
 

 

Pārrobežu vieglatlētika 
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Prioritāte 3  Cilvēku savstarpējās sadarbības veicināšana 

Pasākums 3.2      Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālās 

aprūpes un veselības aprūpes jomās 

 

                   

 
 
 
 

 



 
Īss projekta apraksts 
Sporta attīstība ir noteikta par vienu no prioritātēm abu projektu partneru pilsētu attīstības 

plānos. Viens no sporta attīstības nosacījumiem nav tikai aprīkojums un sporta ēkas, bet arī 

veselīgu starptautisku sacensību popularizēšana, kas jaunajiem atlētiem ļauj attīstīt sporta 

sasniegumus. 

Ir labi zināms, ka vieglatlētika ir katra sporta pamats, un Smiltenes problēma ir tieši šajā 

jomā, jo pilsētā nav piemērota stadiona ar skriešanas celiņiem, kas ir nozīmīgi jaunajiem 

vieglatlētiem. Sporta jomā trūkst arī starptautiskās sadarbības, jo jaunajiem vieglatlētiem nav 

atbilstošu apstākļu to veicināšanai. Dalība starptautiskās sacensībās ir problemātiska, jo 

sportistiem nav vienāds sagatavotības līmenis un iespējas, tāpēc ir būtiski meklēt sadarbību 

pašvaldībās ar līdzīgu situāciju, un šādas sadarbības iespējas var atrast kaimiņvalstīs. 

Pohrovā saskaras ar ļoti līdzīgām problēmām; skriešanas celiņu rekonstrukcija ir ļoti 

nepieciešama, bet patlaban tās pilnīgai renovācijai, kā arī sporta kompleksa renovācijai, lai 

uzņemtu starptautiskas sacensības, pietrūkst līdzekļu. 

Projekts veicinās pārrobežu sadarbību sporta attīstības jomā, nosakot bērnus un jauniešus kā 

galveno mērķa grupu. Sadarbība paaugstinās vieglatlētu, treneru un  atbalstošā personāla 

līmeni vieglatlētikas disciplīnās, mācoties un izmantojot citu valstu pieredzi, tādējādi uzlabojot 

sasniegumus konkrētās sporta disciplīnās, kā arī popularizējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. 

Projekta mērķis ir sekmēt ilgtermiņa sadarbību starp vietējām pašvaldību sporta skolām no 

Smiltenes un Pohrovas, izmantojot abu valstu pieredzi un resursus. 

 

Vispārējais uzdevums 

Veicināt bērnus un jauniešus piedalīties sporta aktivitātēs, it īpaši vieglatlētikā, izmantojot 

pārrobežu sadarbību starp Latviju un Krieviju kā veselīga sporta sacensību atbalstītāju, 

tādējādi veicinot aktīvā dzīvesveida izplatību bērnu un jauniešu vidū. 

 
Specifiskais uzdevums  

 Ieguldīt Smiltenes un Pohrovas sporta kompleksu attīstībā, lai nodrošinātu ilgstošas 

iespējas bērniem un jauniešiem trenēties vieglatlētikas jomā 

 Uzlabotu bērnu un jauniešu iespējas piedalīties un parādīt savas spējas starptautiskās 

vieglatlētikas sacensībās Krievijā un Latvijā 

 Paaugstināt sporta treneru un vieglatlētu kompetenci vieglatlētikas jomā, izmantojot 

ārvalstu ekspertu grupas, dodot iespēju vietējiem sportistiem un treneriem piedalīties 

ekspertu apmācībās un demonstrēšanā mājas sporta laukumos. 

 Veidot un tālāk attīstīt starptautisko bērnu un jauniešu sadarbību vienā no 

vispopulārākajiem sporta veidiem – vieglatlētiku, vienlaikus iepazīties ar partnervalstu 

sporta un kultūras tradīcijām un lauzt valodas barjeras ietekmi. 

 
Atbalsta saņēmējs  
Smiltenes novada dome (Latvija) 

 

Partneri 
Pohrovas apriņka administrācija (Krievija) 

 

 

 



 
Sagaidāmie rezultāti  
 

 Tehniskās kapacitātes uzlabošana 

o Rekonstruēts vieglatlētikas sektors Smiltenes stadionā (8 skriešanas celiņi taisnai 

skriešanai un 4 skriešanas celiņi apļa skriešanai) 

o Vieglatlētikas sektora pārklājums Pohrovā (6 skriešanas celiņi taisnai skriešanai 

un 4 skriešanas celiņi apļa skriešanai) 

 Pārrobežu sadarbības sporta pasākumu tīkls 

o 2 starptautiskas vieglatlētikas sacensības Smiltenē un Pohrovā, katra no tām 

divas dienas (120 bērniem un jauniešiem no Pohrovas un Smiltenes un līdz 200 
atbalsta personāla) 

o 2 praktiski apmaiņas treniņi, katri no tiem vienu dienu (10 Pohrovas sporta 
eksperti apmeklēs Smilteni un 10 Smiltenes sporta eksperti apmeklēs Pohrovu), 

iekļaujot teorētisko iepazīšanos ar sporta sistēmu partnervalstī un praktiskās 
demonstrācijas – treniņi, kurus vadīs ielūgtie viesi – treneri un vieglatlēti 60 
bērniem un jauniešiem no katras uzņemošās pašvaldības. 

 
Labuma guvēji  

 Vairāk kā 700 bērnu un jauniešu no partneru pašvaldībām 

 Profesionālie sportisti 
 Projekta teritorijas iedzīvotāji 

 

Ilgums  
18 mēneši 
 

Budžets  
Kopējais budžets: 220 000,00 EUR 

Programmas līdzfinansējums: 188 100, 00 EUR (85,5%)                                                                                   
Projekta līdzfinansējums: 31 900,00 EUR (14.5%) 

 
Kontaktpersona 
Guntars Markss                       sportacentrs@hotmail.com                     +371 26460704 


