
darba organizatore Inga Ūbele un par pieredzes apmaiņas braucienā gūtajām atziņām
sporta darba organizēšanā Siguldas un Līgatnes novadā pastāstīs Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītības metodiķis Māris Šekavs.
Ingas Ūbeles prezentācija “Pieredzes apmaiņa NICA”. Galvenā atziņa pēc
brauciena, ka mūsu pašu organizētās plaša mēroga sacensības Bauskas novadā tiek
plānotas skrupulozāk, par sportistiem - veterāniem domājam vairāk kā Francijā.
M.Šekavs: (Prezentācija par pieredzes apmaiņas braucienu ar foto) Pieredzes
apmaiņas braucieni mums tiek organizēti katru gadu. Mūsu pieredzes apmaiņas
braucienos piedalās gan Bauskas novada izglītības iestāžu sporta skolotāji, gan arī
sporta skolas treneri. Tā kā mūsu pasākumi notiek Zemgales reģiona ietvaros (no
Kandavas līdz Ikšķilei). Mēs gūstam arī pieredzi tepat Zemgales reģiona ietvaros
regulāri, šogad 23.oktobrī plānots pasākums Dobelē. Pasākuma laikā mēs
iepazīstamies ar vietējo sporta dzīvi, Izglītības pārvaldes vadītāja demonstrē
prezentācija par vietējo sporta dzīvi, tad tiek organizētas skolotāju sporta spēles, pēc
tam tiek organizēts pieredzes apmaiņas seminārs. Esam bijuši arī Cēsīs, Pasvalē,
Marijampolē (Lietuvā), Ripinā (Polijā), šogad izvēlējāmies Siguldu. Pirmā vieta, kur
viesojāmies, bija Siguldas ģimnāzija, kas ir līdzīga, Bauskas Valsts ģimnāzijai pēc
audzēkņu skaita. Tur noskatījāmies atklātās sporta stundas, pēc tam abas sporta
skolotājas mums stāstīja par sporta veidiem un sporta dzīvi Siguldā. Būtiskākais ir tas,
ka sporta vērtējumā tiek ņemtas vērā arī ārpusstundu aktivitātes sportā, kur bērns
piedalās individuāli. Šīm aktivitātēm skolas izglītojamo neizvirza, bet sasniegtie
rezultāti, kas tiek publicēti internetā, tiek novērtēti ar atzīmi arī vispārizglītojošajā
skolā.
Bijām arī Siguldas sporta skolā, sporta skola līdzīga pēc sporta veidiem,
nedaudz mazāka par mūsu skolu. Mūs iepazīstināja ar labākajām sporta bāzēm
Siguldā: kamaniņu, bobsleja trasi, Eiropas kompleksa celtni, bijām slēpošanas centrā.
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Slēpošanas centram blakus ir izveidota privāta sākumskola, kur daudzus bērnus ved
vecāki, kuri strādā Rīgā. Bērni ir nodarbināti līdz pat plkst.19.00 vakarā. Tur meža
ielokā bērni gan sporto, gan zīmē utt. Redzējām zīmēšanas stundu, kas plkst.9.00
notiek brīvā dabā, kaut ārā bija mīnuss viens grāds. Bijām Siguldas Bērnu un jauniešu
centrā, bet tur atšķirībā no mūsu BJC atrodas arī Dambretes pulciņš, kam ir ļoti labi
sportiskie sasniegumi, pasniedzējs uzsvēra, ka viņš vērtē savu audzēkņu startus un
sasniegumus tālākā dzīvē, piemēram, dalību Pasaules olimpiādēs matemātikā, fizikā,
daudzu uzņēmumu vadītāji ir viņa bijušie audzēkņi. Mums arī ir labi sasniegumi
dambretē. BJC plaši izmantota āra teritorija, kas iepriekš bijusi bērnudārzs. Šī BJC
ēka gan tiks nākošgad atdota bērnudārzam, jo Siguldas novadā ir ļoti daudz bērnu.
Sigulda mums solīti priekšā, jo ir jau izrakuši būvbedri baseinam, sporta halle
ir tapšanas stadijā. Sportisko sasniegumu ziņā esam pārāki. Bijām arī Līgatnes
pamatskolā, kur direktore ir arī vidusskolai direktore, ēkas atrodas 6km attālumā viena
no otras. Tur apmeklējām sporta centru, kur bija laba sporta zāle. Runājām, ka
iespējams, varēsim tur organizēt basketbola nometni vasarā. Plānojam sadarbības
iespējas. Skola izteica vēlmi sadarboties ar Īslīces vidusskolu un Uzvaras vidusskolu,
kas pēc audzēkņu skaita apmēram vienādas. Viņiem ir atrisināta transporta kustības
shēma, kur brauc skolēni, lai tiktu uz dažādām nodarbībām visā Siguldā.
Biruta Grantiņa uzsver, ka pieredzes apmaiņas braucieni ir ļoti plānoti, šoreiz
brauciena plāns bija ļoti saspringts, lai varētu daudz ko apskatīt un uzzināt. Šie
braucieni dod ļoti daudz, lai mēs uzzinātu, kā cilvēki strādā, dzīvo sporta jomā, kā arī
aizgūt jaunas, labas idejas.
Māra Bauvare piebilst, ka Siguldā tiešām ir izstrādāts šis transporta kustības
maršruts, kuru izmanto arī citas vecuma grupas t.sk. pensionāri. Iekārtots ir tā, lai
bērns var iekāpt un aizbraukt līdz sporta skolai, mūzikas skolai vai kādai sporta bāzei.
Mums ir specifiska ģeogrāfiskā situācija, kāpēc mums nav tik vienkārši šādu grafiku
izveidot, bet principā mēs arī esam nodrošināti ar transportu.
Māris Šekavs izstāsta arī par Siguldas novada bērnu bezmaksas braukšanas karti.
Inita Nagņibeda rosina diskusiju starp klātesošajiem, pēc raidījuma “Sporta studija”
raidījuma noskatīšanās. (tiek demonstrētas raidījumā gūtās atziņas un tēzes
prezentācijā “Pēc LTV1 Sporta studijas diskusijas”.
Atziņas, fakti, secinājumi:
1. Jārada sportot prieks! Sportam jābūt izklaidei, baudai!
2. No ģimenes ir atkarīgs, cik lielā mērā bērnā būs ielikts sportot prieks.
3. Bērnos sportot prieks ir līdz zināmam vecumam, vismaz lielai daļai bērnu.
Problēmas sākas pusaudžu gados.
4. PII “Pasaulīte” aktīvi notiek organizētas sporta aktivitātes pavasarī, rudenī, bet
bērnudārzos daudz kas atkarīgs no audzinātājām.
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5. Būtu jārunā arī ar ģimenes ārstiem, kas “vieglu roku” raksta atbrīvojumus no
sporta nodarbībām. Ģimenes ārsti diemžēl sabojā daudzas lietas, jo bieži
nevēlēšanās sportot ir balstīta uz psiholoģiska rakstura problēmām, īpatnībām.
Arī vecāki šinī jomā nav bez vainas. Ārstu bailes no atbildības ir pārspīlētas.
6. Būtisks ir darbs ar ģimenēm. Ģimenēs rodas vai tieši pretēji nerodas sportot
prieks, vēlme aktīvi darboties. Vecāki kā bērnu paraugs.
7. Vajag uzsākt aktīvas sporta nodarbības jau pirmsskolas izglītības iestādēs. No
5 gadu vecuma fiziskām aktivitātēm jābūt regulāri. Šīs fiziskās aktivitātes
jāpopularizē jau bērnudārzos. Nevajadzētu iegrožot bērnu vēlmi kustēties,
īpaši tas raksturīgi, bērnam uzsākot skolas gaitas.
8. Problēmas ar sporta aktivitātēm sākas pusaudžu gados. Pusaudžiem dažkārt
nav piemērotas vietas ielu vingrošanai, tiek izmantoti mazo bērnu spēļu
laukumi, kuri tīši vai netīši tiek sabojāti.
9. Trūkst baseina, nepietiek ar PII “Zīlīte” peldbaseinu, bērniem tas ļoti patīk.
10. Ļoti liela atšķirība sportot prieka radīšanā ir cilvēkam, personībai, kura strādā
ar bērniem, jauniešiem.
11. Varbūt vajag vairāk aktivitātes novadā, kur var piedalīties visa ģimene, un
noteikti aktīvi popularizēt esošās aktivitātes.
12. Vakaros bieži tautas sportam nav pieejamas sporta bāzes. Sporta bāžu
pieejamības problēma ir liela. Pirmsskolas bērniem šobrīd nav iespēja piedāvāt
papildus aktīvi nodarboties ar sporta aktivitātēm. Telpas trūkst.
13. Bauskas stadions ir pieejams visiem, bet citur nav īsti tumšajā gadalaikā
piemērota seguma un apgaismotas vietas, kur cilvēki varētu skriet.
14. Trūkst vispārējās fiziskās sagatavotības treneru. Ir milzīga starpība starp
fizisko sagatavotību bērniem šobrīd un 10, 20, 30 gadus atpakaļ. Sporta treneri
sāk bērnus sagatavot gandrīz no nulles, bērniem nav priekšzināšanu.
15. Trūkst sporta stundas skolās. Turklāt jāņem vērā, ka nedrīkst arī pārslogot
bērnus, ir jāvadās no mācību plāna, mācību slodzes, ko nedrīkst pārsniegt.
Nepieciešama trešā sporta stunda nedēļā.
16. Problēma – trūkst sporta skolotāju Bauskas novadā, arī šī brīža atalgojums nav
jaunajiem speciālistiem pievilcīgs.
17. Trūkst pagastu sporta zālēs sporta treneru, finansējums, lai noalgotu sporta
treneri.
18. Kam vairāk jāvairo sportot prieks?
- laikam tomēr vairāk jāvairo
vispārizglītojošajām skolām ne sporta skolai.
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19. Būtiski sakārtot informācijas pieejamību par sporta aktivitātēm Bauskas
novadā., par sacensībām basketbolā, florbolā, vieglatlētikā. Ja būs jaunas
sporta bāzes, kurās norisināsies nozīmīgas sacensības, tad pastarpināti iegūs
vairākas ekonomikas nozares.
20. Ineta Ruhocka uzsver, ka tomēr ļoti būtiski sasaistīt sporta nozares attīstību ar
budžetu un tā iespējām. Jāizvērtē, kā budžetam paredzētie līdzekļi jātērē,
pasākumu lietderība jau nākošajam gadam.
21. Nav šobrīd saplānota pieaugušo sporta komandu finansēšanas kārtība.
22. Augstas klases sportistu finansēšanas kārtība jāplāno jau gada griezumā. Tas
jāsakārto.
23. Aicina I.Ūbelei un B.Grantiņai apkopot labos pieredzes un prakses piemērus
no pieaugušo un bērnu un jaunatnes sporta finansēšanas modeļiem, ko
izstrādājuši citi novadi.

Sekretāre

S.Kudlāne

(paraksts)
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4.pielikums
Projekts

APSTIPRINU
Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektors
___________________________
J.Kalinka
z.v.

(personiskais paraksts)

___________________________________
(apstiprinājuma datums)

AMATA APRAKSTS
Iestādes nosaukums

Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Bauskas novada administrācija”

Struktūrvienības nosaukums

Attīstības un plānošanas nodaļa

Amata nosaukums

Veselības veicināšanas koordinētājs

Profesijas kods

2269 05
Nodaļas vadītājam

Pakļautība

1. Amata pienākumi
1.1. Izstrādāt attīstības programmas, ikgadējās veselības veicināšanas programmas,
konceptuālos dokumentus, kā arī citus Bauskas novada domes normatīvo aktu
projektus veselības veicināšanas jomā, īstenojot pašvaldības kompetenci veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamības un veselības veicināšanas jomā un nodrošināt to
ieviešanu, sadarbojoties ar pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, nevalstiskajām
organizācijām un uzņēmējiem.
1.2. Nodrošināt Domes sadarbību ar Veselības ministriju, Slimību profilakses un
kontroles centru, koordinēt Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla noteikto kritēriju
ieviešanu pašvaldībā.
1.3. Izstrādāt priekšlikumus par pašvaldības veselības veicināšanas sistēmas
attīstību.
1.4. Veicināt starptautisko finanšu fondu resursu un citu investīciju piesaisti
veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai pašvaldībā, t.sk. pašvaldības iestāžu,
kapitālsabiedrību un nevalstisko organizāciju projektu sagatavošanu un ieviešanu.
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1.5. Sagatavot kārtējā finanšu gada budžeta projektu pašvaldības veselības
veicināšanas jomā, atbilstoši kārtējā gada veselības veicināšanas programmai, kā arī
analizēt un uzraudzīt piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu.
1.6. Koordinēt un organizēt veselības veicināšanas pasākumu ieviešanu Bauskas
novada teritorijā.
1.7. Nodrošināt pašvaldības veselības veicināšanas starpsektoru vadības komisijas
darbu un metodisko vadību veselības veicināšanas attīstībai.
1.8. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, organizēt aktīva dzīvesveida pasākumus un
sagatavot izdales materiālus un palīglīdzekļus veselīga dzīvesveida popularizēšanai un
realizācijai. Bauskas novada iedzīvotājiem.
1.9. Veicināt vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem Bauskas novada
teritorijā, kā arī sniegt priekšlikumus ratiņkrēslu pacēlāju un piebrauktuvju
uzstādīšanai dzīvojamās mājās.
1.10. Iesaistīties pilsētvides plānošanas darbos, izvērtējot plānotās darbības ietekmi uz
vietējo iedzīvotāju veselību, drošību un dzīves apstākļiem.
1.11. Veikt informācijas apkopošanu par Bauskas novada iedzīvotāju veselības
rādītājiem, izstrādāt priekšlikumus sabiedrības veselības uzlabošanai.
1.12. Organizēt pētījumus sabiedrības veselības jomā.
1.13. Regulāri izvērtēt attīstības dokumentus veselības veicināšanas jomā, uzlabot un
papildināt tos atbilstoši esošai situācijai sabiedrības veselības jomā.
1.14. Atbilstoši savai kompetencei izskatīt privātpersonu un juridisko personu
iesniegumus un sagatavot atbildes.
1.15. Apkopot un uzturēt informāciju par veselības veicināšanas pasākumiem, to
norisi un veikt to izvērtējumu.
1.16. Sagatavot aktuālo informāciju par Bauskas novada sabiedrības veselības
jautājumiem Domes komitejām un sēdēm.
1.17. Sagatavot publikācijas un informāciju pašvaldības laikrakstam “Bauskas
Novada Vēstis”, pašvaldības interneta mājaslapai un citiem medijiem par veselības
veicināšanas pasākumiem, kā arī jautājumiem par sabiedrības veselību un veselības
aprūpi.
1.18. Nodrošināt, lai pašvaldības iestāžu ēkās ir pieejama informācija par veselības
veicināšanas pasākumiem, kā arī jautājumiem par sabiedrības veselību un veselības
aprūpi.
1.19. Sniegt metodisku palīdzību veselības veicināšanas un slimību profilakses
jautājumos novada pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, nevalstiskajām
organizācijām un uzņēmējiem.
1.20. Sniegt priekšlikumus veselības veicināšanas pasākumu ieviešanai pašvaldības
iestādēs un kapitālsabiedrībās.
1.21. Pārzināt Latvijas Republikas plānošanas dokumentus sabiedrības veselības
jomā.
1.22. Vadīt izglītojošus pasākumus par veselības tēmām pašvaldības izglītības
iestādēs.
1.23. Piedalīties kursos, semināros un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, kas
attiecas uz tiešā darba izpildes kvalitātes uzlabošanu.
1.24. Apgūt un lietot jaunas progresīvas metodes un tehniskos līdzekļus profesionālā
darba uzlabošanai.
1.25. Piedalīties Domes, Domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora izveidoto
darba grupu un komisiju darbā.
1.26. Veikt citus pienākumus saskaņā ar pašvaldības vadības, nodaļas vadītāja
rīkojumiem un uzdevumiem.
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1.27. Pārzināt un sekot izmaiņām aktualitātēs projektu vadīšanas metodēs un
paņēmienos.
2. Amata tiesības
2.1. Pieprasīt darba tehnisko nodrošinājumu (datortehnika, datorprogrammas,
sakaru, transporta, inventārs un kancelejas preces) amata pienākumu veikšanai.
2.2. Pieprasīt nepieciešamo informāciju, reglamentējošos noteikumus darba
pienākumu veikšanai.
2.3. Piedalīties semināros un apmācību kursos, kvalifikācijas paaugstināšanai.
3.

Amata pienākumu pildīšanai nepieciešamā izglītība un prasmes

3.1. Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība medicīnā,
sabiedrības veselībā, bioloģijā, veselības zinātnēs, sociālajās zinātnēs (vai cita
augstākā izglītība, ja pretendents apgūst zināšanas augstākās izglītības iestādē kādā no
iepriekš minētajām jomām).
3.2. Zināšanas un izpratne par sabiedrības veselības un veselības veicināšanas
politikas reglamentējošajiem tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem.
3.3. Zināšanas un izpratne par Eiropas Savienības pamatnostādnēm veselības
veicināšanas jomā.
3.4. Zināšanas par projektu plānošanu, vadību, īstenošanu un kontroli.
3.5. Precizitāte, patstāvība, labas saskarsmes prasmes, spēja patstāvīgi plānot savu
darbu un uzņemties atbildību, ētiskuma ievērošana, nepārtraukta zināšanu
papildināšana.
3.6. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas
zināšanas sarunvalodas līmenī.
3.7. Labas datortehnikas, biroja tehnikas pielietošanas prasmes izmantojot
nepieciešamās datorprogrammas (MS Office programmas, Internet) amata pienākumu
veikšanai.
3.8. Prasme argumentēti izteikt savu viedokli, operatīvi sniegt informāciju, labas
komunikācijas un saskarsmes prasmes, spēja organizēt darbu patstāvīgi, spēja strādāt
saspringtos darba apstākļos.
3.9. Pozitīva domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte.
3.10. Vēlama „B” kategorijas auto vadītāja apliecība.
4.

Amata pienākumu pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze

4.1. Praktiskā darba pieredze sabiedrības veselības jomā un normatīvo aktu
izstrādāšanā.
4.2. Pieredze projektu izstrādē un īstenošanā.
4.3. Spēja patstāvīgi analizēt un novērtēt situāciju un rast tai atbilstošāko risinājumu.
4.4. Psiholoģiska noturība stresa situācijās.
4.5. Prasme sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, fiziskajām un
juridiskajām personām.
5.

Amata pienākumu pildīšanai nepieciešamā sadarbība

5.1. Ar Bauskas novada pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem.
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5.2. Ar citiem Latvijas un starptautiskajiem uzņēmumiem, organizācijām, valsts un
pašvaldību iestādēm.
6.

Atbildība par darba norisi un rezultātiem

Darbinieks ir atbildīgs par:
6.1. Amata pienākumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Bauskas novada administrācijas
rīkojumiem.
6.2. Personu datus saturošas informācijas saglabāšanu un neizpaušanu.
6.3. Savlaicīgu un kvalitatīvu plānošanas dokumentos paredzēto uzdevumu izpildi.
6.4. Darba kārtības noteikumu, darba drošības instrukciju un darba disciplīnas
ievērošanu.
6.5. Par ētikas normu ievērošanu.
6.6. Darba veikšanai nodotā inventāra saglabāšanu.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Ar amata aprakstu iepazinos un vienu
eksemplāru saņēmu

_______________ Ilze Tijone
(paraksts)
(vārds, uzvārds)
201__.gada_____________________

________________ _________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)
201__.gada_____________________
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