
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 A P S T I P R I N Ā T S  
ar Ādažu novada domes  

2016.gada 22.marta sēdes  

lēmumu Nr.47 

 

 

Ādažu novada dome  

 

Ādažu novada sporta 

attīstības stratēģija       
(2016-2022) 

 

 



2 
 

  

1. Ievads 

2. Informācija par sporta nozares darbību Ādažu novadā 

2.1. Sporta darba organizācija 

2.2. Institūcijas un organizācijas 

2.3. Sporta infrastruktūra 

2.4. Sporta veidi  

2.5. Tautas sports 

2.6. Augstu sasniegumu sports 

3. Pasākumi sporta attīstībai novadā 

   3.1.Atbalstāmie sporta veidi 

   3.2.Sports izglītības iestādēs 

   3.3.Interešu izglītība 

   3.4.Augstu sasniegumu sports 

   3.5.Tautas sports 

   3.6.Sporta infrastruktūra 

   3.7.Sporta dzīves organizācija 

4. Finanšu mehānisms 

5. Sporta attīstības stratēģijas vadības un izvērtēšanas sistēma 

 

Pielikumā: Sporta attīstības stratēģijas rīcības un investīciju plāns 



3 
 

  

1. Ievads 

 

Sporta attīstības galvenais mērķis Ādažu novadā ir veicināt iedzīvotāju nodarbošanos ar sportu. 

Šis mērķis ir sasniedzams, īstenojot šādus apakšmērķus: 

1. radīt katram iedzīvotājam iespējas nodarboties ar sportu; 

2. atbalstīt talantīgākos sportistus; 

3. izveidot, uzturēt, atjaunot un efektīvi izmantot sporta infrastruktūru; 

4. sekmēt bērnu un jauniešu interesi par sportu; 

5. sekmēt sporta klubu un sekciju attīstību novadā. 

Ādažu novada Sporta attīstības stratēģija (turpmāk – Stratēģija) ir izstrādāta laika periodam no 

2016.gada līdz 2022.gadam. 

Veiksmīgai Stratēģijas izpildei nepieciešams: 

 pašvaldības, izglītības iestāžu, nevalstisko sporta organizāciju un iedzīvotāju atbalsts; 

 Stratēģijas vadības un izvērtēšanas sistēma; 

 Finanšu un cilvēkresursi. 

Plānotie Stratēģijas īstenošanas rezultāti: 

 regulāri ar sportu nodarbojošos iedzīvotāju skaita pieaugums; 

 sporta sacensībās iesaistīto iedzīvotāju skaita pieaugums un rezultātu pozitīva dinamika; 

 sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanās; 

 cilvēku ar īpašām vajadzībām lielāka iesaistīšanās sporta aktivitātēs; 

 sporta sacensību un citu sporta pasākumu skaita pieaugums Ādažu novadā; 

 sporta infrastruktūras pietiekamība visā novada teritorijā un tās pienācīga uzturēšana; 

 biedrību, sporta klubu aktīvs un rezultatīvs darbs; 

 sporta darba organizācija novadā ir mērķtiecīga, plānveidīga, un resurspietiekama; 

 Ādažu novada pozitīva atpazīstamība reģionā sporta jomā.   

 

2. Informācija par sporta nozares darbību 

2.1. Sporta darba organizācija 

Ādažu novada sporta dzīvi plāno, organizē un īsteno Ādažu novada domes Sporta daļa.  

Sporta darbs tiek organizēts plānveidīgi (sacensību kalendārs, tā realizācija; sporta-atpūtas 

infrastruktūras pilnveidošana; materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums; sports pirmsskolās, 

vispārizglītojošās skolās-interešu pulciņi; Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skolas darbība; 

augstas klases sasniegumu sports; tautas sports; sporta klubu atbalsts), kas tiek izskatīti Ādažu 

novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Sacensību kalendārs pēc 

interesentu pieprasījuma var tikt papildināts.  

Dažādas sporta aktivitātes tiek īstenotas autonomi izglītības iestādēs, Ādažu Sporta centrā, sporta 

klubos un individuāli ģimenēs. 
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2.2. Ar sportu saistītās institūcijas un organizācijas 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola (turpmāk – ĀBJSS) ir pašvaldības dibināta un tās 

pārraudzībā esoša izglītības iestāde profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 

īstenošanai, kas piedāvā 9 akreditētas sporta izglītības programmas – džudo (106 audzēkņi); 

peldēšanā (86); orientēšanās sportā (20); volejbolā (28); futbolā (47); florbolā (24); basketbolā 

(53); vieglatlētikā (28); grieķu-romiešu cīņā (21), ar kopējo audzēkņu skaitu 413.  

Programmu realizē 17 treneri, no kuriem augstākā pedagoģiskā izglītība – 11, ,,C” treneru 

kategorija – 6.  

ĀBJSS darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, lai 

nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi 

un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīves veidam 

un apzinās sporta pozitīvo ietekmi cilvēka personības veidošanas procesā. 

Ādažu vidusskola, Ādažu un Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes, kurās tiek īstenotas 

saistošas obligātās izglītības programmas (vidusskolā – 2 sporta stundas nedēļā; pirmsskolas 

izglītības iestādēs 5 sporta nodarbības nedēļā – 2 telpās, 3 ārā). Papildus tam iestādēs tiek: 

 rīkotas dažādas sporta un rotaļu (pirmsskolas izglītības iestādēs) dienas;  

 organizēts konkurss „Sportiskākā klase”; 

 rīkotas skolēnu ekskursijas uz sporta pasākumiem citos novados un pilsētās; 

 nodrošināta bezmaksas peldēt apmācība 1.-4.klases skolēniem; 

 nodrošināta skolnieku stājas novērtēšana pie kvalificēta fizioterapeita; 

 nodrošinātas koriģējošās vingrošanas nodarbības tiem, kuriem tas ir nepieciešams; 

 organizētas skolnieku tikšanās ar izciliem sportistiem un sporta veterāniem. 

Ādažu vidusskolā tiek organizēta interešu izglītības programma džudo, šahā, futbolā, 

vieglatlētikā, volejbolā, sporta tūrismā un orientēšanās, aerobikā, sporta dejās – kopā 267 

skolēniem. 

Ādažu novadā darbojas - Biedrība ,,Sporta klubs MX Ādaži”, biedrība ,,Sporta klubs Spēka 

pasaule”, biedrība ,,Sporta klubs Leģenda”, biedrība ,,Futbola klubs Ādaži”, biedrība ,,Sporta 

klubs GSR”, biedrība ,,Ādažu sporta komplekss”, biedrība ,,ĀdažiVelo”, biedrība ,,BMX 

Ādaži”, biedrība ,,Makšķernieku klubs Ādaži”, biedrība ,,Garkalnes Strong”/, SIA ,,Ādažu tenisa 

centrs”, biedrība ,,Atdzimšana”, biedrība ,,Ādažu airēšanas klubs”, biedrība ,,Ādažu jāšanas 

sporta klubs ,,Horse Riding”, biedrība ,,Autosporta klubs”JE”sports”, biedrība ,,Vienoti 

sportam”, biedrība ,,Garkalnes olimpiskais centrs”, kuros aktīvās sporta nodarbībās iesaistījušies 

aptuveni 350 novada iedzīvotāju. 

Ādažu novads ir viens no Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes dibinātājiem. 

Pārvalde organizē Pierīgas novadu izglītības iestāžu sporta sacensības (2014./2015. mācību gadā 

Ādažu vidusskolas skolēni startējuši 20 sacensībās),  profesionālās pilnveides seminārus Pierīgas 

sporta skolotājiem, izvirza labākās izglītības iestāžu sporta komandas dalībai valsts mēroga 

sporta sacensībās, kā arī, sadarbībā ar pašvaldībām, plāno un organizē pieaugušo sporta 

pasākumus.  

2.3. Sporta infrastruktūra 

Sporta aktivitātes novadā pārsvarā koncentrējas Ādažu ciemā, tur kur ir attiecīga sporta 

infrastruktūra: Ādažu Sporta centrs; Ādažu stadions; Ādažu sporta komplekss; Ādažu tenisa 

centrs; kabeļveikbords Vējupes krastā; publiski pieejams multifunkcionāls sporta laukums pie 

ĀBVS; Kadagas ciemā – slēpošanas, skriešanas, soļošanas trase 2,5 km garumā.  
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Sporta centrā peldēšanai ir pieejams 25 m baseins ar trīs celiņiem. Trenažieru zālē darbojas 

fitnesa klubs ,,Spēka pasaule”. Aerobikas zāle tiek izīrēta grupu nodarbībām /aerobika, 

vingrošana/. Cīņas zāli izmanto ĀBJSS džudo, grieķu-romiešu cīņas un karatē sportisti, kā arī 

vidusskolas jaunāko klašu skolēni sporta stundu organizēšanai.  Sporta spēļu zāle ir pieejama 

volejbolam, futbolam, florbolam un basketbolam. Galda tenisa zāle tiek izmantota pēc 

pieprasījuma.  

2005.-2007.gadu laikā tika veikta Ādažu stadiona izbūve. Tika  izveidoti 2 pludmales volejbola 

laukumi; 2 basketbola laukumi ar asfaltbetona segumu; stadiona skrejceļš – 9 skrejceļi pa apli, 

12 pa taisni ar asfaltbetona segumu.  

Lai sekmētu futbola attīstību novadā, nodrošinātu Ādažu vidusskolas skolēnus, ĀBJSS 

audzēkņus nodarboties ar sporta aktivitātēm futbola zālāja laukumā, Dome to nodeva biedrībai 

,,Futbola klubs Ādaži” bezatlīdzības lietošanā.  

Ādažu novada dome 2012.gada rudenī uzstādīja žogu apkārt stadiona teritorijai. 

2013.gadā vienam basketbola laukumam tika uzklāts sintētiskais segums, kas palielināja 

basketbola spēlēt gribētāju skaitu par 30 %. Katru gadu uz šī laukuma notiek 3-4 sacensības ar 6-

8 komandu piedalīšanos.  

Šobrīd Ādažu novadā ir izveidotas 3 velo maršruta trases pa koplietošanas ceļiem.  

Novadā ir izveidotas 5 publiskas pludmales (Vējupe, Alderi, Kadagas ezers, Lielais Baltezers, 

Mazais Baltezers) 

2012.gadā pie Ādažu Brīvās Valdorfa Skolas tika uzbūvēts multifunkcionāls sporta laukums 

(22x17m). Sporta laukumā var nodarboties ikviens Ādažu iedzīvotājs – vasaras periodā ar 

minifutbolu, basketbolu, volejbolu; ziemas periodā – slidošanu, hokeja spēlēšanu. 

2014.gadā veikts kapitālais remonts sporta spēļu zāles grīdai; uzstādīts jauns spēļu rezultātu 

tablo; iegādāti rezerves spēlētāju soli; sacensību tiesnešiem galds-krēsli; kapitāli atremontēts 

zāles sadales tīkls sporta spēļu zālē (nomainītas 4 pacelšanas troses); uzstādīta jauna 

administratoru darba lete; nomainīts zemūdens apgaismojums baseinā; pilnveidoti pludmales 

volejbola āra laukumi (smiltis, zālājs); izveidota slēpošanas-skriešanas trase Kadagas ciemā 

(šķelda), iztīrīta trase no krūmiem 2.5 km garumā; izremontētas 4 sporta centra ģērbtuves; 

sagatavots tehniskais projekts stadiona āra sporta laukumu apgaismojumam; stadiona teritorijā 

ievilkts ūdensvads futbola laukuma zālāja laistīšanai. 

2015.gadā uzstādīts apgaismojums vidusskolas stadionā, sporta laukumiem; izveidoti sporta 

laukumi (futbola; pludmales volejbola; āra trenažieri - 2.gb.; atpūtas soliņi) Garkalnes ciemā; 

veikts Ādažu sporta centra (ĀSC) kosmētiskais remonts; izremontēts jumts virs peldbaseina; 

uzstādīta zibens aizsardzības sistēma  ĀSC; uzstādītas video novērošanas kameras ĀSC /3.gb/, 

stadionā /3.gb./; iegādāti un uzstādīti sporta spēļu zālē jauni basketbola vairogi; skatītāju soli; 

nobruģēts celiņš no ĀSC autostāvvietas līdz stadiona skrejceļiem; veikts iepirkums āra 

basketbola laukuma sintētiskā seguma uzklāšanai /2016.g. maija mēnesis/; kopā ar sporta 

sabiedrisko aktīvu noorganizētas 7 starptautiskās, 12 republikas un 17 novada nozīmes 

sacensības 10 sporta veidos. 

2015.gada decembrī izveidota slidotava stadionā. Ikdienas apmeklējums vidēji ap 100 personām, 

sestdienās-svētdienās vidēji ap 350-400 personām.   

Ādažu novadā ir 11017 iedzīvotāji, kas dzīvo 12 ciemos. Sporta infrastruktūra ir attīstījusies tikai 

Ādažu centrā. Sporta laukumi, kas izveidoti ar daļēju Ādažu domes atbalstu ir Ataru ciemā 
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(futbola, pludmales volejbola laukumi), , Garkalnes ciemā, pārējos ciemos tādu nav. Izanalizējot 

esošo stāvokli ir nolemts pakāpeniski sporta laukumus ierīkot visos ciemos, kur tos var izveidot 

uz pašvaldības zemes. Lai realizētu izstrādāto sporta attīstības stratēģiju laika posmam līdz 

2022.gadam ir izstrādāts stratēģijas realizācijas rīcību plāns (1.pielikums), investīciju plāns 

(2.pielikums), kas ļaus uzlabot sporta nozares infrastruktūras attīstību Ādažu centrā un pārējos 

ciemos. 

Attīstības plānā paredzēts: Ādažos   

1. Izveidot skolas stadionā vieglatlētikas sektorus (tāllēkšanas; augstlēkšanas; lodes; diska; šķēpa 

mešanas)  -  2017-2020.gads.  

2.   Uzklāt sintētisko seguma stadiona skrejceļiem - 2017-2020.gads. 

3.   Uzcelt stadiona tribīnes (zem tribīnēm – divas ģērbtuves ar dušu telpām un WC; trenažieru 

zāle; noliktavas sporta inventāram; treneru, apkalpojošā personāla telpa; inventāra nomas punkts; 

fizioterapijas kabinets; 3 skrejceliņi 50-60 m garumā; telpa siltummezglam). Sēdvietu skaits 

apmeklētājiem tribīnēs  300-400  -  2018-2020.gads. 

4.   Izveidot futbola treniņ laukumu (20 x 40 m) ar sintētisko segumu - 2017-2020.gads. 

5.   Izveidot hokeja laukumu (20 x 40 m) ar mākslīgo ledu, bortiem un 2 ģērbtuvēm, tehnisko 

telpu -   2017-2020.gads. 

6.    Izveidot autostāvvietu (30-40 mašīnām)  -  2016-2020.gads. 

7. Uzstādīt karogu mastus (3 gab.) – sākot ar 2016.gadu. 

8. Uzstādīt stadiona tablo – sākot ar 2016.gadu. 

Realizējot šo projektu – sporta laukumi, stadiona sektori tiks noslogoti ar Ādažu vidusskolas 

skolēnu (1247), ar Ādažu sporta skolas audzēkņu (413), ar sporta biedrību sportistiem (ap 350), 

organizējot skolēnu sporta stundas (115 sporta stundas nedēļā, vidēji 23 stundas dienā), ar 

ĀBJSS audzēkņu treniņu nodarbībām visa gada griezumā, ar plānotām sacensībām vieglatlētikā, 

sporta spēlēs – futbols, basketbols, volejbols (vidēji gadā no 30 līdz 40). 

2016.gadā izveidot futbola laukumu (20x40 m), pludmales volejbola laukumu, strītbola laukumu, 

āra trenažierus(zviedru sienu; pievilkšanās stieni; līdztekas) Kadagas ciemā. 

2017.gadā izveidot sporta laukumu Kadagas ciema Upmalās, kur ir jau sagatavota teritorija 

projekta realizēšanai. 

Ādažu novadā pietrūkst visām nepieciešamajām prasībām atbilstošu, labiekārtotu futbola 

laukumu, un citu labiekārtotu sporta laukumu; skriešanas-nūjošanas, slēpošanas trases. 

Ādažu attīstības programmas ietvaros tiks risināti jautājumi par āra trenažieru uzstādīšanu 

dzīvojamās vietās. 

Turpmāko gadu laikā būtu nepieciešams atjaunot sporta bāzes telpas un inventāru, kā arī risināt 

jautājumu saistībā ar sporta centra bāzes lielo noslogojumu vidusskolas un ĀBJSS audzēkņu 

sporta stundu, treniņu nodarbību organizēšanā.    

2.4. Sporta veidi  

Novadā aktīvi darbojas 9 sporta klubi - SIA ,,Ādažu tenisa centrs /150 dalībnieki/; Biedrība 

,,Futbola klubs Ādaži” /45/; Biedrība ,, Sporta klubs MX Ādaži” /12/; Biedrība ,,ĀdažiVelo” 

/35/; Biedrība ,,Garkalnes olimpiskais centrs /35/; Biedrība ,,Vienoti sportam” /25/; Biedrība 

,,BMX Ādaži” /25/; SIA ,,Promobius” /25/; Biedrība ,,Spēka pasaule” (25); kā arī 9 Ādažu BJSS  
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nodaļas (džudo /106/, volejbols /27/, peldēšana /86/, orientēšanās sports /20/, futbols /47/, grieķu-

romiešu cīņa /21/, vieglatlētika /28/, florbols /24/, basketbols /53).                                      

Interešu izglītība sportā ir organizēta Ādažu vidusskolā, kur darbojas 8 sporta izglītības 

programmas: volejbols (51 dalībnieki), vieglatlētika (44), džudo (17), sporta tūrisms un 

orientēšanās (43), šahs (46), futbols (42), aerobika (29), sporta dejas (35) 

Vissenākās tradīcijas novadā ir basketbolam un cīņu sportam, cīkstoņi sekmīgi izcīna godalgotas 

vietas gan Latvijas, gan Eiropas mērogā.  

Ādažu basketbols ir ievērojams ar to, ka komandas tiek veidotas no vienas skolas audzēkņiem.  

Panākumus Rīgas reģiona mērogā ir guvusi florbola komanda „Ādaži”.  

Ādažu tenisa centra tenisisti ir pazīstami Latvijas un Eiropas mērogā.  

Ādažu volejbolistes sekmīgi piedalās Latvijas čempionātos.  

Ādažos attīstās arī nūjošana, kabeļveikbords, motoru sports, velosports, vieglatlētika un 

makšķerēšanas sports. 

Motoru sports ir ievērojams ar to, ka sporta kluba MX Ādaži, autosporta kluba ,,JE”Sport”  

sportisti ir Latvijas, Eiropas čempionāta godalgoto vietu ieguvēji, kas piedalās gan Latvijas, gan 

Eiropas līmeņa sacensībās. 

2012.gada Ādažu vidusskolas telpās tika iekārtotas telpas šaha klubam, kā arī iegādāts 

nepieciešamais šaha inventārs. 

2.5. Tautas sports 

Tautas sports ir sports jebkuram Ādažu novada iedzīvotājam.  

Pēc 2014.gadā veiktās sabiedriskās aptaujas (753 anketas) skolu jauniešu vidū tika noteikti 

populārākie sporta veidi, kurus atbalstīs pašvaldība (12 – basketbols, futbols, volejbols, florbols, 

peldēšana, džudo, grieķu-romiešu ciņa, orientēšanās, motoru sports, velosports, vieglatlētika, 

kabeļveikbords). Sporta daļas gada budžetā tiek plānoti līdzekļi tautas sporta attīstībai (sacensību 

organizēšanai novadā – no 8 līdz 10 gadā, Ādažu komandu gatavošanos un piedalīšanos dažāda 

mēroga Republikas nozīmes sacensībās (8-10), labāko sportistu, aktīvistu apbalvošanai ,,Sporta 

laureāta pasākums”. Katru gadu, atbilstoši domes apstiprinātam budžetam, tiek sagatavots un 

apstiprināts sacensību kalendārs.  

2015.gada decembra mēnesī uz Ādažu vidusskolas stadiona skrejceļiem (400m aplis) tika 

izveidota valstī viena no lielākām slidotavām. Vidējais slidotavas apmeklējums dienā 80-100 

personas.  

Sporta daļa kopā ar sporta klubiem 2015.gadā ir sarīkojusi 7 starptautiskas, 12 republikas un 17 

novada nozīmes sacensības 10 sporta veidos. Gada notikums sportā – ,,Zumbas maratons 2015”; 

sporta diena Garkalnes ciemā; starptautiskas sacensības džudo ,,Zelta rudens”. Sarīkota novada 

sporta diena 5 sporta veidos (velo orientēšanās, pludmales volejbols, strītbols, spēka trīscīņa, 

mini futbols).  

2.6. Augstu sasniegumu sports 

Ādažu novada sportisti un komandas piedalās sacensībās Latvijā un ārpus tās dažādos sporta 

veidos uzrādot atzinīgus rezultātus /3.pielikums/                                                                    

Lai veicinātu Ādažu novada sportistu izaugsmi un motivētu sasniegt augstus rezultātus sportā, 

Ādažu novada dome ir apstiprinājusi nolikumu - ,,Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta finansiālo 
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atbalstu un naudas balvām“- 25.11.2014, Nr. 16,  kas sniedz atbalstu novada sportistiem, 

treneriem, klubiem-biedrībām. 

Augstākās sporta meistarības pilnveidošanu talantīgiem bērniem nodrošina ,,Ādažu bērnu un 

jaunatnes sporta skola”  9 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās: 

- Džudo cīņa 

- Grieķu-romiešu cīņa 

- Basketbols 

- Volejbols 

- Futbols 

- Florbols 

- Peldēšana 

- Orientēšanās 

- Vieglatlētika  

 

3. Pasākumi sporta attīstībai novadā        

3.1. Atbalstāmie sporta veidi 

Pamatojoties uz 2014.gada veiktās skolu jaunatnes, iedzīvotāju aptaujas /753/ anketas 

rezultātiem un sporta veidu tradīcijām novadā, tika noteikti sporta veidi, kuru darbību atbalstīs 

Ādažu novada dome. Tie ir :                      basketbols; 

                                                                    futbols;  

                                                                    florbols;  

                                                                    volejbols;                                                                                                

                                                                    motoru sports;                                                                                                 

                                                                    peldēšana;                                                                                                            

                                                                    džudo;                                                                                                           

                                                                    grieķu-romiešu cīņa;                                                                                                  

                                                                    orientēšanās sports;                                                                     

                                                                    kabeļveikbords;                                                           

                                                                    velosports;                                                                              

                                                                    vieglatlētika   

Atbalstāmie sporta veidi var būt pārskatīti atkarībā no to darbības rezultātiem. 

 

3.2. Sports izglītības iestādēs: 

3.2.1. Pirmsskolas izglītība 

Galvenie pasākumi: 

 Rotaļu veidā nodrošināt bērnu veselības nostiprināšanu un radīt interesi par fiziskajiem 

vingrojumiem. 

 Nodrošināt regulāras sporta nodarbības Ādažu novada sporta bāzēs obligātās izglītības 

vecuma bērniem (piecgadīgie un sešgadīgie) kvalificētu sporta pedagogu vadībā. 

 Piedāvāt koriģējošās vingrošanas nodarbības visiem pirmsskolas vecuma bērniem, 

kuriem tas ir nepieciešams. 

 Organizēt sporta dienas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās. 
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3.2.2. Vispārējā izglītība 

Galvenie pasākumi: 

 Nodrošināt regulāras sporta nodarbības obligātās izglītības vecuma bērniem Ādažu 

novada sporta bāzēs mācību laikā kvalificētu sporta pedagogu vadībā. 

 Veidot vienotu sasniegumu novērtēšanu sportā. 

 Rast iespējas skolniekiem nodarboties ar fiziskām aktivitātēm Ādažu novada teritorijā un 

izglītības iestādēs ārpus mācību laika. 

 Organizēt konkursu „Sportiskākā klase”. 

 Piedāvāt koriģējošās vingrošanas nodarbības skolēniem, kuriem tas ir nepieciešams. 

 Turpināt ikgadēju Sporta dienu organizēšanu izglītības iestādēs. 

 Veicināt velo kustību skolās, nodrošināt velosipēdu statīvu izvietošanu drošās vietās pie 

izglītības iestādēm. 

 Aicināt uz skolām izcilus sportistus. 

 Rīkot skolēnu ekskursijas uz sporta pasākumiem citās pilsētās un novados. 

3.2.3. Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skola 

Galvenie pasākumi 

 Īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus. 

 Nodrošināt talantīgajiem bērniem un jauniešiem augstākās sporta meistarības 

pilnveidošanas iespējas. 

 Komplektēt mācību – treniņu grupas, nodrošināt šo grupu darbu, sagatavot augstas klases 

sportistus Latvijas nacionālajām izlasēm.  

 Popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu. 

 Veicināt pedagogu tālākizglītību. 

 Nodrošināt audzēkņu medicīnisko uzraudzību Sporta medicīnas valsts aģentūrā un LOV. 

3.2. Interešu izglītība 

Galvenie pasākumi: 

 Saglabāt skolu sportu - nodrošināt interešu izglītības grupu audzēkņiem dalību sporta 

sacensībās. 

 Veicināt jaunu sporta interešu izglītības pulciņu izveidi mācību iestādēs. 

 Veicināt sporta klubu darbību licenzes iegūšanai interešu programmu realizēšanai. 

 

3.3. Augstu sasniegumu sports 

Galvenie pasākumi: 

 Piesaistīt augstu sasniegumu sportam atbilstošus trenerus – sporta personības. 

 Rast iespēju nodrošināt atbalstu novada augstas klases sportistiem sporta  rezultātu 

izaugsmē. 

 Sekmēt starptautisku sacensību norisi Ādažu novadā, rīkojot Latvijas un starptautiska 

mēroga sporta sacensības. 

 Sekmēt Ādažu novada sportistu pārstāvniecību Latvijas un pasaules mēroga sporta 

sacensībās. 

 Pilnveidot ikgadējo pasākumu „ Ādažu novada Sporta laureāts”. 
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3.4. Tautas sports 

Galvenie pasākumi: 

 Atbalstīt novadā esošos sporta klubus darbā ar novada iedzīvotājiem 

 Veicināt, lai sporta klubi ,,savos sporta veidos” organizē pasākumus plašākai sabiedrībai    

 Organizēt Ādažu novada ziemas un vasaras sporta dienas. 

 Sekmēt riteņbraukšanas celiņu, velo maršrutu attīstību novadā 

 Izveidot trases skriešanai, riteņbraukšanas krosam un distanču slēpošanai (Kadagā) 

 Veicināt peldēšanas vietu izveidi ciematos - iedzīvotāju populārākajās peldvietās 

(Podnieki, Garkalne) 

 Sekmēt sporta infrastruktūras attīstību (sporta laukumi) Ādažu novada ciemos.  

 Izveidot Ādažu novada sporta veterānu aktīvu. 

 Sekmēt, atbalstīt ,,novada iedzīvotājus ar kustības traucējumiem” nodarboties ar sporta 

aktivitātēm  

3.5. Sporta infrastruktūra 

Galvenie pasākumi: 

 Risināt jautājumus par vienkāršo sporta laukumu (volejbols, futbols, āra trenažieri, 

basketbols) izveidi novada ciemos. 

 Ziemas periodā sagatavot slēpošanas trasi nodarbībām Kadagā (2.5 km); vasarā – 

skriešanas, velokrosa trases; izveidot slidotavu Ādažu vidusskolas stadionā 

 Izveidot atbilstoši sacensību noteikumiem labiekārtotus sporta laukumus: 

o Kadaga  -  futbola; pludmales volejbola; āra trenažieri (2016.g.) 

o Upmalās –  futbola; pludmales volejbola; āra trenažieri (2017.g.) 

o Ādažu centrs – BMX trase, skeitparks  (2016-2020.g.) 

 Atjaunot Ādažu stadiona sporta kompleksu: 

        Uzklāt sintētisko segumu āra basketbola laukumam - būs iespēja treniņprocesā 

vienlaicīgi nodarboties lielākam skaitam dalībnieku, organizēt republikas mēroga 

sacensības ar lielāku komandu skaitu. Tiks pagarinātas iespējas (pavasaris-rudens) 

ĀBJSS audzēkņu treniņprocesa, vidusskolas skolēnu sporta stundu organizēšanai svaigā 

gaisā. 

        Izveidot vieglatlētikas sektorus stadionā (tāllēkšanas, augstlēkšanas, lodes grūšanas, 

diska, šķēpa mešanas atbilstoši IAAF normām) - būs iespējams dažādot sporta stundu 

nodarbību saturu. Pilnveidot sportistu sagatavotību dažādās vieglatlētikas disciplīnās. 

Rīkot Republikas mēroga sacensības.  

        Uzklāt sintētisko segumu stadiona skrejceļiem - izslēgs sportistu kāju traumatismu, 

varēs organizēt skolu, novada, republikas nozīmes sacensības  - 6 skrejceļi pa apli, 8 pa 

taisni. 

         Palīgtelpu izveidošana (tribīnes ar 300-400 sēdvietām; 2 ģērbtuves ar dušām un 

WC; noliktava sporta inventāram; trenažieru zāle; sporta inventāra nomas punkta telpa; 

velo darbnīca; tiesnešu, treneru telpa; administratora telpa; 2-3 vieglatlētikas skrejceļi) - 

būs iespēja atslogot Ādažu sporta centra ģērbtuves; novietot noliktavā sporta inventāru, 

kas nepieciešams nodarbību organizēšanā; atbilstoši noteikumiem organizēt futbola 

spēles, turnīrus; veikt atlētiskās nodarbības trenažieru zālē; iznomāt sporta inventāru; 

remontēt velosipēdus. Rīkot dažāda rakstura novada pasākumus stadionā. Skolēni, sporta 

skolas audzēkņi ziemas periodā varēs organizēt nodarbības atlētiskā zālē, kā arī uz 

izveidotiem skrejceļiem. 

         Uzstādīt sacensību rezultātu, komandu nosaukumu tablo – nodrošinās informāciju 

par notiekošo stadionā. Fiksēs sacensību rezultātus, komandu nosaukumus. Atbilstoši 
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sacensību rīkošanas noteikumiem būs iespējams rīkot novada, republikas nozīmes 

sacensības. 

         Uzstādīt stadionā 3 karogu mastus. 

         Izveidot sintētiskā seguma futbola treniņ laukumu (20x40m) - vidusskolas skolēni, 

ĀBJSS audzēkņi varēs organizēt mācību-treniņu procesu visu gadu. Atslogos dabīgā 

zālāja futbola laukuma noslodzi. 

         Izveidot mākslīgā ledus hokeja laukumu ar bortiem (20x40m), divas ģērbtuves un 

tehnisko telpu – nodrošinās vidusskolas skolēnu,  ĀBJSS audzēkņu nodarbības ziemas 

periodā organizējot slidošanas, hokeja spēles nodarbības. Slidotava darbosies no 

decembra līdz aprīļa mēnešiem.  

         Pie āra sporta laukumiem izvietot saliekamās tribīnes (40-50 vietas)  - nodrošinās 

sportistiem, skatītājiem iespēju vērot sacensību norisi, treniņprocesa laikā- nolikt 

nevajadzīgos priekšmetus (apģērbs, sporta inventārs). 

         Izveidot auto transporta stāvvietu 30-40 mašīnām – esošā autostāvvieta nenodrošina 

transporta novietošanu pie ĀSC, it sevišķi dienu vakaros, kritiski tas ir sacensību dienās – 

sestdienās, svētdienās. Izveidotā autostāvvieta nodrošinās ĀSC, stadiona, atklāto sporta 

laukumu apmeklētāju iespēju transporta novietošanā (normatīvi – uz 13 apmeklētājiem 1 

auto stāvvietas vieta). Nodrošinās satiksmes drošību pie ĀSC. 

3.6. Sporta dzīves organizācija 

Galvenie pasākumi: 

 Pilnveidot sporta pakalpojumu sniegšanas iespējas (pakalpojumu izmaksas, pakalpojumu 

informācija masu saziņas līdzekļos)  

 Rīkot treneriem regulāras tikšanās par aktuālu sporta jautājumu risināšanu novadā 

(vienreiz ceturksnī) 

 Piesaistīt vietējo uzņēmēju interesi sporta pasākumu organizēšanā. 

 Realizēt projektus, kas saistoši sporta infrastruktūras attīstībai novadā (1.,2.pielikums) 

 Pilnveidot gada sporta pasākumu plānus. 

4. Finanšu mehānisms 
Galvenais finanšu resurss sporta nozarei Ādažu novadā ir Ādažu novada domes budžets. Valsts 

finansējums attiecas uz mērķdotācijām sporta skolotāju, treneru darba samaksai Ādažu novada 

izglītības iestādēm. Sabiedriskā sektora ieguldījumi sporta nozarē galvenokārt saistās ar sporta 

pasākumu un citu aktivitāšu organizēšanu vai atbalstīšanu. 

Ādažu novada domes budžetā ir sadaļas, kas paredzētas tieši sporta nozarei, vai iekļauj arī sporta 

nozari: 

1. Sporta daļa. (Ādažu sporta centra; āra sporta laukumu uzturēšana; darbinieku atalgojums). 

2. Sporta pasākumi. 

3. Sporta infrastruktūra. 

4. Ādažu bērnu jaunatnes sporta skola + Valsts mērķdotācijas . 

5. Ādažu novada izglītības iestādes. 

Finansējuma atbalsta kopsummu nosaka apstiprinot pašvaldības kārtējā gada budžetu. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 Galvenie pasākumi: 

 

 Sekmēt Eiropas fondu piesaisti sporta infrastruktūras attīstībai, sporta inventāra iegādei 

izglītības iestādēs, sporta biedrībās.  

     

5. Sporta attīstības stratēģijas vadības un izvērtēšanas sistēma 

Ādažu novada Sporta daļas vadītājs vadoties pēc apstiprinātās novada sporta stratēģijas un tās 

realizācijas Rīcības, Investīciju plāniem iesniedz priekšlikumus par plānotajām aktivitātēm 

Ādažu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejai (tālāk Komiteja). 

Komiteja lemj par veicamās aktivitātes aktualitāti, virzot to tālāk apstiprināšanai Ādažu novada 

Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejai. Pozitīva risinājuma gadījumā plānotās 

aktivitātes tiek iekļautas Ādažu novada domes budžetā. 

Uzraudzības sistēmas uzdevums ir nodrošināt sekmīgu Ādažu novada Sporta un aktīvās atpūtas 

attīstības stratēģijas īstenošanu, kontroli un analīzi. Par uzraudzību, novērtēšanu un pārskatīšanu 

atbildīga ir Ādažu novada domes Sporta daļa 

Stratēģijas izpilde tiek vērtēta pēc noteiktiem indikatoriem prioritāšu un mērķu īstenošanā, par 

pamatu ņemot fiksētos rezultātus 2015.gadā. 

Sporta attīstības stratēģijas Rīcības, Investīciju plāniem ir rekomendējošs raksturs pašvaldības 

budžeta līdzekļu pieprasījumam katra nākamā gada budžeta izstrādes gaitā. 

INDIKATORI: 

- sporta un aktīvās atpūtas objektu izveidošana, materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums. 

- sporta skolas audzēkņu sagatavošana valsts izlasēm novada domes atbalstītajos sporta 

veidos. 

- sporta klubos iesaistīto bērnu un jauniešu skaita palielināšanās. 

- vietēja mēroga sporta pasākumu un to dalībnieku skaita palielināšanās. 

- biedrību, klubu organizēto novada sporta pasākumu pieaugums. 

            

 

 

 

 

 

 



13 
 

1.pielikums  

 

SPORTA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS RĪCĪBAS PLĀNS (2016-2022) 

 

Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes termiņš 

vai periods 

Finanšu resursi vai 

avoti  
Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

U3.1.1: Nodrošināt 

pašvaldības nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanu 

3.1.1.7. Ūdensrožu parka attīstības projekta 

izstrāde 

Sporta daļa, 

AID, SID 

2015.-2018. Pašvaldības 

finansējums 

Izstrādāts projekts Ūdensrožu parka 

attīstībai. 

 3.1.1.8. Aktivitātes Ūdensrožu parka 

attīstībai 

SID 2015.- Pašvaldības 

finansējums 

Īstenotas aktivitātes Ūdensrožu parka 

attīstībai. 

U3.1.5: Attīstīt rotaļu, sporta 

un atpūtas laukumus 

3.1.5.5. Darba grupas noorganizēšana 

koncepcijas izstrādei jauniešu aktīvās 

atpūtas parka ierīkošanai Ādažos 

AID, Būvvalde, 

Sporta daļa 

2016.-2017. Pašvaldības 

finansējums 

Noorganizētas darba grupas sanāksmes 

koncepcijas izstrādei jauniešu aktīvās 

atpūtas parka ierīkošanai Ādažos. 

 3.1.5.6. Koncepcijas izstrāde jauniešu 

aktīvās atpūtas parka ierīkošanai Ādažos 

AID, Būvvalde, 

Sporta daļa 

2016.-2017. Pašvaldības 

finansējums 

Izstrādāta koncepcija jauniešu aktīvās 

atpūtas parka ierīkošanai Ādažos. 

U6.2.4: Nodrošināt atpūtai 

un aktīvai atpūtai 

nepieciešamo 

materiāltehnisko bāzi 

6.2.4.1. Noteikt atpūtai un aktīvai atpūtai 

nepieciešamo materiāltehnisko bāzi 

Kultūras centrs, 

Sporta daļa 

Regulāri  Pašvaldības 

finansējums 

Noteikts, kādi materiāltehniskie līdzekļi 

nepieciešami atpūtai un aktīvai atpūtai. 

 6.2.4.2. Iegādāties atpūtai un aktīvai atpūtai 

nepieciešamo materiāltehnisko bāzi 

Kultūras centrs, 

Sporta daļa 

2016.-2022. Pašvaldības 

finansējums 

Citi finansējuma avoti 

Iegādāti atpūtai un aktīvai atpūtai 

nepieciešamie materiāltehniskie 

līdzekļi. 

U6.2.5: Izveidot un 

popularizēt tūrisma iespējas 

Ādažu novadā 

6.2.5.1. Noteikt sporta, izglītības, kultūras 

un citu brīvā laika pavadīšanas iespējas, 

kas pieejamas Ādažu novadā 

SAD, Kultūras 

centrs, Sporta 

daļa, Izglītības 

iestādes 

2016.-2017. Pašvaldības 

finansējums 

Noteiktas sporta, izglītības, kultūras un 

citu brīvā laika pavadīšanas iespējas, 

kas pieejamas Ādažu novadā. 

U9.1.6: Nodrošināt 

iekļaujošas izglītības 

principu, kas paredz vienādu 

iespēju neatkarīgi no 

izglītojamo vajadzībām un 

spējām, mantiskā sociālā 

stāvokļa 

9.1.6.3. Atbalsta personāla nodrošināšana 

pašvaldības izglītības iestādēs 

ĀVS, ĀPII, 

KPII, ĀMMS, 

ĀBJSS 

2016.-2022. Pašvaldības 

finansējums 

Izglītības iestādēs ir pieejams 

kvalificēts atbalsta personāls bērnu 

attīstības nodrošināšanai. 

U9.2.2: Pilnveidot interešu 9.2.2.2. Noteikt interešu un profesionālās ĀMMS, ĀBJSS Regulāri  Pašvaldības Noteikts, kādi materiāltehniskie līdzekļi 
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes termiņš 

vai periods 

Finanšu resursi vai 

avoti  
Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

un profesionālās ievirzes 

izglītības pakalpojumus 

ievirzes izglītībai nepieciešamo 

materiāltehnisko bāzi 

finansējums nepieciešami interešu izglītībai. 

U10.1.1: Attīstīt esošo sporta 

infrastruktūru 

10.1.1.1. Ādažu vidusskolas stadiona 

atjaunošana 

Sporta daļa 2016.-2022. Pašvaldības 

finansējums 

Veikta Ādažu vidusskolas stadiona 

atjaunošana (uzklāts mākslīgais 

skrejceļu segums, izveidoti 

vieglatlētikas sektori - (tāllēkšanas, 

augstlēkšanas, lodes, diska, šķēpa), 

uzbūvētas tribīnes ar jumtu, ar 

ģērbtuvēm un autostāvvietu – 30-40 

automašīnām). 

 10.1.1.2. Attīstīt esošo sporta infrastruktūru 

ārpus Ādažu ciema 

Sporta daļa 2016.-2022. Pašvaldības 

finansējums 

Labiekārtoti sporta un atpūtas laukumi 

ārpus Ādažu ciema teritorijas ( Kadaga 

-2016.g.), Upmalas (2017.g.) 

U10.1.2: Atbalstīt jauniem 

sporta veidiem nepieciešamo 

infrastruktūru 

10.1.2.1. BMX trases izveide Sporta daļa 2016.-2020. Pašvaldības 

finansējums 

Citi finansējuma avoti 

Izveidota BMX trase. 

 10.1.2.2. Skeitparka laukuma izveide Sporta daļa 2016.-2020. Pašvaldības 

finansējums 

Citi finansējuma avoti 

Izveidots skeitparka laukums. 

 10.1.2.3. Citiem jauniem sporta veidiem 

nepieciešamās infrastruktūras attīstība 

Sporta daļa 2016.-2022. Pašvaldības 

finansējums 

Citi finansējuma avoti 

Izveidoti jauni sporta laukumi. Uzsākti 

jauni sporta veidi. 

U10.1.3: Uzlabot sportam 

nepieciešamo 

materiāltehnisko bāzi 

10.1.3.1. Sportam nepieciešamo 

materiāltehnisko līdzekļu noteikšana 

Sporta daļa Regulāri  Pašvaldības 

finansējums 

Noteikti sportam nepieciešamie 

materiāltehniskie līdzekļi. 

 10.1.3.2. Sportam nepieciešamo 

materiāltehnisko līdzekļu iegāde 

Sporta daļa 2016.-2022. Pašvaldības 

finansējums 

Iegādāti sportam nepieciešamie 

materiāltehniskie līdzekļi. 

 10.1.3.3. Sporta bāzes īre futbola un 

florbola treniņiem 

ĀBJSS 2016.-2022. Pašvaldības 

finansējums 

Sporta skola spēs nodrošināt 

nepieciešamos treniņu laikus, lai 

izpildītu IZM noteikumus Nr. 1036. 

U10.1.4: Atbalstīt sporta 

aktivitātes 

10.1.4.1. Sporta aktivitāšu attīstība 

poligona teritorijā 

Sporta daļa 2017.-2022. Citi finansējuma avoti Veiktas aktivitātes sporta aktivitāšu 

attīstībai poligona teritorijā (jāveido 

kvadraciklu,motokrosa,skriešanas,slēpo
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Uzdevumi (U)* Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes termiņš 

vai periods 

Finanšu resursi vai 

avoti  
Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

šanas trases; u.c.). 

 10.1.4.2. Atbalsts starptautiska mēroga 

sacensībām, treniņiem 

Sporta daļa 2016.-2022. Pašvaldības 

finansējums 

Citi finansējuma avoti 

Atbalstītas starptautiska mēroga 

sacensības, treniņi. Ādažu novads tiek 

popularizēts un reklamēts; sportistu 

sporta rezultātu izaugsmes iespējas. 

 10.1.4.3. Ādaži kā centra dažādiem sporta 

veidiem popularizēšanā. 

Sporta daļa 20167.-2022. Pašvaldības 

finansējums 

Citi finansējuma avoti 

Ādažos attīstās dažādi sporta veidi 

(kabeļveikbords, teniss, basketbols 

u.c.). 

 10.1.4.4. Atbalsts bērnu vasaras nometņu 

organizēšanai 

Sporta daļa 2015.-2022. Pašvaldības 

finansējums 

Citi finansējuma avoti 

Izveidota infrastruktūra bērnu vasaras 

nometņu organizēšanai. 

 10.1.4.5. Atbalsts sporta skolas vasaras 

nometņu organizēšanai 

ĀBJSS 20167.-2022. Pašvaldības 

finansējums 

Sporta skolas audzēkņiem iespējas 

vasarā pilnveidot sportiskās aktivitātes 

tuvu savai dzīves vietai. 

 10.1.4.6. Sporta skolas bērnu dalība 

vasaras sporta nometnēs 

ĀBJSS 2016.-2022. Pašvaldības 

finansējums 

Sporta skolas audzēkņiem iespējas 

vasarā pilnveidot speciālo fizisko 

sagatavotību, satikties ar citu sporta 

klubu sportistiem. 
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2.pielikums  

 

SPORTA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS INVESTĪCIJU PLĀNS (2016-2022) 

 

Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansējuma 

avoti  

1.  10.1.1.2.1. Attīstīt esošo 

sporta infrastruktūru ārpus 

Ādažu ciema (Sporta 

laukuma izveide Kadagas 

ciemā) 

VTP10 25 000 100    2016. Kadagas ciema centrā 

izveidots sporta 

laukums. 

Sporta daļa 

2.  10.1.2.1. BMX trases 

izveide 

VTP10  x   x 2016.-

2020. 

Izveidota BMX trase. Sporta daļa 

3.  10.1.2.2. Skeitparka 

laukuma izveide 

VTP10  x   x 2016.-

2020. 

Izveidots skeitparka 

laukums. 

Sporta daļa 

4.  10.1.1.2.2. Attīstīt esošo 

sporta infrastruktūru ārpus 

Ādažu ciema (Sporta 

laukuma ierīkošana 

Upmalās) 

VTP10 7 200 100    2017. Kadagas ciema Upmalās 

izveidots sporta 

laukums. 

Sporta daļa 

5.  3.1.1.7. Ūdensrožu parka 

attīstības projekta izstrāde 

VTP3  100    2015.-

2018. 

Izstrādāts projekts 

Ūdensrožu parka 

attīstībai. 

Sporta daļa, 

AID, SID 

6.  10.1.1.1.1. Ādažu 

vidusskolas stadiona 

atjaunošana (Sintētiskā 

seguma uzklāšana 

skrejceļiem;  

VTP10 428200 100    2016.-2020 Skrejceļiem uzklāts 

sintētiskais segums, 

izveidoti vieglatlētikas 

sektori ( tāllēkšanas, 

augstlēkšanas, lodes, 

diska, šķēpa)) 

Sporta daļa 

7.  10.1.1.1.5. Ādažu 

vidusskolas stadiona 

atjaunošana (Autostāvvietas 

izveide) 

VTP10 80 000 100    2016.-2020 Izveidota autostāvvieta 

(30-40 automašīnām) 

Sporta daļa 
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Nr.p.k. 
Projekta nosaukums 

(aktivitāte) 
Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Finanšu resursi vai avoti, % 

Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 

projekta 

īstenošanu 

(sadarbības 

partneri) 

pašvaldības 

finansējums 

ES fondu 

finansējums 

privātais 

finansējums 

citi 

finansējuma 

avoti  

8.  10.1.1.1.6. Ādažu 

vidusskolas stadiona 

atjaunošana (Karogu mastu 

uzstādīšana (3 gb)) 

VTP10 1 000 100    2016.-2019 Uzstādīti 3 karogu 

masti. 

Sporta daļa 

9.  10.1.1.1.7. Ādažu 

vidusskolas stadiona 

atjaunošana (Stadiona tablo 

uzstādīšana) 

VTP10 8 000 100    2016.-2019 Uzstādīts stadiona tablo. Sporta daļa 

10.  10.1.1.1.3. Ādažu 

vidusskolas stadiona 

atjaunošana (Mākslīgā 

seguma futbola treniņ 

laukuma izveide) 

VTP10 65 000 100    2017.-2020 Izveidots mākslīgā 

seguma futbola treniņu 

laukums (20x40m). 

Sporta daļa 

11.  10.1.1.1.4. Ādažu 

vidusskolas stadiona 

atjaunošana (Mākslīgā ledus 

hokeja laukuma ar bortiem 

izveide) 

VTP10 80 000 100   x 2017.-2020 Izveidots mākslīgais 

ledus hokeja laukums ar 

bortiem (20x40m.). 

Sporta daļa 

12.  10.1.1.1.2. Ādažu 

vidusskolas stadiona 

atjaunošana (Tribīņu, 

palīgtelpu izveide) 

VTP10 560 000 100    2018.-2019 Izveidotas tribīnes un 

palīgtelpas. 

Sporta daļa 

13.  10.1.1.1.8. Ādažu 

vidusskolas stadiona 

atjaunošana (Vieglatlētikas 

manēžas izveide) 

VTP10  100    2020.-

2022. 

Izveidota vieglatlētikas 

manēža. 

Sporta daļa 

14.  10.1.2.3. Citiem jauniem 

sporta veidiem 

nepieciešamās 

infrastruktūras attīstība 

VTP10  x   x 2016.-

2022. 

Izveidoti jauni sporta 

laukumi. Uzsākti jauni 

sporta veidi. 

Sporta daļa 
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3.pielikums 

 

AUGSTU SASNIEGUMU SPORTA REZULTĀTI (2015.GADS) 

 

Sporta veidi Latvijas Republikas čempionāti Eiropas, pasaules čempionāti; starptautiskie turnīri 

   
 DŽUDO 

 

 

1.vieta -  A.Rižovs, E.M.Jevstigņejeva, V.Alksne, D.Krope, R.Rūsiņš 

2.vieta - H.Ērenpreisa, A.A.Bērziņa, M.Markāns, U.Nartišs, A.Nazarova 

3.vieta - J.Štrauss, D.Smildziņa, K.Gailītis, K.Leitone, A.Nika, R.Taube, 

S.Nazarova, T.Vlasova 

 

 

 SAMBO  2.vieta - EČ /seniori/ M.Lūkins,  

2.vieta  - EČ /U-16/ A.Rižovs 

GRIEĶU-ROMIEŠU CĪŅA 1.vieta  -  A.Koršunovs 

2.vieta  -  R.Govčis, V.Kuklins, S.Policāns, A.Mihailovs 

3.vieta  -  P.Žuravļovs, R.Protasovs, K.Piskorskis, R.Žerdeckis, 

D.Pocilujko. 

2.vieta  - PČ /seniori/ A.Mihailovs 

2.vieta  - PK /josta/ A.Mihailovs 

ORIENTĒŠANĀS 1.vieta  -  L.Leiboma,  U.Upītis;            /veterāni – V.Kukk, R.Kukka 

2.vieta  -  G.Māliņš 

1.vieta  -  PČ /veterāni/ - V.Kukk, R.Kukka 

1.vieta  -  EČ /veterāni/  -  V.Kukk, R.Kukka 

6.vieta  -  PČ /jaunieši/ - U.Upītis 

15.vieta  -  PČ /juniori/  - L.Leiboma 

BASKETBOLS  /ĀBJSS/ 2.vieta  -  /U-12/ - BBBL 

3.vieta  -  /U-12/  - LJBL 

1.vieta – Starptautisks turnīrs ,,Summer Cup 2015”-Valmiera 

1.vieta – Starptautisks turnīrs ,,Nations Cup 2015” - Polija 

FLORBOLS  /ĀBJSS/  3.vieta  -  Tallink Floorball Cup 2015 

VOLEJBOLS /ĀBJSS/ 4.vieta  -  LR jaunatnes olimpiāde  

AUTO SPORTS 1.vieta /drifts/ - I.Jēkabsons 1.vieta  - Ziemeļeiropas čempionāts /drifts/ – I.Jēkabsons 

2.vieta  -  EČ /drifts/ -  J.Eglīte 

BMX 4.vieta  -  E.Tūters 1.vieta  - Igaunijas atklātais čempionāts /B 13-14/ - Agris Možeiko 

1.vieta  -  Igaunijas atklātais čempionāts /B 15-16/ - Artis Možeiko  

KABEĻVEIKBORDS 2.vieta  -  Katrina Podoļska 

3.vieta  -  Daniels Svipsts 

 

KALNU SLĒPOŠANA 2.vieta – LK /U-14/ H.Ērenpreisa 1.vieta  -  ,,Baltic Cup 2015 /U-14/ “ - L.Bērziņa 

MOTOSPORTS 1.vieta  - /veterāni/ L.Kozlovskis 2.vieta – Nāciju kauss /kvadri/ -  K.Bole 

5.vieta  -  PČ /veterāni/ -  L.Kozlovskis 

1.vieta – Baltijas atklātais čempionāts /kvadri/ M.Dišlere 

1.vieta – Lietuvas atklātais čempionāts /kvadri/ M.Dišlere 

RITEŅBRAUKŠANA 2.vieta - /seniori/  N.Zviedrs  



19 
 

TENISS 1.vieta - /seniori-dubultspēle/ A.Krūmiņliepa, A.Tabors 

3.vieta - /seniori/ A.Krūmiņliepa 

 

AIRĒŠANA 2.vieta - /veterāni/ A.Veinbergs  

 

 

 EČ  -  Eiropas čempionāts 

 PČ  -  Pasaules čempionāts 

 PK  -  Pasaules kauss 

 BBBL  - Bērnu Baltijas basketbola līga 

 LJBL  - Latvijas jaunatnes basketbola līga



 
 

 


