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1. Pamatinformācija
1.1 Informācija par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūru.
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra ir pašvaldības iestāde, kura darbojas saskaņā
ar Publisko aģentūru likumu, citiem likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, aģentūras
nolikumu, kā arī Ķekavas novada Domes lēmumiem.

1.1.1 Aģentūras mērķis.
Aģentūra izveidota ar mērķi apsaimniekot pašvaldības sporta infrastruktūru un sniegt
pakalpojumus sporta aktivitāšu nodrošināšanai, lai saglabātu noteiktu patstāvību budžeta līdzekļu
izlietošanā un rīcībā ar vadlīnijām nodoto mantu, kārtot vienotu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši
likumam „Par grāmatvedību” prasībām.

1.1.2 Aģentūras uzdevums, funkcijas, tiesības.
Aģentūras uzdevums ir veikt pašvaldības kompetencē esošās funkcijas sporta jomā,
sniedzot fiziskām un juridiskām personām publiskos pakalpojumus.
Atbilstoši uzdevumam Aģentūra veic šādas funkcijas:
•

attīsta procesus, kas veicina veselīgu dzīvesveidu Ķekavas novadā;

•

nodrošina sporta infrastruktūras publisku pieejamību novada iedzīvotājiem;

•

nodrošina pašvaldības organizēto sporta pasākumu īstenošanu;

•

organizē sporta pasākumus;

•

apsaimnieko aģentūras valdījumā nodoto īpašumu;

•

veicina sporta attīstību Ķekavas novadā, piešķirot finansējumu pašvaldības budžeta
dotācijas ietvaros fiziskām un juridiskām personām.

Lai izpildītu noteiktās funkcijas Aģentūrai ir tiesības:
•

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un
pašvaldības institūcijām, fiziskām un juridiskām personām Aģentūras funkciju izpildei
nepieciešamo informāciju.

•

iekasēt maksu par Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši apstiprinātam
publisko maksu pakalpojumu sarakstam un to izcenojumiem, iegūtos līdzekļus
izmantot Aģentūras struktūrvienību darbības attīstībai, krājumu papildināšanai,
darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai:

•

atbilstoši Civillikumam rīkoties ar Aģentūras valdījumā esošo pašvaldības mantu;
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•

slēgt civiltiesiskus darījumus aģentūras darbības nodrošināšanai;

•

veikt sporta pasākumu popularizēšanu;

•

atbilstoši kompetencei sadarboties ar valstu un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām
organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī ar ārvalstu institūcijām;

•

organizēt un vadīt sanāksmes, seminārus un citus pasākumus, lai risinātu jautājumus,
kas saistīti ar sportu;

•

saņemt valsts budžeta līdzekļus sportam nozīmīgu projektu un programmu īstenošanai.

1.1.3 Aģentūras struktūra un pārvalde.
Aģentūras darbu vada direktors, kurš rīkojas saskaņā ar Publisko aģentūras likumu,
aģentūras nolikumu u.c. likumiem. Baložu pilsētas sporta iniciatīvu centrs darbojas atbilstoši
Aģentūras nolikumam.

DIREKTORS (1)

Direktora vietnieks
(1)

Sporta organizators
(Ķekava, Daugmale)
(2)
Baložu pilsētas sporta
iniciatīvu centra
sporta organizatori (2)

Direkt.vietnieks
(tehn.jaut) (1)

Apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
(1)

Ēkas pārzinis
(1)

Administratores (3)

Apkopējas (3)
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1.2 Situācijas apraksts.

1.2.1 Galvenie attīstības uzdevumi.
•

Veicināt Ķekavas novada atpazīstamību ar tradicionālu vietējās un republikas nozīmes
sporta pasākumu rīkošanu, kā arī aicināt novada iedzīvotājus pievērsties veselīgam
dzīvesveidam.

•

Nodrošināt Ķekavas novada iedzīvotāju sasniegumus sportā un sporta dzīves
daudzveidību atbilstoši iedzīvotāju interesēm.

•

Attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru.

•

Izvērtēt esošo situāciju un iespējamās izmaiņas sporta pasākumu kvalitātes un
kvantitātes rādītāju uzlabošanā.

1.2.2 Kvalitātes novērtējums.
Ar mērķi izvērtēt sniegto pakalpojumu kvalitāti un to atbilstību spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, tika veiktas izmaiņas iestādes iekšējos normatīvajos aktos un strukturālajā
shēmā, aktualizēts komandas darbs. Turpmākajos gados nepieciešams plānot, organizēt sporta
pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas un kontroles sistēmu, kas nepieciešama, lai nodokļu
maksātāju līdzekļi tiktu racionāli izlietoti, kā arī klienti būtu apmierināti ar saņemto pakalpojumu
kvalitāti.
Lai apkopotu un novērtētu pasākumu kvalitātes rādītājus, tiek veikta pasākumu dalībnieku
rakstiska un mutiska aptauja. Šī informācija tiek apkopota un izvērtēta, un iespēju robežās
piemērota nākošo pasākumu organizācijā.
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1.2.3 Kvantitātes novērtējums – iesaistīto iedzīvotāju skaits.
2016. gadā Ķekavas novada sporta skolā ir izveidotas jaunas profesionālās ievirzes mācību
programmas, kā rezultātā bērnu un jauniešu sportistu skaits ir mainījies biedrībās un sporta klubos.
Lielākās izmaiņas ir vērojamas šādos sporta veidos – florbolā, basketbolā, futbolā –
izveidotas arī trīs jaunas biedrības.
Apkopojot iesniegto informāciju par novada sportistiem, redzams, tas, ka gan pieaugušo
sportistu un bērnu, jauniešu skaits ir palielinājies salīdzinājumā ar 2015. un 2016. gadu.
Tabulā Nr.1 un Nr.2 - bērnu, jauniešu un pieaugušo sadalījums pa sporta veidiem.

Tabula 1. Bērnu un jauniešu sportistu skaits pa sporta veidiem

Sporta veids

Grupa

Futbols

Zēni
Meitenes
Zēni
Meitenes
Zēni
Meitenes
Meitenes
Zēni
Zēni
Meitenes
Zēni
Meitenes
Zēni
Meitenes
Zēni
Meitenes
Meitenes
Zēni

Basketbols
Florbols
Mākslas vingrošana
Regbijs
Riteņbraukšana, BMX
Brīvā cīņa
Bokss, kikbokss
Velodrošība
Motokross,motosports,
autosports
Jāšanas sports
Džudo
Vieglatlētika
Svarbumbu celšana

Zēni
Meitenes
Meitenes
Zēni
Zēni
Meitenes
Meitenes
Zēni
Zēni

Bērnu un jauniešu sportistu skaits
2015. gads
209
4
100
45
428
43
50
27
9
3
36
8
25
5
6

2016. gads
228
8
121
49
456
65
53
29
10
5
34
8
30
-

2017. gads
230
6
156
62
512
70
38
23
2
2
4
23
9
22
1
-

12

12

10

3
3

3
2
1
8
3
42

3
2
9
1
4
33

5
3
32
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Loku šaušana
Kalnu slēpošana
Karatē
Peldēšana
Vindsērfings
Hokejs
Skrituļslidošana,
Skeitbords
Orientēšanās sports
Kanoe, smaiļošana
Volejbols
Lidmodelisms
Taekwondo

Meitenes
Zēni
Meitenes
Meitenes
Zēni
Zēni
Meitenes
Zēni
Meitenes
Meitenes
Zēni
Zēni
Zēni
Meitenes
Zēni
Zēni
Zēni
Meitenes
Zēni
Meitenes
Kopā:

2
3
1
3
5
2
2
2
2
11
9
4

3
3
1
4
5
2
2
3
2
16
10
4

1
3
2
4
3
3
2
2
23
15
3

4

4

1

5
2
1
6
5
28
1

5
2
1
6
1
29
1

6
3
3
17
1

1154

1271

1314

Tabula 2. Pieaugušo sportistu skaits pa sporta veidiem

Pieaugušo sportistu skaits
Sporta veids

Grupa

Futbols

Vīrieši

Basketbols

Sievietes
Vīrieši
Vīrieši

Florbols

Sievietes

2015. gads

2016. gads

2017. gads

30
13
36

25
13
34

45
9
39

30

33

34

13
17
12
5

19
17
14
3

8
17
16
5

Regbijs
Kikbokss, bokss

Vīrieši
Vīrieši

Novuss

Sievietes

Auto-motosports
Svarbumbu celšana

Vīrieši
Vīrieši
Vīrieši

17
12

15
11

16
5

14

13

20

Sievietes
Sievietes
Vīrieši

2
3
1

4
3
1

3
3

Jāšanas sports
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Vieglatlētika
Kalnu, distanču
slēpošana, snovbords

Sievietes

3

3

5

Vīrieši

2

3

6

2

3

1

3

3

-

Sievietes
Vīrieši

Loku šaušana

Vīrieši

2

2

4

Karatē

Sievietes
Vīrieši

1
-

2
-

1
1

Peldēšana

Sievietes

1

3

2

Vindsērfings, kanoe

Vīrieši
Vīrieši

3
7

7
11

3
11

Sievietes

3

3

2

Volejbols
Skrituļslidošana

Vīrieši
Sievietes

14
1

17
1

14
1

Riteņbraukšana, BMX

Vīrieši

2

2

2

Orientēšanās sports

Sievietes
Vīrieši

3
3

3
3

3
3

Sievietes
Kopā:

-

-

3

255

271

282

1.2.4 Kvantitātes novērtējums – pasākumu skaits.
2017. gadā aģentūra pastāvīgi un sadarbībā ar citām organizācijām ir sarīkojusi 143 dažāda
līmeņa pasākumus. Salīdzinoši ar 2016. gadu, kurā notika visi ieplānotie ziemas pasākumi - 2017.
gadā nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ tika atcelti 4 pasākumi - hokeja turnīrs, skolēnu ziemas sporta
spēles un 2 slēpošanas sacensības. Daļa aģentūras rīkoto pasākumu norisinājās vairākās
kārtās/posmos - tādējādi 2017. gadā kopumā sportiskajās aktivitātēs pavadīta 141 diena, kas,
salīdzinoši ar 2016. gadu, ir par 22 aktivitāšu dienām vairāk.
Ķekavas sporta klubā tika nodrošināta vairāku sporta spēļu norise, kuras rīkotājs bija citas
organizācijas - galvenokārt Latvijas Florbola savienība ar LČ virslīgas spēlēm florbolā, kā arī
Latvijas Basketbola savienības 2. līgas spēles.
Masveidīgākie pasākumi 2017. gadā - Olimpiskā diena Ķekavas novadā, kas pulcēja vairāk
kā 2000 bērnus visā Ķekavas novadā un Ķekavas velomaratons, kuram bija pieteikušies 1200
dalībnieki. Tāpat sporta aģentūra septembrī organizēja līdz šim vēl nebijušu pasākumu „Ķekava
naktī”, kurā dalībnieki krāšņi saģērbušies skrēja, skrituļoja, dip-dapoja, brauca ar dēļiem un velo.
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Ķekavas sporta aģentūra arī 2017. gadā turpināja rīkot dažādus pasākumus, kas ietver visu
paaudžu novadu iedzīvotājus – gan bērnu sporta spēlēs, Veselības apļus, kā arī pensionārus,
kuriem jau piekto gadu pēc kārtas tika sarīkotas Senioru sporta spēles.
Lai iesaistītu sportiskajās aktivitātes un vienotu pašvaldības darbiniekus - 2017. gadā tika
sarīkots Ķekavas novada pašvaldības darbinieku "Zibensturnīrs" 4 sporta aktivitātēs.

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti.
2.1 Aģentūras budžets 2017. gadā.
2017. gada pašvaldības finansējums 560762 EUR. Aģentūras ieņēmumi 67866 EUR:
maksas pakalpojumi, dalības maksas, telpu noma, t.sk. ES finansējums 45000 EUR. 2017. gadā
pamatlīdzekļu iegādei un būvniecībai 16589 EUR, atalgojumam 235897 EUR, sociālās izmaksas
64866 EUR materiālu, energoresursu, inventāra iegādei 52368 EUR, pakalpojumu apmaksai
276914 EUR.

2.2 Finansiālais atbalsts sportistiem
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras uzdevumu lokā ietilpst finansiālā atbalsta
sniegšana novadā deklarētajiem sportistiem, kas tiek piešķirts saskaņā ar Domes lēmuma
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9/2013 „Par finansējuma sadali Ķekavas novada
sportistiem”. Tie nosaka kārtību, kādā finansējums tiek pieteikts, piešķirts un kādam nolūkam
paredzēts.
Noteikumi izveidoti, lai veicinātu Ķekavas novada iedzīvotāju pievēršanos aktīvam
dzīvesveidam un iesaistītos sportā.
Budžetā apstiprinātais finansējums tiek sadalīts trīs daļās, lielākā daļa no sportam
atvēlētajiem līdzekļiem veido Masveidības fondu, kas tiek piešķirts atbilstoši sportā iesaistīto
bērnu, jauniešu un pieaugušo skaitam. Otra daļa ir Rezerves fonds, kas tiek izmantots
neparedzētiem ar sportu saistītiem izdevumiem un trešā - Balvu fonds, kas tiek piešķirts par
sportistu sasniegumiem.
Finansējums paredzēts treniņu un sacensību izmaksu segšanai, nepieciešamā inventāra
iegādei, kā arī citām sporta aktivitātēm, atbilstoši saistošajiem noteikumiem.
9
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Tabulās var redzēt, ka finansiālais atbalsts un sportistu skaits ar katru gadu palielinās.

Tabula Finansiālais atbalsts sportistiem

Gads

Finansējuma
apmērs

2015.
2016.
2017.

120000 EUR
132000 EUR
140000 EUR

Masveidības
72000 EUR

Fonds
Rezerves
24000 EUR

Balvu
24000 EUR

79200 EUR
84000 EUR

33000 EUR
35000 EUR

19800 EUR
21000 EUR

Tabula Sportistu skaita izmaiņas pa gadiem

Sportists
Jaunieši (7-25 g.v.)
Pieaugušie
Bērni (līdz 6 g.v.)

2015.
865
261
289

2016.
986
276
285

2017.
1044
288
310

2.3 Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras 2017. gada periodā
stratēģijā noteiktie un sasniegtie rezultāti.
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras darbība 2017. gadā noteikta 2017.-2019.
gada darbības stratēģijas dokumentā, kura apstiprināta ar Ķekavas novada domes 2016. gada
8.decembra lēmumu Nr. 5./§1. Darbības stratēģijas prioritātes 2017. gadā:
•

Jaunu sporta būvju plānošana un projektu virzīšana;

•

Esošo sporta būvju uzturēšana;

•

Novada sportistu un sporta organizāciju finansiālais un materiālais atbalsts;

•

Eiropas Savienības finanšu instrumentu piesaiste;

•

Dažādu tautas sporta pasākumu rīkošana;

•

Aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana iedzīvotāju vidū;

•

Senioru iesaistīšana aktīva dzīvesveida aktivitātēs.

10

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras publiskais pārskats par 2017.gadu

ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SPORTA AĢENTŪRAS DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.-2019.GADAM
2017. gada kvantitatīvie/kvalitatīvie rādītāji

2.3.1 Sporta infrastruktūras objektu būvniecība

1. Sporta infrastruktūras objektu būvniecība.

Plānotie rezultāti

Stadions pie Ķekavas
sporta kluba pašvaldības
zemesgabalā „Fortius”*
.

Rezultatīvie rādītāji

Aktivitātes

Kvalitatīvie

Kvantitatīvie

Uzdevumi

Labiekārtots un standartiem atbilstošs
stadions.

1

Izstrādāt stadiona
projektu, tehniskie
darbi, būvniecība.

Izpildes
laiks

2017.2019.

Finansējums
(EUR)

Atzīme par izpildi
2017. gadā

1000000

Iepirkums 22.12.14. ID Nr.ĶND/2015/36
Metu konkurss sporta stadionam "Fortius".
Pielikums Nr.1, sarunu procedūra par
līguma slēgšanu 2017. gadā.
Izstrādāts stadiona projekts, standartiem
atbilstošs futbola un regbija laukums,
vieglatlētikas sektori (lodes grūšanas,
vesera mešanas, 2 tāllekšanas bedres,
6x400m skrejceļš, kārtslēkšanas un
augstlēkšanas sektori u.c.)
Zem stadiona tribīnēm izvietotas telpas –
vingrošanas, fitnesa zāle, 3x60m skrejceļš.
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Plānotie rezultāti

Rezultatīvie rādītāji

Aktivitātes

Kvalitatīvie

Kvantitatīvie

Uzdevumi

Ūdens sporta veidu bāze
(pie Rīgas HES
ūdenskrātuves)

Labiekārtota ūdens sporta veidu bāze.

1

Ierīkot ūdens sporta
veidu bāzi, ar iespēju
iznomāt inventāru,
iekārtot ūdens sporta
veidu trases Daugavā,
organizēt
treniņnodarbības
bērniem un jauniešiem.

Sporta laukums pie PII
„Bitīte” pašvaldības
zemesgabalā Sporta iela
1

Labiekārtots pludmales volejbola,
basketbola, futbola laukums,
tāllēkšanas bedre ar skrejceļu.

5

Ierīkot sporta spēļu
laukumus, tāllēkšanas
bedri ar skrejceļiem.

Izpildes
laiks

Finansējums
(EUR)

Atzīme par izpildi
2017. gadā

2017.2019.

500000

Sadarbībā ar telpisko plānošanas daļu
veikts ceļa piekļuves pētījums, 3 varianti
izskatīti attīstības komitejā. Noslēgts zemes
nomas līgums ar AS Latvenergo.
Notiek sarunas ar iedzīvotājiem par ceļa
izbūvi, lai nodrošinātu piekļuvi Rīgas HES.

2017.2019.

150000

Notiek sporta laukuma labiekārtošanas
projekta izstrāde.

12

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras publiskais pārskats par 2017.gadu

2.3.2 Sporta infrastruktūras objektu rekonstrukcija.
Uzdevumi

Plānotie rezultāti

Rezultatīvie rādītāji

Aktivitātes

Finansējums
(EUR)

Kvantitatīvie

Kvalitatīvie

Izpildes
laiks

Atzīme par izpildi
2017. gadā

Sporta laukums pie Baložu
vidusskolas.

Labiekārtoti basketbola, pludmales
volejbola, futbola laukumi,
skrejceļš.

4

Atjaunot segumu
basketbola, volejbola
laukumā, labiekārtot
futbola laukumu,
skrejceļu.

2017.2019.

500000

Šobrīd notiek Baložu vidusskolas
sporta laukuma tehniskā projekta
pārprojektēšana.

Ielu vingrošanas elementu
uzstādīšana Titurgā un
Ķekavā.

Ierīkot ielu vingrošanas elementus.

6

Uzstādīt un ierīkot ielu
vingrošanas elementus
(līdztekas, pievilkšanās
stieņus u.c.)

2017.

8000

Izpildīts.
Kā arī izstrādāts jauns skeitparka
projekts pie “Ķekavas vidusskolas”.
2017.gadā ar domes lēmumu nodots
valdījumā sporta laukums “Rāmaviņa”,
uzsākta laukumu labiekārtošanas darbu
projektēšana. Uzstādīti ielu trenažieri
Valdlaučos, sporta laukumā
“Bumbiņas”.
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Sporta kluba labiekārtošana.

Sporta kluba, zāļu uzturēšana,
palīgtelpu labiekārtošana.

1

Sporta kluba uzturēšana,
sporta zāļu seguma
atjaunošana, palīgtelpu
labiekārtošana.

2017.2019.

137328

Izstrādāts tehniskais atzinums par ēkas
stāvokli, un energoaudits par
nepieciešamību sporta kluba
rekonstrukcijai un siltināšanai.

Labiekārtotas slēpošanas,
riteņbraukšanas, nūjošanas
trases (Baložu pilsētas meža
masīvā, apkārt Titurgas
ezeram, Daugmales pagastā,
zemesgabalā „Fortius”).

Slēpošanas, riteņbraukšanas,
nūjošanas trašu uzturēšana.

3

Labiekārtot, pilnveidot un
uzturēt trases aktīvās
atpūtas iespējām. Ziemas
periodā ierīkot slidotavu.

2017.2019.

10000

Izveidotas 2 slēpošanas trases Baložos
un Ķekavā. Izveidota 1 km gara
nūjošanas, skriešanas distance zemes
gabalā "Fortius" un Baložu mežu
masīvā 2 km pie skolas. Pie Meža ielas
meža masīvā izveidotas skriešanas
trases.

2.3.3 Sporta un aktīvās atpūtas pasākumu (sacensību) rīkošana, to atbalstīšana un popularizēšana.
Plānotie rezultāti

Nodrošināt iespēju
Ķekavas novada
iedzīvotājiem piedalīties
gan individuālajos, gan
komandas dažādu sporta
veidu sacensībās
(atbilstoši
apstiprinātajam gada
budžetam):

Rezultatīvie rādītāji

Aktivitātes

Kvalitatīvie

Kvantitatīvie

3. Sporta un aktīvās atpūtas
pasākumu (sacensību) rīkošana.

Uzdevumi

Nodrošināt dažāda līmeņa sacensības.

212

Iespēja aktīvi pavadīt
brīvo laiku, pilnveidot
un attīstīt sportiskās
īpašības, organizēt
individuālo un
komandu sporta veidu
sacensības.

Izpildes
laiks

2017.2019.

Finansējums
(EUR)

Atzīme par izpildi
2017. gadā

36000
(vienā gadā)

Notika dažāda līmeņa 143 pasākumi.
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Attīstīt daudzpusīgu
sporta veidu
piedāvājumu.

Tiek atbalstīti šādi sporta veidi,
atbilstoši pēc nolikuma „Par
finansējuma sadali Ķekavas novada
sportistiem” : basketbols, futbols,
florbols, mākslas vingrošana, regbijs,
riteņbraukšana, brīvā cīņa, bokss, motoautosports, novuss, svarbumbu celšana,
velodrošība, vieglatlētika, u.c.

1

Labiekārtot un sakārtot
sporta bāžu
infrastruktūru,
nodrošināt Ķekavas
novada iedzīvotājiem
iespēju aktīvi pavadīt
brīvo laiku un
nodarboties ar
dažādiem sporta
veidiem.

2017.2019.

80000
(vienā gadā)

Izveidota publiskā slidotava ziemas sezonā
sporta laukumā, Skolas ielā 2, Ķekavā.
Pēc nolikuma ''Par finansējumu Ķekavas
novada sportistiem" 2017.gadā piešķirti
140000,00 EUR.
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2.3.4 Projekti
Finansējuma
avots un apmērs

Programma

Ķekavas
novada
pašvaldība,
2160,00 EUR

Atbalsts
bērnu vasaras
nometņu
organizēšanai

Eiropas
Savienība,
271 662,00
EUR

Erasmus+
Sport

Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecī
bas fonds
lauku attīstībai
(ELFLA)
Lauku atbalsta
dienests
8500,00 EUR

Latvijas
Lauku
attīstības
programmas
2014.–
2020.gadam
LEADER
projektu
konkurss

Projekta nosaukums un mērķis
„Esi aktīvs – nesēdi mājās!”, nometnes mērķis
iepazīstināt bērnus ar dažādiem sporta veidiem,
popularizēt aktīvu, veselīgu dzīvesveidu, kā arī
palīdzēt vecākiem risināt problēmu, kas saistīta ar
bērnu pieskatīšanu, nodarbinātību, saturīgu brīvā
laika pavadīšanu. 2017. gadā tika noorganizētas trīs
aktīvās atpūtas nometnes «Esi aktīvs – nesēdi
mājās!», kas norisinājās Baložos no 5.-9. Jūnijam,
Ķekavas sporta klubā no 12.-16. jūnijam un no
31.jūlija līdz 4.augustam.
Erasmus+ Sports programmas sadarbības partnerības
projekts “Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko
aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses
Eiropā. “Projekta mērķis - aktivizēt un uzlabot
sadarbību starp dažādām pašvaldības, valsts iestādēm
un privātajām organizācijām, kas lielākā vai mazākā
mērā ir iesaistītas veselību veicinošu fizisko
aktivitāšu īstenošanā, izstrādāt veselības veicināšanas
stratēģiju Ķekavas novadam, kā arī sagatavot
vadlīnijas veselības veicināšanas stratēģijas izstrādei.
Projekta īstenošana tika uzsākta 2016.gada janvārī.
“Programmatūras un iekārtu iegāde sporta spēļu
automatizētai filmēšanas un translēšanas
nodrošināšanai Ķekavas novadā”. Projekta mērķis ir
iegādāties automatizētu sporta spēļu, veselības
veicināšanas un citu sabiedriski nozīmīgu pasākumu
filmēšanas un interneta translēšanas risinājumu
Ķekavas novadā. Projekta īstenošanas rezultātā
Ķekavas novada sporta klubiem būs iespēja
realizēt kvalitatīvāku treniņu procesu filmēto
materiālu izmantojot spēļu analīzei, popularizēt
konkrēto sporta veidu, veselības veicināšanas
pasākumus, fiziskās aktivitātes novada iedzīvotāju
vidū, kā arī veicināt to līdzdalību sporta un citās
veselīgās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.

Kvantitatīvie rezultāti

Kvalitatīvie rezultāti

Nometnēs piedalījās 90 Ķekavas novada
bērni, Netiešie ieguvēji – bērnu ģimenes,
vecāki – apmēram 180 Ķekavas novada
iedzīvotāji.

Bērnu vidū tika popularizētas veselību veicinošas
fizikās aktivitātes, aktīvs, veselīgs dzīvesveids.

Izstrādāta veselības veicināšanas stratēģijas
Ķekavas novadam periodam no 2016-2019.
gadam, sagatavota un izplatītas veselības
veicināšanas stratēģijas vadlīnijas.

2017.gadā projekta ietvaros īstenotas sporta
sektorā strādājošo starptautiskās apmācības
Turcijā un Lietuvā, izdots buklets -vadlīnijas par
VVFA veicināšanu vietējā līmeni, kā arī kopumā
noorganizētas 85 veselību veicinošas fiziskās
aktivitātes iesaistot tajās ~10 000 novada
iedzīvotājus.

Iegādāta programmatūra un aprīkokjums
video filmēšanas un translēšanas
vajadzībām.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots sasniegt
šādus rādītājus – par 5% palielināt sabiedriski
aktīvo iedzīvotāju skaitu novadā, kas pievēršas
veselīgai brīvā laika pavadīšanai (dalībnieku
skaita pieaugums gada griezumā, kas piedalās
sporta aģentūras organizētajos pasākumos); gada
laikā pēc projekta ieviešanas nodrošināt vismaz
60 sporta spēļu, veselības veicināšanas un citu
sabiedriski nozīmīgu pasākumu filmēšanu un
translēšanu internetā - Sporta aģentūras esošajos
interneta resursos.
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Eiropas
Savienība,
15 505,00
EUR

Erasmus+
stratēģiskā
partnerība
skolu
izglītības
sektorā

Eiropas
Savienība,
Eiropas
Sociālais
Fonds

9.2.4.2.
pasākums
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai
un slimību
profilaksei”,
1.kārta

238 445 EUR

Latvijas sporta
federāciju
padome
1000,00 EUR

Valsts
budžeta
apakšprogram
ma 09.09.
„Sporta
federācijas un
sporta
pasākumi”

“Quality school”. Sporta aģentūrā projektā piedalās
kā partneris. Projekta mērķis - izstrādāt un ieviest
kvalitātes vadības sistēmu Ķekavas novada izglītības
iestādēs, tajā skaitā sporta aģentūrā, gan attiecībā uz
mācību/treniņu procesa organizēšanu, gan
organizācijas vadību. Projekta īstenošana tika
uzsāktā 2016.gada nogalē.
“Veselības veicināšana un slimību profilakse
Ķekavas novadā, 1.kārta”. Projekta mērķis ir
veicināt Ķekavas novada iedzīvotāju veselību un
īstenot slimību profilakses pasākumus, īpaši
teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Projektā
paredzētie galvenie darbību bloki ir saistīti ar
veselības veicināšanas pasākumu organizēšanu un
veselības primārās profilakses pasākumu
organizēšanu Ķekavas novada iedzīvotājiem, īpaši
bērniem, senioriem, bezdarbniekiem, trūcīgajiem,
personām ar invaliditāti un iedzīvotājiem teritorijās
ar zemu apdzīvojuma blīvumu. Ķekavas novada
pašvaldības sporta aģentūra piedalījās projekta
pieteikuma sagatavošanā un pēc tā apstiprināšanas
īstenos virkni pasākumu , kas saistīti ar veselību
veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanu.
Projekta mērķis ir finansiāli atbalstīt skolu jaunatnes
sporta pasākumu Ķekavas novada skolu kauss
piedzīvojumu skrējienā, kas ir plānots kā vienas
dienas skolu jaunatnes sporta pasākums/sacensības
2017.gada Eiropas sporta nedēļas ietvaros, ar dažāda
vecuma un dzimuma skolu jauniešu dalību.

Izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības
sistēma, kas skartu ~ 6000 tiešo mērķa grupu
dalībniekus – skolēnus, skolotājus, trenerus
vadītājus u.c. iesaistītos.

2017.gadā īstenota sporta sektora darbinieku
mācību mobilitāte Hans Brugemann skolā,
Bordesholmā.

Trīs gadu laikā īstenoti vairāk kā 500 dažādi
veselību veicinoši pasākumi iesaistot ~ 2000
unikālus Ķekavas novada iedzīvotājus.

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem
īstenotas 48 nodarbības;
Pieaugušajiem kopā 46 nodarbības (no tām 14
nūjošanas, 9 TRX, 23 ūdens aerobikas).
Nodarbību apmeklētāji:
bērni - 122 (Ķekava, Daugmale, Baloži)
pieaugušie - kopā 117, no tiem:
nūjošanā - 34 cilvēki, (Ķekava, Baloži)
TRX - 35 cilvēki, (Ķekava, Baloži, Daugmale)
ūdens aerobikā - 48 cilvēki (Ķekava, Daugmale).

Noorganizēt sporta pasākumu un iesaistīt
tajā ~1000 Ķekavas novada bērnus un
jauniešus.

Sacensību mērķi:
noskaidrot labāko novada skolu komandu
piedzīvojumu skrējienā sekojošās
vecuma/klašu grupās:
5-6. klašu grupa,
7-8. klašu grupa,
9-10. klašu grupa,
11-12. klašu grupa.
veicināt fiziskās aktivitātes novada bērnu
un jauniešu vidū;
popularizēt veselīgu dzīvesveidu Eiropas
sporta nedēļas ietvaros;
veicināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

17

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras publiskais pārskats par 2017.gadu

3. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras 2017. gada pasākumi.
Laiks

Nosaukums

Janvāris-Marts

Ķekavas novada atklātais čempionāts telpu futbolā 2016/17

14., 21. un 28.janvāris
28.janvāris, 4., 11. un
18.februāris
27. janvāris
10.februāris
18.februāris
18.februāris
25.februāris

Ziema 2017 (3 posmi)

Vieta
Ķekava, Baloži,
Daugmale
Baloži

Ķekavas novada atklātais hokeja turnīrs 2017 (3 posmi + Fināls)

Ķekava

NENOTIKA

Ķekavas nov. atklātais čempionāts šahā jauniešiem
Ķekavas nov. skolēnu III ziemas sporta spēles
Ostvalda kauss 2017 (slēpošanas sacensības)
Ziemas piedzīvojumu orientēšanās ģimenēm
Orientēšanās sporta Ziemas sacensības

Baloži
Baloži
Baloži
Ķekava
Baloži
Daugmale,
Ķekava un
Baloži
Ķekava, Baloži,
Daugmale

30
NENOTIKA
NENOTIKA
84
NENOTIKA

25.februāris, 19. marts un
23.aprīlis

Ķekavas novada atklātie turnīri Spaikbolā

3., 10., 17. un 24.marts

Ķekavas novada Pavasara atklātais čempionāts Zolītē (4 posmi)

Visa gada garumā
19.marts
14., 21., 28.marts, 4., 11.,
18., 25.aprīlis, 2., 9., 16.,
23.maijs, 05., 12., 19.,
26.septembris, 3.oktobris
7., 14., 21., 28.marts, 4.,
11., 18., 25.aprīlis, 05., 12.,
19., 26.septembris,
3.oktobris

Ķekavas novada pašvaldības iestāžu,uzņēmumu u.c. Zibensturnīrs
2017
Ķekavas novada individuālais čempionāts novusā
Veselības apļi Ķekavā (13 posmi)

Dalībnieki
105
386

24
16

Ķekavas novads
Ķekavas SK

40

Ķekava

503

Posmi
3
3
1
1

3
4
4
1

13
Veselības apļi Baložos (13 posmi)

Baloži

531
13
18

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras publiskais pārskats par 2017.gadu

aprīlis
aprīlis
14.aprīlis
17.aprīlis
Aprīlis-Maijs un
16.septembris un 7.oktobris
Aprīlis-Jūnijs un
14.oktobris, 25.novembris,
16.decembris
8., 15., 22., 29.maijs,
5.jūnijs, 28.augusts, 4. un
11. septembris
6. un 7. maijs
20.-27.maijs
20.-26.maijs
26.maijs
26.maijs
27.maijs
Jūnijs-Augusts
6.jūnijs, 18.jūlijs (Baloži),
29.jūlijs, 29.augusts
3.jūnijs
3.jūnijs
3.jūnijs
3.jūnijs
16.jūnijs
17.jūnijs

Ķekavas novada čempionāts badmintonā
Ķekavas nov. auto-foto orientēšanās rallijs
Ķekavas novada atklātais čempionāts Galda spēļu daudzcīņā
Daugmales volejbola turnīrs

Baloži
Ķekava
Ķekavas SK
Daugmale

Velokross 2017, (5 posmi)

Baloži

941

Baložu Velodrošība 2017, (5 posmi - 3.posms būs starptautiskas
sacensības)

Baloži

302

Baložu Bizons 2017, (10 posmi)

Baloži

1254

Ķekavas SK

150

A.Eglīša kausa izcīņa basketbolā veterāniem, vīriešiem un
sievietēm
Latvijas Veselības nedēļa 2017
Veselības un sporta nedēļas aktīvās rīta rosmes
Ķekavas novada bērnu sporta spēles
Ķekavas novada bērnu sporta spēles Baložos
Baložu pilsētas sacensības galda tenisā
Ķekavas novada atklātais futbola čempionāts 8x8 (10 kārtas)

NENOTIKA
33
32

296

LSVS 54. sporta spēles orientēšanās sportā
LSVS 54. sporta spēles šahā
LSVS 54. sporta spēles novusā
LSVS 54. sporta spēles loka šaušanā
Fotoorientēšanās Zaļais skrējiens Baložos
Daugmales pilskalna bagātību meklēšana

Baloži
Ķekava
Ķekava
Baloži
Baloži
Ķekava
Ķekavas SK un
Baloži
Baloži
Baloži
Ķekava
Ķekava
Baloži
Daugmale

05., 12., 19., un 26.jūlijs

Lielo spēļu vakari Ķekavā

Ķekava

350

29.jūlijs

Ķekavas novada sporta svētki 2017 (tautas bumbu jāiekļauj)

800

02., 09., 16. un 31. augusts

Lielo spēļu vakari Ķekavas novadā

Ķekavas SK
Titurga,
Daugmale,

Ķekavas novada sacensības 3x3 ielu basketbolā (4 posmi)

700
600
400
17
80
165
126
266
28
69
58

280

1
1
1
5
5
10
2
5
3
1
1
1
10
4
1
1
1
1
1
1
4
1
4
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12.augusts
26.augusts
augusts

5.Ķekavas novada senioru sporta spēles 2017
Daugmales sporta diena un brīvās cīņas čempionāts 2017
Nometne sākumskolas vecuma bērnem "Esi aktīvs - nesēdi
mājās!"

Valdlauči,
Mellupi
Ķekavas SK
Daugmale
Ķekavas SK

9.septembris

Pasaules pievilkšanās diena 2017

22.septembris
24.septembris
1.oktobris
22.septembris
22.septembris
22.septembris

Ķekavas novada skolu kauss piedzīvojumu skrējienā
Ķekavas novada čempionāts sēņošanā
Daugmales telpu futbola Rudens kauss 2017
Olimpiskā diena Baložu vsk 3.-12.kl.
Olimpiskā diena 2017
Ķekava naktī

Oktobris-Decembris

Ķekavas novada atklātais čempionāts telpu futbolā 2017/18

13.oktobris
13.oktobris
21.oktobris
23.,24.,25.,26. un
27.oktobris
17. un 24.novembris, 1. un
15.decembris
9.decembris
Novembris-Decembris
25.novembris
12.janvāris

Ķekavas nov. atklātais turnīrs dambretē
Nakts volejbola turnīrs "Ķekavas novada kauss 2017"
Ģimeņu sporta svētki "Ģimeņu spiets 2017"

Ķekava, Baloži,
Daugmale,
Valdlauči
Fortius
Daugmale
Daugmale
Baloži
Ķekava
Ķekava
Ķekava, Baloži,
Daugmale
Baloži
Ķekava
Ķekavas SK

Skolēnu rudens brīvlaika aktivitātes Ķekavā

Ķekava

26.janvāris

Ķekavas novada sporta laureāts 2017

Ķekavas novada Rudens atklātais čempionāts Zolītē (4 posmi)
Baložu novusa turnīrs
Ķekavas novada komandu zibensturnīrs
Ķekavas novada galda tenisa turnīrs
Ķekavas novada Jauniešu gada balva 2017

57
200

Ķekava, Baloži,
Daugmale
Baloži
Ķekava, Baloži
Ķekavas SK
Ķekavas SK
Ķekavas
sākumskola
Kopā

1
1
3

107
526
3
70
500
500
262
110
80
80
180
32
13
120
35

11541

1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
5
4
1
1
1
1
1
143
20

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras publiskais pārskats par 2017.gadu

4. 2018. gadā plānotie pasākumi
Nākamajā gadā tiks turpināti iesāktie projekti, kā arī uzsākti jauni projekti sporta pakalpojumu
jomu paplašināšanai, aktīvi piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu u.c. finanšu instrumentu
līdzfinansējumu.
2018. gadā plānots :
•

Precizēt darbinieku darba pienākumus, atbildību un uzlabot paškontroles elementus darba
procesā, lai uzlabotu darba organizācijas kvalitāti.

•

Izvērtēt darbinieku darbību un novērtēt tās rezultātus, kas nodrošina iestādes mērķu
sasniegšanu un funkciju izpildi.

•

Plānot finanšu līdzekļu izlietojumu, veikt iepirkumus, cenu aptaujas.

•

Turpināt labiekārtot sporta laukumus Ķekavas novadā,

•

Uzsākt Ķekavas novada stadiona iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un izsludināšanu.

•

Atbilstoši piešķirtajiem budžeta līdzekļiem projektēt brīvas piekļuves sporta laukumus
Katlakalnā, Rāmavā,

•

Piedalīties dažādos projektos ERASMUS+, LEADER u.c. piesaistot finanšu līdzekļus,

•

Turpināt organizēt apmācības vizītes ar projekta partneriem, stratēģijas izstrādi 2017.2019.gadam, pamatojoties uz Erasmus+ Sports programmas sadarbības partnerības projektu
“Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas
prakses Eiropā. “

Direktore

D.Cīrule
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