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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; 
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• 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; 

• 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. normatīvajiem aktiem. Aģentūras struktūrvienība darbojas atbilstoši 

Aģentūras nolikumam. 

 

DIREKTORS (1) 

Direktora vietnieks (1) 

Direktora vietnieks tehniskajos 

jautājumos (1) 

Lietvedis (1) Projektu vadītājs (1) 

Sporta organizators 

Daugmalē un Ķekavā (2) 

Baložu pilsētas sporta  

iniciatīvu centra  

sporta organizatori (2) 

 

Apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis (1) 

Administratores (3) 

Ēkas pārzinis (1) 

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.  
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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. 

1.2.3 Kvantitātes novērtējums – iesaistīto iedzīvotāju skaits. 

2020. 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. 

Tabulā Nr.1 un Nr.2 - bērnu, jauniešu un pieaugušo sadalījums pa sporta veidiem. 

Tabula 1. Bērnu un jauniešu sportistu skaits pa sporta veidiem: 

Bērnu un jauniešu sportistu 
skaits 

Sporta veids Grupa 
2018. 
gads  

2019. 
gads  

2020. 
gads  

Meitenes   17 8 
Badmintons 

Zēni   18 8 
Meitenes 44 65 65 

Basketbols 
Zēni 147 182 176 
Meitenes 2 - 5 

Bokss, kikbokss 
Zēni 19 31 25 
Meitenes 7 12 6 

Brīvā cīņa 
Zēni 25 32 32 
Meitenes   18 15 

Dambrete 
Zēni   24 26 
Meitenes 2 13 4 

Džudo 
Zēni 35 52 42 
Meitenes - - 22 

Estrādes dejas 
Zēni - - - 
Meitenes 55 78 90 

Florbols 
Zēni 467 370 330 
Meitenes 4 26 34 

Futbols 
Zēni 245 257 294 

Hokejs Zēni 3 3 3 
Meitenes 10 13 15 

Jāšanas sports 
Zēni 3 3 - 
Meitenes 4 1 2 

Kalnu slēpošana 
Zēni 3 - - 

Kanoe, smaiļošana Zēni - - - 
Meitenes 3 5 3 

Karatē 
Zēni 2 6 17 
Meitenes - - 1 

Lidmodelisms 
Zēni 17 21 9 
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Meitenes 2 6 6 
Loka šaušana 

Zēni 4 9 9 
Meitenes 41 63 73 

Mākslas vingrošana 
Zēni - - - 

Meitenes - - - 
Motokross, 
motosports, autosports 

Zēni 10 9 6 

Meitenes 5 6 5 
Orientēšanās sports 

Zēni 4 4 - 
Paukošana Meitenes   1 2 

Meitenes 2 3 22 
Peldēšana 

Zēni 3 6 23 
Pauerliftings Zēni   1 1 

Meitenes - - - 
Regbijs 

Zēni 26 32 46 
Meitenes - 4 4 

Riteņbraukšana, BMX 
Zēni 3 6 13 

Šahs Zēni   12 1 
Meitenes     1 

Skrituļslidošana, 
Skeitbords Zēni 1 1 - 

Skvošs Zēni   1 31 
Sporta dejas Meitenes   3 31 

Meitenes 3 2 1 
Svarbumbu celšana 

Zēni 6 3 2 
Taekwondo Meitenes 1 11   

Meitenes   19 17 
Teniss 

Zēni   23 7 
Meitenes 6 16 25 

Vieglatlētika 
Zēni - 8 21 
Meitenes 17 42 22 

Vindsērfings 
Zēni 27 49 28 
Meitenes - - 16 

Volejbols 
Zēni - -  - 

KOPĀ: 1258 1587 1645 

 

Tabula 2. Pieaugušo sportistu skaits pa sporta veidiem 

Pieaugušo sportistu skaits 
Sporta veids Grupa 

2018.gads 
2019. 
gads 

2020. gads 

Sievietes - - 43 
Aerobika 

Vīrieši - - 20 
Sievietes 29 30 - 

Autokross 
Vīrieši 5 5 - 
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Auto-motosports Vīrieši 6 7 7 
Sievietes - 12 12 

Badmintons 
Vīrieši - 14 14 

Sievietes 9 16 20 
Basketbols 

Vīrieši 40 29 38 
Sievietes 8 8 8 

Florbols 
Vīrieši 33 33 33 

Sievietes     5 
Futbols 

Vīrieši 67 77 25 
Sievietes - - 7 

Galda teniss 
Vīrieši - - 30 

Sievietes 5 7 7 
Jāšanas sports 

Vīrieši 6 2 2 
Sievietes 5 3 3 Kalnu, distanču slēpošana, 

snovbords Vīrieši - 2 2 

Kikbokss, bokss Vīrieši 15 19 9 

Sievietes - - 35 
Līnijdejas, latino 

Vīrieši - - - 

Sievietes - - 1 
Loku šaušana 

Vīrieši 1 1 5 
Sievietes 4 4 4 

Novuss 
Vīrieši 16 16 16 
Sievietes 3 4 4 

Orientēšanās sports 
Vīrieši 67 67 17 
Sievietes 2 3 3 

Peldēšana 
Vīrieši 9 6 6 

Pauerliftings Vīrieši - 2 2 
Regbijs Vīrieši 17 15 15 

Sievietes 2 4 4 
Riteņbraukšana, BMX 

Vīrieši - 1 1 
Skrituļslidošana Sievietes - 2 2 

Sievietes 2 1 2 
Svarbumbu celšana 

Vīrieši 2 2 27 

Sievietes 2 1 3 
Vieglatlētika 

Vīrieši - - 2 
Sievietes 22 23 15 

Vindsērfings, kanoe 
Vīrieši 3 3 3 
Sievietes     15 

Volejbols 
Vīrieši 1 11 23 
KOPĀ: 381 430 427 

 

 



Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras publiskais pārskats par 2020. gadu 

 

9 

 

 

1.2.4 Kvantitātes novērtējums – pasākumu skaits. 

2020. gadā aģentūra pastāvīgi un sadarbībā ar citām organizācijām ir sarīkojusi 42 dažāda 

līmeņa pasākumus un konkursus, kur atsevišķi pasākumi un konkursi norisinājās vairākās 

kārtās/posmos, tādējādi kopumā sportiskajās aktivitātes Ķekavas novadā aizvadītas 105 dienas. 

Vidējais dalībnieku skaits katrā aktivitātē svārstās no 50-120 dalībniekiem. Kuplāk apmeklētākie 

pasākumi 2020. gadā bija Ķekavas novada čempionāts 3x3 basketbolā, Orientēšanās konkursi 

Ķekavas novadā un Ķekavas velobrauciens, kurā piedalījās 563 dalībnieki. 

Ķekavas sporta klubā tika nodrošināta vairāku sporta spēļu norise, kuras rīkotājs bija citas 

organizācijas – galvenokārt Latvijas Novusa Federācija ar Latvijas čempionāta posmiem un  

Latvijas Basketbola Savienība ar Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas spēlēm. 

Ķekavas sporta aģentūra arī 2020. gadā turpināja rīkot dažādus pasākumus un konkursus, 

kas ietver visu paaudžu novadu iedzīvotājus - arī pensionārus, kuriem jau astoto gadu pēc kārtas 

tika sarīkotas Senioru sporta spēles.  

2020. gadā tika noorganizēta vairāki jauni pasākumi. Īpaši ir jāizceļ TC Liiba čempionāts 

pludmales volejbolā, kur visos četros posmos piedalījās maksimālais komandu skaits. Ņemot vērā 

COVID-19 situāciju valstī, organizējām vairākus konkursus un aktivitātes attālināti – ģimeņu 

orientēšanās konkursus, ideju un foto/video konkursus u.c. 

Lielu atsaucību guva pasākums “Slēpņu spēle”, kuru organizējām sadarbībā ar Ķekavas 

novada Tūrisma Koordinācijas centru un Jaunatnes iniciatīvu centru. Pasākums ilga pusotru 

mēnesi ar apbalvošanu Ķekavas velobrauciena laikā. 

Piedalījāmies pasaules mēroga deju izaicinājumā “Jerusalema Dance Challenge”, kuru 

noorganizējām Ķekavā, Ābeļdārzā un tajā piedalījās ap 280 dalībnieku. 

 

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti. 

2.1 Aģentūras budžets 2020. gadā. 

2020. gada pašvaldības finansējums 756782 EUR. Aģentūras ieņēmumi 21587: maksas 

pakalpojumi, dalības maksas, telpu noma, t.sk. ES finansējums 42000 EUR. 2020. gadā 

pamatlīdzekļu iegādei un būvniecībai 124539 EUR, atalgojumam 243309 EUR, sociālās izmaksas 

69224 EUR, materiālu, energoresursu, inventāra iegādei 49443 EUR, pakalpojumu apmaksai 

65436 EUR. 



Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras publiskais pārskats par 2020. gadu 

 

10 

 

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. 

Tabulās redzams, ka finansiālais atbalsts ar katru gadu palielinās. Sportistu skaita ziņā 

vērojamas pozitīvas tendences. To skaits ar katru gadu pieauga, līdz 2020.gada pavasarī sākās 

Covid-19 pandēmija, kā rezultātā tika novērots sportistu skaita kritums, īpaši bērniem līdz 6 gadu 

vecumam. 

Tabula. Finansiālais atbalsts sportistiem 

 

Fonds 
Gads Finansējuma 

apmērs Masveidības Rezerves Balvu 
2018. 120000 EUR 72000 EUR 30000 EUR 18000 EUR 
2019. 150000 EUR 90000 EUR 37500 EUR 22500 EUR 
2020. 160000 EUR 96000 EUR 40000 EUR 24000 EUR 

 

Tabula. Sportistu skaita izmaiņas pa gadiem 

Sportists 2018. 2019. 2020. 
Jaunieši (7-25 g.v.) 569 631 696 
Pieaugušie 241 291 287 
Bērni (līdz 6 g.v.) 279 249 119 
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2.3 Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras 2020. gada periodā 

stratēģijā noteiktie un sasniegtie rezultāti. 

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras darbība 2020. gadā noteikta pamatojoties uz 

2020.-2022. gada vidēja termiņa darbības stratēģiju. 

 Darbības stratēģijas prioritātes 2020. gadā: 

• Jaunu sporta būvju plānošana un projektu virzīšana; 

• Esošo sporta būvju uzturēšana; 

• Novada sportistu un sporta organizāciju finansiālais un materiāli tehniskais   

atbalsts; 

• Eiropas Savienības finanšu instrumentu piesaiste,  

• Dažādu tautas, jauniešu un bērnu sporta aktivitāšu, pasākumu rīkošana; 

• Aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana iedzīvotāju vidū; 

• Senioru iesaistīšana aktīva dzīvesveida aktivitātēs. 

 

2020.gadā noslēdzās 2011.gadā uzsāktais KPFI līdzfinansētais projekts “Saules kolektora sistēmas 

uzstādīšana “Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras” ēkai siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai”. Projektam kā sasniedzamais rādītājs tika noteikts oglekļa dioksīda emisijas 

samazinājums  31,92 t CO2 gadā. Diemžēl pieteikumā minētie sasniedzamie rādītāji tika 

aprēķināti neņemot vērā ēkas reālo/nepieciešamo ekspluatācijas darbības režīmu un esošos 

klimatiskos apstākļus, proti, ka iekārtas darbība 24/7 režīmā nav nepieciešama un ekonomiski 

pamatota, jo tās darbināšanai tiek izmantota elektroenerģija. Šo apstākļu rezultātā projektā 

noteiktos rādītājus nav izdevies sasniegt. 
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Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras 2020. gada darba plāns un tā izpilde. 

N
r.

p
.k

. 

Pasākums 
Darbības 
rezultāts 

Rezultatīvais 
rādītājs 

Atbildīgā 
persona 

Izpildes termiņš 
(ar precizitāti 
līdz gadam) 

Izpilde pārskata 
gadā 

Uzdevuma 
izpildei 

piešķirtais 
finansējums 

pārskata gadā 

Uzdevuma 
izpildei izlietotais 

finansējums 
pārskata gadā 

Aģentūras pamatdarbība Norāda Pašvaldības vai Aģentūras attīstības plānošanas dokumentos minētos rīcības virzienus mērķa sasniegšanai vai izvirza jaunus 

Administratīvie un pārējie pasākumi 

1. 

Ienākošo un izejošo 
dokumentu apstrāde 
sistēmā NAMEJS un 
personu dokumentācija 
sistēmā KADRI 

Dokumentu 
skaits 

Izpildīts 
Pašvaldības 
finansējums 

Pašvaldības 
finansējums 

2. 

Inventarizācijas un finansu 
dokumentu kārtošana, 
budžeta sagatavošana, 
kontrole, izpilde, kā arī uz 
ES projektiem. 

Dokumentu 
plūsmas 
kontrole 

Dokumentu 
skaits 

Direkors 
Direktora 
vietnieks 

Visu gadu 

Izpildīts 
Pašvaldības 
finansējums 

Pašvaldības 
finansējums 

3. 
Aģentūras darbinieku 
kvalifikācijas celšana. 

Atbalsts 
personāla 
izglītības 
aktivitātēs 

kursi, 
semināri, 
dalība ES 
projektu 
pasākumos  

Direktors Visu gadu Izpildīts 

ES fondu 
finansējums, 
pašvaldības 
finansējums 

Pašvaldības 
finansējums 

4. 

Personāla darba kontrole 
un saistošās 
dokumentācijas 
uzturēšana. 

Darba plāna 
izpilde un 
kontrole 

Dokumentu 
skaits 

Direktors Visu gadu Izpildīts 
Pašvaldības 
finansējums 

Pašvaldības 
finansējums 

5. 
Darba sanāksmes 
(iknedēļas sapulces, 
Vērtēšanas komisijas u.c.). 

Darba plāna 
izpilde, 
finansējuma 
sadalīšana 
sportistiem 

Sapulču skaits 
Direktors 
Direktora 
vietnieks 

Visu gadu 
kopā notikušas 
~40 sapulces 

Pašvaldības 
finansējums 

Pašvaldības 
finansējums 
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6. 

Iedzīvotāju informēšana 
par notiekošajiem 
pasākumiem izmantojot 
interneta vietni 
sports.kekava.lv un 
sociālo kontu uzturēšana 
vietnēs Facebook,Twitter, 
Instagram. 

Informēta 
sabiedrība 

Aktivitāšu 
skaits 

Direktora 
vietnieks 
Sporta 
organizatori 

Visu gadu 
~150 

publikācijas/zi
ņas 

Pašvaldības 
finansējums 

Pašvaldības 
finansējums 

7. 

Iedzīvotāju informēšana 
par notiekošajiem 
pasākumiem, izmantojot 
pašvaldības laikrakstu un 
citus drukātos materiālus 
(afišas, u.c.). 

Informēta 
sabiedrība 

Afišu, bukletu, 
baneru 
u.c. skaits 

Direktora 
vietnieks 
Sporta 
organizatori 

Visu gadu 

Sagatavotas 
ikmēneša 

publikācijas 
ziņu 

izdevumam 
"Ķekavas 
novads" 

Pašvaldības 
finansējums 

Pašvaldības 
finansējums 

8. 

Komunikācija ar 
iedzīvotājiem (e-pasts, 
telefons, sociālās vietnes 
Facebook, Twitter, 
Instagram, klātienes 
tikšanās). 

Informēta 
sabiedrība 

E-pastu, 
soc.ziņu skaits 

Sporta 
aģentūras 
darbinieki 

Visu gadu 

~500 kontakti 
(tajā skaitā 
ieraksti soc. 

tīklos, e-pasti, 
klātienes 
tikšanās) 

Pašvaldības 
finansējums 

Pašvaldības 
finansējums 

1. Veselības veicināšanas 
pasākumi mērķa grupām un 
vietējai sabiedrībai 

Norāda Pašvaldības vai Aģentūras attīstības plānošanas dokumentos minētos rīcības virzienus mērķa sasniegšanai vai izvirza jaunus 

Veselību veicinošu Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana 

1. 

Vasaras nometnes bērniem 
- "Esi aktīvs!" 3 nedēļu 
garas nometnes (dienas 
nometnes pa 5 dienām 30 
bērniem)  iepazīstināšana 
ar dažādiem sporta 
veidiem un nodarbības par 
veselīgu uzturu. 

Palielinājies 
bērnu un 
jauniešu skaits, 
kuri 
papildinājuši 
zināšanas par 
veselīgu uzturu 
un iepazinuši 

3 nometnes ĶNPSA 
Jūnijs 

Augusts 
Izpildīts(6nom

etnes) 

ES fondu 
finansējums, 
pašvaldības 
finansējums 

8414.11( 
pašv.fin.) 
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dažādu sporta 
veidu pamatus 

2. 

Uztura speciālista 
izglītojoši semināri/ 
praktiskās 
nodarbības/meistarklases 
Ķekavas novada 
iedzīvotājiem (speciālista 
konsultācijas par veselīgu 
uzturu, uzturu sportistiem 
u.tml.). 

Daļa novada 
iedzīvotāju ir 
apguvusi 
veselīga ēdiena 
gatavošanas 
prasmes 

1 nodarbība ĶNPSA Maijs Izpildīts 
ES fondu 
finansējums 

veselības 
veicināšanas 
projekta 
ietvaros,( 
meistarklases 
12 sacensībās) 

3. 

Veselības un sporta 
nedēļas organizēšana 
(sporta, veselīgas fiziskās 
aktivitātes un uztura 
veicināšanas pasākumi. 

Veicināta 
novada 
iedzīvotāju 
izpratne par 
veselīgu 
uzturu, 
veselību 
veicinošām 
fiziskām 
aktivitātēm 

3 pasākumi 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
pašvaldības 
iestādēm, 
uzņēmējiem, 
NVO 

Maijs Izpildīts 

ES fondu 
finansējums, 
pašvaldības 
finansējums 

veselības 
veicināšanas 
projekta 
ietvaros,(1 
meistarklase  
velobrauciena 
sacensībās) 

4. 

Nodrošināt izglītības 
iestādēs informāciju par 
novadā pieejamām bērnu 
un jaunatnes sporta, 
veselības vecināšanas 
aktivitātēm un nodarbību 
grafiku. 

Veicināta 
ārpusskolas 
fizisko 
aktivitāšu 
popularitāte 
bērnu un 
jauniešu vidū 

katru mēnesi 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
novada 
izglītības 
iestādēm 

Visu gadu Izpildīts 
pašvaldības 
finansējums 

pašvaldības 
finansējums 
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5. 
Nodrošināt bērniem 
peldēšanas apmācības 
nodarbības. 

1 nodarbība 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
novada 
izglītības 
iestādēm, 
NVO 

Visu gadu Izpildīts 
Pašvaldības 
finansējums 

veselības 
veicināšanas 
projekta 
ietvaros 

6. 

Vispārējās fiziskās 
sagatavotības nodarbības 
pirmsskolas vecuma 
bērniem. 

24 nodarbības 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
pirmsskolas 
izglītības 
iestādēm 

 
Maijs 

Septembris 
Izpildīts 

ES fondu 
finansējums 

veselības 
veicināšanas 
projekta 
ietvaros 

7. 

Regulāri un sistemātiski 
publicēt informāciju par 
fiziskām aktivitātēm, to 
nozīmi, iespējām 
aģentūras, novada 
mājaslapā, informatīvajā 
izdevumā u.c. masu 
medijos. 

Novada 
iedzīvotāji ir 
informēti par 
VVFA un 
sporta 
aktivitāšu 
iespējām/pieej
amību novadā 

Aktivitāšu 
skaits 

ĶNPSA, 
Sabiedrisko 
attiecību daļa 

Visu gadu Izpildīts 
pašvaldības 
finansējums 

pašvaldības 
finansējums 

8. 
Veselības pastaigu 
maršruta izveide Ķekavas 
novadā 

Ikvienam 
iespēja vingrot 
brīvā dabā un 
svaigā gaisā 

izveidoti 3 
maršruti 

ĶNPSA, 
sadarbībā ar 
telpiskās 
plānošanas un 
attīstības daļu 

Visu gadu 
nav izpildīts 
finansējuma 
trūkuma dēļ 

ES fondu 
finansējums, 
pašvaldības 
finansējums 

sagatavots un 
iesniegts 
LEADER 
projekts 

9. 

Aktivitātes "Veselības 
apļi" organizēšana 
(iekļaujot nūjošanu, 
iešanu, skriešanu, velo). 

Veicināta 
veselīga 
dzīvesveida 
aktivitāte 
iedzīvotāju 
vidū  

20 posmi ĶNPSA 

 
Maijs                  
Jūnijs 

Septembris                  
Oktobris 

Izpildīts  

ES fondu 
finansējums, 
pašvaldības 
finansējums 

170,00(pašv.al
dības finan.) 

10. 
Ārstnieciskās vingrošanas 
nodarbību organizēšana 
piesaistot fizioterapeitu. 

Ikvienam 
iespēja apgūt 
pareizas 

10 nodarbības ĶNPSA 
Maijs 

Septembris 
Izpildīts 

ES fondu 
finansējums 

veselības 
veicināšanas 
projekta 
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vingrošanas 
pamatelementu
s 

ietvaros 

11. 
Izglītojošs un fiziski aktīvs 
pārgājiens senioriem. 

Veicināta 
veselīga 
dzīvesveida 
popularizēšana 
senioru vidū. 

1 pārgājiens 

ĶNPSA, 
sadarbībā ar 
senioru NVO, 
Sociālo 
dienestu 

Maijs izpildīts  

ES fondu 
finansējums, 
pašvaldības 
finansējums 

Pašvaldības 
finansējums 

13. 

Eiropas sporta nedēļa 
katru gadu (aktivitātes 
nedēļas garumā dažādām 
mērķa grupām). 

Veicināta 
veselīga 
dzīvesveida 
popularizēšana 
iedzīvotāju 
vidū. 

10 pasākumi 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
visām 
pašvaldības 
iestādēm, 
uzņēmējiem, 
NVO 

Septembris Izpildīts 

ES fondu 
finansējums, 
pašvaldības 
finansējums 

ES fondu 
finansējums, 
pašvaldības 
finansējums 

14. 
TRX nodarbību 
organizēšana. 

Ikvienam 
iespēja apgūt 
TRX 
vingrošanas 
elementus 

8 nodarbības ĶNPSA 
Marts-

Septembris 
Izpildīts 

ES fondu 
finansējums, 
pašvaldības 
finansējums 

veselības 
veicināšanas 
projekta 
ietvaros 

15. 

"Pareizas skriešanas ABC" 
praktiskais seminārs par to 
kā pareizi skriet, kā sākt, 
atsākt skriet utml. 
(speciālista konsultācijas 
un ieteikumi par to kā 
pareizi skriet, skriešanas 
gaitas analīze utml.)  

Pareizas 
skriešanas 
apguve 

3 pasākumi ĶNPSA Septembris Izpildīts 

ES fondu 
finansējums, 
pašvaldības 
finansējums 

veselības 
veicināšanas 
projekta 
ietvaros 

Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības samazināšana 
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1. 

Sarīkot diskusijas par 
atkarību izraisošo vielu 
ietekmi uz veselību, 
skolēniem un jauniešiem. 

Palielinājies 
par atkarību 
kaitīgumu 
informēto 
jauniešu 
skaits.  

2 pasākumi 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
citām 
pašvaldības 
iestādēm, 
sporta 
klubiem, NVO  

Maijs 
nav izpildīts 
finansējuma 
trūkuma dēļ 

ES fondu 
finansējums, 
pašvaldības 
finansējums 

nav izpildīts 
finansējuma 
trūkuma dēļ 

Pilnveidot starpsektoru sadarbību un līdzdalību veselību veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanā Ķekavas novadā. 

1. 

Popularizēt pašvaldības un 
iestāžu rīkotos darba 
kolektīvu VVFA un sporta 
pasākumus, veicināt 
pašvaldības sporta 
komandu izveidi dažādos 
sporta veidos. 

Regulāra 
dalība 
pašvaldību 
sporta spēlēs 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
pašvaldības 
iestādēm, 
sporta 
klubiem, NVO 

Visu gadu 
nenotika 

COVID-19 dēļ 
Pašvaldības 
finansējums 

nenotika 
COVID-19 dēļ 

2. 
Atpūtas pauzes 
organizēšana darba vietās. 

30 reizes 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
pašvaldības 
iestādēm, 
sporta 
klubiem, NVO 

Maijs 
Septembris 
Oktobris 

nenotika 
COVID-19 dēļ 

ES fondu 
finansējums, 
pašvaldības 
finansējums 

nenotika 
COVID-19 dēļ 

3. 
Ķekavas novada 
daudzcīņa pašvaldības 
iestāžu darbiniekiem. 

Uzlabota 
iestāžu 

sadarbība, 
veicināta to 
izpratne par 

VVFA 
nozīmīgumu. 

Kopīgi īstenoti 
VVFA 

pasākumi 
darbiniekiem. 

1 pasākums 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
pašvaldības 
iestādēm, 
sporta 
klubiem, NVO 

Novembris 
nenotika 

COVID-19 dēļ 

ES fondu 
finansējums, 
pašvaldības 
finansējums 

nenotika 
COVID-19 dēļ 

2. Sporta un aktīvās atpūtas 
pasākumu (sacensību) rīkošana 
un popularizēšana 

Norāda Pašvaldības vai Aģentūras attīstības plānošanas dokumentos minētos rīcības virzienus mērķa sasniegšanai vai izvirza jaunus 

Sporta un aktīvās atpūtas pasākumu (sacensību) rīkošana un popularizēšana bērniem un jauniešiem 
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1. 

Skolu sporta nedēļa, bērnu 
sporta spēles 2x gadā 
(ziemā, vasarā) (Ķekavas 
novada skolēnu sporta 
spēles). 

iesaistīto 
dalībnieku 
skaits 

2 pasākumi 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
izglītības 
iestādēm 

Maijs 
Februāris 

 nenotika 
COVID-19 dēļ 

pašvaldības 
finansējums 

 nenotika 
COVID-19 dēļ 

2. 
Ziemas piedzīvojumu 
orientēšanās ģimenēm 

iesaistīto 
dalībnieku 
skaits 

1 pasākums ĶNPSA 22.februāris Izpildīts 
 pašvaldības 
finansējums 

490,58 

3. 
Ķekavas novada skolu 
kauss “ Piedzīvojumu 
skrējiens 2020”  

iesaistīto 
dalībnieku 
skaits 

1 pasākums  

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
izglītības 
iestādēm 

Septembris 
nenotika 

COVID-19 dēļ 
 pašvaldības 
finansējums 

nenotika 
COVID-19 dēļ 

4. 

Ģimeņu orientēšanās, 
sacensības ģimenēm ar 
bērniem un citas 
sportiskas aktivitātes 
Ķekavas novadā. 

iesaistīto 
dalībnieku 
skaits 

80 aktivitātes ĶNPSA Visu gadu 
Izpildīts daļēji 
(COVID-19 

dēļ) 

 pašvaldības 
finansējums 

1092.31 

 Sporta un aktīvās atpūtas pasākumu (sacensību) rīkošana un popularizēšana pieaugušajiem un bērniem 

1 
Ķekavas novada atklātais 
čempionāts telpu futbolā  

iesaistīto 
dalībnieku 
skaits 

1 pasākums (8 
spēļu kārtas) 

ĶNPSA 
Janvāris-

Marts, jūnijs;  

Izpildīts daļēji, 
Rudenī 

nenotika dēļ 
COVID-19 

 pašvaldības 
finansējums 

2475,00 

2 
Sacensības Ziema 2020 (5 
posmi) 

    ĶNPSA 
Janvāris, 
Febuāris 

Izpildīts 
 pašvaldības 
finansējums 

1849,00 

3 
Sacensības Šaha mēnesis 
Baložos (3 posmi) 

    ĶNPSA Februāris Izpildīts 
 pašvaldības 
finansējums 

476,00 

4 
Ķekavas novada atklātais 
čempionāts kāršu spēlē 
Zolīte 

  
1 pasākums (4 

posmi) 
ĶNPSA 

Janvāris, 
Februāris,  

Izpildīts, 
rudenī 

nenotika dēļ 
COVID-19 

 pašvaldības 
finansējums 

433,84 

5 
Ķekavas novada 
čempionāts novusā 

  1 pasākums ĶNPSA 15.mar 
nenotika 

COVID-19 dēļ 
 pašvaldības 
finansējums 

nenotika 
COVID-19 dēļ 
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6 
Ķekavas novada atklātais 
čempionāts Galda spēļu 
daudzcīņā 

  1 pasākums ĶNPSA 10.aprīlis 
nenotika 

COVID-19 dēļ 
 pašvaldības 
finansējums 

nenotika 
COVID-19 dēļ 

7 
Daugmales volejbola 
turnīrs 

  1 pasākums ĶNPSA 13. aprīlis 
nenotika 

COVID-19 dēļ 
 pašvaldības 
finansējums 

nenotika 
COVID-19 dēļ 

8 
Konkurss velo - foto 
orientēšanās Baložos 

      
27. aprīlis- 5. 

maijs 
Izpildīts 

 pašvaldības 
finansējums 

77,00 

9 Ķekavas velobrauciens   1 pasākums 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
pašvaldības un 
NVO iestādēm 

8.augusts Izpildīts 
 pašvaldības un 
atbalstītāju 
finansējums 

26114.85 

10 Veselības apļi 2020 - 25     ĶNPSA 25.05.-16.06. Izpildīts 
 pašvaldības 
finansējums 

221,00 

11 
Veselības apļi 2020 vasara 
(6 posmi) 

    ĶNPSA 29.06.-14.07. Izpildīts 
 pašvaldības 
finansējums 

143,00 

12 
Baložu Velodrošība 2020 - 
vasara (5 posmi) 

    ĶNPSA 02.07.-30.07. Izpildīts 
 pašvaldības 
finansējums 

157,00 

13 
OS distances Baložu meža 
poligonā 

    ĶNPSA 10.07.,24.07. Izpildīts 
 pašvaldības 
finansējums 

97,00 

14 
Ķekavas novada kauss 
futbola 8x8  

  1 pasākums  ĶNPSA 23.augusts 
Nenotika 

COVID-19 dēļ 
 pašvaldības 
finansējums 

nenotika 

15 
Ķekavas novada 
sacensības 3x3 basketbolā 

  
1 pasākums (4 

posmi) 
ĶNPSA Jūnijs-Augusts Izpildīts 

 pašvaldības 
finansējums 

3100,00 

16 
TC Liiba čempionāts 
pludmales volejbolā 

  
1 pasākums (4 

posmi) 
ĶNPSA Jūlijs-Augusts Izpildīts 

pašvaldības 
finansējums 

2385,00 

17 
Ķekavas novada Senioru 
sporta svētki 

  1 pasākums ĶNPSA 15. augusts Izpildīts 
 pašvaldības 
finansējums 

1609,84 

18 
LSVS 57. sporta spēles 
šahā 

    
ĶNPSA 

sadarbībā ar 
LSVS 

5. septembris Izpildīts 
 pašv. finan. un 
LSVS 

 pašv. finan. un 
LSVS 
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19 
Daugmales sporta diena 
un brīvās cīņas čempionāts  

  1 pasākums ĶNPSA 7.septembris Nenotika 
 pašvaldības 
finansējums 

nenotika 
COVID-19 dēļ 

20 
Daugmales telpu futbola 
turnīrs "Rudens kauss" 

  1 pasākums ĶNPSA 26. septembris Izpildīts 
 pašvaldības 
finansējums 

501,04 

21 
A.Eglīša kausa izcīņa 
basketbolā vīriešiem un 
sievietēm 

  1 pasākums ĶNPSA 
21. un 

22.septembris 
nenotika 

COVID-19 dēļ 
 pašvaldības 
finansējums 

nenotika 

22 
Veselības apļi 2020 rudens 
Baložos (6 posmi) 

    ĶNPSA 22.09.-27.10. 

Izpildīti 4 
posmi (Covid-

19 
ierobežojumu 

dēļ) 

 pašvaldības 
finansējums 

405,00 

23 
Zibakcija "Gaismas 
brauciens" (velo). 

  1 pasākums ĶNPSA 18. septembris Izpildīts 
 pašvaldības 
finansējums 

250,00 

24 
Nakts telpu futbola turnīrs 
"Ķekavas novada kauss 
2020" 

  1 pasākums ĶNPSA 9. aprīlis 
Nenotika 

COVID-19 dēļ 
 pašvaldības 
finansējums 

nenotika 

25 
Nakts volejbola turnīrs 
"Ķekavas novada kauss 
2020" 

  1 pasākums ĶNPSA 9. oktobris 
Nenotika 

COVID-19 dēļ 
 pašvaldības 
finansējums 

nenotika 

26 
Ķekavas novada 
sportojošo ģimeņu spiets 
(attālināts pasākums) 

  1 pasākums ĶNPSA 24. oktobris Izpildīts 
 pašvaldības 
finansējums 

200,00 

27 
Ķekavas novada galda 
tenisa turnīrs 

  1 pasākums ĶNPSA 21. novembris 
Nenotika 

COVID-19 dēļ 
 pašvaldības 
finansējums 

nenotika 

28 
Ķekavas novada atklātais 
turnīrs dambretē bērniem 

  1 pasākums ĶNPSA 6.decembris 
Nenotika 

COVID-19 dēļ 
 pašvaldības 
finansējums 

nenotika 

29 
Boksa sacensības 
"Lāčplēša kauss 2020" 

  1 pasākums ĶNPSA 12.decembris 
Nenotika 

COVID-19 dēļ 
 pašvaldības 
finansējums 

nenotika 

30 
Vecgada balvu izcīņa 
novusā 

  1 pasākums ĶNPSA 27.decembris 
Nenotika 

COVID-19 dēļ 
 pašvaldības 
finansējums 

nenotika 
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31 
Volejbola turnīrs 
"Vecgada kauss 2020" 

  1 pasākums ĶNPSA 27.decembris 
Nenotika 

COVID-19 dēļ 
 pašvaldības 
finansējums 

nenotika 

32 
Citi sporta un aktīvās 
atpūtas pasākumi. 

  80 aktivitātes ĶNPSA Visu gadu 
Izpildīts daļēji 
(COVID-19 

dēļ) 

 pašvaldības 
finansējums 

2809 

33 Baložu Bizons (10 posmi)   10 sacensības ĶNPSA 
jūlijs,augusts, 

septembris 
Izpildīts 

 pašvaldības 
finansējums 

3515 

34 
Velokross Baloži 2020 (5 
posmi) 

  5 sacensības ĶNPSA 
aprīlis, maijs, 

augusts, 
septembris 

Izpildīti 2 
posmi (Covid-

19 
ierobežojumu 

dēļ) 

 pašvaldības 
finansējums 

4127 

35 Baložu Velodrošība 2020   6 sacensības ĶNPSA 

2. martā, 6. 
aprīlī, 27. 
aprīlī, 12. 

oktobrī, 23. 
novembrī, 14. 

decembrī 

Izpildīti 2 
posmi (Covid-

19 
ierobežojumu 

dēļ) 

 pašvaldības 
finansējums 

2562 

36 
Individuālie treniņi ''OS 
distances Baložu meža 
poligonā rudenī'' 

    ĶNPSA 21.11.,28.11. Izpildīts 
 pašvaldības 
finansējums 

97 

37 
Konkurss Foto 
orientēšanās Baložos 2020 

    ĶNPSA 25.11.-06.12. Izpildīts 
 pašvaldības 
finansējums 

36 

Augstu sasniegumu sports 

1. 

Sieviešu florbola virslīga 
un jaunietes LR 
čempionāts- Florbola 
klubs "Ķekavas Bulldogs"  

Novada 
sportistu un 
komandu 
sasniegumi 

30 sacensības 

FK "Ķekavas 
Bulldogs" 

sadarbībā ar 
ĶNPSA   

Janvāris-Maijs; 
Septembris-
Decembris 

Nenotika 
COVID-19 dēļ 

Sporta klubu, 
federāciju  un 
pašvaldības 
finansējums 

nenotika 
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2. 
Sieviešu florbola virslīga 
Florbola klubs "Ķekava"  

  2 sacensības 
FK "Ķekava" 
sadarbībā ar 

ĶNPSA   

Janvāris-Maijs; 
Septembris-
Decembris 

Nenotika 
COVID-19 dēļ 

Sporta klubu, 
federāciju  un 
pašvaldības 
finansējums 

nenotika 

3. 
Jauniešu florbola LR 
čempionāti -florbola klubs 
"Ķekava"  

  30 sacensības 

FK "Ķekavas 
Bulldogs" 

sadarbībā ar 
ĶNPSA   

Janvāris-Maijs; 
Septembris-
Decembris 

Nenotika 
COVID-19 dēļ 

Sporta klubu, 
federāciju  un 
pašvaldības 
finansējums 

nenotika 

4. 
Latvijas basketbola līgas 
2.divīzija Basketbola 
klubs "Ķekava" 

  30 sacensības 
BK "Ķekava" 
sadarbībā ar 

ĶNPSA 

Janvāris-
Marts; 

Oktobris 
Izpildīts daļēji 

Sporta klubu, 
federāciju  un 
pašvaldības 
finansējums 

Izpildīts daļēji 

5. 
Latvijas futbola 1.līga 
Futbola klubs "AUDA" 

  30 sacensības 
FK "AUDA" 
sadarbībā ar 

ĶNPSA 

Aprīlis-
Oktobris 

Izpildīts daļēji 

Sporta klubu, 
federāciju  un 
pašvaldības 
finansējums 

Izpildīts daļēji 

6. 

Dažādu sporta veidu 
Latvijas/starptautiskā 
mēroga sacensības 
novadā. 

  

85 sacensības 
saskaņā ar 
gada darba 
plānu 

ĶNPSA 
sadarbība ar 
Sporta klubiem 
un sporta 
federācijām  

Visu gadu Izpildīts daļēji 

Sporta klubu, 
federāciju  un 
pašvaldības 
finansējums 

Izpildīts daļēji 

3. Sporta infrastruktūras 
objektu rekonstrukcija, 
būvniecība un plānošana 

Norāda Pašvaldības vai Aģentūras attīstības plānošanas dokumentos minētos rīcības virzienus mērķa sasniegšanai vai izvirza jaunus 

Stadiona projekts un finanšu līdz.piesaiste 
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1. 

Stadions pie Ķekavas 
sporta kluba pašvaldības 
zemesgabalā "Fortius", I 
kārta - elektrības 
pieslēguma izbūve no 
projektējamās sadalnes 
BTAS-400+UBTAS līdz 
projektējamai sadalnei 
IUSR-400 

Piesaistīts 
finansējums,  
stadiona 
projekta 
aktualizācija 

1 ĶNPSA Visu gadu 
nav izpildīts 
finansējuma 
trūkuma dēļ 

Valsts, 
privātais un 
citi 
finansējuma 
fondi.  

nav izpildīts 
,nav piešķirts 
fin,  

Ūdens sporta veidu bāžu izveide 

1. 
Ūdens sporta veidu bāzes 
izveide pie Rīgas HES 
ūdenskrātuves. 

Risināta 
piekļuve un 
strādāts pie 
projekts/skices 
koncepta-
aktīvās atpūtas 
vietas izveidei 
pie ūdens 
,att.sporta 
veidus 
(burāšana, 
vindsērfings 
u.c.)  

1 

Pašvaldība 
sadarbībā ar 
ĶNPSA un 
NVO 

Visu gadu 
nav izpildīts 
finansējuma 
trūkuma dēļ 

Privātais, ES 
fondu 
finansējums. 

nav izpildīts. 
nav piešķirts 
pašv.fin, 

Sporta laukumu  izbūve 



Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras publiskais pārskats par 2020.gadu 

 

24 

 

1. 
Sporta laukums pie PII 
„Bitīte”, Sporta ielā 1. 

Izstrādāts 
projekts ar-  
labiekārtotu 
pludmales 
volejbola, 
multifunkcionā
la , futbola 
laukumu, 
tāllēkšanas 
bedre, 
skrejceļš, 
aktīvās atpūtas 
laukumi 
bērniem 

1 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
pašvaldības 
iestādēm 

Visu gadu 
nav izpildīts 
finansējuma 
trūkuma dēļ 

Privātā un ES 
fondu 
finansējums 
piesaiste. 

nav izpildīts 
finansējuma 
trūkuma dēļ 

Aktīvās atpūtas laukums 

1. 

Sagatavot un iesniegt 
pirmā līmeņa projekta 
idejas aprakstu sadarbībā 
ar pašvaldības iestādēm.  
Projekta mērķis - sporta 
tūrisma veicināšana 
iesaistīto pušu kapacitātes 
stiprināšana, nelielu sporta 
tūrisma/aktīvās atpūtas 
infrastruktūras objektu 
attīstība (Odukalna aktīvās 
atpūtas kalns Ķekavā).  

Aktīvās 
atpūtas 
infrastruktūras 
objektu 
attīstība 

pirmā līmeņa 
projekta idejas 
apraksta 
izstrāde un 
iesniegšana 

ĶNPSA 
sadarbībā ar  
partneriem 

Janvāris-maijs 
nav izpildīts 
finansējuma 
trūkuma dēļ 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 
finansējums 

nav izpildīts 
finansējuma 
trūkuma dēļ 
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2. 

"Multifunkcionāla sporta 
laukuma seguma izveide 
Gaismas ielā 7A, Ķekavā, 
Ķekavas pagastā, Ķekavas 
novadā". Sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm  
izveidot pastāvīgu 
laukumu multifunkcionālu 
hokleja bortu izvietošanai.  
Projekta mērķis - sporta 
tūrisma veicināšana 
iesaistīto pušu kapacitātes 
stirpināšana, nelielu sporta 
tūrisma/aktīvās atpūtas 
infrastruktūras objektu 
attīstība.  

Aktīvās 
atpūtas 
infrastruktūras 
objektu 
attīstība 

izveidots 
laukums 

ĶNPSA 
sadarbībā ar  
partneriem 

Visu gadu 

Izpildīts daļēji, 
apstiprināts 

projekts LAD 
LEADER 

programmā, 
uzsākta 

būvniecība 

ES 
finansējums, 
pašvaldības 
finansējums 

31884,09 

3. 
Baložu pilsētas asfalta 
velotrases-skeitparka 
projektēšana - realizācija 

Aktīvās 
atpūtas 
infrastruktūras 
objektu 
attīstība 

projekts 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
pašvaldības 
iestādēm un 
NVO 

Visu gadu 
Nav budžetā 

piešķirts 
finansējums 

Pašvaldības 
finansējums 
2020.gada 
budžetā nav 
piešķirts 

nav izpildīts 
finansējuma 
trūkuma dēļ 

4. 

 Skeitparka projektēšana 
un izbūve Daugmalē esošā 
asfaltētā basketbola 
laukuma vietā 

Aktīvās 
atpūtas 
infrastruktūras 
objektu 
attīstība 

Izbūvēts 
skeitparks 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
pašvaldības 
iestādēm un 
NVO 

Visu gadu 
Nav budžetā 

piešķirts 
finansējums 

Pašvaldības 
finansējums 
2020.gada 
budžetā nav 
piešķirts 

nav izpildīts 
finansējuma 
trūkuma dēļ 

Sporta kluba uzturēšana 
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1. 
Sporta kluba sanitārā 
mezgla,  grīdas seguma 
atjaunošana. 

Atjaunotas/uzl
abotas sporta 
kluba 
palīgtelpas un 
segums 

2 ĶNPSA   
jūnijs,jūlijs 

,augusts 

atjaunotas 
divas sanitārās 
telpas (WC), 

uzklāts segums 
1 stāva mazajā 
zālē remonta, 
atjaunošanas 
darbi sporta 

klubā. 

Pašvaldības 
finansējums 

5410 

2. 
Ķekavas sporta kluba 
jumta remonts 

Jumta seguma 
remonts 

1 ĶNPSA   
Maijs-

Septembris 
Izpildīts  

Pašvaldības 
finansējums 

30000 

Āra laukumu uzturēšana 

1. 

Sporta laukumu 
infrastruktūras 
atjaunošana/remonts.Sintēt
iskā futbola seguma 
ieklāšana Skola ielā 2, 
Ķekavā 

Atjaunoti/uzla
boti sporta 
laukumi 

2 ĶNPSA   
Maijs-

Septembris 

Nav budžetā 
piešķirts 

finansējums 

Pašvaldības 
finansējums 
futbola 
laukumu 
seguma 
nomaiņai nav 
piešķirts 
2020.gada 
budžetā. 

veikti kārtējā 
remonta 
uzturēšanas 
darbi 

Veselību veicinošas infrastruktūras izveide  

1. 

Labiekārtotas slēpošanas, 
riteņbraukšanas, nūjošanas 
trases (Baložu pilsētas 
meža masīvā, gar Titurgas 
ezeru, zemesgabalā 
„Fortius”). 

Slēpošanas, 
riteņbraukšana
s, nūjošanas 
trašu 
uzturēšana 

3 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
pašvaldības 
iestādēm 

Visu gadu Izpildīts 
Pašvaldības 
finansējums 

Izpildīts 

2. 
Jaunu ielu vingrošanas 
elementu izveide novadā. 

Ierīkot ielu 
vingrošanas 
elementus 

2 
ĶNPSA 
sadarbībā ar 
pašvaldības 

Aprīlis 
Septembris 

Izpildīts daļēji, 
uzstādīts TRX 

trenažiera 

ES fondu 
finansējums 

450 
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iestādēm rāmis Fortius 
laukumā 

3. 
Slidotavas izveide ziemas 
periodā. 

Iespēja 
nodarboties ar 
ziemas sporta 
veidiem 
pastāvīgi 

1 ĶNPSA 
Decembris 

Janvāris 
Februāris 

nav izpildīts 
laika apstākļu 

dēļ 

Pašvaldības 
finansējums 

nav izpildīts 

4. 
Titurgas ezera aktīvās 
atpūtas takas 
labiekārtošana. 

Uzlabosies 
iespējas 
pievērsties 
aktīvam 
dzīvesveidam 

1 

Pašvaldības 
iestādes 
sadarbībā ar 
ĶNPSA 

Visu gadu 
nav izpildīts 
finansējuma 
trūkuma dēļ 

ES fondu, 
pašvaldības 
finansējums 

sagatavots un 
iesniegts 
LEADER 
projekts 

5. 
BMX trases projekta 
izveidošana Ķekavas 
novadā. 

Labiekārtota 
aktīvās atpūtas 
iespējas. 

1 

NVO 
sadarbībā ar 
ĶNPSA, 
pašvaldības 
iestādēm 

Visu gadu 
nav izpildīts 
finansējuma 
trūkuma dēļ 

ES fondu, 
privātais 
finansējuma 
piesaiste 

ES fondu, 
privātais 
finansējums, 
Nav piešķirts 
pašvaldības 
finansējums 
2020.gada 
budžeta 
ietvaros 

4. Sporta nozares darbības 
kvalitātes uzlabošana 

Norāda Pašvaldības vai Aģentūras attīstības plānošanas dokumentos minētos rīcības virzienus mērķa sasniegšanai vai izvirza jaunus 

Sporta veidu atbalstīšana un popularizēšana 

1/ 

Veicināt treneru 
kvalifikācijas celšanu,  
sporta atbalsta sistēmas 
sakārtošanu, aktualizējot 
saistošos noteikumus par 
finansējuma sadali 
Ķekavas novada 
sportistiem. 

Uzlabosies 
dažādu sporta 
veidu 
sasniegumi  

kursi, 
semināri, 
dalība ES 
projektu 
pasākumos, 
papildināti 
saistošie 
noteikumi   

ĶNPSA 
sadarbība ar 
sporta 
klubiem, 
izglītības 
iestādēm u.c. 

Visu gadu 

Izpildīts daļēji, 
sagatavoti 
grozījumi 
saistošajos 

noteikumies, 
bet nav 

saskaņoti 
VARAM 

ES fondu, 
pašvaldības 
finansējums 
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iebildumu dēļ 

2. 
Sporta vēstures datu bāzes 
izveide,izstādes. 

Novada sporta 
vēstures 
mantojuma 
apkopošana 

1 datu bāze 
ĶNPSA 
sadarbībā ar 
muzeju 

Septembris-
Novembris 

Izpildīts daļēji, 
ir apkopoti 

atsevišķi dati 
un informācija 
bet nav veikta 
to sakārtošana 

un 
noformēšana.  

ES fondu, 
pašvaldības 
finansējums 

izpildīts daļēji 

Sporta aģentūras, Sporta organizāciju darba kvalitātes uzlabošana  

1. 

Atbalstīt esošās iniciatīvas 
un izveidot papildus 
jaunus sporta laukumus, 
(tajā skaita sporta bāžu) 
vienotas pārvaldības 
sistēmas izveide novadā, 
uzlabot aģentūras 
darbinieku profesionālo 
pieredzi piedaloties 
pieredzes apmaiņas 
projektos (dalība Ziemeļ - 
Baltijas valstu publiskās 
administrācijas 
programmas projektā u.c.). 

Izstrādāti 
priekšlikumi 
sporta nozares 
vienotai 
pārvaldībai  

1 sistēma 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
pašvaldību un 
uzņēmējiem 

Visu gadu 

īstenots 
Nordic-Baltic 

pieredzes 
apmaiņas 

projekts Health 
enhancing 
physical 
activities 

promotion 
experiences in 

local 
communities, 
kura ietvaros 
piedalījās 4 
aģentūras 
darbinieki. 

Pašvaldības 
finansējums,E
S fondu un 
Ziemeļvalstu 
programma 

6998 

ĶNPSA akreditācija "Erasmus+" jauniešu mobilitātes aktivitātē "Eiropas Brīvpr.darbs" 
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1. 

Ķekavas novada 
pašvaldības sporta 
aģentūras akreditācija  
"Erasmus+” jauniešu 
mobilitātes aktivitātē 
"Eiropas Brīvprātīgais 
darbs”, lai iegūtu 
uzņēmējorganizācijas/nosū
tītājorganizācijas/koordinē
jošās organizācijas statusu 
un varētu uzņemt, nosūtīt 
jauniešus brīvprātīgajā 
darbā. 

Sporta 
aktivitāšu 
dažādošana 
novadā, iespēja 
nosūtīt 
brīvprātīgajā 
darbā Ķekavas 
novada 
jauniešus 

1 akreditācija, 
dalība vienā 
brīvprātīgā 
darba projektā 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
projekta 
partneriem 

veikt 
akredetāciju 
līdz 2020.gada 
aprīlim 

nav izpildīts 
Covid 19 dēļ 

ES 
finansējums 

nav izpildīts 

Erasmus + Sports programmas finansējuma piesaiste 

1. 

Erasmus+ Sports projekta 
pieteikuma sagatavošana 
par paklāju boulinga 
popularizēšanu novadā, 
Latvijā.  

Sporta 
aktivitāšu 
dažādošana 
novadā, 
veselību 
veicinošu 
aktivitāšu 
popularizēšana 
novadā 

1 projekts 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
projekta 
partneriem 

Visu gadu 

Izpildīts, 
sagatavots, 
iesniegts un 
apstirpināts 
porjekts CARE 

ES 
finansējums 

60 000 

Jauniešu personīgās  izaugsmes celšana par sporta kā metodes pielietošana ikdienas prasmju uzlabošanā sadarbībā ar projekta "Erasmus +" 
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1. 

Erasmus+ Starptautiska 
jauniešu apmaiņa. 
Noorganizēt starptautisku 
jauniešu apmaiņu Ķekavas 
novada sporta klubu u.c. 
sporta organizāciju 
dalībniekiem (jauniešiem) 
ar mērķi celt to personīgo 
izaugsmi, izpratni par 
sporta kā metodes 
pielietošanu ikdienas 
prasmju uzlabošanā. 

Veselību 
veicinošu 
fizisko 
aktivitāšu 
popularizēšana 

1 jauniešu 
apmaiņa 

ĶNPSA 
sadarbībā ar 
projekta 
partneriem 

Visu gadu 
nav izpildīts 

COVID-19 dēļ 
ES 
finansējums 

nav izpildīts 
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3. 2021. 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. 

2021. 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 un uzturēt sporta laukumus Ķekavas novadā.  

• Uzsākt Ķekavas novada sākumskolas sporta laukuma Skolas ielā 2 iepirkuma 

dokumentācijas sagatavošanu un izsludināšanu futbola laukuma seguma nomaiņai. 

• Organizēt un plānot sporta pasākumus un aktivitātes atbilstoši piešķirtajam 

2021.gada budžetam. 

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

līdzekļus. 

• Turpināt organizēt apmācības vizītes ar projekta partneriem Erasmus+ Sports 

programmas ietvaros. 

• Gatavot sporta aģentūras vidēja darbības stratēģijas izstrādi turpmākajam 

periodam. 

 

 

 

 

 

 


