
SPORTS UN VESELĪBAS VEICINĀŠANA
Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Sporta infrastruktūras
pieejamība un attīstība
novadā

➢ Āra trenažieri pagastos
➢ Zeltiņu sporta un atpūtas parks
➢ Labiekārtotas peldētavas pilsētā un

pagastos (Strautiņos, Liepnā,
“Sisenītis” u.c.)

➢ Sakārtoti hokeja laukumi
➢ Daudzviet novadā

izveidoti/labiekārtoti pludmales
volejbola laukumi

➢ Ziemā trūkst slidotavu
➢ Nav nepieciešamās infrastruktūras

peldētprasmes apmācīšanai bērniem
➢ Katrā pagastā nepieciešama sakārtota

peldvieta (iespēju robežās, kur ir
attiecīgās ūdenstilpes)

➢ Trūkst koncepta no pašvaldības puses
par sporta nozares attīstību novadā

➢ Nolietojas pieejamais sporta inventārs
un trūkst līdzekļu tā atjaunošanai vai
jauna iegādei

➢ Pie daudzām novada izglītības
iestādēm sliktā stāvoklī āra sporta
infrastruktūra

➢ Ne visā novada teritorijā pieejami
skiešanas un veloceliņi

➢ Izglītības un sporta centra
būvniecība

➢ Baseina izbūve iedzīvotājiem,
pielāgojot to arī bērnu vajadzībām

➢ Nometņu (vai tmldz. aktivitāšu)
organizēšana peldētapmācības
attīstīšanai gan Alūksnes ezerā,
gan citās piemērotās ūdenstilpēs

➢ Profesionālu skolotāju/instruktoru
piesaiste vasaras periodā
peldētprasmes apguvei jebkuram
iedzīvotājam

➢ Nepieciešams izstrādāt spēcīgu
konceptu no pašvaldības puses
par sporta nozares attīstību
novadā

➢ Nepieciešama regulāra sporta
inventāra atjaunošana un
iepirkšana

➢ Āra sporta infrastruktūras
labiekārtošana visām novada
izglītības iestādēm

➢ Veicināt velosatiksmes attīstību
un skriešanas celiņu
infrastruktūru visā novada
teritorijā

➢ Regulāri uzturēt un apsekot esošo
sporta infrastruktūru, piemēram,
savlaicīgi izpļaut Disku golfa
laukumu Mežiniekos

Fizisko aktivitāšu
pieejamība visiem (īpaši
cilvēkiem ar kustību
traucējumiem)

➢ Veselības veicināšanas projekta
aktivitātes

➢ Zeltiņu sporta un atpūtas parkā
pieejamība personām ar īpašām
vajadzībām, bērniem u.c.

➢ Labiekārtota un visiem pieejama
Jaunannas Zaķusala, dabas taka un

➢ Amatiersportam nav pietiekama
infrastruktūras pieejamība

➢ Nav pietiekamā apjomā
nepieciešamās tehnikas, lai sakārtotu
izveidoto infrastruktūru

➢ Izglītības un sporta centra
būvniecība

➢ Ziemas sporta centra “Mežinieki”
teritorijas attīstība

➢ Apzināt sporta infrastruktūras
objektu un tās aprīkojuma
piemērotību senioriem un



tās apkārtējā teritorija
➢ Gan novada ģeogrāfiskais stāvoklis,

gan labiekārtotās teritorijas piedāvā
plašas iespējas sportot āra apstākļos
(velobraukšana, orientēšanās utt.)

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
un veikt sporta infrastruktūras
objektu pielāgošanu sporta
infrastruktūras piekļūšanai

➢ Nepieciešama atbilstoša tehnika,
lai sakārtotu infrastruktūru
(piemēram, slēpošanas takas
ziemā) visā novada teritorijā

➢ Veicināt sociālās atstumtības
riskam pakļauto personu
informēšanu un iesaistīšanu
aktivitātēs

Sabiedrības līdzdalība
fizisko aktivitāšu un
veselības veicināšanas
pasākumu
ieviešanā/radīšanā

➢ Jaunieši Liepnā regulāri organizē
Nakts rogainingu

➢ Jaunannas jauniešu biedrība aktīvi
organizē dažādus jauniešu
pasākumus

➢ Trūkst iniciatora - līdera, kas būtu kā
iedvesmotājs, īpaši “savējo” starpā

➢ Neziņa un nesapratne par aktivitāšu
un pasākumu organizēšanas
prasībām un normatīviem, jo īpaši
Covid-19 situācijā

➢ Vingrošanas aktivitāšu
organizēšana visai ģimenei

➢ Aktivitāšu un pasākumu
organizēšanā attīstīt tiešsaistes
platformu nodrošināšanu
(piemēram, Zoom platformu)

➢ Vairāk organizēt mazāka mēroga
aktivitātes un pasākumus, kā
piemēram, vakara rotaļu
sacensības, dažādus nelielus
brīvdienu pasākumus

➢ Īstenot pasākumus iedzīvotāju
iesaistei brīvprātīgā darbā sporta
nozarē

Sabiedrības izglītošana
veselīga dzīvesveida
jautājumos

➢ Veselības veicināšanas projekts ➢ Trūkst iniciatora - līdera, kas būtu kā
iedvesmotājs, īpaši “savējo” starpā

➢ Informatīvas kampaņas
➢ Veselīga dzīvesveida

popularizēšana sākot jau ar
pirmsskolas izglītības iestādēm,
izveidojot atbilstošu sporta
infrastruktūru visās novada PII

➢ Ģimeņu sporta aktivitāšu un
pasākumu organizēšana

➢ Dažādu neprofesionālu sporta
aktivitāšu organizēšana

➢ Prāta sporta popularizēšanas
pasākumi

Sporta tradīciju
saglabāšana

➢ Krosa skriešanas seriāls “Mizojam, ka
prieks” Zeltiņos

➢ Ierobežots finansējums nelieliem
sporta tradīciju pasākumiem, t.sk. ir

➢ Nepieciešams finansējums no
pašvaldības puses



➢ Stipro skrējiens Ilzenē
➢ Nakts orientēšanās, dubļu tautas

bumba, sporta spēles Jaunannā
➢ Skriešanas seriāls “Alūksnes

pavasaris”
➢ Riteņbraukšanas sacensības “Līkloči

papardēs”
➢ Orientēšanās seriāls “Horizonts”

ierobežotas iespējas apbalvot
dalībniekus

➢ Sponsoru meklēšana

Augstu sasniegumu sporta
attīstība (jauno talantu
atbalstīšana)

➢ biatlonistu panākumi (piem.māsas
Buliņas)

➢ ūdensmotosportistu sasniegumi
➢ sporta skolas audzēkņu sasniegumi
➢ Alūksnes novada pašvaldības

apbalvojums “Pagodinājums sportā”

➢ Trūkst iniciatora - līdera, kas būtu kā
iedvesmotājs

➢ Nepietiekams finansējums augsta
līmeņa sportistu atbalstam, īpaši
2021.gadā

➢ Nodrošināt atbilstošu infrastruktūru
interešu izglītības programmu
kvalitatīvai īstenošanai un jaunu
talantu piesaistīšanai

➢ Nepieciešams finansiāls atbalsts
no pašvaldības (prēmijām,
treniņnometnēm utt.) augsta
līmeņa sportistu izaugsmes
sekmēšanai (vismaz divreiz lielāks
kā šobrīd)

Sports kā tūrisma
pakalpojums

➢ Ilzenē veikparks
➢ Garie tūrisma maršruti un dabas

takas
➢ Lāzertaga spēle tūrisma objektā

“Padomju armijas raķešu bāze
Zeltiņos”

➢ ➢ Tūrisma objektu pielāgošana un
apvienošana ar aktīvās atpūtas
iespējām (iespēju robežās, kur tas
iespējams)

➢ Uzņēmēju piesaiste ziemas sporta
inventāra nomas pakalpojumam

Inovācijas sporta jomā ➢ ➢ ➢

Tautas sporta klubu
veidošanās un attīstība

➢ biedrība “AL disku golfa klubs”
➢

➢ Esošie tautas sporta klubi pastāv tikai
uz entuziasma principa, viņiem nav
konkrēta finansiāla vai materiāla
atbalsta (tik cik paši piesaista
atbalstītājus)

➢ Atbalstīt tautas sporta klubus ar
telpām (tikšanās vietām),
atvieglojumiem telpu nomai
(piemēram, pagastu sporta haļļu
izmantošanai ziemā utt, ja ir noteikta
maksa).


