Esi labs sportā trīs valstīs
Be good at sport
Prioritāte 3

Cilvēku savstarpējās sadarbības veicināšana

Pasākums 3.2

Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālās
aprūpes un veselības aprūpes jomās

Īss projekta apraksts
Gan Valkas pilsētā un gan Valgas pašvaldībā, kā arī Novodevjatkinas pašvaldībā ir aktīvas
sporta komandas, augstas klases treneri, futbola laukumi stadionos un sporta zālēs.
Pašvaldības uztur sporta centrus, maksā algas sporta skolotājiem un treneriem, taču ar
ierobežotā budžeta iespējām nav pietiekami, lai nodrošinātu komandas ar labu sporta
inventāru, formām un noorganizētu starptautiskas sporta sacensības.
Komandas sporta veids florbols ir iekarojis savu popularitāti Latvijā un Igaunijā pēdējos
gados, līdz ar to arī Valgā un Valkā, un tikšanās laikā starp Valgas, Valkas un Novodevjatkino
sporta speciālistiem, Krievijas kolēģiem radās interese par šo spēli. Projekta iecere ir
iepazīstināt Krievijas sporta komandas ar florbola spēli un projekta beigās noorganizēt
sacensības.
Projekta ietvaros būs nepieciešams iegādāties sertificētu florbola ekipējumu laukumam,
ekipējums spēlētājiem, bumbas un formas volejbola un futbola komandām. Lielākais
ieguvums no šī projekta būs sporta komandām no trīs valstīm, kuras iegūs jaunus kontaktus
komandas un personīgā līmenī. Krievijas partneri iepazīs un praktizēs jaunu sporta veidu –
florbolu un viss projekta laikā iegādātais būs nepieciešams, lai organizētu starptautiskas
sacensības arī nākotnē.

Vispārējais uzdevums
Veicināt sadarbību sporta jomā starp Valgas (Igaunija), Valkas (Latvija) un Novodevjatkino
(Krievija) pašvaldībām volejbola, futbola un florbola komandām.

Specifiskais uzdevums
Organizēt starptautiskās sporta sacensības volejbolā, florbolā un futbolā Valgā, Valkā un
Novodevjatkino;
Uzlabot futbola, volejbola un florbola resursu bāzi ar nepieciešamo sporta ekipējumu un
formām;
Organizēt florbola treniņus Novodevjetkino, iesaistot ekspertus no Latvijas un Igaunijas;
Labās prakses iegūšana un izplatīšana (uzsākšanas un noslēguma konferences, brošūras,
preses relīzes laikrakstos un interneta mājas lapās.

Atbalsta saņēmējs
Valgas pilsētas dome (Igaunija)

Partneri
Valka novada dome (Latvija)
Pašvaldība “Novoedevyatkinskoe selskoe poselenie” (Krievija)

Sagaidāmie rezultāti





Sporta komandu resursu bāzes uzlabošana:
o 2 florbola halles (sertificētas, 40 m x 20 m), kas izpilda starptautiskos
normatīvus sacensību organizēšanai Latvijā un Krievijā
o Komandas nodrošinātas sporta formām - 17 RUS, 15 EST, 15 LAT florbola
formas un 3 vārtsargu ekipējumi;
o Ar 75 florbola formām un apaviem nodrošinātas komandas no Igaunijas, Latvijas
un Krievijas;
o 45 volejbola formas Latvijas, Krievijas un Igaunijas komandām;
o Sporta ekipējums nogādāts visām iesaistītajām sporta komandām (florbola,
volejbola un futbola bumbas, florbola nūjas)
Noorganizētas 6 starptautiskas sacensības volejbolā, futbolā un florbolā:
o 2 sacensības volejbolā Igaunijā un Krievijā, 2 sacensības florbolā Latvijā un
Krievijā, 2 sacensības futbolā Igaunijā-Latvijā un Krievijā.
Publicētas brošūras 4 valodās (200 latviski, 200 igauniski, 200 krieviski, 600 angliski),
kurās publicēta informācija par aktīvā dzīvesveida popularizēšanu, sporta aktivitātēm
partneru pašvaldībās un projekta rezultātiem.

Labuma guvēji
Volejbola, florbola un futbola komandas no Valgas, Valkas un Novojedevjatkino, kur tiks
ieviestas projekta aktivitātes.

Ilgums
18 mēneši

Budžets
Kopējais budžets: 220 000, 00 EUR
Programmas līdzfinansējums: 198 000, 00 EUR (90%)
Projekta līdzfinansējums: 22 000, 00 EUR (10%)

Kontaktpersona
Marika Post:

marika.post@valgalv.ee tālr.

+372 51 09 190

