Pielikums
Balvu novada sporta un atpūtas attīstības programmai 2016.-2017.gadam

Balvu novada sporta un atpūtas programmas 2016.-2017.gadam mērķi un rīcības
Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa
sasniegšanai

Balvu pilsētas stadiona renovācija

Rezultatīvie rādītāji

Izpildes laiks

Nepieciešamais
finansējums un
iespējamie finansu
avoti

Mērķis: Sekmēt sporta un aktīvās infrastruktūras pieejamību un attīstību
I. Rīcības virziens mērķu sasniegšanai: Sporta infrastruktūra
Uzlabota bāze
2016.-2017.gads
15 % pašvaldība
85 % ESI fondi

Apgaismojuma nodrošināšana futbola laukumā pie
Balvu valsts ģimnāzijas
Sporta inventāra iegāde un papildināšana Balvu
novada pašvaldības iestādēs sporta aktivitāšu
nodrošināšanai
Aktīvās atpūtas vietu izveidošana radošām aktivitātēm
dabā

Peldvietu labiekārtošana ciematos
Slēpošanas aktivitāšu nodrošināšana Balvu pilsētas
iedzīvotājiem

Atbildīgais

Pašvaldība
Izglītības, kultūras un
sporta pārvalde
Balvu Sporta centrs

Izgaismots futbola laukums

2016.-2017.gads

ESI fondi

Iegādāts jauns inventārs sporta
vajadzībām

2016.-2017.gads

15 % pašvaldība
85 % ESI fondi

Iestāžu vadītāji

Izveidotas jaunas aktīvās atpūtas
vietas (t.sk. ūdens pontonu, laivu
piestātne, ģērbtuves un skatu tornis
Dzirnavu ielā 1, atjaunoti Balvu
parka, skvēra celiņi, pielāgoti
sportam un ikdienai, slidotavas
pilnveidošana)
Sakārtotas peldvietas

2016.-2017.gads

10 % pašvaldība
90 % ELFLA

Pašvaldība
Iestāžu vadītāji

2016.-2017.gads

Pagastu pārvaldes

Pielāgotas slēpošanas trases Balvu
Valsts ģimnāzijas stadionā, Lāču
dārzā, Balvu pilsētas stadionā

2016.-2017.gads

Apstiprinātā budžeta
ietvaros
Apstiprinātā budžeta
ietvaros

Balvu Sporta centrs

Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa
sasniegšanai

Rezultatīvie rādītāji

Izpildes laiks

Nepieciešamais
finansējums un
iespējamie finansu
avoti

Atbildīgais

Mērķis :Veicināt iedzīvotāju fizisko aktivitāti
II. Rīcības virziens: Iedzīvotāju pietiekama fiziskā aktivitāte un izpratne par fizisko aktivitāšu nepieciešamību veselības saglabāšanā un nostiprināšanā
Nodrošināt iespējas nodarboties ar fiziskām Iesaistīto interesentu skaits
Pastāvīgi
Pašvaldība
Balvu Sporta skola
aktivitātēm pašvaldības teritorijā
Biedrības
Balvu Sporta centrs
Sponsori
Pagastu metodiķi
Iesaistīto
interesentu
skaits,
kas
Pastāvīgi
Pašvaldība
Balvu novada
Piedāvāt koriģējošas vingrošanas nodarbības
piedalās
koriģējošajā
vingrošanā
Valsts
mērķdotācijas
vispārizglītojošās
skolēniem un pieaugušajiem (ūdens aerobika, step
Interesentu
skaits,
kas
apmeklē
skolas
aerobika, dance aerobika, ), trenažieru un svaru zāles
trenažieru
un
svaru
zāli
izmantošanas iespējas
Sporta skolas audzēkņu sasniegumu Pastāvīgi
Pašvaldība
Balvu Sporta skola
Attīstīt Balvu sporta skolas programmas, par
pieaugums
Valsts
mērķdotācijas
Balvu Sporta centrs
prioritāriem izvirzot sporta veidus, kam ir modernas
Jaunu
sporta
programmu
un mūsdienu prasībām atbilstošas sporta bāzes un
piedāvājums
piedāvāt jaunas programmas
Organizēt mācību - treniņu nometnes sporta skolas
Organizētās nometnes mācību
Ik gadu
Pašvaldība
Balvu Sporta skola
audzēkņiem.
treniņu nometnes visos sporta
Audzēkņu vecāku
Balvu Sporta centrs
veidos
līdzfinansējums
(dalības maksa)
Latvijas sporta
izglītības iestāžu
direktoru padomes
Jaunatnes sporta fonds
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Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa
sasniegšanai

Rezultatīvie rādītāji

Izpildes laiks

Nepieciešamais
finansējums un
iespējamie finansu
avoti

Mērķis: Sekmēt sportistu sagatavošanas un sacensību sistēmas attīstību
III. Rīcības virziens: Sportistu sagatavošanas un sacensību sistēmas pilnveide
Atbalstīt novada talantīgo sportistu un valsts izlašu 1. Balvu novada sporta veidu
2016.gads-2017.gads
Pašvaldība(apstiprinātā
(t.sk. komandu sporta spēlēs) sagatavošanās procesu izlašu komandu sagatavošana
budžeta ietvaros),
un dalību dažāda ranga sacensībās
pieaugušo vasaras Olimpiādei
Latvijas sporta
2016.gadā.
izglītības iestāžu
2. Mācību treniņu nometņu
direktoru padomes
organizēšana jaunatnes valsts
Jaunatnes sporta fonds
izlases kandidātiem un
dalībniekiem.
3. Talantīgo jauno sportistu
piesaistīšana valsts izlašu
komandām.
4.Balvu Sporta centra jauno
futbolistu izlašu sagatavošanas
nometnes.
5. Latvijas jaunatnes futbola
čempionāts U-12, U-14 U-16, U17.
Piesaistīt volejbolā, grieķu- romiešu cīņā
un Palielināts piesaistīto audzēkņu
2016.-2017.gads
Pašvaldība
svarcelšanā talantīgus audzēkņus, jo Balvu Sporta skaits
skolā ir atbilstoša bāze
Piesaistīt augstu sasniegumu sportam atbilstošus
trenerus - sporta personības

1. Piesaistīti treneri peldēšanā,
volejbolā, svarcelšanā.
2.Jauno futbola tiesnešu apmācība
divas reizes gadā.
3.Balvu reģiona tiesnešu
kvalifikācijas celšanas apmācības
kursi.

3

2016.-2017.gads

Pašvaldība
Dalībnieku
līdzfinansējums

Atbildīgais

Balvu Sporta skola

Balvu Sporta centrs

Balvu Sporta skola

Balvu Sporta skola
Balvu Sporta centrs

Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa
sasniegšanai

Nepieciešamais
finansējums un
iespējamie finansu
avoti
Mērķis: Organizēt kvalitatīvus, interesantus sporta pasākumus Balvos un Balvu novadā
IV. Rīcības virziens: Novada sporta pasākumu organizēšana visām vecuma grupām
Organizēt kvalitatīvus sporta pasākumus
Balvu novada organizētie sporta
2016.-2017.gads
Pašvaldība
pasākumi:
Dalības maksa
1.Telpu futbola čempionāts.
2.Basketbola čempionāts.
3. Volejbols sievietēm un vīriešiem
4. Galda spēles novusā un galda
tenisā.
5.Orientēšanās .
6.Skrējiens „Apkārt Balvu ezeram”.
7. Mini futbols 7x7.
8.Pludmalmales volejbols.
9. Aigara Kairiša piemiņas turnīrs
pludmales volejbolā.
10. Strītbols un ielas futbols.
11. Spiningošanas un velcēšanas
sacensības.
12. Zemledus makšķerēšanas
sacensības.
13. Hokeja turnīrs.
Organizēt Starptautiskā un Latvijas mēroga sporta
pasākumus Balvos

Rezultatīvie rādītāji

1. Starptautiskais G. Abdušelešvili
piemiņas turnīrs grieķu-romiešu
cīņā.
2. Starptautiskais turnīrs
Vj.Kirjanova piemiņas kauss
svarcelšanā.
3.Latvijas Jaunatnes un pieaugušo
volejbola, svarcelšanas un grieķuromiešu cīņas čempionātu
organizēšana.
4. LJBL Basketbola jaunatnes
čempionātu spēļu sarīkošana.
5. Baltijas un Latvijas čempionāts
ūdens motocikliem reizi gadā.
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Izpildes laiks

2016.-2017.gads

Pašvaldība
Sporta federāciju
līdzfinansējums
Dalības maksa

Atbildīgais

Balvu Sporta centrs

Balvu Sporta skola

Balvu Sporta centrs,
NVO

Organizēt
Draudzības
sadarbības ietvaros

sacensības

pierobežas

Organizēt pasākumus un sacensības ģimenēm

6. Latvijas čempionāts zemledus
makšķerēšanā.
7. Latvijas čempionāta posms
orientēšanās.
8. Latvijas čempionāts zirgu pajūgu
braukšanā reizi gadā.
9. Latvijas olimpiāde cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
1.Starptautiskais ziemassvētku
turnīrs basketbolā jauniešiem.
2.Pārrobežu basketbola turnīrs
Border cup.
3.Pārrobežu futbola turnīrs.
4. Pārrobežu volejbola turnīrs
Lietuvā un Krievijā.
1.Futbola ģimeņu diena Balvos,
Latvijas futbola dienas ietvaros.
2. Pagastu sporta svētki.
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Reizi 2 gados

Ik gadu

Dalības maksas
Pašvaldība
ES projekti

Balvu Sporta skola
Balvu Sporta centrs

Latvijas futbola
federācija
Pašvaldība

Balvu sporta centrs
Pagastu sporta
pasākumu
organizatori

