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IEVADS
Sportam ir ļoti daudzpusēja ietekme gan uz Kuldīgas novada sabiedrību, gan arī
uz novada ekonomiku. Sports būtiski ietekmē iedzīvotāju veselību, tas nodrošina
aizraujošu brīvā laika pavadīšanu, gan pašam sportojot, gan sekojot līdzi dažādiem
pasākumiem. Sports mazina negatīvās sociālās problēmas. Sporta pasākumi novadam
piesaista apmeklētājus, kas veicina vietējo uzņēmumu attīstību. Kuldīgas novadu
pārstāvošie sportisti un komandas, un to panākumi pozitīvi ietekmē Kuldīgas novada tēlu.
Kuldīgas novadā līdz 2009. gadam sporta nozares attīstība tika apskatīta Kuldīgas
rajona un Kuldīgas pilsētas, un pagastu attīstības plānu ietvaros un Kuldīgas novada
(rajona) sporta attīstības programmā 2008.-2012. gadam. Izveidojoties Kuldīgas
novadam, radās vajadzība pēc sporta nozares attīstības plānošanas dokumenta, kura
ietvaros tiktu plānota ilgtermiņa sporta nozares attīstība Kuldīgas novadā. Lai noteiktu
prioritāros vidēja termiņa darbības virzienus, izstrādātu rīcības programmu sporta jomā
un optimālu sporta pārvaldības modeli Kuldīgas novada pašvaldībā, Kuldīgas novada
Dome nolēma (29.03.2011., protokols Nr.5, punkts. Nr.5) izstrādāt Kuldīgas novada
sporta attīstības programmu 2012.-2015. gadam.
Programmu izstrādāja Kuldīgas novada Domes izveidota darba grupa Kuldīgas
novada sporta skolas direktora Agra Kimbora vadībā. Izstrādes gaitā tika organizēta
pieredzes apmaiņa Talsu novada pašvaldībā un 6 darba grupas sanāksmes par aktuāliem
sporta politikas jautājumiem, noteikta sporta vīzija, prioritātes un mērķi. Pirms
programmas apstiprināšanas Kuldīgas novada Domē, 2011. gada 13. decembrī par
programmu debatēts Kuldīgas novada sporta konferencē.
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PAR GALVENAJIEM UZDEVUMIEM, IZSTRĀDĀJOT PROGRAMMU, TIKA NOTEIKTI:


analizēt esošo situāciju Kuldīgas novadā sporta nozarē;



noteikt sporta attīstības virzienus Kuldīgas novadā;



noteikt sporta nozares mērķus, uzdevumus un rīcības.

Programmas izstrādes pamatdokumenti ir Sporta likums, Sporta politikas
pamatnostādnes 2004.-2012. gadam, Nacionālā sporta attīstības programma 2006.-2012.
gadam, Kuldīgas novada (rajona) sporta attīstības programma 2008.-2012. gadam.
Programmas pamatnostādnes pamatojas uz vietējā plānošanas dokumenta - Kuldīgas
novada teritorijas attīstības programmas 1. redakcijā izvirzītajām prioritātēm un mērķiem.
Sporta attīstība šajā programmā skatīta kā patstāvīga tautsaimniecības nozare, tai
pat laikā vērtējot to kā Kuldīgas novada iedzīvotāju fiziskās un garīgās veselības vienu no
svarīgākajiem priekšnoteikumiem. Programmas esošās situācijas aprakstā ir izmantota
pašvaldības rīcībā esošā informācija, kā arī citu institūciju sniegtā informācija par sporta
nozares attīstības jautājumiem novadā.
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PROGRAMMAS MĒRĶI UN APAKŠMĒRĶI
Vadoties pēc Kuldīgas novada teritorijas attīstības programmas 1. redakcijā
noteiktā attīstības mērķa 3.4.: „Sekmēt sporta un veselīga dzīvesveida attīstību.”,
„Kuldīgas novada sporta attīstības programmas 2012.-2015. gadam” mērķis ir radīt
Kuldīgas novadā apstākļus veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības veidošanai.

PROGRAMMAS MĒRĶIS SASNIEDZAMS, ĪSTENOJOT TRĪS APAKŠMĒRĶUS:


nodrošināt, lai katram cilvēkam Kuldīgas novadā pilsētā un laukos būtu iespēja
nodarboties ar sportu (Sports visiem);



nodrošināt, lai katrs bērns un jaunietis Kuldīgas novadā varētu nodarboties ar
sportu, nosakot pašvaldības atbildību par bērnu un jauniešu fizisko izglītību,
sekmējot jauno sportistu meistarības pilnveidi un nodrošinot visa veida resursu
plānošanu un izmantošanu bērnu un jauniešu sportam (Bērnu un jauniešu sports);



uzturēt, atjaunot un efektīvi izmantot esošo Kuldīgas novada sporta infrastruktūru,
paplašinot infrastruktūras izmantošanu starptautiskām sacensībām (Augstu
sasniegumu sports).
VEIKSMĪGAI PROGRAMMAS MĒRĶA SASNIEGŠANAI NEPIECIEŠAMS:



vispusīgs atbalsts pašvaldības, sporta pārvaldes institūcijas – Kuldīgas novada
sporta skolas, nevalstisko sporta organizāciju un visas sabiedrības līmenī;



pietiekami finansiālie resursi programmas un atsevišķu tās sadaļu ieviešanai;



programmas īstenošanas koordinācija, vadība, pārraudzība un izvērtēšana;



prioritārajiem darbības virzieniem atbilstoši, precīzi formulēti rīcības plāni visām
to īstenošanā iesaistītajām institūcijām;



pietiekams cilvēkresursu nodrošinājums gan skaita, gan sagatavotības ziņā;



indikatorrādītāju sistēmas izveide programmas rezultātu situācijas novērtēšanai,
analīzei un prognozei īsā un ilgstošā laika posmā.
Īstenojot koordinētu iesaistīto organizāciju sadarbību programmā paredzēto

pasākumu un uzdevumu izpildē, kā arī saņemot stabilu finansējumu to izpildei, būs
iespējama sekmīga programmā norādīto mērķu un apakšmērķu sasniegšana.
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VISI VEICAMIE UZDEVUMI IEDALĀMI ČETRĀS SADAĻĀS:


bērnu un jauniešu sports;



augstu sasniegumu sports;



sports visiem, (tajā skaitā sports cilvēkiem ar invaliditāti);



sporta bāzes.
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KULDĪGAS NOVADA SPORTA PĀRVALDĪBA
Sporta pārvaldībai Kuldīgas novadā ir izveidots mūsdienu prasībām un
sabiedrības interesēm atbilstošs modelis. Pēc administratīvi teritoriālās reformas Kuldīgas
novadā sporta nozares attīstību plāno Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības un sporta
pārvalde sadarbībā ar Kuldīgas novada sporta skolu.
Sporta skolas darbības mērķis ir realizēt sporta funkciju Kuldīgas novadā,
veidojot izglītības vidi, organizējot un īstenojot profesionālās izglītības procesu, sporta
izglītības mērķu sasniegšanu, kā arī veidojot novada sporta vidi sabiedrībā, vadot,
organizējot un koordinējot sporta klubu, komandu un individuālo sportistu vajadzības,
apsaimniekojot Kuldīgas novada sporta skolas bilancē nodotos Kuldīgas novada
pašvaldības īpašumus.
Kuldīgas novada Domē darbojas Sporta komisija, kas pilda padomdevēja
funkcijas, lai palīdzētu Domei risināt jautājumus, kas saistīti ar sporta nozares attīstību.
Komisijas darbības mērķis ir sekmēt vispusīgu sporta nozares attīstību novadā,
popularizēt un sekmēt veselīgu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.
Komisijas uzdevumi ir piedalīties sporta attīstības stratēģijas izstrādē un tās mērķu
īstenošanā; izvērtēt un analizēt sporta un aktīvās atpūtas organizāciju novadā, tās
efektivitāti, sniegt priekšlikumus pilnveidei; iesniegt priekšlikumus un sagatavot
lēmumprojektus Domes komitejām un Domei sporta nozares jautājumos; veicināt
sabiedrības ieinteresētību un organizēt tās līdzatbildību un līdzdalību Kuldīgas novada
sporta dzīves attīstības procesos; veidot Kuldīgas novada iestāžu, organizāciju un
atsevišķu personu, kā arī citu novadu un citu valstī esošo ar sporta un aktīvās atpūtas
organizēšanu saistīto institūciju sadarbību sporta nozares jautājumu risināšanā un sporta
un aktīvās atpūtas organizēšanā; saņemt un izskatīt fizisko un juridisko personu
iesniegumus un projektus par sporta darbu, tā uzlabošanu, sportistu atbalstu, citiem sporta
darba organizācijas jautājumiem, pēc to izvērtēšanas izstrādāt priekšlikumus turpmākajai
darbībai; izstrādāt Kuldīgas novada sporta attīstības plānu; izstrādāt sporta aktivitātēm no
pašvaldību budžeta piešķiramo līdzekļu sadales noteikumus; piesaistīt valsts, pašvaldību,
sabiedrisko organizāciju, uzņēmēju uzmanību sporta problēmu risināšanai, nodrošinot
sporta nozares attīstību; izstrādāt un apstiprināt sacensību organizēšanas noteikumus,
nolikumus un pilnveidot sacensību sistēmu pilsētā; pieņemt lēmumus, kas saistīti ar
komisijas uzdevumu izpildi un risināt citus ar sportu saistītos jautājumus; izvērtēt ar
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sportu saistīto institūciju darbību un nepieciešamības gadījumā sniegt ierosinājumus
Domes amatpersonām vai Domei par darbību un turpmāko attīstību.
Līdz 2009. gada beigām Kuldīgas novadā bija divas vadošās sporta darba
organizācijas (aģentūras), kuras bija atbildīgas par sporta attīstību. Lai racionāli un
efektīvi izmantotu pašvaldības finanšu resursus, vienlaicīgi īstenotu pašvaldības funkcijas
sporta darba organizācijā, novada tradicionālo sporta veidu saglabāšanā un pilnveidošanā,
iedzīvotāju iesaistīšanā fiziskās aktivitātēs un valsts sporta politikas realizācijā, Kuldīgas
novada Dome veica strukturālās reformas sporta jomā.
VEIKTĀS STRUKTURĀLAS REFORMAS SPORTA JOMĀ:


ar 26.11.2009. Kuldīgas novada Domes lēmumu tika nolemts likvidēt Kuldīgas
novada pašvaldības aģentūru „Kuldīgas sporta centrs”, izbeidzot tās darbību ar
2009.gada 30.decembri, un tika noteikts, ka no aģentūras pārņemtā manta un
saistības nododamas Kuldīgas novada pašvaldības iestādei „Kuldīgas novada
sporta skola”;



ar 26.11.2009. Kuldīgas novada Domes lēmumu tika nolemts likvidēt Kuldīgas
novada pašvaldības aģentūru „Kuldīgas sporta aģentūra”, izbeidzot tās darbību ar
2009.gada 30.decembri, un noteikts, ka no aģentūras pārņemtā manta un saistības
nododamas Kuldīgas novada pašvaldības iestādei „Kuldīgas novada sporta skola”;



ar 26.11.2009. Kuldīgas novada Domes lēmumu tika nolemts, ka Kuldīgas rajona
padomes pakļautībā esošā „Kuldīgas rajona sporta skola” turpmāk ir Kuldīgas
novada Domes pakļautībā un Kuldīgas novada Dome uzskatāma par iestādes
dibinātāju;



Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas sasauktajā Kuldīgas
novada sporta skolas un likvidējamās p/a „Kuldīgas sporta aģentūra” un
likvidējamās p/a „Kuldīgas sporta centrs” sapulcēs (13.11.2009.), kā arī Kuldīgas
novada sporta klubu un sporta aktīvistu sanāksmē (24.11.2009.) tās dalībnieki
izteica atbalstu Domes vadības iniciatīvai rīkot konkursu uz Kuldīgas novada
sporta skolas direktora amatu. Uzklausot konkursa komisijas ziņojumu, Dome par
Kuldīgas novada sporta skolas direktoru ar 2010.gada 1.janvāra apstiprināja Agri
Kimboru.
Izveidojoties Kuldīgas novada pašvaldībai, katrā no 13 pagasta pārvaldēm

darbojas sporta organizators, kura pienākums ir vadīt un organizēt sporta dzīvi pagastā.
Pagastu sporta organizatoru metodisko darbu vada Kuldīgas novada sporta skola.
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Sporta veidu attīstību novadā finansiāli atbalsta Kuldīgas novada pašvaldība.
Kopš 2009. gada ievērojami samazinoties pašvaldības budžeta līdzekļiem, proporcionāli
samazinājās arī pašvaldības atbalsts sporta jomai kopumā.
Lai ierobežotie finanšu resursi tiktu izmantoti efektīvi, ir izstrādāts Kuldīgas
novada Domes Nolikums „Kuldīgas novada Domes finansējuma saņemšanai sporta
klubiem, komandām, pasākumiem un individuālajiem sportistiem”. Līdz nolikumā
noteiktajam termiņam sporta biedrības, komandas un individuālie sportisti iesniedz
finanšu pieprasījumu, tajā skaitā tāmi ar saplānotām gada aktivitātēm (sacensības,
treniņnometnes, dalība Latvijas čempionātos u.c.). Tajā jāatspoguļo nākamā gada
plānotās aktivitātes, kā arī organizāciju finansiālā līdzdalība. Pieprasījumi atbilstoši
nolikuma kritērijiem tiek izskatīti domes Sporta komisijā, gala lēmums par finansējuma
piešķiršanu pieņem domes deputāti domes sēdē. Finansiālu atbalstu no Kuldīgas novada
sporta skolas saņem tie audzēkņi, kuri iekļuvuši Latvijas jauniešu, junioru izlasēs dalībai
augsta līmeņa starptautiskās sacensībās.
Sporta klubu loma Kuldīgas 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 klubos un piedalīties sporta
pasākumu organizēšanā Kuldīgas pilsētā un pagastos.
Kuldīgas novada pašvaldībai ir informācija par 22 reģistrētiem sporta klubiem,
kas darbojas novada teritorijā. 2011. gadā pašvaldības finansiālu atbalstu saņēma
piecpadsmit sporta klubi.
Lai informētu sabiedrību par sporta nozari, Kuldīgas novada pašvaldība un
Kuldīgas novada sporta skola, ievietojot informāciju pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Kuldīgas Novada Vēstīs”, laikrakstā „Kurzemnieks” u.c. laikrakstos, regulāri informē
par rīkotajiem pasākumiem, sporta sacensībām, sportiskajiem sasniegumiem, rezultātiem,
sagatavo un atmaksā reklāmas „Kurzemes Radio” u.c. medijos. Par atsevišķām
plānotajām aktivitātēm pilsētā, pagastos, skolās u.c. iestādēs tika izvietotas afišas un
reklāmas.

Kuldīgas

novada

sporta

skola

2010.

gadā

izveidoja

www.kuldigasports.lv – kas informē par svarīgāko un aktuālāko sporta jomā.
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GALVENIE UZDEVUMI SPORTA PĀRVALDĪBĀ



izvērtēt esošo pagastu sporta organizatoru darbību, veicināt entuziastu
piesaisti pagastu sporta jomas organizācijā;



panākt, lai sporta darba organizators būtu šīs jomas profesionālis vai
entuziasts;



prēmēt labākos un aktīvākos sporta darba organizatorus.
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BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTS
Bērnu un jauniešu sportu – sports izglītības iestādēs, sports kā mācību priekšmets;
sporta sacensības klašu, skolu, un pašvaldību starpā, kā arī par darbs ar jauniešiem sporta
izglītības iestādēs un sporta klubos, līdz viņi sasniedz Latvijas jauniešu/junioru izlases
komandu kandidātu līmeni gan individuālajos, gan komandu sporta veidos.
ESOŠĀ SITUĀCIJA
Kuldīgas novadā ir iespēja nodarboties ar sportu visām iedzīvotāju vecuma
grupām, sākot ar pirmsskolas izglītības iestādēm. Kuldīgas novadā darbojas 3
pirmsskolas izglītības iestādes, 12 vispārizglītojošās skolas (lauku skolās vai pilsētu skolu
filiālēs darbojas rotaļu grupas bērniem līdz 4 g.v.), 1 arodizglītības mācību iestāde, kas
nodrošina audzēkņu vispārējo fizisko sagatavotību, rada interesi par sportu.
Bērni šajā vecumā grupā lielu daļu laika pavada skolā. Likumsakarīgi, ka ir krasi
samazinājies ikdienas kustību apjoms, to aizstājot ar ilgstošu sēdus pozīciju, kas negatīvi
atsaucas uz bērnu un pusaudžu mugurkaula attīstību un stāju. Turklāt skolas vidē
balstītām iniciatīvām ir būtiski panākumi, lai vecinātu fizisko aktivitāšu līmenī skolēnu
vidū. Katram bērnam un jaunietim ir tiesības izvēlēties tās sporta aktivitātes, kuras atbilst
viņa spējām un interesēm, kuras viņam sagādā prieku un gandarījumu.
Bieži vien Kuldīgas novada skolu rīcībā esošā sporta infrastruktūra tiek izmantota
nepietiekoši, tikai sporta stundu laikā. Taču ir svarīgi radīt iespējas skolēniem izmantot
sporta bāzes arī pēc stundām sporta spēļu spēlēšana, vingrošanai, treniņiem, kas veicinātu
fizisku aktīvu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.
Nozīmīga ir sadarbība un komunikācija ar skolu pedagogiem, sporta pedagogiem
un viņu iesaistīšana fizisko aktivitāšu veicināšanā. Piemēram, vingrošanas paužu
ieviešanu skolu ikdienā – ar 2-5 minūšu vingrojumu blokiem mācību stundu laikā.
Kustību pauzes pārtrauc vienveidīgo sēdēšanas pozu, noņem spriedzi muguru
stabilizējošiem muskuļiem, kustības uzlabo elpošanu, asinsriti un atjauno skolēnu
koncentrēšanās spējas, kas tik nepieciešamas intensīvam mācību darbam.
Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes pārziņā ir skolu sports
un Kuldīgas novada sporta skola, kas ir profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde un
kurā īsteno bērnu un jaunatnes sporta izglītības programmas, sagatavo augstas klases
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sportistus, koordinē un vada mācību iestāžu ārpusstundu sporta darbu, kā arī sniedz
metodisku un organizatorisku palīdzību sporta skolotājiem un treneriem.

KULDĪGAS NOVADA SPORTA SKOLA PIEDĀVĀ UN ĪSTENO ŠĀDAS PROFESIONĀLĀS
IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:


profesionālās ievirzes sporta izglītības programma basketbolā. Programmas kods
20V 813 00;



profesionālās ievirzes sporta izglītības programma vieglatlētikā. Programmas
kods 20V 813 00;



profesionālās ievirzes sporta izglītības programma volejbolā. Programmas kods
20V 813 00;



profesionālās ievirzes sporta izglītības programma šahā. Programmas kods 20V
813 00;



profesionālās ievirzes sporta izglītības programma riteņbraukšanā. Programmas
kods 20V 813 00;



profesionālās ievirzes sporta izglītības programma galda tenisā. Programmas kods
20V 813 00;



profesionālās ievirzes sporta izglītības programma futbolā. Programmas kods 20V
813 00;



profesionālās ievirzes sporta izglītības programma dambretē. Programmas kods
20V 813 00.
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AUDZĒKŅU SKAITS SPORTA SKOLĀ UN SADALĪJUMS PA SPORTA VEIDIEM
Kuldīgas novada sporta skolas audzēkņu skaits 2011./2012. mācību gadā ir 621,
kas ir nedaudz vairāk kā 2010./2011. mācību gadā (584).
Sporta veids

Audzēkņu
skaits

Grupu skaits

Treneru skaits

Basketbols

55

3

1

Dambrete

26

2

1

Galda teniss

50

5

2

Riteņbraukšana

9

1

1

Šahs

65

7

2

Futbols

69

4

2

Volejbols

156

15

8 (3 Skrunda)

Vieglatlētika

110

9

6

Florbols

28

2

1

Sākot ar 2010. gada 1. septembri Sporta skolā ir atvērta florbola nodaļa, kurā
pašlaik ir divas mācību – treniņu grupas un viens treneris. Sporta skolai ir noslēgts
sadarbības līgums ar Skrundas novada pašvaldību par profesionālās ievirzes sporta
programmas realizēšanu Skrundas novadā. Skrundā darbojas volejbola nodaļas filiāle ar
76 audzēkņiem un trīs treneriem.
No sporta veidu nodaļām viskritiskākajā situācijā pašlaik ir riteņbraukšanas
nodaļa, kurā treneris strādā ar 0,5 likmi un pašlaik ir 9 audzēkņi, neatrodot jaunu treneri ir
draudi šīs nodaļas slēgšanai. Tāpat arī basketbola, florbola un dambretes nodaļās strādā
tikai viens treneris, kas perspektīvā neļauj pilnvērtīgi attīstīties šiem sporta veidiem.
Kuldīgas novada sporta skolas audzēkņi katru gadu piedalās visās federāciju
sporta veidu ”Sacensību kalendārs” iekļautajās sacensībās. Ir laba sadarbība ar Baltijas
valstīm. Iespēju robežās, tiek ņemta dalība šo valstu rīkotajās sacensībās un čempionātos.
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Skolas sportisti Latvijas Republikas izlases sastāvos piedalās Baltijas valstu čempionātos,
Eiropas un Pasaules čempionātos.
Ņemot vērā Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumus Nr. 2011/18 „Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību Kuldīgas novada Sporta skolā”, ar 2011. gada 1.
septembri ieviests līdzfinansējuma par izglītības ieguvi pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādē Kuldīgas novada Sporta skolā – Ls 10,00 par 2011./2012. mācību –
treniņu gadu vai Ls 1,00 par vienu 2011./2012. mācību – treniņu gada mēnesi.
Ir problēmas ar labāko jauniešu saglabāšanu augsta līmeņa sportā. Jāmeklē
iespējas palielināt starptautisko startu skaitu. Tikai piedalīšanās šāda līmeņa sacensībās,
dod nepieciešamo sacensību pieredzi un norāda uz nepilnībām, kas jālabo, lai nākotnē
mums būtu augstas klases sportisti. Pateicoties Kuldīgas novada domes finansiālam
atbalstam 2011. gada vasarā tika atjaunota sporta un atpūtas nometne „Īvande 2011”,
kurā piedalījās divu sporta veidu audzēkņi. Šādas nometnes būtu nepieciešamas visām
sporta skolas sporta veidu nodaļām.
Ar 2009. gada 1. septembri ir samazinājusies darba samaksa sporta treneriem par
likmi no LVL 350 līdz LVL 255. Ar 2009. gada 1. septembri

samzinoties valsts

mērķdotācijai treneru darba samaksai, nozīmīga loma ir Kuldīgas novada pašvaldības
līdzfinansējums pedagogu darbu algu fondā. 2010/2011 macību gadā pašvaldības
finansējums sasniedza 30% no pedagogu darba algu fonda.

GALVENIE UZDEVUMI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBĀ


nodrošināt bērnu veselības nostiprināšanu un radīt interesi par fiziskajiem
vingrinājumiem rotaļu veidā;



nodrošināt regulāras sporta nodarbības Kuldīgas pilsētas un pagastu sporta bāzēs
obligātās izglītības vecuma - piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem kvalificētu
sporta pedagogu vadībā;



piedāvāt koriģējošas vingrošanas nodarbības visiem pirmsskolas vecuma grupu
audzēkņiem, kuriem tas nepieciešams;



attīstīt sporta dienas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās;



veicināt Kuldīgas pilsētā Eiropā populāro iniciatīvu „Pastaigas autobusu” –
piecgadīgie un sešgadīgie bērni un jaunāko klašu audzēkņi uz skolu dodas
kājām/ar velosipēdu pieaugušā pavadībā. Atbilstoši tiek sastādīts ikdienas
maršruts, līdzīgi kā skolas autobusam.
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GALVENIE UZDEVUMI VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBĀ


nodrošināt iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm pašvaldības teritorijā un
izglītības iestādēs arī ārpus mācību stundu laika;



veidot bērnos un pusaudžos pozitīvu attieksmi, izpratni par fizisko aktivitāšu
nepieciešamību un ieteicamo intensivitāti;



organizēt Kuldīgas novada konkursu „Sportiskākā klase” (izstrādāt atsevišķu
nolikumu);



nodrošināt Kuldīgas, Vilgāles, Ēdoles, Kabiles sporta bāžu pieejamību skolēniem,
kuri mācās izglītības iestādēs bez sporta bāzēm. Nodrošināt transportu nokļūšanai
līdz tuvākajai sporta bāzei;



atjaunot sporta laukumus pie skolām;



piedāvāt koriģējošas vingrošanas nodarbības skolēniem, kuriem tas nepieciešams;



attīstīt ziemas sporta veidus – distanču slēpošanu, slidotapmācību;



attīstīt peldētapmācību, rekonstruējot peldbaseinu Kalna 6, Kuldīgā, turpināt
nodrošināt bezmaksas peldētapmācību visiem Kuldīgas novada 2. klašu
skolēniem, piedāvāt peldētapmācību jebkura vecuma interesentiem; vecināt
pedagogu profesionālo apmācību šajā jomā;



attīstīt kustību „Šahs skolās”, paredzot, ka fakultatīvi šahs skolēniem tiek mācīts
pēc iespējas vairākās Kuldīgas novada vispārizglītojošās skolās.



atbalstīt sporta klubu darbību vispārizglītojošās skolās;



attīstīt neformālās sacensības starp skolām;



turpināt tradīciju par ikgadēju Sporta dienu organizēšanu izglītības iestādēs;



panākt, lai visas novada skolas aktīvi piedalās Kuldīgas novada skolēnu sporta
olimpiādē;



motivēt skolu direktorus paredzēt finansējumu skolas sporta darba organizatora
darba samaksai;



veicināt velo kustību skolās, nodrošinot velosipēdu statīvu izvietošanu pie
izglītības iestādēm;



veidot sportiskām aktivitātēm un veselīgam dzīvesveidam draudzīgu vidi pie
skolām, uzstādot basketbola grozus, brīvdabas trenažierus u.c.;



aicināt uz skolām izcilus sportistus;



rīkot skolēnu ekskursijas/braucienus uz sporta spēlēm Rīgā;
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iesaistīt vecākus skolēnu fizisko aktivitāšu veicināšanā, informējot vecākus par
minimālo fizisko aktivitāšu kopumu, kas ikvienam bērnam dienā būtu
nepieciešams.

GALVENIE UZDEVUMI INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ


kā vienu no prioritāriem virzieniem interešu izglītībā novadā saglabāt skolu
sportu;



veicināt interešu izglītības pulciņu izveidi sporta veidos, kurus nepiedāvā
Kuldīgas novada sporta skola;



organizēt ikgadējas interešu izglītības sportā sacensības.

GALVENIE UZDEVUMI PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBĀ


nodrošināt profesionālās ievirzes sporta izglītības ieguvi visiem Sporta skolas
audzēkņiem;



palielināt Kuldīgas novada sporta skolas audzēkņu skaitu;



attīstīt visas Kuldīgas novada sporta skolas sporta veidu nodaļas, par prioritāriem
izvirzot sporta veidus, kam Kuldīgas novadā ir izveidotas modernas un mūsdienu
prasībām atbilstošas sporta bāzes;



organizēt regulāras meistarklases augstas klases treneru vadībā visos sporta
veidos – radot iespēju iedvesmoties un augt kā audzēkņiem, tā treneriem;



palielināt sporta pedagogu atalgojumu, ieviešot diferencētu samaksu, nosakot
piemaksas par mācību treniņu grupu kvalifikāciju;



piesaistīt Kuldīgas novada sporta skolai jaunus, profesionālus trenerus;



sporta skolas audzēkņu atlase – iesaistīt vairāk bērnus no Kuldīgas novada lauku
pagastiem un citiem novadiem;



rīkot sporta – atpūtas nometnes visiem sporta skolas audzēkņiem;



uzlabot sadarbību ar ģimenes ārstiem, lai viņi treneriem dod izvērstāku slēdzienu
par bērnu veselības stāvokli;



rīkot sporta meistarības nometnes perspektīvākajiem Kuldīgas novada sporta
skolas audzēkņiem;



nodrošināt skolas līdzfinansējumu treneru kvalifikācijas celšanas kursiem;



attīstīt sporta klases Kuldīgas Centra vidusskolā.
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AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS
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. Augstu sasniegumu sporta sadaļā šajā programmā tiek runāts par
sportistiem no 15-16 gadu vecuma, kuri sporta skolā un klubos mērķtiecīgi nodarbojas ar
sportu, iekļuvuši Latvijas jauniešu vai junioru izlasēs un piedalās Latvijas un
starptautiskās sacensībās ar mērķi sasniegt augstus rezultātus, kā arī par elites klases un
profesionāliem Latvijas pieaugušo izlases komandu sportistiem.
ESOŠĀ SITUĀCIJA
2011. gadā Latvijas jauniešu un junioru izlasēs starptautiskajos forumos Eiropas
un Pasaules čempionātos Kuldīgu pārstāvēja vienpadsmit sporta skolas audzēkņi.
2011./2012 gada sezonā Kuldīgas novada sporta skolas vīriešu volejbola komanda
startē Latvijas Nacionālajā līgā.
Galvenā problēma šajā jomā, ir nespēja noturēt Kuldīgā sportistus, kuri jau
sasnieguši Latvijas jaunatnes izlases līmeni. Pēc vidusskolas beigšanas šie sportisti dotas
studēt uz citām Latvijas lielākajām pilsētām, turpina sportista karjeru jau pārstāvot citus
sporta klubus. Lai saglabātu piederību Kuldīgas novadam, būtu nepieciešams finansiāls
pašvaldības atbalsts treniņu procesa nodrošināšanai perspektīvākajiem Kuldīgas novada
sportistiem.
Londonas olimpisko spēļu dalībnieku kandidātu sarakstā ir kuldīdznieks Jānis
Šmēdiņš.
Kuldīgā tiek rīkotas augsta līmeņa starptautiskas sacensības vieglatlētikā,
volejbolā, galda tenisā un citos sporta veidos.
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GALVENIE UZDEVUMI AUGSTU SASNIEGUMU SPORTĀ


iniciēt Kuldīgā Olimpisko centrā izveidi sadarbībā ar Latvijas Olimpisko
komiteju. Kuldīgā Olimpiskā centra uzdevums būtu aktīvi iesaistīties olimpiskajā
kustībā, veicināt profesionālu sportistu piesaisti Kuldīgai, lai Kuldīgas novada
pašvaldības sporta bāzēs regulāri trenējas sporta klubi un savu sportisko
meistarību pilnveidot ierodas komandas no visas Latvijas, kā arī ārvalstīm.



izveidot Kuldīgā mūsdienīgu sporta internātu talantīgāko Kurzemes jauniešu
piesaistei;



strādāt pie valsts finansējuma piesaistes sporta internāta darbības nodrošināšanai;



piesaistīt augstu sasniegumu sportam atbilstošus trenerus – sporta personības;



sekmēt starptautisku pasākumu/sacensību norisi pilsētā;



popularizēt Kuldīgas sporta iespējas (vieglatlētikā, volejbolā, basketbolā, galda
tenisā un šahā) dažādām mērķa grupām – Latvijas izlases sportistiem, ārzemju
komandām, klubiem un izlasēm.



nodrošināt Kuldīgas novada pārstāvniecību Latvijas mēroga sporta pasākumos.
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SPORTS VISIEM
Sadaļā „Sports visiem” tiek runāts par sportu kā veselīgu dzīvesveidu un saturīgu
brīvā laika pavadīšanu kā, piemēram, strādājošo sports, masu skrējieni, veterānu sports,
institūciju sporta spēles, pašvaldības sporta spēles, sporta un trenažiera zāles
apmeklēšana, fitnesa nodarbības, pludmales volejbols, ielu futbols u.tml., kur sacensības
tiek izmantotas kā instruments un līdzeklis, ieinteresējot un dažādojot šo sportošanu.
Sports visiem – 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.

ESOŠĀ SITUĀCIJA
Kuldīgas novadā darbojas 22 sporta biedrības. Pieaugušo sportā patstāvīgie treniņi
notiek sporta klubos, bet ir iespēja ar sportu nodarboties arī individuāli, kā arī piedalīties
pagastu, novada sporta skolas rīkotajās sporta spēlēs un aktivitātēs. Kuldīgas novada
sporta skola nodrošina sporta veterāniem treniņu iespējas un dalību Latvijas veterānu
sporta spēlēs dažādos sporta veidos.
Pateicoties sporta klubu aktīvai darbībai Kuldīgas novadā 2011. gadā notika
Latvijas mēroga sacensības. Orientēšanās un tūrisma sporta klubs”Taka” Īvandē sarīkoja
Latvijas čempionātu, Riteņbraukšanas sporta klubs „Kuldīga” sadarbojoties ar „Igo
Japiņa sporta aģentūra” noorganizēja vienu no Latvijas čempionāta posmiem Kalnu
divriteņu maratonā, tāpat Kuldīgā notika noslēdzošais Latvijas čempionāta posms
autorallijā – rallijs „Latvija”, trases izveidošas procesā piedalījās „Kuldīgas tehnisko
sporta veidu klubs”. Dažādas sacensības Kuldīgā organizē novusa klubs, šaha klubs,
florbola klubs.
Sporta biedrībām ir iespējas piesaistīt Eiropas savienības fondu līdzekļus sporta
attīstībai novadā. 2010. gadā piesaistot finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai, līdzfinansējot Kuldīgas novada pašvaldībai, ekstremālo sporta veidu
biedrība ”BMX Ride”, uzbūvēja iekštelpu skeitparku Kuldīgā. Uzbūvētais parks ir viens
no labākajiem iekštelpu skeitparkiem Kurzemē, atklāšanas pasākumā parka kvalitāti
atzinīgi novērtēja ekstrēmo sporta veidu profesionāļi.
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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, kas veicinātu aktīva transporta attīstību, piemēram,
velosipēda izmantošana nokļūšanai darbā, skolā u.c. Dažāda veida pašiniciatīvas fiziskās
aktivitātes, kā pastaigas, soļošana, skriešana, riteņbraukšana, skrituļošana, u.c. kļūst vēl
pievilcīgākas, ja ar tām iespējams nodarboties sakoptā, dabiskā apkārtnē.

GALVENIE UZDEVUMI

SADAĻĀ

„SPORTS VISIEM”



veicināt sporta klubu veidošanos;



veicināt, lai sporta klubi organizē pasākumus plašākai sabiedrībai;



veicināt strādājošo sporta spēļu kustību;



turpināt tradīciju organizēt Kuldīgas novada vasaras un ziemas sporta spēles;



turpināt tradīciju organizēt Kuldīgas novada čempionātus dažādos sporta veidos;



turpināt tradīciju organizēt dažādas sacensības/ aktīvās atpūtas pasākumus
iedzīvotājiem pagastos;



labiekārtot gājēju celiņus, pastaigu takas Ventas upes krastos;



attīstīt riteņbraucēju celiņus, takas/velomaršrutus;



izveidot ziemas slēpošanas distanču trasi pie Kuldīgas pilsētas;



labiekārtot peldēšanās vietas ciematos – iedzīvotāju populārākajās peldvietās;



labiekārtot parkus un bērnu spēļu laukumus pilsētā un ciematos;



izvietot basketbola grozus, futbola vārtus, volejbola tīklus u.c. sporta inventāru
pilsētas un ciematu daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos;



aktīvāk piedāvāt iedzīvotājiem izmantot pašvaldības sporta infrastruktūras
(stadionu, izglītības iestāžu sporta zāļu, laukumu u.c.) , nodrošinot pieejamību
vakaros un brīvdienās;



atjaunot tradīciju par ikgadējo Kuldīgas novada pedagogu sporta dienas
organizēšanu;



veicināt, lai lauku skolas ir pagasta sporta dzīves centrs.
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SPORTS CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI
Kustības ir viens no dzīves pamatnosacījumiem. Organisma augšanas un attīstības
procesā kustību aktivitāte ir aktīvs bioloģisks un galvenais fiziskās attīstības faktors.
Kustību aktivitāte pilnveido adaptācijas mehānismus. Nepieciešamo kustību, fiziskas
slodzes nodrošināšana ir svarīgākais organisma dzīvības norišu noteikums.
Sporta aktivitāšu pozitīvā ietekme izglītošanā un rehabilitācijā cilvēkiem ar
invaliditāti pierādīta vairāk nekā pirms 100 gadiem. Jau 1888. gadā Berlīnē pastāvēja
sporta klubi cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, tomēr tikai pēc pirmā pasaules kara
fizioterapija un sporta medicīna ieguva tādu nozīmi kā ortopēdija un ķirurģija. Sporta
aktivitātes cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem strauji attīstījās pēc Otrā pasaules
kara, kurā ļoti daudzi bija guvuši nopietnus ievainojumus. Par invalīdu sporta pamatlicēju
tiek uzskatīts neiroķirurgs Ludvigs Gutmans, kurš 1944. gadā Stokmandevilas slimnīcā
Lielbritānijā atvēra Mugurkaula traumu centru. Neiroķirurga jaunajā programmā sports
bija iekļauts, kā neatņemama pilnīgas rehabilitācijas daļa. Balstoties uz pozitīvo pieredzi
1948.g. 28. jūlijā tika noorganizētas pirmās sacensības loka šaušanā starp 16 riteņkrēslā
sēdošiem pacientiem. Ik gadu sacensību dalībnieku skaits pieauga. Pateicoties L.Gutmana
entuziasmam, attīstījās tādi sporta veidi kā vieglatlētika, basketbols, paukošana, snūkers,
galda teniss un peldēšana. Sportistu ar invaliditāti skaits un viņu iespējas joprojām pieaug
visā pasaulē.
ESOŠĀ SITUĀCIJA
Cilvēkiem ar invaliditāti, kuri mācās skolās, ir iespēja savā mācību iestādē
trenēties un piedalīties sporta sacensībās novadā, pārstāvēt novadu republikā, Eiropas un
pasaules sacensībās. Viņiem ir iespēja iesaistīties izglītības projektos sportā.
Pašreiz Latvijā notiek ap 13 sacensībām gadā: peldēšana, vieglatlētika, galda
teniss, boulings (kopš 2011.g.), futbols, basketbols, jāšana, florbols (kopš 2011.g.),
slēpošana.
SPORTISTI PIEDALĪJĀS SACENSĪBĀS:


Pasaules Vasaras Olimpiāde Šanhajā 2007.g. (20 sportisti) no novada – Mārtiņš
Jocis (bronza);



Eiropas tenisa sacensības Rumānijā 2009.g. Gints Palaps un Ģirts Kairišs (zelts
un sudrabs);
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Eiropas vieglatlētikas sacensības Varšavā 2010.g. (18 sportisti). No novada –
Aleksandrs Mahlājevs (zelts, sudrabs un bronza);



Pasaules Vasaras Olimpiāde Grieķijā 2011.g. (18 sportisti). No novada – Nauris
Dzintars un Jānis Vanags (sudrabs).
SPORTISTI PIEDALĪJĀS PROJEKTOS:



Europe/Eurasia Jauniešu Sammits Varšavā 17. 23.sept.2010.g. Oskars Krolmanis
(Pelči) un Arvis Krafts (ģimnāzijas);



mācību seminārs “Treneris – Trenerim” 25.-27. nov.2010.g. Antverpenē - Anete
Ērcīte (Centra vsk) un Oskars Krolmanis (Pelči);



projekta „Paralimpiskā izglītības programma” ietvaros “Paralimpiskā diena skolā”
10.maijā 2010.g., 140 dalībnieki, 60 brīvprātīgie;



Youth Fan Activation Project, Unifiet Sports event Kuldīgā 7.12.2010.g., 103
atlēti, 60 brīvprātīgie;



projekts “Wiki World” – Briselē 20. - 22. maijs 2011.- jūlijs 2012.g. Līga
Zapacka un Renārs Silavs, IT speciālists - Elviss Strazdiņš, projekta vadītājs–N.
Strazdiņa;



sporta konference 12.-16.10. 2011.g.Maltā. PR 17. - 18. novembrim 2011.g.
Dublinā. Nadija Strazdiņa;



“Wiki Latvijā” ar RTU atbalstu, 10 skolēni un 5 skolotāji;



īstenoti vēl daudzi citi mazāka mēroga projekti, iesaistot arī invalīdus, kas skolas
jau beiguši.
Pašreiz Kuldīgas novadā cilvēkiem ar invaliditāti pēc speciālo skolu absolvēšanas

nav iespējams nodarboties ar sporta aktivitātēm speciālistu vadībā. Daudziem liegta
iespēja (diagnozes dēļ) studēt un atrast darbu. Pēc skolu absolvēšanas piespiestā kārtā
viņi ir neaktīva sabiedrības daļa.
Ilgstoša laika periodā nepiedaloties sporta aktivitātēs, visas skolā apgūtās iemaņas
un sociālās prasmes cilvēkiem zūd. Cilvēkiem daudz biežāk parādās veselības traucējumi,
smago diagnožu dēļ viņiem zūd imunitāte.
Pašreiz novadā nav izstrādāta sistēma, kas varētu koriģēt šo procesu. Lai sistēma
darbotos, nepieciešams kādai iestādei uzņemties atbildību par turpmāko sporta attīstību
cilvēkiem ar invaliditāti. Cilvēkiem ar invaliditāti tāpat kā visiem pārējiem sportistiem
bez invaliditātes ir iespēja piedalīties viņiem organizētajās Paralimpiskās spēlēs, tikai ir
vajadzīgs treneris un līdzekļi startiem Eiropas un pasaules mērogā.
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Pašreiz visās minētajās sacensībās cilvēki ar garīgas attīstības traucējumiem pēc
speciālo skolu absolvēšanas Latviju vēl nav pārstāvējuši.
Kuldīgā katru gadu notiek sporta pasākums "Lieldienu Zaķis", kurā piedalās visu
vecuma grupu invalīdi ne tikai no Kurzemes, bet arī no citiem reģioniem. Kuldīgā vēl
notiek sacensības "Boccia kauss", uz kurām brauc visi sportisti, neatkarīgi no vecuma un
diagnozēm. Trešais sporta pasākums - "Jauniešu aktivitātes", šogad tās bija sacensības
tautas bumbā, kurās piedalījās sportisti gan ar garīgas attīstības traucējumiem, gan no
vispārizglītojošām Kuldīgas novada skolām.

GALVENIE UZDEVUMI

SADAĻĀ „SPORTS CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI”



Kuldīgas novada sporta skolai un Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrai
„Sociālais dienests” noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Speciālais sporta
centrs”, kurā tiktu atrunāta ilglaicīgs sadarbības un atbalsta modelis;



izveidot Kuldīgas novada sportistu ar invaliditāti un treneru reģistru;



ar vietējo mediju starpniecību informēt un izglītot sabiedrību par sportu cilvēkiem
ar invaliditāti;



ar vietējo mediju palīdzību informēt cilvēkus ar invaliditāti par viņu iespējām
iesaistīties sporta aktivitātēs, tajā skaitā par Kuldīgas novada sporta bāžu
pieejamību bez maksas;



nodrošināt dalību nacionālās nozīmes un starptautiskajos projektos ar mērķi
izglītot trenerus, iegādāties speciālo inventāru, organizēt Latvijas mēroga
sacensības.
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SPORTA BĀZES

ESOŠĀ SITUĀCIJA
Kuldīgas novadā pēdējā laikā ir realizēti vairāki nozīmīgi sporta bāžu celtniecības
projekti. 2009. gadā ekspluatācijā nodotā Ēdoles pamatskolas sporta zāle atbilst mūsdienu
prasībām. Sporta zāle savienota ar Ēdoles pamatskolu, un šajā savienojošajā piebūvē
izvietotas dažādas papildus telpas trijos stāvos – trenažieru zāle, atsevišķas telpas, kur
novietoti galda tenisa galdi, novusa galdi, konferenču zāle, sauna.
2009. gadā ekspluatācijā nodotajā Vārmes sporta halles zālē, kurā ir arī tribīnes ar
90 skatītāju vietām, var spēlēt volejbolu, basketbolu, florbolu un citas sporta spēles, ir
ģērbtuves, duša un tualetes, biroja un inventāra telpa. Sporta halle piemērota arī dažādu
kultūras pasākumu organizēšanai.
2010. gadā pie Kuldīgas 2.vidusskolas ekspluatācijā tika nodots mākslīgā seguma
mini futbola laukums. Šis laukums tiek izmantots skolas sporta stundām, mācību-treniņu
darbam sporta skolas futbola nodaļas audzēkņiem.
2010. gadā tiek pabeigta celtniecība Kabiles sporta centram, centrā darbojas
sporta zāle un dienesta viesnīca.
2011.gadā tiek rekonstruēts stadions Vilgālē, stadionā ir divi pludmales volejbola
laukumi, divi strītbola laukumi, futbola laukums, 100m četri skrejceliņi. Vilgāles
pamatskolai ir arī mūsdienīga sporta halle.
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KULDĪGAS PILSĒTAS SPORTA SKOLAS BĀZES
Sporta bāze

Adrese

Vieglatlētikas

Dzirnavu
13

manēža

Apmeklētāji

Piezīmes

iela Kuldīgas Centra vsk,
KMHZ
vidusskola,
Kuldīgas
pamatskola,
Kuldīgas
NSS,
PII
„Ābelīte”, Uzņēmumi

Sporta halle

Piltenes iela 25

V.Plūdoņa
Kuldīgas Hallē 2011. gadā
ģimnāzija,
Alternatīvā uzstādīti basketbola
sākumskola,
PII grozi
„Cīrulītis”, Sporta skola,
Uzņēmumi

Sporta nams

Virkas iela 13

Kuldīgas
pamatskola, 2010.
gadā
KMHZ
vidusskola, rekonstruētas dušas
Sporta skola, Uzņēmumi un
tualetes,
darbojas dienesta
viesnīca

A.Grundmaņa
stadions

Īsā iela 4

Kuldīgas Tehnoloģiju un
tūrisma
profesionālā
vidusskola,
Kuldīgas
pamatskola,
KMZS
vidusskola, Sporta skola

Sporta
komplekss

Kalna iela 6

Kuldīgas Tehnoloģiju un Darbojas
tūrisma
profesionālā un
vidusskola, Sporta skola, viesnīca
Baseina apmeklētāji
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GALVENIE UZDEVUMI SADAĻĀ „SPORTA BĀZES”


īstenot būvprojektu „Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā”,
piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu;



rekonstruēt stadionu Kuldīgā, veicot ekspertu un iedzīvotāju aptauju par labāko
variantu, projektu īstenot, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu
finansējumu;



veikt Kuldīgas novada sporta skolas sporta nama (Virkas 13) ieejas
rekonstrukciju;



īstenot projektu par mākslīgā seguma futbola laukuma celtniecību A. Grundmaņa
stadionā. Sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju;



atjaunot Kuldīgas slidotavu Egļu ielā;



īstenot projektu par sporta zāles celtniecību Turlavas pagastā.
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PAREDZĒTIE PASĀKUMI MONITORINGA NODROŠINĀŠANAI
Monitoringa uzdevums ir nodrošināt sekmīgu „Kuldīgas novada sporta attīstības
programmu 2012.-2015. gadam” īstenošanu, kontroli, analīzi un prognožu izvirzīšanu
tālākās attīstības tendencēm.
Par programmas īstenošanu atbild Kuldīgas novada pašvaldība, ieviešanas darbu
vada un organizē Kuldīgas novada Izglītības un sporta pārvalde sadarbībā ar Kuldīgas
novada sporta skolu.
Atskaites par programmas ieviešanu Kuldīgas novada sporta skolas direktors
sagatavo vienu reizi gadā. Atskaites izskata domes Sporta komisijā. Uzraudzību un
kontroli veic Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektors.
UZRAUDZĪBAS SISTĒMAS GALVENIE UZDEVUMI IR:


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.
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MONITORINGĀ KĀ INDIKATORI PIELIETOJAMI DATI:


fizisko aktivitāšu līmenis bērnu, pusaudžu un jauniešu vidū;



dalība masveida sporta pasākumos;



iedzīvotāju iesaistīšanās sporta nozarēs un sasniegumi;



augstu sasniegumu sporta rezultatīvie rādītāji;



cilvēku ar īpašām vajadzībām dalība sporta nodarbībās un sacensībās;



organizēto dažāda līmeņa sacensību skaits;



sabiedrības veselības rādītāji, tajā skaitā bērnu veselības rādītāji.

Monitoringu nodrošina pašvaldība, apkopojot datus par sporta aktivitātēm novadā,
izmantojot valsts statistikas datus, kā arī citu informāciju, kas ir pieejama izstrādātājam.
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