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IEVADS 

Lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu sporta nozares attīstību, atbilstoši Jelgavas 

novada ilgtspējīgas attīstības programmai 2013.-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 Jelgavas novada sporta attīstības programmas  izstrāde 2017.-

2023.gadam.  

Novadā  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  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 „Jelgavas novada 

attīstības programmu 2012.-2018.gadam”, kā arī līdzsvaroti saistīta ar citu nozaru 

attīstību (izglītība, kultūra, tūrisms, vide), tiek izstrādāta “Sporta attīstības programma  

2017.-2023.gadam.”  

“Sporta attīstības programmas 2017.-2023.gadam” izstrādes mērķis ir izvērtēt un apkopot 

visus ar sportu un aktīvu dzīvesveidu saistītos aspektus “Jelgavas novada attīstības 

programmā 2012.-2018. gadam”, apkopot esošo situāciju sporta nozarē, noteikt 

prioritātes, attīstības mērķus un uzdevumus Jelgavas novadā. Sporta un aktīvās atpūtas 

programmas esošās situācijas aprakstā ir izmantota pašvaldības rīcībā esošā informācija, 

sporta organizāciju sniegtā informācija  

Programma 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 Jelgavas novada rīcību projektu  kopumu, norādot sasaisti 

ar atbildīgajiem izpildītājiem un finanšu resursiem;  
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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. 5  

TERMINU SKAIDROJUMI 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 
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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.  

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.  

Veselības sports – fiziskās aktivitātes (aktīvā atpūta) ar mērķi uzlabot un nostiprināt 

garīgo labsajūtu un fizisko veselību.  
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Veterānu sports - sporta nodarbības un sacensības pieaugušajiem, kas sasnieguši 

attiecīgā sporta veida veterānu (senioru) vecumu.  

Izmantotie saīsinājumi:  

ES - Eiropas Savienība  

ESF - Eiropas Sociālais Fonds  

IZM - Izglītības un zinātnes ministrija  

LOK - Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”  

LR - Latvijas Republika  

JND- Jelgavas novada dome 

JNP-Jelgavas novada pašvaldība 

MA - Metodiskā apvienība  

MK - Ministru Kabinets  

NVO - Nevalstiskās organizācijas  

OC - Olimpiskais centrs  

PII - Pirmsskolas izglītības iestāde  

SIA - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

SK - Sporta klubs  

SOK - Starptautiskā Olimpiskā komiteja  

SVID - Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze  

VFS - Vispārējā fiziskā sagatavotība  

JNSC- Jelgavas novada sporta centrs 

 

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.  
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• 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 speciālistu 

nodrošināšanai.  

 

Svarīgākie sporta nozari regulējošie likumi, MK noteikumi, nolikumi:  

Likumi:  
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• 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;  

 

 

 

• 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);  
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• 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:  

Jelgavas novada pašvaldības līmenī sporta politiku regulē saistošie noteikumi, Domes 

lēmumi un nolikumi. Galvenie ar sportu saistītie dokumenti:  

• “Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2030.gadam”;  

• “Jelgavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam”;  

• “Jelgavas novada izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2015.-2025.gadam”;  

• Jelgavas novada pašvaldības nolikums   

• Jelgavas novada Sporta centra nolikums (apstiprināts 2015.gada 29.aprīlī) 

• Kārtība, kādā Jelgavas novada pašvaldībā piešķiramas naudas balvas par izciliem 

sasniegumiem un naudas balvu apmēru  (pieņemts JND 2015.gada 28.janvārī);  
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1.2. JELGAVAS NOVADA SPORTA NOZARES INSTITUCIONĀLAIS 

UN FINANŠU MEHĀNISMS  

1.2.1. INSTITUCIONĀLAIS MEHĀNISMS  

Lēmumu pieņemšanu sporta jautājumos Jelgavas novadā realizē Jelgavas novada Dome, 

bet sabiedriskajā sektorā – sporta klubi, biedrības, novada iedzīvotāji un uzņēmēji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dome – pieņem lēmumus par sporta nozares attīstību, finansējumu, struktūru Jelgavas 

novadā.  

Izpilddirektors - veic pašvaldības sporta jomas struktūrvienību pārraudzību.  

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja– izskata sagatavotos dokumentus, 

nolikumus un citus dokumentus, kuri tiek virzīti uz domes sēdi.  

Jelgavas novada Sporta centrs - organizē un vada sporta darbu Jelgavas novadā, 

nodrošina valdījumā esošo sporta bāzu uzturēšanu un attīstību, īsteno profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmas 

Sporta darba organizators pagastos (13  pagastos) – vada un organizē sporta dzīvi 

pagastā.  

Dome 

Izpilddirektors 
Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komiteja 

Izglītības pārvalde Jelgavas novada Sporta centrs 

Skolu direktori 

Interešu izglītības 

pulciņi sportā skolā 

Sporta darba organizatori 

pagastos 

Profesionālās ievirzes 

sporta izglītības 

programmas 

Biedrības 
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Biedrības- iesaistās sporta pasākumu organizēšanā novadā, iesaista iedzīvotājus sporta 

aktivitātēs 

 

1.2.2. FINANŠU MEHĀNISMS  

Galvenie finanšu resursi sporta nozarei Jelgavas 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.  

Sporta nozarei nozīmīgi projekti 2009.-2015.gada plānošanas periodā  

• Aktīvās atpūtas zonu un laukumu izveide Jelgavas s novadā;  

• Sporta inventāra iegāde Jelgavas novada vispārējās izglītības iestādēs;  

• Kalnciema vidusskolas sporta halles būvniecība; 

• Staļģenes vidusskolas sporta halles būvniecība; 

• Sporta centra administrācijas un sporta zāles rekonstrukcija; 

• Trenažieru iegāde un inventāra iegāde pagastos; 

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;  
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• 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 Jelgavas novadā tiek 

īstenots novada vispārizglītojošās iestādēs, novada sporta skolā, sporta klubos un citās 

organizācijās. Jelgavas 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:  

• Jelgavas novada vispārizglītojošās iestādes (pirmsskolas izglītības iestādēs; 

vispārizglītojošās skolās sporta stundas, skolu sporta pasākumi, starp skolu sporta 

pasākumi, interešu pulciņi);  

• Jelgavas novada Sporta centrs; 
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• Sporta klubi, biedrības un citas organizācijas.  

 

1.3.1. JELGAVAS NOVADA VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS IESTĀDES  

• 17 vispārējās izglītības iestādes (Elejas vidusskola, Elejas vidusskolas Lielplatones 

filiāle, Kalnciema pagasta vidusskola, Līvbērzes vidusskola, Staļģenes vidusskola, 

Vircavas vidusskola, Vircavas vidusskolas Platones filiāle, Vircavas vidusskolas 

Lielvircavas filiāle, Neklātienes vidusskola, Aizupes pamatskola, Sesavas 

pamatskola, Svētes pamatskola, Svētes pamatskolas Glūdas filiāle, Škibes 

pamatskola, Vilces pamatskola, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola; 

Lielplatones internātpamatskola 

• 3 pirmsskolas izglītības iestādes („Elejas pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte”, 

Glūdas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”” un Kalnciema pirmsskolas 

izglītības iestāde „Mārīte”);  

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. 

Sporta interešu izglītības pulciņi 2015.-2016. gadā 

N.p.k

. 
Izglītības iestādes nosaukums Pulciņš 

Dalībniek

u skaits 

1 Elejas vidusskola sporta pulciņš 1.-2.kl. 13 

2 Elejas vidusskola sporta pulciņš 3.-4.kl. 20 

3 Elejas vidusskola šahs 5.-12.kl. 13 

4 Elejas vidusskola sporta spēles 5.-12.kl. 12 

5 

Kalnciema pagasta 

vidusskola šahs 1.-4., 5.-9.kl. 32 

6 

Kalnciema pagasta 

vidusskola florbols 34 

7 Kalnciema vidusskola flolrbols 7.-10.kl. 10 

8 Kalnciema vidusskola florbols 3.-6.kl. 10 

9 Līvbērzes vidusskola 

vispārējā fiziskā sagatavotība 1.-

2.kl. 13 
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10 Līvbērzes vidusskola 

vispārējā fiziskā sagatavotība 3.-

5.kl. 17 

11 Staļģenes vidusskola basketbols 1.-2.kl 11 

12 Staļģenes vidusskola basketbols 4.kl 16 

13 Staļģenes vidusskola sporta pulciņš 15 

14 Aizupes pamatskola sporta pulciņš 1.-9.kl. 59 

15 Aizupes pamatskola velopulciņš 4.-5.kl. 23 

16 Svētes pamatskola florbols 1.-4.kl. 26 

17 Svētes pamatskola florbols 5.-9.kl. 9 

18 Šķibes pamatskola sports 5.-9.kl. 22 

19 Šķibes pamatskola sports 1.-4.kl. 21 

20 Vilces pamatskola sporta dejas- 1. - 2.kl. 13 

21 Vilces pamatskola sporta dejas- 3. - 4.kl. 13 

22 Lielvircavas filiāle sporta pulciņš 1.-2.kl. 20 

23 Lielvircavas filiāle sporta pulciņš 3.-5.kl. 25 

24 Lielvircavas filiāle sporta dejas 1.-2.kl. 8 

25 Lielvircavas filiāle sporta dejas 3.-5.kl. 9 

26 Zaļenieku KAV 

vispārējā fiziskā sagatavotība 1.-

4.kl. 30 

27 Zaļenieku KAV sporta pulciņš 5.-9.kl. 18 

 

 Labākie audzēkņi startē Jelgavas un Ozolnieku  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.  

Skolu dalība Jelgavas novada un Ozolnieku novada 48.skolēnu sporta spēlēs 2014.-

2015. gadā 

Skola Dalība sporta veidos 

(dažādās vecuma grupās) 

Punktu summu Vieta 

1.grupa 
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Ozolnieku vidusskola 28 550,0 1 

Vircavas vidusskola 26 532,0 2 

Elejas vidusskola 27 490,0 3 

Kalnciema vidusskola 27 489,0 4 

Staļģenes vidusskola 28 474,0 5 

Teteles pamatskola 23 415,5 6 

Zaļenieku kom.un 

amatn.vsk. 

26 385,0 7 

Kalnciema pagasta 

vidusskola 

3 66,0 8 

Aizupes pamatskola 1 18,0 9 

Mazās skolas 

Vilces pamatskola 27 454,0 1 

Sesava pamatskola 28 413,0 2 

Salgales pamatskola 25 403,5 3 

Svētes pamatskola 19 396,5 4 

Garozas pamatskola 22 352,5 5 

Līvbērzes vidusskola 15 265,0 6 

Šķibes pamatskola 7 123,0 7 

Lielplatones filiāle 4 61,0 8 

 

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. Pēc stundām un 

vakaros esošās sporta halles un zāles tiek izmantotas Sporta centra profesionālās ievirzes 

programmu īstenošanai, interešu izglītības pulciņiem, novada iedzīvotāju sportiskajām 

aktivitātēm.  

1.3.2. -BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTS  

Jelgavas novada Sporta centrs ir Jelgavas novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai, kura organizē un vada 

sporta darbu Jelgavas novadā.  
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Sporta centra nolikumā noteiktie pamatuzdevumi: 

1) īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, to mērķus un 

uzdevumus; 

2) popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu; 

3) veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu 

tālākizglītību; 

4) nodrošināt organizatoriski metodiskā darba vadību izglītības iestādes īstenotajām 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām; 

5) nodrošināt organizatoriski metodiskā centra funkcijas mācību iestāžu ārpusstundu 

sporta darba organizēšanā un metodiskajā vadībā; 

6) veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 

attīstību;  

7) nodrošināt izglītojamajiem veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību Izglītības 

iestādē; 

8) racionāli izmantot izglītībai un medicīniskajai aprūpei piešķirtos finanšu 

līdzekļus; 

9) organizēt un vadīt sporta pasākumus Jelgavas novadā; 

10) organizēt un atbalstīt Jelgavas novada sportistu piedalīšanos Valsts, un 

starptautiska mēroga sacensībās; 

11) atbalstīt sporta veidu klubu darbību Jelgavas novadā; 

12) nodrošināt organizatoriski metodisko vadību Jelgavas novada sporta bāzēs; 

13) koordinēt un vadīt Jelgavas novada sporta darba organizatoru darbu. . 

 Sporta centrs organizē Jelgavas un Ozolnieku novada skolēnu sporta spēles. Jelgavas 

novada sporta centrā tiek īstenotas 9 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas 

5 sporta veidos bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam vieglatlētikā, volejbolā, 

brīvajā cīņā, orientēšanās, futbolā (2.1.att.). 
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Sporta centrs ar sportiskajiem sasniegumiem nodrošina Jelgavas novada atpazīstamību 

Latvijā, Eiropā, pasaulē.  

Jelgavas novada Sporta centrs  finansējumu profesionālās ievirzes programmu 

īstenošanai saņem no valsts budžeta dotācijas (pedagogu atalgojumam) un Jelgavas 

novada pašvaldības budžeta. Sporta centrā  strādā 20 pedagogi. Programmas tiek 

īstenotas novada sporta bāzēs, atsevišķas programmas tiek realizētas īrētās sporta bāzēs 

(vieglatlētikā, jo novadā nav piemērota stadiona). Izglītojamo pārvadāšanai uz sporta 

sacensībām, mācību-treniņu nodarbībām tiek izmantoti Jelgavas novada transporta parka 

autobusi.  
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Jelgavas novada sporta centra mācību gadā organizē sacensības skolēnim 5 

vecuma grupās dažādos sporta veidos. Sacensības notiek volejbolā, basketbolā, futbolā, 

florbolā, tautas bumbā, stafetēs “Drošie un veiklie”, krosā, orientēšanās, vieglatlētikā. 

Sacensībās piedalās ne vien Jelgavas novada, bet arī Ozolnieku novada skolas 

(2.2.tabula). 

2.2. tabula 

 

JELGAVAS NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU DALĪBA LATVIJAS 

JAUNATNES OLIMPIĀDĒS  

Jelgavas novada jaunieši aktīvi piedalās Latvijas Jaunatnes ziemas un vasaras 

Olimpiādēs, veiksmīgi pārstāvot Jelgavas novadu un savu skolu. 

2015.gadā Latvijas jaunatnes Olimpiādē, kura norisinājās no 1-3.jūlijam 

Valmierā, tika izcīnītas medaļas vieglatlētikā, brīvajā cīņā, volejbolā. 

Sporta laureātā 2015.gadā tika apbalvoti 98 sportisti un viņu treneri par augstiem 

sasniegumiem Latvijas, Eiropas, Pasaules čempionātos.   

3.4. BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTA NOVĒRTĒJUMS  

Plusi:  

• Skaidra valsts nostāja bērnu un jauniešu sporta jomas nozīmībā;  

• Sporta speciālistu un pedagogu profesionālisms;  

• 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;  

• 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  (Eleja, 

Lielplatones internātpamatskola);  

• Nepietiekams valsts mērķdotāciju finansējums sporta skolu programmu īstenošanai;  

• Aktīvās atpūtas laukumu trūkums mazāk apdzīvotās vietās;  

• Nepietiekama sadarbība starp pašvaldību un privāto sektoru sporta infrastruktūras 

attīstībā;  

• Moderrnu sporta ārpusskolas aktivitāšu trūkums jauniešiem.  
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• Nepieciešamās darbības:  

• Trīs sporta mācību stundu ieviešana novada vispārizglītojošās skolās;  

• Izglītojošs un informējošs darbs veselīga dzīvesveida popularizēšanai;  

• Realizēt Elejas sporta bāzes projektu, 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  

 

“ SPORTS VISIEM” - TAUTAS SPORTS 

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.  

Jelgavas novada pagasti organizē pagastu sporta svētkus, dažādas sporta 

sacensības, kurās piedalās ne vien sava, bet arī apkārtējo pagastu  iedzīvotāji.  

Novada pagastu komandas tradicionāli piedalās novada sporta svētkos, kuros katrs 

pagasts ne vien startē, bet arī organizē kādu sporta veidu.  
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Pagastu komandas piedalās novada čempionātos volejbolā, futbolā, florbolā, basketbolā, 

pludmales volejbolā, strītbolā, orientēšanās, apvidus skrējienā, galda spēlēs- dambretē, 

šahā, galda tenisā, novusā, zolītē (2.3.tabula). 

2.3. tabula 

Jelgavas novada čempionātu kopvērtējums 2015. gadā 

 

N.p.k. Pagasts 

Punkti 

kopā 

Kopā punkti labākās 12 

sacensības Vieta 

1 Elejas   155 143 1 

2 Platones   153 138 2 

3 Kalnciema   135 135 3 

4 Valgundes   131 131 4 

5 Sesavas   124 115 5 

6 Līvbērzes   109 109 6 

7 Vilces   94 94 7 

8 Jaunsvirlaukas   92 92 8 

9 Glūdas   90 90 9 

10 Zaļenieku   86 86 10 

11 Vircavas   57 57 11 

12 Svētes   55 55 12 

13 Lielplatones   37 37 13 

 

Novada volejbola veterāni ar labiem panākumiem startē Latvijas sporta veterānu 

sporta spēlēs, izcīnot medaļas volejbolā, pludmales volejbolā. 2015.gadā pludmales 

volajbolā zelta un klasiskajā volejbolā bronzas godalgas tika izcīnītas Eiropas veterānu 

spēlē +65 grupā kungiem. 

No 2013.gada novadā tiek organizētas senioru sporta spēles, kuros pagasta 

senioru  komandas sacenšas dažādās sportiskās aktivitātēs- netradicionālājās  

stafetēs,nūjošanā, šautriņu mešanā.   
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TAUTAS SPORTA NOVĒRTĒJUMS  

Plusi:  

• Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis un nozīmīgi kultūras objekti ir pozitīvi aspekti reģionāli 

un valstiski nozīmīgu Tautas pasākumu organizēšanai;  

• Iespējas veselīga dzīvesveida un atpūtas aktivitātēm izmantot sporta infrastruktūras 

objektus pagastos.  

• Iedzīvotājiem ir  iespējas startēt novada rīkotajos sporta  pasākumos, čempionātos. 

• Pagastos ir sporta darba organizatori, kuri organizē sporta pasākumus tuvu dzīve vietai. 

 

 

Mīnusi:  

• Sporta aktivitāšu, kas vairo prieku un labsajūtu, trūkums;  

• Atsevišķos pagastos kvalitatīvas sporta infrastruktūras trūkuma dēļ, veselīga 

dzīvesveida aktivitāšu  intensitāte iedzīvotāju vidū samazinās . 

• Pagastos organizēto sporta pasākumu  vienveidība (zoles spēle, galda spēles) 

• Liels attālums no iedzīvotāja novadā līdz pasākumu norises vietai. Ne visiem 

iedzīvotājiem ir transports un finanšu līdzekļi pasākumu apmeklēšanai 

• 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 laukumos;  

• 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; 

• 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;  
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• Aktīvāk piedāvāt iedzīvotājiem izmantot pašvaldības sporta infrastruktūras (stadionu, 

pagastu  sporta zāļu, laukumu u.c.), nodrošinot  to pieejamību vakaros un brīvdienās;  

•  Veselīga dzīvesveida popularizējošas informācijas nodošana, informēšana caur 

sociālajiem tīkliem;  

 

 

 

2.2 AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS 

Novada sportistiem 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. 

 Jelgavas novada sportisti un komandas ar panākumiem piedalās sacensībās 

Latvijā un citviet pasaulē dažādos sporta veidos. Jelgavas novada dome ir finansiāli 

atbalstījusi daudzu novadnieku dalību starptautiskās sacensībās un treniņnometnēs. 

Nacionālās līgas 2 divīzijā startē Jelgavas novada vīriešu volejbola komanda, 

1.līgā un 2.līgā startē Jelgavas novada florbolisti.  

Regbija komandas jainiešu vecumā grupās 2015.gad Latvijas čempionātā izcīnīja 

zelta medaļas.  

Novada sportisti ir vairrākkārtēji Latvijas čempioni un papildina Latvijas izlases 

rindas savā sporta veidā.  Īpaši var atzīmēt: Oskaru Vaisjūnu (vieglatlētika), Inesi Nagli 

(vieglatlētika),, Ingu Miķelsoni (vieglatlētika), Kristeru Kalniņu(vieglatlētika), Inesi 

Jursoni (pludmales volejbols), Armandu Āboliņu (pludmales volejbols), Toms Sutris 

(teniss), Endijs Titomers (orientēšanās).  

Sporta centrs atbalsta veterānu sporta kustību - Latvijas porta veterānu sporta 

spēlēs volejbolā regulāri piedalās kungu 55+ un 60+ komanda, sekmīgi startēts un iegūtas 

medaļas arī Pasaules un Eiropas  veterānu sporta spēlēs 

AUGSTU SASNIEGUMU SPORTA NOVĒRTĒJUMS  

Plusi:  

• Jelgavas novada sportistu sasniegumi;  

• Sporta spēļu komandas, kas pārstāv Jelgavas  novadu dažāda mēroga sporta 

sacensībās;  
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• Pateicoties pašvaldības atbalstam, sportistiem ir iespēja piedalīties mācību-

treniņu nometnēs un sacensībās ārpus valsts robežām.  

• Novads organizē LR čempionātu posmus volejbolā, popularizējot augstu 

sasniegumu sportu novadā. 

 

Mīnusi:  

• Nepilnvērtīga sporta infrastruktūra, kas nodrošinātu sportistu pilnvērtīgu 

treniņprocesu;  

• Ierobežota sabiedriskā transporta kursēšana, pēc treniņiem un nodarbībām 

nav iespēju nokļūt mājās, ja nav sava personīgā transporta 

 

• Sporta klubu vājā attīstība Jelgavas 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 novadā:  

• Stiprināt lokālpatriotismu novadā, akcentējot Jelgavas novada izcilāko 

personību sportiskos sasniegumus.  

 

1.6. SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS INFRASTRUKTŪRA  

1.6.1. JELGAVAS NOVADA SPORTA INFRASTRUKTŪRAS VISPĀRĪGS 

RAKSTUROJUMS  

Fiziskām aktivitātēm atbilstošas infrastruktūras veidošana ir uzskatāma par vienu  no 

prioritātēm, kas veicinātu iedzīvotāju  iesaisti aktīvās sportiskās aktivitātēs. 

Pēdējo 10 gadu  laikā jaunu sporta haļļu būve ir veiktas 6  pagastos- Kalnciema 

pagasta sporta vidusskolas sporta zāle, Svētes sporta halle, Sesavas sporta hale, Līvbērzes 

sporta halle, Kalnciema vidusskolas  sporta halle, Staļģenes vidusskolas sporta halle, 



24 

 

renovētas Zaļenieku KAV sporta zāle, Platones skolas sporta zāle, Glūdas pagasta sporta 

zāle. Esošā sporta infrastruktūra ik gadu iespēju robežās tiek pilnveidota. Ir iegādāts jauns 

florbola, volejbola laukumu aprīkojums, no jauna izveidoti pludmales volejbola laukumi  

Valgundes pagastā, iespēju robežās atjaunots sporta inventārs pagastos.  

Pateicoties projektu līdzekļu piesaistei, pagastos ir izbūvēti sporta aktivitāšu laukumi, 

uzlabots skolu sporta inventārs..  
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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. 

Sporta infrastruktūras un materiāltehniskais nodrošinājums dažādiem sporta veidiem 

Jelgavas  novadā ir ļoti atšķirīgs – no ļoti laba līdz faktiski neeksistējošam. Elejas pagasts ir 

viens no lielākajiem Jelgavas novadā. Pagastā ir lielākā novada vidusskola, pirmsskolas 

izglītības iestāde, sporta infrastruktūras objekti ir novecojuši, sporta zāle ir neliela un 

neapmierina ne pagastu idzīvotāju, ne novada sportistu vajadzības. . 2016.gadā ir uzsākta 

Elejas multifunkcionālā centra projektēšanas darbi. Projekta realizācijas noslēgumā tiks 

nodrošināta Jelgavas  novada izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņu, sporta nodarbības peldbaseinā, peldētprasmju apmācību, tādejādi uzlabojot 

Jelgavas  novada iedzīvotāju - bērnu un jauniešu fizisko sagatavotību, veselību un gatavību 

valsts aizsardzībai.  

Elejas vidusskolā pašlaik izglītojas 360  audzēkņi, bet nodarbības paredzētas visu 

apkārtējo  novada pagastu pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem. Pakalpojumus varēs 

izmantot arī kaimiņu novadu Rundāles,  Tērvetes  novadu  iedzīvotāji. Atbilstoši projektam, 

ēka prioritāri paredzēta sporta aktivitātēm ar 2 baseiniem: lielais peldbaseins ar četriem 

celiņiem (25 m).  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 
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celtniecību, jo šobrīd peldbaseinu trūkuma dēļ, sevišķi lauku rajonos, nav iespējams pilnībā 

īstenot peldēt apmācības programmu 1.-4.klašu skolēniem.  

 

1.6.5. SPORTA INFRASTRUKTŪRAS NOVĒRTĒJUMS  

Plusi:  

• Projektu ietvaros realizētas dažādas iedzīvotāju un pašvaldības iniciatīvas novada 

sporta infrastruktūras uzlabošanai;  

• 11  pagastos ir labā stāvoklī esošas sporta zāles, kuras var izmantot gan skolēni, gan 

sporta skolu audzēkņi un sporta entuziasti.  

 

Mīnusi:  

• Stadionu sliktais tehniskais stāvoklis un apgaismojuma trūkums rudens/ziemas 

periodā mazina iedzīvotāju vēlmi nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm;  

• Sporta speciālistu trūkuma dēļ, iedzīvotājiem  nav iespējams piedāvāt nepieciešamās 

nodarbības treneru  pavadībā;  

 

Nepieciešamās darbības:  

• 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  
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2.4 SPORTA JOMAS NOVĒRTĒJUMS  

2014.gada 20.novembrī organizētajā darba seminārā “Jelgavas novada ceļa karte stabilai 

nākotnei: kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida attīstība novadā” , kura dalībnieki bija 

Jelgavas novada iedzīvotāji, jomu profesionāļi un atbildīgie darbinieki, tika analizētas 

esošās norises Jelgavas novadā un plānota nākotnes rīcība. Darba semināra dalībnieki 

noteica sporta jomas priekšrocības, trūkumus un nepieciešamo rīcību. 

 Priekšrocības:  

1. Bērni ir ieinteresēti sportā vai fiziskajās aktivitātēs.  

2. Bērniem un jauniešiem ir iespējas nodarboties ar sportu vispārizglītojošo skolu sporta 

interešu pulciņos, sporta centra profesionālās ievirzes programmās.  

3. Sporta centrā un skolās strādā zinoši un pieredzējuši sporta pedagogi un speciālisti.  

4. Darbojas sporta pedagogu metodiskā apvienība.  

5. Āra aktīvās atpūtas laukumu esamība aktīvai brīvā laika pavadīšanai.  

6. Fiziskām aktivitātēm piemērota vide.  

7. Dažādu sporta veidu pieejamība iedzīvotāju sporta aktivitātēm un aktīvajai atpūtai.  

8. Atbalsts pieaugušo sportam caur pasākumu organizēšanu un sporta bāžu izmantošanu 

pasākumiem, informācijas ievietošanu pašvaldības mājas lapā.  

9. Pašvaldība atbalsta pieaugušo komandu dalību kompleksās Latvijas un reģiona mēroga 

sacensībās.  

10. Daudz sporta pasākumu, kas paredzēti dažādām vecuma grupām – gan bērniem un 

jauniešiem, gan pieaugušajiem, gan veterāniem.  

11. Jelgavas novada sportistu atpazīstamība Latvijā un pasaulē.  

12. Augsto sasniegumu sporta veicināšana un atbalsts.  

Trūkumi:  

1. Sporta aktivitātes ir atkarīgas no sporta organizatoru nostājas un attieksmes pret sportu.  

2. Jauniešu vecumā dažādu iemesli dēļ zūd ieinteresētība nodarboties ar sportu, ja tas 

netiek motivēts.  

3. Bērni un jaunieši fiziskās aktivitātes labprāt aizvieto ar kaitīgiem ieradumiem, datoru.  

4. Bērnu un jauniešu sliktie fiziskie rādītāji, stāja.  

5. Nepietiekama sporta pedagogu sadarbība un ieinteresētība aktīvi darboties sporta 

skolotāju metodiskajā apvienībā un skolu sporta attīstīšanā.  
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6. Sabiedrības neinformētība par veselīgu dzīvesveidu un/vai nevēlēšanās vai slinkums 

kaut ko mainīt savā dzīvē, lai dzīvesveids būtu veselīgs.  

7. Nepietiekams ģimenes atbalsts bērnu un jauniešu sporta aktivitātēm.  

8. Nav izveidoti aktīvās atpūtas laukumi daudzdzīvokļu namu pagalmos.  

9. Nepietiekama sadarbība starp pašvaldību un privāto sektoru sporta infrastruktūras 

attīstībā 

Nepieciešamā rīcība:  

1. Valsts izstrādāto vadlīniju sportam īstenošana visās novada izglītības iestādēs.  

2. Trīs sporta mācību stundu ieviešana novada vispārizglītojošās skolās.  

3. Uzlabot sporta stundu kvalitāti izglītības iestādēs.  

4. Skolu sporta stundu programmā iekļaut to sporta veidu apmācību, kas ir nozīmīgi 

novadam un dod iemaņas visam mūžam.  

5. Aktivizēt sporta dzīvi katrā novada pagastā.  

6. Jāveicina jaunu sporta speciālistu piesaistīšana. 

7. Jāuzlabo bērnu un jauniešu fiziskos rādītājus.  

8. Jāstrādā ar bērnu un jauniešu un viņu vecāku izglītošanu veselīga un aktīva 

dzīvesveida īstenošanā.  

9. Izstrādāt pašvaldības atbalsta plānus sporta infrastruktūras attīstīšanai, tai skaitā 

sadarbībā ar privāto sektoru.  

10. Veicināt veterānu sportu.  

11. Veicināt sportu cilvēkiem ar invaliditāti.  

12. Aktivizēt sadarbību un informācijas apmaiņu sporta un ar sportu saistītu organizāciju 

starpā.  

13. Statistikas datu apkopošana par sporta organizācijām novadā.  

14. Nepilnvērtīga sporta infrastruktūra, kas nodrošinātu sportistu pilnvērtīgu 

treniņprocesu. 

15. Mūsdienīga sporta kompleksa būvniecība, kas nodrošinātu pilnvērtīgu augstas klases 

sportistu treniņprocesu – vieglatlētikas stadions, sporta zāle, baseins,  fitnesa zona ar 

atbilstošu aprīkojumu,. 

 

FINANŠU RESURSI 
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Galvenie finanšu resursi sporta jomai Jelgavas novadā ir:  

• Pašvaldības budžets; 

• Valsts budžets; 

• Valsts mērķdotācija pašvaldību sporta skolotāju un treneru darba samaksai; 

• Kredītlīdzekļi sporta objektu celtniecībai un rekonstrukcijai; 

• Sponsoru līdzekļi. 

 

Vislielākais finanšu avots sporta jomai ir pašvaldības budžets, kas ar katru gadu 

palielinās. Finanšu līdzekļi tiek piešķirti gan sporta ēku rekonstrukcijai, renovācijai un 

materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai, gan sporta pasākumu īstenošanai. Izdevumi sporta 

jomai katru gadu palielinās, kas saistāms ar ēku uzturēšanās izmaksu pieaugumu; t.sk. 

energoresursu cenu pieaugums, atalgojuma daļas pieaugumu, kas ir interešu pulciņu un to 

pašniedzēju skaita pieagums, tiek atjaunoti materiāli tehniskie resursi, kā arī tiek būvētas 

jaunas sporta ēkas un rekonstruētas esošās.  

 



31 

 

Līdztekus pašvaldībai ir iespējams izmantot starptautisko programmu finansējumu. 

Laika posmā līdz 2015.gadam projektu ietvaros ir veikta Valgundes sporta halles 

būvniecība, veikta esošo sporta būvju aprīkošana ar jaunām materiālām vērtībām.  

 

 

Secinājumi: 

1. Finansējuma pieaugums vērojams galvenokārt uz uzturēšanas izdevumu un 

atalgojuma izmaksu pieauguma rēķina, kas ir objektīvas un ārēju faktoru 

(energoresursu cenas, inflācija, minimālās algas pieaugums u.c.) izraisītas.  

2. Infrastruktūras atjaunošanā un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā ir veikti 

ievērojami ieguldījumi un turpmāk finansējumu ir iespēja novirzīt sporta iestāžu 

produktu un pakalpojumu radīšanā. 

3. Ievērojamu atbalstu līdztekus pašvaldības ieguldījumam sporta jomas funkciju 

īstenošanai sniedz piesaistītais līdzfinansējums, kas ļāvis uzbūvēt jaunu, 

energoefektīvu sporta halli Valgundē, gan veikt energoefektivitātes uzlabošanas 

darbus citās sporta iestādēs, gan atjaunot sporta materiālitehnisko bāzi. 
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3.SPORTA JOMAS SVID  ANALĪZE  

STIPRĀS PUSES 

1. Skaidra valsts līmeņa nostāja par prioritārajiem sporta virzieniem, kas sakrīt ar 

Jelgavas  novada stratēģijas 2017-2023. gadam izvirzītajām prioritātēm; 

2. Jelgavas novads atrodas izdevīgā ģeogrāfiskā situācijā: pietiekami dabas resursu 

/meži, zeme, ūdens/, labi attīstīts vietējais un reģionālais ceļu tīkls. 

3. Sporta pasākumu  rīkošanai  atbalstoša infrastruktūra (naktsmītnes, ēdināšana, u.c. 

serviss);. 

4. Jelgavas novads ir bagāts ar senām sporta tradīcijām un pamatoti lepojas ar 

jauniem sporta talantiem. 

5. Jelgavas novadā atrodas nacionālas nozīmes tūrisma, sporta objekti, atsevišķās 

novada vietās tiek veidotas modernas sporta bāzes. 

6. Novadā darbojas  sporta skola, kurā bērni un jaunieši apgūst sportisko meistarību       

5 sporta veidos, tiek atbalstītas novada sporta spēļu komandas, pieaugušie 

sportisti, veterāni. 

7. Pagastos  darbojas sporta dzīves organizatori, kuri koordinē un vada sporta 

darbību savos pagastos. 

VĀJĀS  PUSES 

1. Esošais sporta jomas piedāvājums pašvaldībā ir saistošs sporta entuziastiem, bet 

nemotivē pasīvos iedzīvotājus; 

2. Modernu un inovatīvu sporta aktivitāšu trūkums jauniešiem; 

3. Tautas sporta zemais attīstības līmenis novadā. Liels akcents likts uz rezultātiem 

orientētu sportu, ar ko iedzīvotāji nejūt sasaisti; 

4. Sporta klubu vājā attīstība Jelgavas  novadā. 

5. Tautas sporta masu pasākumu trūkums. 

6. Jelgavas novadā nav neviena atbilstoša līmeņa vieglatlētikas stadiona, kurā varētu 

rīkot vieglatlētikas un futbola sacensības.  

7. Senāk uzcelto sporta bāzu, āra laukumu  infrastruktūras sliktais tehniskais 

stāvoklis (Sporta centra filiāle Kalnciemā,  Glūdas āra sporta bāze, Zaļenieku 

stadions, Elejas sporta būves, Lielplatone, Staļģenes vidusskolas stadions)  
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8. Atsevišķu novada sporta bāzu un vispārizglītojošo skolu  sporta infrastruktūras 

neefektīva izmantošana, ārpus mācību laika sporta nodarbībām vakaros un 

brīvdienās. 

9. Nepietiekoša informācija par iespējām iesaistīties sporta projektos, izmantot 

vietējos, valsts, ES fondus. 

10. Atsevišķu sporta darba organizatoru inertums, vienveidīgs sporta sacensību un 

sporta veidu piedāvājums pagastos. 

11. Nepietiekoša sadarbība ar sabiedriskajām  sporta organizācijām sporta  un veselīga 

dzīvesveida popularizēšanā. 

12. Zema lauku iedzīvotāju sportiskā aktivitāte un iniciatīvas trūkums. 

13. Nepietiekoša darbība, nodrošinot sporta aktivitātes pagastos cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. 

14. Interešu izglītības pulciņi sportā novadā nav sporta centra pārraudzībā, bet gan 

skolu ziņā.  Tas nenodrošina sporta jomas kvalitatīvu pārvaldību un attīstības 

plānošanu.  

 

IESPĒJAS 

1. Vairot bērnos sportiska dzīvesveida interesi, skolās ieviešot trešo sporta stundu; 

2. Baseina būvniecības rezultātā tiktu uzklausītas un realizētas iedzīvotāju vēlmes; 

3. Iespēja veselīga dzīvesveida aktivitātes organizēt, stiprinot iedzīvotāju savstarpējo 

socializēšanos un ģimenes saites; 

4. Masu pasākumu organizēšanas iespējas, iesaistot pēc iespējas lielāku sabiedrības 

daļu; 

5. Veicinot starpnozaru sadarbību (sporta, kultūras, tūrisma, uzņēmējdarbības 

nozarēs), iespēja ne tikai veidot nozīmīgus sporta pasākumus, bet arī vairot 

lokālpatriotismu iedzīvotāju vidū; 

6. Nodrošinot sporta inventāra īres iespējamību (laivas, riteņi, slēpes utt.), vairota gan 

vietējo iedzīvotāju aktivitāte, gan tūristu piesaiste; 

7. Iespēja izmantot ES fondus dos papildus līdzekļus Jelgavas novada  sporta 

attīstībai. 
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8. Izglītības iestāžu sporta infrastruktūras, vietējo sporta bāzu un aktīvās atpūtas zonu 

modernizācija un rekonstrukcija. 

9. Sporta infrastruktūras attīstība iedzīvotājiem ar speciālām vajadzībām un 

iedzīvotājiem no sociālajām riska grupām. 

10. Sporta informācijas resursu infrastruktūras attīstība. 

11. Pašvaldības  līdzekļu ieguldīšanu sporta attīstībā, vienotas sporta jomas 

koordinācija, akcentējot dzīve kvalitātes paaugstināšanu laukos, dodot iespēju 

iedzīvotājiem saturīgi pavadīt brīvo laiku, nodarbojoties ar sporta aktivitātēm 

novadā, izkopt savus sportiskos  talantus. 

DRAUDI 

1. Sabiedrības pasivitātes un iniciatīvas trūkuma dēļ netiek racionāli izmantotas jau 

esošas novada sporta būves. 

2. Sabiedrisko sporta organizāciju vājā attīstība pagastos. 

3. Bērnu un jauniešu ierobežotas iespējas nodarboties ar izvēlēto sporta veidu 

ierobežotā sporta veidu piedāvājuma dēļ tuvu pie dzīves vietas. 

4. Sporta pedagogu un augsti  kvalificētu sporta speciālistu zemais atalgojums 

veicina kadru aizplūšanu uz labāk apmaksātām darbavietām; 

5. Sporta speciālistu vidējā vecuma palielināšanās novadā, jaunajiem kadriem trūkst 

iespējas nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu; 

6. Iedzīvotāju nepietiekama izpratne par fizisko aktivitāšu un sporta nozīmi veselības 

uzlabošanā; 

7. Liels attālums novadā starp iedzīvotāju dzīves vietu un pasākuma norises vietu, 

transporta problēmas.
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8. STRATĒĢISKĀ DAĻA 

Stratēģiskajā daļā atainoti nozīmīgākie sporta resursi, noteiktas pašvaldības 

prioritātes sporta jomas attīstībā, rīcības un uzdevumi šo prioritāšu īstenošanai. Konkrētas 

darbības (rīcības) ataino Investīciju plāns. 

4.1 SPORTA JOMAS NOZĪMĪGĀKIE RESURSI  

Saskaņā ar noteikto pakalpojumu grozu novada un vietējas nozīmes attīstības 

centriem, Jelgavas novada sporta infrastruktūra un pakalpojumi ir pieejami visiem 

novada iedzīvotājiem. Lielākajā daļā pagastu ir pieejamas aprīkotas sporta zāles, sporta 

laukumi, bet daļai no tiem ir nepieciešama renovācija, infrastruktūras atjaunošana un  

4.1. att. Sporta jomas nozīmīgākie resursi Jelgavas novadā 

aprīkošana. Atsevišķos pagastos pēc iedzīvotāju pierasījuma un iniciatīvas ir 

aprīkotas tenažieru zāles, skeitpari un sezonāli tiek veidotas slidotavas.  

Novadā nav neviena mūsdienīgi aprīkota sporta stadiona, aktīvās atpūtas pārgājienu 

trases, kas izmantojama gan vasaras gan ziemas sezonās.  

Sporta aktivitāšu daudzveidība un apmeklētība norāda uz sabiedrības vēlmi 

iesaistīties un piedalīties novada sporta dzīves veidošanā un veselīga dzīvesveida 

ievērošanā. Jelgavas novads var būt lepns ar talantīgiem sportistiem, kas pārstāv novadu 

Latvijas mēroga un Latviju Eiropas un Pasaules čempionātos, iegūstot godalgas. Jelgavas 

novadam ir tradīcijas vieglatlētikā, volejbolā, orientēšanās, brīvajā cīņā, kā arī sākuši 

attīstīties florbols un regbijs.  
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Veiktie ieguldījumi sporta infrastruktūras un aprīkojuma attīstībā norāda, ka sporta un 

aktīvās atpūtas vides sakārtošana ir prioritāra novada iedzīvotāju veselīga un aktīva 

dzīvesveida veicināšanai visos vecumos. Zināms, ka veselīgi un aktīvi ļaudis rada būtisku 

ieguldījumu novada un valsts ekonomikas attīstībā.  

SPORTA JOMAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SASAISTE AR 

PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

Stratēģiskā daļa izstrādāta, ņemot vērā spēkā esošos augstākstāvošos plānošanas 

dokumentus, īstenojot novadā NAP2020 uzdevumus: Veselīga un aktīva dzīvesveida 

paraduma nostiprināšana sabiedrībā kopumā, nostiprinot veselības veicināšanas 

sadarbības tīklus: (a) veselīga uztura, aktīva dzīvesveida un garīgas veselības veicināšana, 

(b) bērnu un jauniešu sporta un tautas sporta attīstība (4.2.att.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionālais attīstības plāns 2014 - 2020 

Prioritāte “ Cilvēka drošumspēja”   RV Vesels un darbspējīgs cilvēks 

 

 

 

Jelgavas novada attīstības stratēģija 2033 

1. Izglītots, radošs un gandarīts CILVĒKS;  

2. Droša, kopta un pievilcīga VIDE;  

3. Attīstīta, stabila un konkurētspējīga EKONOMIKA. 

 

 Jelgavas novada Sporta jomas attīstības programma 

1. Sporta jomas pārvaldības un cilvēkresursu attīstība 

2. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras un materiālās bāzes 

pilnveidošana 

3. Iedzīvotāju aktīva līdzdalība sporta un aktīvās atpūtas 

pasākumos 
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4.2 att. Plānošanas dokumentu pēctecība  

4.2 JELGAVAS NOVADA SPORTA JOMAS RĪCĪBAS PLĀNS  

Ir izstrādāts Jelgavas novada sporta jomas rīcības plans, kas apskatāms 4.1. tabulā. 

4.1. tabula 

Vidēja termiņa 

prioritāte (P) 

Rīcības virzieni 

(RV) 

Uzdevumi (U) Atbildīgais 

par darbību 

īstenošanu 

Sadarbība Rezultātu 

rādītājs 

Rezultatī

vais 

rādītājs 

Finansu 

resursi 

Īstenošanas 

termiņš 

Finansēj

uma 

iespēja 

P1 

Cilvēkresursu 

izaugsme 

S P1 RV1 Sporta 

izglītība un 

aktivitātes mūža 

garumā 

Sporta darbinieku, 

treneru tālākizglītība 

un nepārtraukta 

pilnveidošanās 

Sporta centrs Izglītības 

pārvalde 

Sporta veidu 

federācijas 

 Semināru 

u.c. 

apmeklēju

ms, 

sertifikāci

ja 

  IZM, 

pašvaldīb

as 

budžets, 

pašu 

finansēju

ms 

Attīstīt, pilnveidot 

mūsdienīgu 

profesionālās 

ievirzes sporta 

izglītības un interešu 

izglītības programmu 

piedāvājumu 

Sporta centrs Izglītības 

pārvalde 

Licencēt un 

akreditēt  

sporta veidu 

programmas 

regbijā un 

florbolā 

Sporta 

profesion

ālās 

ievirzes 

programm

as 

Interešu 

  IZM, 

pašvaldīb

as 

budžets 
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izglītības 

programm

as 

Sporta nodarbību 

pilnveidošana, 

papildināšana 

izglītības iestādēs 

 

Sporta centrs Izglītības 

pārvalde 

 Vismaz 3 

sporta 

nodarbība

s nedēļā 

  VISC, 

pašvaldīb

as 

budžets 

Izzināt iespējas 

cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām un 

sociāli 

maznodrošinātiem 

cilvēkiem iesaistīties 

sporta nodarbībās un 

izstrādāt 

rekomendācijas šī 

jautājuma risināšanai 

Sporta centrs Izglītības 

pārvalde 

 Apzināta 

mērķaudit

orija un 

izstrādāta

s 

rekomend

ācijas 

  Pašvaldīb

as 

budžets 

Izveidot un ieviest 

atbalsta programmu 

talantīgiem 

sportistiem 

Sporta centrs Izglītības 

pārvalde 

 Izstrādāts 

nolikums 

  Pašvaldīb

as 

budžets 
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S P1 RV2 Sporta 

pakalpojuma 

klāsta 

pilnveidošana 

 

 

 

 

Pilnveidot 

pakalpojumu klāstu, 

nodrošinot sporta 

nodarbību izvēli 

dažādām 

mērķgrupām 

Sporta centrs Izglītības 

pārvalde 

 Pakalpoju

mu grozs 

   

S P1 RV3 

Iedzīvotāju 

iesaistīšana sporta 

aktivitātēs 

Tradicionālu sporta 

pasākumu 

organizēšana un 

jaunu tradīciju 

ieviešana 

Sporta centrs Izglītības 

pārvalde 

 Organizēt

i 

pasākumi 

  Pašvaldīb

as 

budžets, 

piesaistīt

ais 

finansēju

ms 

Dažādu akciju un 

kampaņu 

organizēšana par 

veselīga dzīvesveida 

popularizēšanu 

Labklājibas 

pārvalde  

Sporta centrs, 

Izglītības 

pārvalde,  

 Informāci

ja, 

pasākumi 

  Pašvaldīb

as 

budžets, 

piesaistīt

ais 

finansēju

ms 
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Aktīvās atpūtas un 

sporta nozīmes 

popularizēšana 

veselības uzlabošanā 

un nostiprināšanā 

sadarbībā ar citām 

nozarēm. 

Labklājibas 

pārvalde  

Sporta centrs, 

Izglītības 

pārvalde  

    Pašvaldīb

as 

budžets, 

piesaistīt

ais 

finansēju

ms 

 

P2 Sporta un 

aktīvās atpūtas 

infrastruktūra

s un materiālās 

bāzes 

pilnveidošana 

 

 

P2 RV1 Sporta 

iestāžu uzturēšana 

un attīstība 

Sporta iestāžu 

energoefektivitāte, 

renovācija 

Sporta centrs Attīstības 

nodaļa 

 Ietaupīti 

energores

ursi 

renovētas 

telpas 

  KPFI un 

pašvaldīb

as 

budžets 

Sporta iestāžu 

pielāgošana 

cilvēkiem 

 ar īpašām 

vajadzībām 

Sporta centrs Attīstības 

nodaļa 

 Papildināt

a iestāžu 

infrastrukt

ūra 

  SIF un 

pašvaldīb

as 

budžets 

Jaunas sporta 

infrastruktūras 

būvniecība un esošo 

attīstība 

Sporta centrs Attīstības 

nodaļa 

 Izbūvēta 

sporta 

halle – 

peldbasei

ns, 

  LAD, 

IZM, 

Pašvaldīb

as 

budžets 
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atjaunota 

āra 

infrastrukt

ūra  

 

P2 RV2 Sporta 

iestāžu materiāli 

tehniskās bāzes 

rnodošināšana 

Sporta iestāžu 

aprīkojuma 

papildināšana un 

atjaunošana 

Sporta centrs Izglītības 

pārvalde, 

Attīstības 

nodaļa 

 Atjaunots, 

iegādāts 

aprīkojum

s (arī āra) 

  IZM, 

LAD, 

Pašvaldīb

as 

budžets 

Sporta komandu 

aprīkojuma 

papildināšana un 

atjaunošana, t.sk. 

IKT ieviešana un 

izmantošana novada 

sporta pasākumu 

organizēšanā 

Sporta centrs Attīstības 

nodaļa 

 Atjaunots, 

iegādāts 

aprīkojum

s 

  IZM, 

LAD, 

Pašvaldīb

as 

budžets 

P5 Vieda 

resursu 

pārvaldība 

S P5 RV1 

Efektīva un 

mērķtiecīga sporta 

pārvaldības 

Veikt pastāvīgu 

sporta jomas 

attīstības analīzi un 

pilnveidošanu 

Sporta centrs   Gada 

atskaites, 

analīze 

  Pašvaldīb

as 

budžets 
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struktūra Veidot sadarbību ar 

privāto un 

nevalstisko sektoru 

       

Apsekot esošās 

sporta bāzes un 

izstrādāt to attīstības 

plānus atbilstoši 

pieprasījumam un 

piedāvājumam 

   Izstrādāti 

sporta 

iestāžu 

attīstības 

plāni 

   

Novada vienota 

sporta sacensību 

kalendāra 

izstrādāšana un 

kvalitatīvu un masu 

sporta pasākumu 

rīkošana novadā un 

pagastos 

   Izstrādāts 

vienots 

pasākumu 

un 

sacensību 

kalendārs 
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Prioritātes: 

1. Sporta jomas pārvaldības un cilvēkresursu attīstība, īstenošanai būtiska ir gan esošo sporta treneru un pedagogu kvalifikācijas 

celšana un pilnveidošana, gan jaunu jomas speciālistu piesaiste, izstrādājot atbalsta sistēmu. Prioritāra ir profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmu piedāvājuma attīstība, prioritāti piecos sporta veidos: vieglatlētika, volejbols, brīvā cīņa, 

orientēšanās, futbols, kā arī atbalsts novadā populāriem jauniem sporta veidiem- florbolam un regbijam.  Sporta nozīmes 

palielināšana izglītības iestādēs (vismaz 3 sporta nodarbības nedēļā) prioritāri, Staļģenes vidusskolā, Valgundes pagasta 

Kalnciema vidusskolā, Elejas vidusskolā un Svētes un Sesavas pamatskolās. Lai personas ar īpašām vajadzībās iekļautu aktīvā 

sporta dzīvē, nepieciešams veikt izpēti par pieprasījumu un piedāvājumu. Ņemot vērā, ka Jelgavas novada sporta izglītības 

programmas sagatavo talantīgus un augstu sasniegumu sportistus, nepieciešams izstrādāt nolikumu šādu sportistu atbalstam. 

2. Iedzīvotāju aktīva līdzdalība sporta un aktīvās atpūtas pasākumos ietver pasākumu kopumu iedzīvotāju veselīga dzīvesveida 

veicināšanai un attīstībai sadarbībā ar izglītības, labklājības un citām nozarēm.  

3. Būtiskākā prioritāte sporta nozarē arī nākošajā attīstības plānošanas periodā būs sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras un 

materiālās bāzes pilnveidošana. Daļa no pagastos esošajām sporta hallēm ir vairāk kā 15 gadus vecas un tām ir nepieciešami 

energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, fasādes atjaunošana u.c. Lielai daļai šo ēku nav veikti uzlabojumi, kas saistīti ar ēku 

piekļuves nodrošināšanu personām ar īpašām vajadzībām. Atsevišķos pagastos (Elejas un Lielplatones) vēl joprojām nav 

sabiedrības pieprasījumam un īpaši izglītības programmām (sporta, profesionālās ievirzes, interešu un neformālā) atbilstošas 

sporta bāzes. Ņemot vērā, Elejas ciema atrašanās vietu, iedzīvotāju, t.sk. skolēnu skaitu un pieaugošos sasniegumus sportā, 

nepieciešams šajā ciemā izbūvēt pierasījumam atbilstošu sporta bāzi, izvērtējot iespēju šeit būvēt multifunkcionālu sporta bāzi. 

Jāturpina pagastos esošo sporta laukumu atjaunošana un aprīkošana. Zaļenieku pagastā, veicot sporta bāzes attīstības 

pasākumus, jāņem vērā plānotā profesionālās ievirzes programma – aizsardzības mācība. Aktuāla ir regulāra sporta inventāra 

un aprīkojuma papildināšana. 
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Ik gadu, plānojot pašvaldības kārtējā gada budžetu, nosakāmas galvenās veicamās prioritātes un vēlamie sasniedzamie rezultāti.
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SASNIEDZAMIE RĀDĪTAJI  

Sasniedzamie rādītāji sporta jomā apskatāmi 4.2.tabulā. 

4.2.tabula 

Sasniedzamie rādītāji sporta jomā līdz 2023.gadam 

Nr.p.k. Sasniedzamais rādītājs Pašreizējā vērtība 

(2015.g 01.01.) 

2023.gadā 

sasniedzamā 

vērtība 

Kvantitatīvie rādītāji 

1.  Interešu izglītības pulciņu kopējais 

skaits/ dalībnieku skaits 

27/512 Katrā novada 

skolā 2-3 sporta 

pulciņi vispārējās 

fiziskās attīstības 

uzlabošanai 

 

2.  Profesionālās ievirzes mācību 

treniņu programmu/ grupu/ skaits/ 

dalībnieku skaits 

5/ 27/ 355 

 

6/33/400 

 

3.  Sporta pasākumu skaits novadā/ 

dalībnieku skaits 

200/ 3000 200/4000 

4.  Ieguldījums sporta nozarē, t.sk.    

 11.1. Sporta infrastruktūras 

un materiāli tehniskās bāzes 

atttīstībā, EUR 

 Pieaugums par 

25 % 

 11.2. Atbalsts augstu 

sasniegumu sportistiem, EUR 

56 000 Pieaugums par 

25% 

Kvalitatīvie rādītāji 

6. Sportistu sasniegumi sacensībās 

Novada augstu sasniegumu sportistu 

LR čempionātos 

sporta spēlēs 

Cīnīties par 

medaļām LR 
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godalgas Pasaules, Eiropas un valsts 

līmeņa sacensībās 

izcīnoto vietu 

pirmajā pusē, 

individuālajos 

veidos regulāri 

iegūtas 1-3.vietas 

LR čempionātos.  

Latvijas izlašu 

dalībnieki 

vieglatlētikā, 

orientēšanās, 

brīvajā cīņā.  

čempionātos 

volejbolā, florbolā 

gan jaunatnes 

čempionātos, gan 

nacionālajā līgā, 

turpināt iegūt 1-

3.vietu LR 

čempionātos. 

Latvijas izlašu 

dalībnieki kā 

individuālajos, tā 

komandu veidos.   

7. Iegūtās, pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes pakāpes  

Iegūtas 3-4.pakāpe 

30 % no sporta 

treneriem 

 

Iegūta 3-5.pakāpe 

50% no sporta 

treneriem Iegūti 

treneru A 

sertifikāti 2-3 

sporta skolas 

treneriem. 

8. Sporta veidu piedāvājuma 

dažādošana atbilstoši pieprasījumam 

 Pēc iedzīvotāju 

pieprasījuma 

(florbols, regbijs) 

10. Atjaunota sporta infrastruktūra un 

materiāli tehniskā bāze novadā 

 Visos pagastos 

sakopti āra 

laukumi, atjaunots 

grīdas segums 

zālēs ar 

ekspluatācijas 

laiku 10-15 gadi 

Ekspluatacijā 

nodota Elejas 



47 

 

sporta bāze 

 

 

  

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IEVIEŠANA UN KONTROLE   

Par Sporta jomas attīstības programmas ieviešanu atbild Jelgavas novada 

pašvaldības Sporta centrs sadarbībā ar citām pašvaldības struktūrvienībām. Programmas 

ieviešanas uzraudzība tiek organizēta divos līmeņos: 

1. Jelgavas novada Tautsaimniecības komiteja, kuras atbildībā ir konceptuālu 

lēmumu pieņemšana un priekšlikumu sniegšana domei par izmaiņu veikšanu 

attīstības programmā. 

2. Jelgavas novada Sporta centrs, sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām veic 

programmas ieviešanas ikdienas darbu koordināciju un īstenošanu. 

3. Vienu reizi gadā, līdz 15.martam, Sporta centrs, sadarbībā ar pašvaldības 

struktūrvienībām sagatavo atskaiti Tautsaimniecības komitejai un informatīvi 

pašvaldības publiskajam pārskatam par attīstības programmas ieviešanas 

progresu, problēmām un risinājumiem, saskaņā ar pielikumu. 
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INFORMĀCIJA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

20__.GADA PUBLISKAJAM PĀRSKATAM 

SPORTA CENTRS 

 

 Jelgavas novada Sporta centrs  ir Jelgavas novada pašvaldības  dibināta izglītības 

iestāde profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai, kura organizē un 

vada sporta darbu Jelgavas novadā.  

Jelgavas novada pagastos darbojas 12 sporta iestādes (halles, zāles u.c.), kuros 

201__.gadā darbojas cik? Interešu izglītības sporta pulciņi ar kopējo dalībnieku skaitu 

cik?  Profesionālās ievirzes sporta izglītību apgūst cik?  licencētās programmās cik?  

grupās cik?  audzēkņi.  20__.gadā Jelgavas novada pašvaldības komanda  piedalījās 

Latvijas Jaunatnes olimpiādē un tika godalgota ar ko? Savukārt kura? piedalījās kur? un 

ieguva ko?  

20__.gadā novadā tika organizēti cik? sporta pasākumi, kopējais pasākumu 

apmeklētāju skaits cik? Lielāka mēroga pasākumi kādi? Guvuši arī Latvijas un 

starptautiska mēroga atzinību. 

Jelgavas novada sportisti regulāri piedalās dažādās Pasaules, Eiropas un valsts 

līmeņa sacensībās, iegūstot godalgas. 20__.gadā … 

2015.gadā veikti atjaunošanas darbi kuros? sporta namos, veicot kādus darbus? 

Kurš? sporta nams tika aprīkots ar ko? 20__.gadā Atjaunoti, aprīkoti kuri? stadioni. 

Kādi projekti realizēti 20__.gadā sporta nozarē? 

Salīdzinot ar 20__(iepriekšējo).gadu sporta jomas izdevumi pieauguši par cik%?, 

no tiem atalgojums cik? , sporta infrastruktūras uzturēšana cik?, materiāli tehniskais 

aprīkojums cik?; būvniecība cik? . 

20__ (nākošā).gada prioritātes ir kādas? 

Informatīvi attēli, grafiki 

 

Informatīvi attēli, grafiki 


