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I Ievads 

 

1. Stratēģijas izstrādes pamatojums  

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras (turpmāk – Aģentūra) vidēja termiņa 
darbības stratēģijas izstrāde pamatojas LR likumā “Par pašvaldībām”, kā arī “Publisko 
aģentūru likumā”. Savukārt Aģentūras nolikumā ir noteikti iestādes darbības mērķi un 
uzdevumi. 

Novadā būtiski ir attīstīt sportu un popularizēt veselību veicinošas fiziskās aktivitātes, 
lai spētu sasniegt šādus mērķus: 

1) veicināt bērnu un jauniešu fizisko attīstību; 

2) nodrošināt sporta pasākumu pieejamību, veicinot sporta pasākumu un dalībnieku 
pieaugumu; 

3) popularizēt Ķekavas novadu ar tradicionālu vietējās un starptautiskās nozīmes 
sporta pasākumu rīkošanu, kā arī aicināt novada iedzīvotājus pievērsties veselīgam 
dzīvesveidam; 

4) sekmēt Ķekavas novada iedzīvotāju sasniegumus sportā, nodrošināt sporta dzīves 
daudzveidību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un interesēm, attīstīt sporta 
infrastruktūru brīvā laika pavadīšanai.  

Lai sporta darbības attīstība būtu pamatota, atbilstoša esošai situācijai un tendencēm 
novadā, nepieciešams izstrādāt Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras vidēja termiņa 
darbības stratēģiju 2020.-2022. gadam (turpmāk – stratēģija). Stratēģija izstrādāta saskaņā ar 
pieņemtajiem plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem. Aģentūras stratēģija ir 
turpmākās attīstības un vidējā termiņa plānošanas dokuments. 

Ķekavas novadā ir apstiprināta ”Ķekavas novada attīstības programma 2014.-
2020.gadam” (Rīcības plāna un investīciju plāna aktualizācija Ķekavas novada domes sēdē 
2018.gada 15.februārī). Sporta un aktīvās atpūtas jomā uzmanība tiek vērsta atbilstošas sporta 
infrastruktūras izveidei, sporta būvju rekonstrukcijai un būvniecībai, lai paplašinātu 
piedāvājumu un nodrošinātu pakalpojumus iestādēm, organizācijām un iedzīvotājiem. Tas 
veicinātu aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī sporta pieejamību un attīstību.  

Lielu pienesumu stratēģijas mērķu un darbības programmas izstrādē ir sniedzis 
aģentūras īstenotais Erasmus+ Sport sadarbības partnerību projekts Nr.: 567139-EPP-1-2015-
2-LV-SPO-SCP Līguma Nr. 2015-2988 “Development and implementation practices of 
strategies for health-enhancing physical activities in local communities across Europe.”. Tā 
ietvaros tika organizētas dažādu nozaru pārstāvju diskusijas un veikta iedzīvotāju aptauja 
dažādai mērķauditorijai par Ķekavas novada sporta dzīves un veselību veicinošu fizisko 
aktivitāšu popularizēšanas attīstību. Vienotas izpratnes par esošajām attīstības tendencēm un 
nākotnes redzējumu izveidei diskusijās bija aicināti piedalīties Ķekavas novada sporta dzīves 
atbalstītāji, treneri, klubu pārstāvji un iedzīvotāji.  
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2. Terminu skaidrojums un saīsinājumi 

Interešu izglītība - personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana 
neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. 

Bērnu un jauniešu sports – sporta nodarbības un sacensības bērniem un jauniešiem 
vecumā līdz 25 gadiem. Vispusīgās fiziskās sagatavotības princips ir gan bērnu, gan jauniešu 
sporta pamatā. Atkarībā no vēlmēm, interesēm, talanta bērni un jaunieši izvēlas sportu savam 
priekam, veselībai un augstiem sasniegumiem. 

Multifunkcionāls sporta komplekss – būve vai būvju komplekss, kas izmantojams 
sporta sacensību organizēšanai vairākos sporta veidos, kā arī ārpus sporta pasākumu 
rīkošanai. 

Profesionālās ievirzes izglītība - sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī 
vērtīborientācijas veidošana mākslā, kultūrā vai sportā paralēli pamatizglītības vai vidējās 
izglītības pakāpei, kas sniedz iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā 
virzienā. 

Skolu sports – sporta aktivitātes skolā ārpusstundu laikā, kas ietver arī starp skolu 
sporta pasākumus. 

Sporta bāze – speciāla, sportam būvēta vai piemērota būve vai tās daļa, kā arī vide 
(laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas u.tml.). 

Sporta darbinieks - fiziskā persona, kas darbojas sporta jomā, veicot izglītojošo, 
tiesneša, metodisko, organizatorisko vai cita veida darbu. 

Sporta izglītības programma - profesionālās ievirzes sporta izglītības programma 
vai interešu izglītības programma, kurā ietverts noteikts sporta izglītības saturs. 

Sporta kustība - uz brīvprātības principa balstīta visu sociālo grupu iedzīvotāju 
piedalīšanās fiziskajās un sporta nodarbībās, ko īsteno sabiedriskās sporta organizācijas. 

Sporta organizācija - organizācija, kas tiek dibināta veselīgas atpūtas organizēšanai, 
fizisko un morālo iespēju paaugstināšanai, augstu sporta rezultātu sasniegšanai.  

Sporta sacensības - pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš notiek 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju apstiprinātiem sacensību norises 
noteikumiem un sacensību organizētāju apstiprinātiem nolikumiem.  

Sporta speciālists - sporta darbinieks, kas ieguvis diplomu sporta izglītībā un/vai 
attiecīgu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu. 

Sporta treniņš (nodarbība) - process prasmju, iemaņu un spēju iegūšanai, 
saglabāšanai un pilnveidošanai sportā. 

Sportists - fiziska persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās. 

Sports – visu veidu individuālas vai organizētas aktivitātes fiziskās un garīgās 
veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās. 

Sports personām ar invaliditāti - pielāgotas fiziskās aktivitātes personām ar 
invaliditāti. Invalīdu sports veicina šo cilvēku pārliecību par savām spējām un ir viens no 
sociālās rehabilitācijas līdzekļiem. 
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Sports visiem (tautas, masu sports) - dažādas fiziskās aktivitātes garīgās labsajūtas 

un fiziskās veselības nostiprināšanai, sociālās saskarsmes un integrācijas nodrošināšanai, kā 
arī atpūtai ar mērķi iesaistīt sportā visu sociālo grupu cilvēkus, nodrošināt tiem iespējami 
labākos apstākļus un pieejamību sporta nodarbībām. 

Veselības sports - fiziskās aktivitātes (aktīvā atpūta) garīgās labsajūtas un fiziskās 
veselības uzlabošanai un nostiprināšanai. 

Veterānu sports - sporta nodarbības un sacensības pieaugušajiem, kas sasnieguši 
attiecīgā sporta veida veterānu (senioru) vecumu. 

Izmantotie saīsinājumi: 

ES – Eiropas Savienība 

FK – Futbola klubs 

FK – Florbola klubs 

FS – Futbola skola 

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija 

JSK – Jātnieku sporta klubs 

LOK – biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja” 

LR – Latvijas Republika 

LSVS – Latvijas sporta veterānu (senioru) savienība 

MA – Metodiskā apvienība 

MK – Ministru kabinets 

PII – Pirmsskolas izglītības iestāde 

PVO – Pasaules Veselības organizācija 

SK – Sporta klubs 

SO – Sporta organizācija 

ĶN – Ķekavas novads 

ĶND – Ķekavas novada Dome 

ĶNSS – Ķekavas novada sporta skola 

RK – Regbija klubs 

STSVC – Sabiedriskais tehnisko sporta veidu centrs 

SVID – Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

VFS – Vispārējā fiziskā sagatavotība 

VVFA – Veselību veicinošas fiziskās aktivitātes 



6 
 

II Esošās situācijas novērtējums 

3. VVFA un sporta nozari ietekmējošie tiesību akti un politikas 
plānošanas dokumenti 

Veselību veicinošu fizisko aktivitāšu un sporta nozari reglamentējošie tiesību akti un 
politikas plānošanas dokumenti iedalāmi trīs līmeņos: Eiropas Savienības, Latvijas 
(nacionālā) un Ķekavas novada (pašvaldības) līmeņos: 

3.1. ES līmenis 

3.1.1. Baltā grāmata par sportu 

“Baltā grāmata par sportu”1 ir pirmais ES līmeņa sporta politikas plānošanas 
dokuments, kas tika izstrādāts un pieņemts 2007. gada 11. jūlijā. Dokumenta mērķis ir noteikt 
sporta stratēģiski svarīgo nozīmi Eiropā un rosināt diskusiju par konkrētām sporta 
problēmām, sekmēt sporta lomu ES politiku jomās, lēmumu pieņemšanā, akcentēt sporta 
sociālo un ekonomisko dimensiju, kā arī palielināt sabiedrības informētību par šīs nozares 
vajadzībām un savdabību.  

3.1.2. Eiropas Sporta Harta2 

Lai veicinātu sportu kā svarīgu cilvēka attīstības faktoru, valdībām jāsper soļi Hartas 
nosacījumu piemērošanā, proti, jāsniedz katram indivīdam iespēju iesaistīties sportā un īpaši 
nodrošināt, lai visiem jauniem cilvēkiem būtu iespēja iegūt fizisko izglītību un sporta 
pamatiemaņas. 

3.1.3. ES fizisko aktivitāšu vadlīnijas3 

ES fizisko aktivitāšu vadlīniju mērķis ir sniegt dalībvalstīm rekomendācijas par 
vēlamajām politikas rīcībām veselību veicinošu fizisko aktivitāšu jomā. Vadlīnijās tiek skaidri 
nodefinētas fizisko aktivitāšu priekšrocības, proti, kāda ir to ietekme uz ikviena cilvēka 
veselību, dzīves kvalitātes nodrošināšanu, kā arī uzsvērta starpsektoru pieeja veselību 
veicinošu fizisko aktivitāšu jomā. Vadlīnijās tiek nodefinētas sekojošas politikas jomas, 
kurām ir cieša saistība ar veselību veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanu: sports, 
veselība, izglītība, transports, apkārtēja vide un urbānā plānošana, darba vide un seniori. 

3.1.4. Eiropas Savienības padomes ieteikumi par veselību veicinošu fizisko aktivitāšu 
popularizēšanu dažādās nozarēs4 

Šajos ieteikumos tiek secināts, ka fiziskās aktivitātes, kas ir priekšnosacījums 
veselīgam dzīvesveidam un veselīgam darbaspēkam, veicina stratēģijā “Eiropa 2020” noteikto 
pamatmērķu sasniegšanu, jo īpaši attiecībā uz izaugsmi, produktivitāti un veselību. Tāpat šajā 
dokumentā tiek uzsvērts, ka līdz šim daudzās dalībvalstīs pašreiz īstenotajai politikai līdz šim 
nav bijusi izšķiroša ietekme fizisko aktivitāšu trūkuma novēršanā Eiropas Savienībā kopumā. 
Šie ieteikumi rekomendāciju formā aicina dalībvalstis aktīvi strādāt pie tā, lai izstrādātu un 

                                                 
1
 “White paper on sport” COM(2007) 391 final http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007DC0391&from=EN  (latviešu valodā) 
2
 “The European Sports Charter” 

https://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/texts/Rec(92)13rev_en.pdf 
3
 “EU Physical Activity Guidelines” Approved by the EU Working Group "Sport & Health"  

at its meeting on 25 September 2008, http://ec.europa.eu/sport/library/policy_documents/eu-

physical-activity-guidelines-2008_en.pdf  
4
 Eiropas Savienības padomes ieteikumi par veselību veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanu dažādās 

nozarēs,2013/C354/01 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H1204(01)&from=GA  
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ieviestu nacionāla līmeņa politikas dokumentus - stratēģijas un starpsektoru politikas, kas 
būtu vērstas uz VVFA veicināšanu, kā arī piedāvā indikatorus, lai novērtētu VVFA līmeņus 
un politikas Eiropas Savienībā kopumā. 

3.1.5. Fiziskās aktivitātes stratēģija PVO Eiropas Reģionam 2016. – 2025. gadam5 

Šī fizisko aktivitāšu stratēģija tika sagatavota, ņemot vērā pašreizējos brīvprātīgos 
globālos mērķus, kas noteikti PVO vispārējā rīcības plānā par neinfekcijas slimību profilaksi 
un kontroli 2013. – 2020. gadā, ko 2013. gada maijā apstiprināja Sešdesmit sestā Pasaules 
veselības asambleja. Stratēģija koncentrējas uz fiziskām aktivitātēm kā galveno veselības un 
labklājības faktoru Eiropas reģionā, īpašu uzmanību pievēršot neinfekcijas slimībām, kas 
saistītas ar nepietiekamu aktivitātes līmeni un mazkustīgu dzīves veidu. Tās mērķis ir aptvert 
visu veidu fiziskās aktivitātes visā dzīves laikā. 

3.2. Nacionālais līmenis 

Latvijā sporta un veselības veicināšanas nozares regulējošo bāzi veido “Sporta 
politikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam”, “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-
2020. gadam”, kā arī citi nozīmīgākie likumi un Ministru kabineta noteikumi: 

• LR „Publisko aģentūru likums”, 

• LR „Sporta likums”, 

• LR „Izglītības likums”, 

• LR „Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likums”, 

• LR Likums „Par pašvaldībām” u.c. 

Lai sekmētu „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam” izvirzīto 
mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā un veicinātu pašvaldību iesaisti iedzīvotāju 
veselības veicināšanā un sniegtu metodisku atbalstu pašvaldības autonomās funkcijas (likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta 6.daļa) - iedzīvotāju veselīga dzīves veida un sporta veicināšana 
– veikšanā, Veselības ministrija (VM) sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru 
(SPKC), Latvijas Pašvaldību savienību, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību 
Latvijā un Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības fakultāti ir izveidojusi Nacionālā 
veselīgo pašvaldību tīklu. Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses 
piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām 
metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu 
risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības 
un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu 
iespēju attīstību reģionālajā līmenī. Ķekavas novada pašvaldība par Nacionālā veselīgo 
pašvaldību tīkla dalībnieku kļuva 2015. gadā.  

Latvijas Republikas Veselības ministrija sadarbībā ar Pasaules Veselības organizācijas 
Eiropas Reģionālo biroju ir izstrādājusi rekomendācijas fizisko aktivitāšu veicināšanai 
Latvijas iedzīvotājiem (politikas veidotājiem un īstenotājiem).6 Rekomendācijas ir izstrādātas 
ar mērķi, lai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī sekmētu un koordinētu politikas 
plānošanas dokumentos iekļauto mērķu un pasākumu īstenošanu fizisko aktivitāšu 
veicināšanas jomā. Rekomendācijas sniedz pārskatāmību un pēctecību fizisko aktivitāšu 
veicināšanas politikas plānošanā un īstenošanā, veicina efektīvu resursu un finansējuma 
sadali, ļauj dažādām iesaistītajām institūcijām, tostarp valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, 

                                                 
5
 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/311360/Physical-activity-strategy-2016-2025.pdf?ua=1 

6
http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/Tava%20veseliba/Precizets_Rekomendācijas_FA_080219_05

0819.pdf; 
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privātajam sektoram un citām ieinteresētajām pusēm, rīkoties saskaņoti, īstenojot kopīgu 
mērķi. 

3.3. Pašvaldības līmenis 

Kopš 2015. gada Ķekavas novada pašvaldība ir Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla 
dalībniece. Pašvaldības līmenī sporta un veselības veicināšanas jomu regulē sekojoši 
normatīvie akti:  

• Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras darbības stratēģija 2017-2019. 
gadam (Apstiprināta Ķekavas novada domes sēdē 2016.gada 8.decembra sēdē); 

• “Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” 
(Apstiprināta Ķekavas novada domes sēdē 2012. gada 13. decembrī.); 

• „Ķekavas novada attīstības programma 2014.-2020. gadam” (Apstiprināts 
Ķekavas novada domes sēdē 2012. gada 13. decembrī.); 

• „Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras nolikums” (Apstiprināts 
Ķekavas novada domes sēdē 2010. gada 25. februārī.); 

• Saistošie noteikumi „Par finansējuma sadali Ķekavas novada sportistiem” 
(Apstiprināts Ķekavas novada domes sēdē 2016. gada 13. janvārī); 

• Saistošie noteikumi „Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras sniegto 
publisko maksas pakalpojumu cenrādi” (Apstiprināts Ķekavas novada domes sēdē 
2019. gada 11. jūlijā). 

4. Ķekavas novada veselību veicinošu fizisko aktivitāšu un sporta nozares 
institucionālais un finanšu mehānisms  

4.1. Institucionālais mehānisms. 

Lēmumu pieņemšanu sportā Ķekavas novadā ietekmē Ķekavas novada Dome, bet 
sabiedriskajā sektorā – sporta klubi, biedrības, novada iedzīvotāji un uzņēmēji. 
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Grafiks 1. Institucionālā mehānisma struktūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dome pieņem lēmumus attiecībā uz sporta nozares attīstību, finansējumu, struktūru 
u.c. Domes komitejās izskata Aģentūras sagatavotos lēmumprojektus, kas tiek virzīti uz 
Domes sēdi. Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārraudzībā strādā profesionālas ievirzes 
izglītības iestāde – Ķekavas novada sporta skola, pirmsskolas izglītības iestādes un 
vispārizglītojošās izglītības iestādes, kuras realizē sporta nodarbības bērnudārzos, skolās un 
interešu izglītībā. Ķekavas novada sporta skola ir akreditēta profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestāde, kuras darbības mērķis - veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības 
procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu, veselas, 
fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam 
dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi cilvēka personības veidošanas procesā. 
Sporta skolas darbības pamatvirzieni ir profesionālās ievirzes sporta izglītība. Tāpat Izglītības, 
kultūras un sporta pārvalde nodrošina Aģentūras pārraudzības funkciju. 

4.2. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra 

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra ir pašvaldības iestāde, kura darbojas 
saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, u.c. likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, 
aģentūras nolikumu (apstiprināts ar 2010.gada 25.februāra Ķekavas novada domes sēdes Nr.6 
lēmumu 8.§8.2.), kā arī Ķekavas novada pašvaldības Domes lēmumiem. Ar 2008. gada 
03.decembra Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas sēdes Nr.16, lēmumu 
Nr.4.§4.2.p. izveidota Ķekavas pagasta pašvaldības aģentūra „Ķekavas sporta aģentūra”. 

DOME 

Izglītības, kultūras, 

sporta un tūrisma komiteja 

Izpilddirektors 

Sporta aģentūra 
Izglītības, 

kultūras un sporta 

pārvalde 

Profesionālās 

ievirzes izglītība - Sporta 

skola 

Skolu sports Interešu izglītība 
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2009. gadā apvienojoties trīs pašvaldībām (Baložu pilsētas, Daugmales pagasta un 

Ķekavas pagasta), darbu turpina Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.  

Aģentūra izveidota ar mērķi apsaimniekot un attīstīt pašvaldības sporta infrastruktūru 
un sniegt pakalpojumus sporta aktivitāšu īstenošanai, nodrošināt noteiktu patstāvību budžeta 
līdzekļu izlietošanā, un rīcībā ar valdījumā nodoto mantu, kārtot vienotu grāmatvedības 
uzskaiti atbilstoši likumam „Par grāmatvedību” prasībām. 

Aģentūras uzdevums ir veikt pašvaldības kompetencē esošās funkcijas sporta jomā, 
sniedzot fiziskām un juridiskām personām publiskos pakalpojumus. 

4.2.1. Aģentūras funkcijas 

1) attīsta procesus, kas veicina veselīgu dzīvesveidu Ķekavas novadā; 

2) nodrošina sporta infrastruktūru publisku pieejamību novada iedzīvotājiem; 

3) nodrošina pašvaldības organizēto sporta pasākumu īstenošanu; 

4) organizē sporta pasākumus; 

5) apsaimnieko aģentūras valdījumā nodoto īpašumu; 

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

4.2.2. Aģentūras tiesības 

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

2) iekasēt maksu par Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši apstiprinātajam 
publisko maksu pakalpojumu sarakstam un to izcenojumiem, iegūtos līdzekļus 
izmantot Aģentūras darbības attīstībai, krājumu papildināšanai, darbinieku 
profesionālo zināšanu pilnveidošanai; 

3) atbilstoši Civillikumam rīkoties ar Aģentūras valdījumā esošo pašvaldības mantu; 

4) slēgt civiltiesiskus darījumus aģentūras darbības nodrošināšanai; 

5) popularizēt sporta pasākumus Ķekavas novadā; 

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

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

8) saņemt valsts budžeta līdzekļus sportam nozīmīgu projektu un programmu 
īstenošanai.  

4.2.3. 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. 
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Grafiks 2. Sporta aģentūras organizatoriskā struktūra 
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4.3. Sporta un aktīvās atpūtas bāžu apsaimniekotāji Ķekavas novadā: 

1) Aģentūra – pašvaldības sporta bāzes (Ķekavas sporta klubs, sporta laukums pie 
Ķekavas vidusskolas sākumskolas, laukums „Fortius”, laukums Sporta ielā 1, Ielu 
vingrošanas laukumi Baložos, Titurgā, sporta laukums Valdlaučos, Rāmavā, 
trenažieru zāle Rāmavas 27, strītbola laukums un skeitparks pie Ķekavas 
vidusskolas); 

2) Ķekavas vidusskola – sporta zāle, Ķekavas sporta komplekss ar peldbaseinu; 

3) Baložu vidusskola – sporta komplekss un brīvas pieejas laukums; 

4) Daugmales pamatskola – sporta zāle, brīvas pieejas laukums, Daugmales 
multifunkcionālais centrs; 

5) Pļavniekkalna sākumskola – sporta zāle; 

6) Kempings un skvoša dārzs „Zanzibāra”; 

7) FK „Auda” – futbola stadions; 

8) Biedrība “Zelta rati” – zirgu pajūga braukšanas sporta bāze Ķekavā. 

 

 

 

4.4. Finanšu mehānisms 

Galvenais finanšu resurss sportam Ķekavas novadā ir Ķekavas novada pašvaldības 
budžets.  

Tabula 1. Ieņēmumu un izdevumu tāme no 2015.-2019. gadam (EUR) 

 Ieņēmumi      

Kods Koda nosaukums 2015.plāns 2016.plāns 2017.plāns 2018.plāns 2019.plāns 

  

KOPĀ IEŅĒMUMI ( t.sk. ES 
finansējums, pārējie ieņēmumi, 
pašvaldības finansējums) 

769065 714708 759319 735697 
728054 

 Izdevumi      

Kods Nosaukums 2015.plāns 2016.plāns 2017.plāns 2018.plāns 2019.plāns 

1100 KOPĀ ATALGOJUMS 171730 193047 224536 224824 244082 

1200 KOPĀ  SOCĀLĀS IZMAKSAS 45951 51893 61953 64555 74386 

2100 KOPĀ KOMANDĒJUMI 556 1500 2000 3000 6412 

2200 KOPĀ PAKALPOJUMI 84461 129490 115029 117529 105914 

2300 KOPĀ MATERIĀLI 40338 45834 50801 52762 57901 

3200 KOPĀ DOTĀCIJAS 113085 227137 134000 165027 183722 

5200 KOPĀ KAPITĀLIE IZDEVUMI 159912 65807 171000 108000 30150 

  PAVISAM IZDEVUMI 616033 714708 759319 735697 728054 
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4.4.1. Ārējais finansējums  

Aģentūra aktīvi darbojas un arī šīs stratēģijas īstenošanas periodā plāno turpināt aktīvi 
darboties, lai piesaistītu ārējo finansējumu no dažādām Eiropas Savienības un citu līmeņu 
programmām, fondiem, kā arī sponsoru finansējuma piesaistei savu mērķu sasniegšanā. 
Ārējais finansējums galvenokārt tiek piesaistīts novada sporta un veselības veicināšanas 
infrastruktūras attīstībai, kā arī veselības veicināšanas, aktīva dzīvesveida un fizisko aktivitāšu 
popularizēšanai, daudzpusīgāku aktivitāšu organizēšanai novada iedzīvotājiem. Zemāk 
apkopota informācija par pēdējo gadu laikā īstenotajiem un šobrīd īstenošanā esošajiem 
projektiem. 
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Finansējuma 
avots un apmērs 

Programma Projekta nosaukums un mērķis Kvantitatīvie rezultāti  Kvalitatīvie rezultāti 

Lauku atbalsta 
dienests 

4203,81 EUR 

LEADER 

“Sporta un aktīvās atpūtas pasākumu tehniskais nodrošinājums”, projekta 
mērķis uzlabot Ķekavas novadā sporta un aktīvās atpūtas brīvā dabā 
pasākumu organizatorisko kvalitāti, nodrošinot Ķekavas novada sporta klubus 
ar audio un vizuālo tehnisko aprīkojumu treniņu un sacensību laikā.( 2013) 

Projekta ietvaros iegādāti ielu 
basketbola grozi, kvalitatīva mūzikas 
apskaņošanas aparatūra (skaļruņi, 
statīvi, vadības pults, mikrofoni, video 
projektors ar ekrānu. 

Tika uzlabota pasākumu 
organizatoriskā kvalitāte.  

Eiropas 
Savienība, 

14 960,00 EUR 

Erasmus+ 

„Underdependencies (understanding dependencies)”, projekta mērķis – 
īstenot neformālās izglītības apmācības par atkarību prevenciju jauniešu vidū, 
veselīgu dzīvesveidu, kā arī veicināt Ķekavas novada dažādu pašvaldības 
iestāžu darbinieku profesionālo pilnveidi. Apmācības norisinājās no 
2014.gada 26.-31.oktobrim. Apmācībās piedalījās 25 jaunatnes, nevalstisko 
organizāciju, pašvaldības iestāžu darbiniekus no dažādām valstīm. Latviju 
pārstāvēja 8 dalībnieki no Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras, 
Ķekavas jaunatnes iniciatīvu centra, Ķekavas bāriņtiesas, Valsts policijas u.c. 
iestādēm. Apmācībās tika aplūkotas vairākas tēmas, kas dalībniekiem ļāva 
labāk izprast atkarību problemātiku, efektīvākos komunikāciju veidus ar 
jauniešu auditoriju, kā arī sniedza ieskatu fizisko aktivitāšu nozīmei atkarību 
prevencijā. 

Apmācībās no Ķekavas novada 
pašvaldības iestādēm piedalījās 8 
darbinieki. Tika sagatavoti ~5 000 
gab. informatīvie materiāli 
(mērķauditorija jaunieši) par atkarību 
prevenciju un izplatīti Ķekavas 
novada mācību iestādēs; tika 
sagatavots un izplatīts 38 minūšu garš 
video materiāls par projektu un 
Ķekavas novada pašvaldības iestādēm 
un to sniegtajiem pakalpojumiem. 

Tika veicināta Ķekavas 
novada jauniešu izpratne 
par atkarībām un to 
sekām, kā arī tika 
popularizētas dažādas 
brīvā laika pavadīšanas 
alternatīvas, kas ir 
pieejamas Ķekavas 
novadā 

Lauku atbalsta 
dienests, 

25 611,70 EUR 

LEADER 

„Multifunkcionālu hokeja bortu iegāde.”  Projekta īstenošanas rezultātā 
novada iedzīvotājiem ir iespēja izmantot dažādiem sporta veidiem piemērotu 
infrastruktūru - ziemā nodarboties ar slidošanu, hokeju, parējos gadalaikos ar 
futbolu, handbolu, florbolu, basketbolu u.c. sporta veidiem, jo hokeja borti ir 
aprīkoti ar attiecīgajiem sporta veidiem piemērotiem sporta infrastruktūras 
elementiem (4 vārti bortu sānos, 2 lielie vārti un basketbola grozi bortu galos). 

(2015) 

Projekta īstenošanas rezultātā tika 
iegādāti hokeja borti, no HDPE 
materiāla, izmērs 14,5x38,5 metri; 
paredzamais iedzīvotāju skaits, kuri 
gūst labumu no īstenotā projekta 
~2500 novada iedzīvotāji. 

Uzlabojot veselīga brīvā 
laika pavadīšanai 
nepieciešamo 
infrastruktūru, pieaug 
iedzīvotāju skaits, kas 
brīvo laiku izvēlas 
pavadīt, nodarbojoties ar 
fiziskām aktivitātēm. 

Ķekavas 
novada 

pašvaldība, 
2160,00 EUR 

Atbalsts bērnu 
vasaras 

nometņu 
organizēšanai 

„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 vasaras brīvlaikā. 2019. gadā tika 
noorganizētas trīs aktīvās atpūtas nometnes «Esi aktīvs – nesēdi mājās!»,  kas 
norisinājās Baložos un Ķekavā.  

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.  

Eiropas 
Savienība,  

14 378,00 EUR 
Erasmus+ 

„Sport as a tool for inclusion”, projekta galvenā tēma aplūkot sporta dažādos 
aspektus, īpašu uzmanību veltot sporta sociālajam aspektam. Sports ir ne tikai 
fiziskā sagatavotība, treniņu process un sacensības, bet tam ir arī liela nozīme 
dažādu būtisku iemaņu un prasmju veicināšanā. Tāpat projekta ietvaros 
jaunieši iepazina dažādas veselīga dzīvesveida aktivitātes un uzzināja, kā savu 
brīvo laiku pavadīt aizraujoši, nodarbojoties ar dažādām fiziskām aktivitātēm, 

Jauniešu apmaiņā no Ķekavas novada 
piedalījās 8 jaunieši.  Mobilitātes 
nodrošināšanai nepieciešamo 
pakalpojumu sniegšanā tika iesaistīti 
vietējie uzņēmumi. 
 

Tika vecināta Ķekavas 
novada jauniešu izpratne 
par sportu kā metožu 
kopumu, kas veicina 
sabiedrības integrēšanos, 
kā arī tika veicināts 
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kas ne tikai veicina fiziskās spējas un nostiprina veselību, bet kalpo arī kā labs 
veids uzlādēt savus iekšējos enerģijas resursus, lai sekmīgi turpinātu savas 
ikdienas gaitas.  Jauniešu apmaiņa norisinājās no 2016. gada 19.līdz 27. 
martam. 

veselīgs dzīvesveids 
jauniešu vidū.  

Eiropas 
Savienība,  
271 662,00 

EUR 

Erasmus+ 
Sport 

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 veselību veicinošu fizisko aktivitāšu veicināšanas 
stratēģijas izstrādei. 

Izstrādāta veselības veicināšanas 
stratēģija Ķekavas novadam periodā 
no 2016.gada līdz 2018.  gadam, 
sagatavotas un izplatītas veselības 
veicināšanas stratēģijas vadlīnijas. 

Uzlabojas Ķekavas 
novada iedzīvotāju 
veselības stāvoklis, 
pieaug iedzīvotāju skaits, 
kas regulāri nodarbojas 
ar fiziskām aktivitātēm. 

Lauku atbalsta 
dienests, 

45 000,00 EUR 
LEADER 

 “Skeitparka konstrukciju elementu iegāde un uzstādīšana”. Projekta mērķis ir 
uzlabot Ķekavas novada jauniešu iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku un 
nodarboties ar fiziskām aktivitātēm brīvā dabā. Projekta īstenošanas rezultātā 
laukumā pie Ķekavas vidusskolas tika izveidots skeitparks, kur jauniešiem ir 
iespējams nodarboties ar skrituļslidošanu, skeitbordu un BMX sporta veida 
iemaņu attīstīšanu.(2016) 
 

Izveidots skeitparks. Projekta tiešā 
mērķa grupa ~600 jaunieši, sportisti, 
kuri nodarbojas ar skeitparku sporta 
veidiem, sportisti/iesācēji. Netiešā 
mērķa grupa - 1000 jauniešu un 
sportistu vecāki un ģimenes locekļi, 
15000 Ķekavas ciemata apkārtnes 
iedzīvotāji. 

Jauniešu vidū tiek 
popularizētas  veselību 
veicinošas fizikās 
aktivitātes, aktīvs, 
veselīgs dzīvesveids. 

Eiropas 
Savienība,  

20 000,00 EUR 

Erasmus+ 
stratēģiskā 
partnerība 

skolu 
izglītības 
sektorā 

Projektā “Quality school” sporta aģentūra 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. (2016-2019) 

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

Uzlabota izglītības un 
neformālās izglītības, 
tajā skaitā sporta treniņu 
procesa kvalitāte. 

Lauku atbalsta 
dienests, 

25 500,00 EUR 

LEADER 

„Multifunkcionāla sporta laukuma seguma izveide Gaismas ielā 7A, Ķekavā, 
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”  Projekta īstenošanas rezultātā novada 
iedzīvotājiem būs iespēja izmantot dažādiem sporta veidiem piemērotu 
infrastruktūru - ziemā nodarboties ar slidošanu, hokeju, parējos gadalaikos ar 
futbolu, handbolu, florbolu, basketbolu u.c. sporta veidiem.(2019) 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks 
izveidots multifunkcionāls sporta 
laukuma segums. No īstenotā projekta 
labumu gūs ~2500 novada iedzīvotāji. 

Iedzīvotāji arī ziemā 
varēs brīvo laiku pavadīt 
aktīvi, svaigā gaisā, 
mācīt bērniem slidot, 
spēlēt hokeju, 
nodarboties ar citiem 
ziemas sporta veidiem. 
Veidosies jauni ziemas 
sporta veidu klubi. 
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5. Ķekavas novada sporta un veselību veicinošu fizisko aktivitāšu 
raksturojums  

5.1. Bērnu un jauniešu sporta un fiziskās aktivitātes  

Bērnu un jauniešu sporta un fiziskās aktivitātes Ķekavas novadā tiek īstenotas: 

1) Ķekavas novada vispārizglītojošās iestādēs: 

- pirmsskolas izglītības iestādēs, 

- vispārizglītojošās skolās – sporta stundas, skolu pasākumi, starp skolu sporta 

pasākumi, interešu pulciņi, 

2) Ķekavas novada sporta skolā – profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmas, 

3) sporta klubos un biedrībās. 

5.1.1. Ķekavas novada vispārizglītojošās iestādes - pirmsskolas izglītības iestādes 

Ķekavas novadā ir 4 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (PII „Ieviņa”, 
„Avotiņš”, „Zvaigznīte”, „Bitīte”), kā arī Daugmales pamatskolas, Baložu vidusskolas, 
Ķekavas vidusskolas un privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97” pirmsskolas izglītības 
grupas, kurās sporta nodarbības notiek atbilstoši licencētai pirmsskolas izglītības programmai 
gan telpās, gan āra laukumos, kā arī citas ar sportu saistītas aktivitātes. Katrā no pirmskolu 
izglītību iestādēm tiek rīkoti savi iekšējie pasākumi, lai popularizētu aktīvu un veselīgu 
dzīvesveidu, kā ģimeņu sporta dienas, tēvu dienas sporta pasākumi u.c. aktivitātes. PII katru 
gadu sadarbībā ar Aģentūru tiek rīkota Latvijas Olimpiskā diena un bērnu sporta spēles. 

5.1.2. Ķekavas novada vispārizglītojošās iestādes - vispārizglītojošās skolas un skolu 
sports 

Ķekava novadā ir 5 vispārējās izglītības iestādes, kurās atbilstoši “Vispārējās izglītības 
likuma” prasībām sporta mācību priekšmeta nodarbības nodrošina 2-3 reizes nedēļā. 
Līdztekus ar likumu noteiktajām obligātajām prasībām attiecībā uz sporta stundu skaitu 
nedēļā, novada izglītības iestādes aktīvi iesaistās, kā arī pašas pievēršas dažādās veselības 
veicināšanas un fizisko aktivitāšu, aktīva dzīvesveida popularizēšanā. Skolās darbojas sporta 
interešu izglītības pulciņi – basketbolā, florbolā, velo-drošībā, dambretē un vispārējā fiziskajā 
sagatavotībā, kā arī tiek organizētas sacensības starp klasēm – sporta dienas, aerobikas 
konkursi, u.c. Skolas aktīvi piedalās projektā “Sporto visa klase”. 

Aģentūra sadarbībā ar novada vispārizglītojošajām skolām organizē Latvijas 
Olimpiskās dienas sporta aktivitātes, Eiropas sporta nedēļu, Ķekavas novada skolēnu ziemas 
spēles, stafetes un sporta spēles. 

Ķekavas novada skolu komandas piedalās: 

• starpnovadu sporta spēlēs – vieglatlētikā, futbolā, florbolā, basketbolā, 
tautas bumbā, 

• Zemgales reģionu skolēnu spēlēs - tautas bumbā, „Drošie un veiklie”, 
futbolā, basketbolā un florbolā, 

• Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās (ETEC – European Traffic 
Education Contest), 
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• Latvijas Skolu ziemas olimpiskajā festivālā. 

5.1.3. Ķekavas novada sporta skola 

Ķekavas novada sporta skola ir Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāde, kura 
īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Sporta skolas 
dibinātājs ir Ķekavas novada Dome. Ķekavas novada sporta skolas darbības tiesiskais pamats 
ir sporta skolas Nolikums. Skola ir dibināta 2010. gadā LR valsts reģionālās reformas 
ietekmē. Līdz 2009.gada 31.decembrim Ķekavas jaunie sportisti realizēja profesionālās 
ievirzes sporta izglītības programmas Rīgas un Rīgas rajona BJSS ietvaros.  

5.1.4. Sporta organizācijas, biedrības un sporta klubi 

Ķekavas novadā dzīvojošie bērni, jaunieši un pieaugušie aktīvi nodarbojas ar 
dažādiem sporta veidiem, kurus organizē Ķekavas novada sporta klubi un biedrības (skatīt 
tabulu). 

Tabula 2. Ķekavas novada sporta klubi un biedrības (dati līdz 2019. gada oktobrim) 
Nr. Organizācija, biedrība, sporta klubs Pārstāvētais sporta veids 
1. FS „Metta” Futbols 
2. Biedrība „Ķekavas šautra” Loku šaušana 
3. Biedrība „Bosko” Džudo 
4. Biedrība „Ūdenssporta klubs „Kambīze”” Vindsērfings 
5. Biedrība „FK Ķekava” Futbols 
6. Biedrība „Labie nodomi” Volejbols 
7. FK „Ķekavas Bulldogs” Florbols 
8. Biedrība „Zelta Rati” Jāšanas sports 
9. Biedrība „Sporta klubs „Daugmale”” Brīvā cīņa  
10. Biedrība „Lāčplēša cīņu leģions” Kikbokss, bokss 
11. FK „Auda” Futbols 
12. Ķekavas vingrošanas klubs „FEJA” Mākslas vingrošana 
13. RK „Miesnieki” Regbijs 
14. Biedrība „Kusties!” Velosports, orientēšanās 
15. Biedrība „Basketbola klubs „Ķekava”” Basketbols 
16. Biedrība „Titurgas iespēju parks” Orientēšanās, skriešana, 

velosports, motosports 
17. Biedrība „Aktīvai Ķekavai” Skvošs 
18. Biedrība „GK Sport” Jāšanas sports 
19. Biedrība „Ķekavas svarbumbu celšanas klubs” Svarbumbu celšana 
20. Biedrība „Tehniskās jaunrades klubs” Lidmodelisms 
21. Biedrība “MMK Devil&Witches”, “Ķekava” Florbols 
22. Biedrība „JB Basketbola skoliņa” Basketbols 
23. Biedrība FBK “Baloži” Florbols 
24. Biedrība “Agates Sports” Jāšanas sports 
25. Biedrība badmintona klubs “Baloži” Badmintons 
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Tabula 3. Bērnu un jauniešu sportistu skaits pa sporta veidiem 

Bērnu un jauniešu sportistu skaits 
Sporta veids Grupa 

2017. gads 2018. gads  2019. gads  

Futbols Zēni 230 245 257 

 Meitenes 6 4 26 

Basketbols Zēni 156 147 182 

  Meitenes 62 44 65 

Florbols Zēni 512 467 370 

  Meitenes 70 55 78 

Mākslas vingrošana Meitenes 38 41 63 

 Zēni - -   

Regbijs Zēni 23 26 32 

 Meitenes 2 -   

Riteņbraukšana, BMX Zēni 2 3 6 

  Meitenes 4 - 4 

Brīvā cīņa Zēni 23 25 32 

 Meitenes 9 7 12 

Bokss, kikbokss Zēni 22 19 31 

 Meitenes 1 2 - 
Motokross, 
motosports, autosports Zēni 

10 10 9 

 Meitenes - - - 

Jāšanas sports Meitenes 3 10 13 

 Zēni 2 3 3 

Džudo Zēni 9 35 52 

 Meitenes 1 2 13 

Vieglatlētika Meitenes 4 6 16 

 Zēni - - 8 

Svarbumbu celšana Zēni 33 6 3 

 Meitenes 1 3 2 

Loku šaušana Zēni 3 4 9 

 Meitenes 2 2 6 

Kalnu slēpošana Meitenes 4 4 1 

 Zēni 3 3 - 

Karatē Zēni 3 2 6 

 Meitenes 2 3 5 

Peldēšana Zēni 2 3 6 

 Meitenes - 2 3 

Vindsērfings Meitenes 23 17 42 

 Zēni 15 27 49 

Hokejs Zēni 3 3 3 
Skrituļslidošana, 
Skeitbords Zēni 

1 1 1 

Orientēšanās sports Meitenes 6 5 6 

 Zēni 3 4 4 
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Kanoe, smaiļošana Zēni - - - 

Volejbols Zēni 3 - - 

Lidmodelisms Meitenes - - - 

 Zēni 17 17 21 

Taekwondo Meitenes 1 1 11 

Badmintons Zēni   18 

  Meitenes   17 

Sporta dejas Meitenes   3 

Paukošana Meitenes   1 

Dambrete Zēni   24 

  Meitenes   18 

Skvošs Zēni   1 

Teniss Zēni   23 

  Meitenes   19 

Poverliftings Zēni   1 

Šahs Zēni   12 

 Kopā: 1314 1258 1587 

 

Tabula 4. Pieaugušo sportistu skaits pa sporta veidiem 

Pieaugušo sportistu skaits 

Sporta veids Grupa 
2017.gads 2018.gads 

2019.gada  
oktobris 

Futbols Vīrieši 45 67 77 

Basketbols Sievietes 9 9 16 

  Vīrieši 39 40 29 

Florbols Vīrieši 34 33 33 

  Sievietes 8 8 8 

Regbijs Vīrieši 17 17 15 
Kikbokss, bokss Vīrieši 16 15 19 

Novuss Sievietes 5 4 4 

 Vīrieši 16 16 16 

Auto-motosports Vīrieši 5 6 7 

Autokross Sievietes 20 29 30 

 Vīrieši - 5 5 

Svarbumbu celšana Vīrieši 3 2 2 

 Sievietes 3 2 1 

Jāšanas sports Sievietes 5 5 7 

 Vīrieši 6 6 2 

Vieglatlētika Sievietes 1 2 1 

 Vīrieši - - - 
Kalnu, distanču 
slēpošana, snovbords Sievietes 

4 5 
3 

 Vīrieši 1 - 2 
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Loku šaušana Vīrieši 1 1 1 

 Sievietes 2 - - 

Peldēšana Sievietes 3 2 3 

 Vīrieši 11 9 6 

Vindsērfings, kanoe Vīrieši 2 3 3 

 Sievietes 14 22 23 

Volejbols Vīrieši 1 1 11 

Skrituļslidošana Sievietes 2 - 2 

Riteņbraukšana, BMX Vīrieši 3 - 1 

 Sievietes 3 2 4 

Orientēšanās sports Vīrieši 45 67 67 
  Sievietes 3 3 4 
Badmintons Vīrieši - - 14 
  Sievietes - - 12 
Poverliftings Vīrieši - - 2 

 Kopā: 282 314 430 
 

5.2. Ķekavas novada sportisti, pārstāvētie sporta veidi 

Futbols - komandu sporta veids, kurā piedalās divas komandas, katrā uz laukuma pa 
vienpadsmit spēlētājiem, izmantojot futbolbumbu. Spēles mērķis ir gūt pēc iespējas vairāk 
vārtus, raidot bumbu pretinieku komandas vārtos. 

Mūsu novadā darbojas divas bērnu un jauniešu futbola organizācijas - „FS Metta” un 
„FK Auda”, kā arī trīs amatieru komandas - FK „Ķekava”, „FK Daugmales Dadzis” un FK 
„Audas” 1.līgas komanda. Ar futbolu ir iespēja nodarboties gan iekštelpās - Ķekavas sporta 
klubā, Daugmales pamatskolā, Baložu vidusskolas sporta kompleksā, gan āra laukumos - pie 
Daugmales pamatskolas, Ķekavas sākumskolas, „Fortius” laukumā pie Ķekavas sporta kluba, 
„FK Audas” stadionā un sporta laukumos Valdlaučos un Rāmavā. 

Basketbols - spēlē divas komandas pa pieciem spēlētājiem laukumā no katras 
komandas. Katras komandas mērķis ir iemest bumbu pretinieku grozā un neļaut otrai 
komandai gūt punktus. Komanda uzbrūk pretinieku grozam, bet aizsargā savu grozu. 
Komanda, kura ieguvusi vairāk punktu, beidzoties spēles laikam, kļūst par spēles uzvarētāju. 
Spēli kontrolē tiesneši, galdiņa tiesneši un komisārs (ja piedalās spēlē). 

Ķekavas novadā ar šo sporta veidu nodarbojas bērnu un jauniešu komandas vecumā 
no 7-18 gadiem, kā arī vairākas amatieru komandas – BK Ķekava, Ķekavas novada sieviešu 
komanda, un veterānu komandas (+40, +45, +50, +55, +60). 2015.gada beigās tika izveidots 
basketbola klubs Ķekava, kur apvienotas visas iepriekš nosauktās komandas. Katru gadu 
Ķekavas vīriešu komanda piedalās Latvijas Basketbola 2.divīzijas čempionātā. Ar basketbolu 
ir iespēja nodarboties Ķekavas sporta klubā, Ķekavas vidusskolas zālē, Pļavniekkalna 
sākumskolā, Baložu vidusskolas sporta kompleksā, kā arī āra laukumos pie Ķekavas 
vidusskolas, sākumskolas, Daugmalē un Valdlaučos. 

Latvijas izlases bijušie un esošie dalībnieki un kandidāti - Aigars Vītols, Ainārs 
Valeiņa, Maija Katkovska, Kristaps Janičenoks, Agnis Čavars, Jānis Baumerts, Jānis Bērziņš, 
Roberts Zaķis, Nauris Miezis, Jānis Maļinovskis, Andris Kļavinskis, Iveta Rudzīte, Anete 
Medne, Arta Cīrule, Elvijs Mičulis. 
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Florbols – Šo spēli spēlē 2 komandās, katrai komandai laukumā vienlaicīgi ir seši 

spēlētāji, no kuriem viens ir vārtsargs. Florbols ir līdzīgs hokejam, un tiek spēlēts telpās ar 
plastikāta nūjām un bumbiņu. Atšķirībā no hokeja vārtsargam nav nūjas. Spēles uzdevums ir 
raidīt bumbiņu pretinieku vārtos. 

Ķekavas novadā darbojas trīs florbola klubi: “MMK Devil&Witches”, “Ķekavas 
Bulldogs” un “Baloži”. Ar florbolu ir iespēja nodarboties Ķekavas vidusskolas zālē, Baložu 
vidusskolas sporta kompleksā un Ķekavas sporta klubā.  

Latvijas izlases bijušie un esošie dalībnieki - Dailis Skudrītis, Jānis Bramanis, Jānis 
Mežotnis, Oskars Repke, Matīss Jansons, Gints Klēģers, Gunārs Klēģers, Raivo Rosts, Toms 
Mežotnis, Henrijs Uzraugs, Gundega Vancāne, Līga Vancāne, Inga Ametere, Klāvs Ozoliņš, 
Ralfs Orste, Klāvs Jansons, Renāts Degins, Everts Emīls Gertsons. 

Mākslas vingrošana - sporta veids, kurā sportistes individuāli vai komandās veido 
kompozīcijas ar vienu vai diviem rīkiem: aukla, aplis, vāles, bumba, lente, kā arī brīvais 
vingrojums (netiek izmantots neviens no rīkiem). Individuālajās sacensībās sportistes 
kompozīciju veido, izmantojot tikai vienu rīku. Kad uzstājas komanda, var tikt maksimāli 
izmantoti divi dažādi rīki. Tajā pašā laikā sportiste vingrojuma laikā var nomainīt savu rīku. 

Mūsu novadā ir izveidots mākslas vingrošanas klubs „FEJA”. 2010. gadā Ķekavas 
novada pašvaldība lēma par Ķekavas sporta skolas izveidošanu, kurā viens no sporta veidiem 
arī ir mākslas vingrošana. 

Latvijas izlases bijušās un esošās dalībnieces - Agita Ancīte, Edīte Evere, Džeina 
Jansone, Laine Valeiņa, Līva Jansone, Ina Projuma, Ieva Idzāne, Inna Koļeda, Māra 
Mežniece, Ieva Ozoliņa, Anastasija Samsonova. 

Regbijs – Komandu sporta veids, kura mērķis ir piezemēt bumbu sāncenšu ieskaites 
laukumā, ko sauc par piezemējumu un iesist bumbu virs sāncenšu vārtu pārliktņa starp sānu 
stabiem, ko sauc par vārtu gūšanu. Laukumā dodas 15 spēlētāji no katras komandas. 

Ķekavas novadā, komandā „RK Miesnieki” spēlē gan jaunieši, gan pieaugušie. 
Ķekavas novada sporta skolā ir akreditēta regbija spēles programma. 

Latvijas izlases bijušie un esošie dalībnieki - Māris Robežnieks, Didzis Stalidzāns, 
Normunds Struža, Uldis Bautris, Juris Straume, Ivars Eglis, Emīls Balodis. 

Riteņbraukšana – sporta veids, kurā sportisti ar velosipēdu veic noteiktu distanci. 
Riteņbraukšana iedalās vairākos veidos - šosejas riteņbraukšana, treka riteņbraukšana, kalnu 
riteņbraukšana, BMX un velotriāls. 

 Ķekavas novadā šajā sporta veidā iespējams darboties Ķekavas novada sporta 
skolā, sportistiem trenējoties gan uz asfalta seguma, gan arī velotrasēs Baložu mežā un 
treniņtelpās Baložos.  

Brīvā cīņa – cīņas sporta veids, kurā ir vairākas svara kategorijas. Šajā sporta veidā 
tiek attīstītas visas muskuļu grupas, koordinācija, orientēšanās telpā un laikā, kā arī 
vestibulārais aparāts. No citiem cīņas veidiem tas atšķiras ar to, ka te atļauti paņēmieni ar 
kājām – tvērieni, aizķeksēšana, gāšana aiz kājām. 

2012.gadā izveidotā biedrība „Sporta klubs “Daugmale”” dod iespēju nodarboties ar 
brīvo cīņu Daugmales pamatskolas telpās. 
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Latvijas izlases bijušie un esošie dalībnieki - Jānis Bramanis, Oskars Lejnieks, 

Vladislavs Briuņa, Andrejs Lukjanovs. 

Autosports jeb motosports - motoru sporta veids, kurā sportisti sacenšas ar 
automašīnām vai tām līdzīgiem spēkratiem. 

Ķekavas novadā populārs sporta veids, ar kuru nodarbojas gan jaunieši, gan 
pieaugušie. Latvijas nacionālajās izlasēs ir iekļauti Ķekavas novada sportisti Toms Macuks 
(motosports), Kristaps Veinbergs (kvadri). 

Velodrošība – sporta veids, kurā bērni līdz 12 gadu vecumam pilnveido zināšanas 
ceļu satiksmes noteikumos, velosipēda uzbūvē, pirmās palīdzības sniegšanā un velosipēda 
praktiskajā vadīšanā, un piedalās sacensībās Ķekavas novadā, Latvijā un Eiropā. 

Labākie sasniegumi 2015. gadā 3.vieta Eiropā (Anete Katrīna Breikša, Sanija Klaka, 
Rainers Grass, Jānis Stepanovs), 2016.gadā 1.vieta Eiropā (Ramona Poreitere, Ulrika 
Garisone, Matīss Žilko). 2018.gadā 2.vieta Eiropas sacensību finālā (Katrīna Kārlsone, Anete 
Krūmiņa, Rodrigo Broks, Nils Prihodčenko). 

Jāšanas sports – Jāšanas sports ir sporta veids, kurā tiek vērtētas iemaņas jāšanā ar 
zirgiem. Tas ir vienīgais olimpiskais sporta veids, kurā vīrieši sacenšas kopā ar sievietēm. 
Jāšana iedalās trijās disciplīnās - iejāde, konkūrs (šķēršļu pārvarēšanā) un trīscīņa. 

Ar jāšanas sportu Ķekavas novadā nodarbojas gan jaunieši, gan pieaugušie. 
Pamatiemaņas jāšanas sportā var apgūt ikviens biedrības „Zelta Rati” un “Agates Sports” 
izveidotajās bāzēs. 2013.gadā par labāko Latvijas jātnieku sportā (iejādē) atzīta novadniece – 
Gundega Krīgere. 

Kikbokss – cīņas veids, kurš izveidojās tradicionālajam angļu boksam sintezējoties ar 
Austrumu divcīņu veidiem. Atšķirība ir tāda, ka šajā cīņas veidā ir atļauti sitieni ar kājām. 

Bokss - cīņas sporta veids, kurā divi bokseri tiekas speciālā ringā. Abiem sportistiem 
rokās ir īpaši boksa cimdi, bet amatieriem vēl papildus ir jāvelk ķivere. Viens mačs 
profesionālā līmenī sastāv no 12 raundiem pa trijām minūtēm. Mača uzvarētājs ir tas, kurš 
savaino pretinieku līdz viņš nespēj turpināt cīņu vai arī ir nokautēts un nespēj piecelties 10 
sekunžu laikā, bet, ja abi sportisti iztur visus raundus, žūrija nosaka uzvarētāju pēc īpaši 
izstrādātas punktu sistēmas 

Ar šiem cīņas veidiem nodarbojas jaunieši un pieaugušie, treniņi notiek Ķekavas 
sporta klubā, kurus vada Ķekavas novada kikboksa kluba „Lāčplēša cīņu leģions” treneris 
Dainis Daņiļevičs, labākie sportisti Mārcis Grundulis, Mārtiņš Parasigs-Parasiņš, Emīls Špīss, 
Reinis Porozovs. 

Novuss – biljardam līdzīga spēle, ko spēlē uz novusa galda ar kiju izdarot sitienus pa 
kauliņiem, kas izgatavoti no koka. Spēles mērķis ir iesist visus pretinieka kauliņus galda 
stūros izveidotajās bedrītēs. 

Ķekavas sporta klubā novusu spēlē gan sievietes, gan vīrieši. 

Latvijas izlases bijušie un esošie dalībnieki - Modris Kauss, Jānis Jaunošāns, Ādolfs 
Jegorovs, Ārija Anserviņa, Juris Firsts, Mikus Andersons. 

Svarbumbu celšana - viens no svarcelšanas sporta veidiem, kur viens no 
vingrinājumiem ir divu bumbu grūšana ar abām rokām, bet otrs ir vienas bumbas raušana 
pārmaiņus ar vienu un otru roku, Svaru bumba izpildot vingrinājumu ir jāpaceļ virs galvas, 
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iztaisnojot taisni roku un nofiksējot svaru bumbu. Sacensību dalībniekus dala pēc svara 
kategorijām. 

Ar šo sporta veidu novadā nodarbojas gan pieaugušie, gan jaunieši, treniņi notiek 
Rāmavā. Ināra Beļinska vadībā darbojas biedrība „Ķekavas novada svarbumbu celšanas 
klubs”.  

Vindsērfings - sporta veids, kas apvieno burāšanu un slīdēšanu ar dēli pa ūdens 
virsmu, tādēļ sportistus mēdz dēvēt gan par seiloriem, gan sērferiem un pareizi ir arī varianti. 
Vindsērfings kā sporta veids ietver sevī ātruma sacensības, formulu, frīstailu, SuperX un 
sērfošanu pa viļņiem. 

Ķekavas novadā darbojas ūdenssporta klubs „Kambīze”, kurā trenējās gan jaunieši, 
gan pieaugušie. 

Latvijas Čempioni vindsērfingā - Bruno Spigēns, Līva Škutāne. 

Loka šaušana – sporta veids, kurā sportistam ar loka palīdzību jāraida bultas pēc 
iespējas precīzāk mērķī. 

Baložu vidusskolā darbojas biedrība „Ķekavas Šautra”, kurā trenējas gan bērni, gan 
pieaugušie.  

Volejbols - sporta veids, kurš radies Amerikas Savienotajās Valstīs 1895. gadā. 
Volejbols (no angļu valodas - volleyball cēlies no volley — «atsitiens lidojumā», un ball — 
«bumba») — sporta veids, komandu sporta spēle, kurā divas komandas sacenšas speciāli tam 
paredzētā laukumā, kurš laukuma vidū pārdalīts ar tīklu uz pusēm, cenšoties nogādāt bumbu 
pretinieka laukuma pusē un lai tā piezemētos tajā, kā arī cenšoties piespiest pretinieku 
kļūdīties. 

Ķekavas novadā darbojas biedrība “Labie Nodomi”. Dažādās amatieru līgās piedalās 
Ķekavas novada komanda, kura savus treniņu un mājas spēles aizvada Baložu vidusskolas 
sporta kompleksā. 

Kalnu slēpošana – ziemas sporta veids, kurā sacensības norisinās vairākās 
disciplīnās. Sportisti sacensībās slēpo lejā pa kalnu nogāzi, apslēpojot trasē izveidotos 
šķēršļus. 

Latvijas izlases dalībniece – Agnese Āboltiņa, kura trenējās un mācījās Norvēģijā 
(2019.gadā 23 gadu vecumā noslēdza savu karjeru). 

Karatē – okinaviešu un japāņu cīņas māksla, kurā kā ierocis tiek izmantots viss 
cilvēka ķermenis, piemēram, rokas, dūres, elkoņi, kājas, ceļgali un tā tālāk. 

Latvijas izlases dalībnieks – Nikolajs Bodrovs.  

Labākie karatē sportisti novadā – Aleksandra Davidova, Ņikita Orlovs, Jeļizaveta 
Kiseļova, Aleksandra Mihailova. 

Džudo – cīņas sporta veids, kura pirmsākumi meklējami Japānā. Cīņa notiek uz 
speciāla paklāja, izmantojot metienus un guļus cīņas paņēmienus. 

Labākie džudo sportisti novadā – Vadims Jevgraškins, Ņikita Truhačevs, Eduards 
Vēzis, Artjoms Poljarušs, Aleksandrs Stoma, Tits Kullo. 
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Orientēšanās sports – ir sporta veids, kurā sportistam (visbiežāk skrienot), 

izmantojot kompasu, ir iespējami īsākā laikā jāatrod kartē atzīmētus un apvidū izvietotus 
kontrolpunktus.  

Ķekavas novadā vairāki sportisti nodarbojas ar orientēšanās sportu gan iekštelpās, gan 
brīvā dabā. 

Lidmodelisms – ir sporta veids un brīvā laika aktivitāte, kurā dalībniekiem ar 
pašizgatavotiem lidmodeļiem jāsacenšas to vadīšanas prasmē.  

Lidmodelismā bērni iegūst interesi un spējas modelēšanā, konstruktīvu domāšanu un 
tehniskās jaunrades pieredzi. Apgūst darba prasmes, strādājot ar dažādiem materiāliem, 
lietojot sadzīvē izmantojamus instrumentus, darbarīkus un tehniku. Katrs pulciņa audzēknis 
izgatavo atbilstoši savām spējām dažādus lidmodeļus.  

Lidmodelisma nodarbības novadā organizē biedrība „Tehniskās jaunrades klubs”, 
nodarbības notiek Ķekavas vidusskolas telpās. Audzēkņi piedalās dažāda mēroga valsts un 
starptautiskās sacensībās. 

Skvošs - ir raketsporta veids, kurā tiek izmantota maza un mīksta gumijas bumbiņa, 
kuras vidus pildīts ar saspiestu gaisu, spēle notiek slēgtā telpā (skvoša korts). 

Ķekavas novadā ar šo sporta veidu ir iespēja nodarboties Kempingā - skvoša dārzā 
„Zanzibāra”.  

Labākais skvoša sportists novadā – Jānis Plūme, Latvijas un Baltijas Čempions 
junioriem. 

Dambrete - ir divu dalībnieku galda spēle ar 12 vai 20 kauliņiem katram uz 64 vai 
100 lauciņu galdiņa. Spēlētāji gājienus izdara pārmaiņus. Spēles mērķis — nosist visus 
pretinieka kauliņus vai panākt, ka pretinieks nevar izdarīt gājienu. 

Ķekavas novadā ar šo sporta veidu ir iespēja nodarboties Baložos un Ķekavā, kur 
nodarbības vada biedrība “Dambretes attīstības biedrība”.  

Galda teniss - jeb pingpongs ir viens no populārākajiem sporta veidiem pasaulē, kā 
arī jaunākais no pasaulē pazīstamākajiem sporta veidiem. Šajā sporta veidā divi vai četri 
spēlētāji sit vieglu bumbiņu turp un atpakaļ, izmantojot galda tenisa raketes. Spēle notiek uz 
cieta galda, ko pārdala tīkls. Spēle tiek uzsākta ar servi. 

Badmintons - ir sporta veids, kurā divi spēlētāji (vienspēlēs) vai divu spēlētāju 
komandas (dubultspēlēs) izmanto stīgotu raketi, lai pāri tīklam pretinieka pusē pārsistu īpašu 
bumbiņu, kura sastāv no korķa gala un 16 spalvām. 

5.3. Ķekavas novada bērnu, jauniešu un pieaugušo dalība Latvija Olimpiādēs 

Ķekavas novada jaunieši un pieaugušie aktīvi piedalās Latvijas vasaras Olimpiādēs, 
veiksmīgi pārstāvot Ķekavas novadu. 

2019.gadā Jelgavā aizvadīta VIII Latvijas Jaunatnes Olimpiāde, kurā startēja 60 mūsu 
novada sportisti 12 sporta veidos. Kopvērtējumā Ķekavas novads ierindojās 25. vietā ar 
izcīnītajām 2 zelta, 2 sudraba un 5 bronzas godalgām, kopā piedalījās 77 novadi un pilsētas. 
Zelta medaļas izcīnīja : Ludmilla Popeliško – karatē kumite – 54 kg un Daniels Paņkovs – 
džudo +90 kg; sudraba medaļas: Jana Ašmenska – mākslas vingrošana, lenta; Kate Eglīte – 
vindsērfings Techno klase; bronzas medaļas: Linda Atvare – peldēšana 200m brīvais stils, 
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Emmija Ivule – vieglatlētika 100m un 400m barjeras, Rihards Reinfelds – riteņbraukšana 
MTB, 21,6km, Dārta Cīrule – vindsērfings Techno klase. 
 

2017.gadā no 7.-9. jūlijam Cēsīs un vēl 13 novados notika Latvijas Jaunatnes 
Olimpiāde, kurā piedalījās ap 3000 jauno sportistu no visas Latvijas. Ķekavas novadu šajā 
sporta forumā pārstāvēja 99 sportisti un 35 treneri 17 sporta veidos (basketbols, bokss, 
burāšana, brīvā cīņa, džudo, florbols, jātnieku sports, karatē, loka šaušana, peldēšana, regbijs, 
riteņbraukšana, smaiļošana un kanoe, vieglatlētika, mākslas vingrošana, sporta vingrošana un 
pludmales volejbols). Ķekavas novada komanda izcīnīja augsto 7. vietu absolūtajā vērtējumā 
no 82 pašvaldībām, piekāpjoties tikai lielajām pilsētām – Rīgai, Daugavpilij, Liepājai, 
Jelgavai, Jūrmalai un Dobelei. Aiz mums palika tādas pilsētas kā Ventspils, Valmiera, 
Rēzekne, u.c. Ķekavas novada jaunie sportisti izcīnīja 20 medaļas – 8 zelta, 6 sudraba un 6 
bronzas. 2 zelta medaļas izcīnīja riteņbraucēja Santa Sanija Jurgena 10km un 54km distancēs 
un sporta vingrotājs Ričards Plāte (līdztekas un stienis), kurš vēl izcīnīja 2 sudraba medaļas 
(daudzcīņa un apļi) un 2 bronzas medaļas (brīvās kustības un zirgs). Vēl Olimpiskās zelta 
medaļas izcīnīja karatistes Aleksandra Mihailova un Jeļizaveta Kiseļova (abas divas kumite 
kategorijā (cīņā ar pretinieku)), pludmales volejbolistēm Rūtai Ozoliņai un Kristīnei Briedei, 
bokserim Mārcim Grundulim. 

Sudraba medaļas izcīnīja Jeļizaveta Kiseļova karatē kata kategorijā (cīņa ar ēnu), 
meiteņu basketbola komanda (Šarlote Balode, Sandija Bukova, Samanta Gabranova un 
Patrīcija Zunde), meiteņu florbola komanda (Anna Kudinova, Nikola Biezuma, Melānija 
Daubiņa, Ilze Dobele, Elīna Jēge, Kate Jēge, Letīcija Kalve, Katrīna Kārkle, Kristiāna Kuplā, 
Elīza Laugale, Anna Mūrniece, Elizabete Ozoliņa, Anna Elizabete Pogorelova un Katrīna 
Rosoha), burātāja Annija Punte. 

Bronzas medaļas izcīnīja karatisti Renārs Kampe kumitē disciplīnā un Aleksandra 
Mihailova kate disciplīnā, vieglatlēte Sabīne Krūmiņa (vesera mešana), zēnu florbola 
komanda (Rihards Benders, Oskars Ceriņš, Renārs Degins, Kristofers Egle, Ralfs Fricsons, 
Matīs Gertsons, Jānis Hertmanis, Klāvs Jansons, Dāvis Kaķis, Endijs Kleistrovs, Armands 
Langišs, Kristaps Laugalis, Verners Ozoliņš, Edvards Pigarevs, Pēteris Rudzītis, Raivo 
Simsons, Kristers Stelmahs un Ernests Vītols). 

 
2016.gada IV olimpiāde notika Valmierā un Cēsīs. Ķekavas novadu 15 sporta veidos 

pārstāvēja 76 sportisti, izcīnot 8 olimpiskās medaļas. Lieliskus rezultātus uzrādīja vesera 
metēja Vaira Kumermane (rezult.50,52m) un Ķekavas novada vīriešu regbija komanda 
(komandā startēja: Gunārs Andersons, Toms Asejevs, Emīls Balodis, Maksims Batrakovs, 
Leno Bramanis, Ivars Eglis, Juris Iesalnieks, Raivis Kokins, Krists Krustkops, Dāvis Pērkons, 
Jānis Priede, Elmārs Šefanovskis un galvenais treneris Uldis Bautris), kas novadam izcīnīja 
zelta medaļas. Sudraba medaļas mājās pārveda peldētājs Niks Goldmanis, kas 400m brīvā 
stila distancē uzstādīja savu personīgo rekordu (rezult.4:05,06) un džudo sportisti Artūrs 
Stiris (svara kateg. virs 100kg) un Eduards Vēzis (svara kateg. Līdz 100kg), savukārt bronzas 
medaļas izcīnīja vieglatlēts, 3000m kavēkļu skrējējs Kaspars Briška (rezult.9:09,26), 
vindsērfinga sportiste Annija Punte un arī sudraba medaļas ieguvējs Niks Goldmanis 200m 
brīvā stila peldējumā (rezult.1:52,95). Ar astoņām izcīnītajām medaļām Ķekavas novads 
ierindojās 18. vietā (olimpiādē piedalījās 94 pašvaldības). 
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5.4. Bērnu un jauniešu sporta un fizisko aktivitāšu novērtējums 

Plusi: 

1) bērni un jaunieši ir ieinteresēti sportā un fiziskajās aktivitātēs; 

2) mācību iestādēs sporta aktivitātes un sporta stundas nosaka izglītības standarts; 

3) bērniem un jauniešiem ir iespējas nodarboties ar sportu Ķekavas novada sporta 
skolā, pirmsskolā, vispārizglītojošo skolu interešu pulciņos, sporta klubos un 
biedrībās; 

4) sporta skolā un klubos strādā zinoši un pieredzējuši sporta pedagogi un speciālisti; 

5) izveidota sporta pedagogu metodiskā apvienība; 

6) izstrādāta sporta atbalsta sistēma klubiem un biedrībām, kuros notiek bērnu un 
jauniešu apmācība pēc licencētas mācību programmas;  

7) pašvaldības finansēta sporta bāžu izmantošana Ķekavas novada bērnu un jauniešu 
mācību/treniņu procesa nodrošināšanai;  

8) brīvas pieejas sporta laukumi aktīvai laika pavadīšanai; 

9) fiziskām aktivitātēm piemērota vide; 

10) peldēšanas nodarbības bērniem Daugmales multifunkcionālajā centrā un Ķekavas 
peldbaseinā; 

11) 2018.gadā izbūvēts jauns sporta komplekss, peldbaseins pie Ķekavas vidusskolas. 

Mīnusi: 

1) daudzas ģimenes neatbalsta aktīvu un veselīgu dzīvesveidu; 

2) jauniešu vecumā dažādu iemeslu dēļ zūd ieinteresētība nodarboties ar sportu, ja 
nav motivācijas; 

3) bērni un jaunieši fiziskās aktivitātes labprāt aizvieto ar kaitīgiem ieradumiem, 
datorspēlēm, neaktīvu dzīvesveidu; 

4) bērnu un jauniešu sliktie fiziskie rādītāji, stāja, veselības stāvoklis u.c.; 

5) novecojusi un nepilnīga sporta materiālā bāze izglītības iestādēs un pie tām; 

6) nepietiekams sporta bāžu skaits; 

7) nepamatots atbrīvojums no sporta stundām;  

8) sabiedrības neinformētība par veselīgu dzīvesveidu vai nevēlēšanās kaut ko mainīt 
savā dzīvesveidā; 

9) esošās sporta infrastruktūras pārslodze skolu mācību procesa laikā un ārpus stundu 
nodarbībās; 

10) nav pietiekoši brīvas pieejas sporta laukumi daudzdzīvokļu namu pagalmos un 
novada apkārtnes teritorijās. 

 

Nepieciešamās darbības: 

1) izglītības standartam atbilstošs sporta nodarbību skaits mācību iestādēs; 

2) trīs sporta mācību stundu un aktivitāšu ārpus stundu darba ieviešana Ķekavas 
novada vispārizglītojošās skolās; 
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3) veicināt aktīvu dzīvesveidu; 

4) attīstīt vienotu skolu sporta sistēmu novadā; 

5) veicināt jaunu sporta speciālistu piesaistīšanu; 

6) veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu ar sporta klubiem; 

7) atbalstīt sporta klubus, kuros ir ”piramīdas” sistēma; 

8) attīstīt bērnu un jauniešu fizisko aktivitāti; 

9) ieviest, attīstīt jaunus sporta veidus un aktivitātes izmantojot dabas objektus; 

10) veicināt bērnu, jauniešu, viņu vecāku izglītošanu veselīga un aktīva dzīvesveida 
popularizēšanu; 

11) semināru un kursu organizēšana par fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida 
nepieciešamību; 

12) izstrādāt pašvaldības sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras objektu attīstības 
plānu. 

5.5. Sports visiem 

Sports visiem (tautas, masu sports) - dažādas fiziskās aktivitātes garīgās labsajūtas un 
fiziskās veselības nostiprināšanai, sociālās saskarsmes un integrācijas nodrošināšanai, kā arī 
atpūtai ar mērķi iesaistīt sportā visu sociālo grupu cilvēkus, nodrošināt tiem iespējami labākus 
apstākļus un pieejamību sporta nodarbībām. 

Ķekavas novadā ir iespēja nodarboties ar dažādiem sporta veidiem. 

Tautas sports ietver arī veterānu sportu. Katram sporta veidam ir dažādas sportistu 
vecuma grupas. Ķekavas novadā veterāni ir aktīvi novusā, vieglatlētikā, orientēšanās sportā, 
distanču slēpošanā, basketbolā u.c., kas sekmējas arī ar labiem rezultātiem Latvijas 
Republikas un starptautiska mēroga sacensībās.  

Veterāni ir aktīvi dalībnieki arī citos sporta pasākumos Ķekavas novadā. Gandrīz visās 
sacensībās iekļauj arī veterānu grupas – dažādas skriešanas sacensības, distanču slēpošanā, 
basketbolā, riteņbraukšanā. Jau par tradīciju ir kļuvušas sacensības Ķekavas novada senioru 
sporta spēles.  

5.5.1. Sports visiem novērtējums 

Plusi:  

1) liels organizāciju un biedrību skaits, kas nodrošina sporta jomas attīstību novadā; 

2) dažādu sporta veidu pieejamība iedzīvotāju sporta aktivitātēm un aktīvajai atpūtai; 

3) esošo sporta bāžu pieejamība ikvienam; 

4) atbalsts pieaugušo sportistu dalībai dažāda līmeņa sacensībās; 

5) sporta pasākumi, kas notiek dažādām vecuma grupām; 

6) notiek novada čempionāti dažādos sporta veidos. 

Mīnusi: 

1) nepietiekama iniciatīva no sporta klubiem pasākumu dalībā un citu aktivitāšu 
nodrošināšanā; 

2) nav pietiekama sporta bāžu pieejamība;  
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3) nepietiekama sadarbība un informācijas apmaiņa sporta organizāciju starpā;  

4) netiek organizētas novada sacensības visos sporta veidos; 

5) informācijas aprite – ne vienmēr informācija par sporta pasākumiem sasniedz 
iedzīvotājus. 

 

Nepieciešamās darbības: 

1) izveidot brīvas pieejas sporta laukumus; 

2) būvēt jaunus, standartiem atbilstošus sporta infrastruktūras objektus; 

3) organizēt veselību veicinošus pasākumus;  

4) veicināt iedzīvotāju dalības pieaugumu sporta aktivitātēs; 

5) skriešanas – slēpošanas taka ar dabīgo un šķeldas pamatu; 

6) organizēt novada čempionātus sporta veidos, kuros tas nav darīts līdz šim; 

7) pilnveidot informācijas apriti – afišas, sociālie tīkli, u.c. 

 

5.6. Augstu sasniegumu sports 

Sports nacionālo un starptautisko sacensību līmenī, ieskaitot treniņu procesu, lai tām 
sagatavotos. 

Ķekavas novada sportisti un komandas ar panākumiem piedalās Latvijas Republikas, 
Eiropas un pasaules čempionātos, kausos un starptautiskos turnīros dažādos sporta veidos. 

Plusi: 

1) sportisti iespēju robežās tiek finansiāli atbalstīti dalībai Latvijas mēroga, 
starptautiskās sacensībās un treniņnometnēs; 

2) tiek nodrošinātas esošās infrastruktūras objektu pieejamība treniņu procesam; 

3) novadā ir iespēja nodarboties ar daudziem sporta veidiem, trenējoties pie labiem 
un kvalificētiem treneriem; 

4) finansiāli tiek apbalvoti sportisti, kuri ieņēmuši godalgotās vietas Latvijas un 
starptautiskajā mērogā. 

Mīnusi: 

1) standartiem neatbilstoša sporta infrastruktūra; 

2) visiem nevar nodrošināt vēlamos treniņu laikus trūkstošās infrastruktūras dēļ. 

 

Nepieciešamās darbības:  

1) mūsdienīga, prasībām atbilstoša sporta infrastruktūras būvniecība, kas nodrošinātu 
pilnvērtīgu sportistu treniņprocesu un sacensību organizēšanu un augsta līmeņa 
sacensību organizēšanu; 

2) radīt iespējas attīstīt fizisko sagatavotību; 

3) atbalstīt finansiāli, nodrošināt iespēju trenēties (piemērotas sporta bāzes un 
tehniskais nodrošinājums); 
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4) iegūt izglītību sporta meistarības paaugstināšanas nolūkos (sporta skola), kas 

veicinātu novada sportistu izaugsmi un motivētu sasniegt augstus rezultātus, kā arī 
popularizētu Ķekavas novadu. 

 

 

 

 

5.7. Pielāgotais sports 

Pielāgotas fiziskās aktivitātes personām ar invaliditāti. Sports sekmē šo personu 
pārliecību par savām spējām un ir viens no sociālās rehabilitācijas līdzekļiem. 

Plusi: 

1) sporta aktivitātēs un sacensībās Veselības apļi un Baložu Bizons piedalās arī 
personas ar invaliditāti. Sacensību nolikumi izstrādāti tā un sacensību norises 
vietas veidotas tā, lai tas būtu iespējams. 

Mīnusi: 

1) dažas sporta bāzes nav pielāgotas personām ar invaliditāti. 

Nepieciešamās darbības: 

1) iesaistīt personas ar invaliditāti sporta aktivitātēs, organizējot dažādus sporta 
pasākumus, kas sekmētu šo personu pievēršanos aktīvam dzīvesveidam un 
integrēšanos sabiedrībā; 

2) pielāgot esošās un topošās sporta bāzes personām ar invaliditāti. 

6. Sporta un veselību veicinošu fizisko aktivitāšu pasākumi   

Ķekavas novadā tiek organizēti dažāda veida sporta pasākumi. Sacensības notiek gan 
individuālajos, gan komandu sporta veidos: basketbolā, florbolā, futbolā, regbijā, velokrosā, 
brīvajā cīņā, skriešanas krosā, svara bumbu celšanā, mākslas vingrošanā, orientēšanās, velo 
drošībā, nūjošanā, galda spēļu turnīros, u.c. 

Sporta sacensības organizē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra. Sadarbībā ar 
dažādiem speciālistiem tiek organizētas fitnesa un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības. 

6.1. Tradicionālās sacensības 

1) Bērnu sporta svētki; 

2) Ķekavas novada sporta svētki; 

3) Kausu izcīņu sacensības – mākslas vingrošanā, futbolā, basketbolā, novusā; 

4) Individuālajos sporta veidos – velokrosā “Baloži” „Baložu Bizons” (skriešanas 
krosa sacensības), „Baložu Velodrošība” un brīvajā cīņā; 

5) „Sportojošo ģimeņu spiets”; 

6) Novada čempionāti telpu futbolā, hokejā, 3x3 ielu basketbolā, pludmales 
volejbolā; 

7) “Sporta diena Daugmalē”; 
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8) Galda spēļu čempionāti – šahs, novuss, dambrete, zolīte, u.c.; 

9) Ķekavas novada senioru sporta spēles; 

10) Ziemas piedzīvojumu orientēšanās sacensības ģimenēm; 

11)  Iešanas, nūjošanas, skriešanas aktivitātes „Veselības apļi” Ķekavā un Baložos. 

 

6.2. Jaunas sacensības 

1) Foto orientēšanās pasākumi ģimenēm; 

2) Ķekavas velobrauciens; 

3) Skolu kauss “Piedzīvojumu skrējiens”; 

4) Pasākumi ģimenēm “Ķekava naktī” un “Lecam vasarā”; 

5) Nakts telpu futbola un volejbola turnīri; 

6) Vecgada volejbola turnīrs; 

7) Galda tenisa čempionāts; 

8) Boksa sacensības “Lāčplēša kauss”. 

6.3. Citu organizāciju un sporta biedrību un federāciju rīkotie pasākumi 

Sacensības novadā rīko arī dažādu sporta veidu federācijas, sporta klubi u.c.  

Ķekavas novada sportisti piedalās dažādās Latvijas Republikas sporta federāciju 
rīkotajās sacensībās: basketbolā, florbolā, futbolā, mākslas vingrošanā, brīvajā cīņā, regbijā, 
riteņbraukšanā, novusā, orientēšanās sportā, slēpošanā, vieglatlētikā. 

Vieni no populārākajiem un apmeklētākajiem pasākumiem Ķekavas vidusskolas 
sporta kompleksā ir Latvijas Republikas čempionāts florbolā vīriešu un sieviešu virslīgas 
komandām, Ķekavas sporta klubā Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas čempionāta spēles.  

Popularitāti ieguvis nu jau tradicionālais Ķekavas velobrauciens, kuru rīko Ķekavas 
novada pašvaldības sporta aģentūra. 

Ķekavas sporta klubā notiek Latvijas Republikas čempionāti novusā, florbolā, telpu 
futbolā, volejbolā un basketbolā. Populāras ir galda spēles: dambrete, šahs, novuss, šautriņas 
un zolīte. 

6.4. Sporta un veselību veicinošu fizisko aktivitāšu pasākumu novērtējums 

Plusi: 

1) daudz un dažādi sporta pasākumi - dažādām mērķauditorijām, dažāda mēroga; 

2) Ķekavas novada domes atbalsts sporta pasākumu organizēšanā; 

3) sadarbība ar sporta federācijām un klubiem pasākumu organizēšanā; 

4) pieredze starptautisku sporta pasākumu organizēšanā; 

5) sporta pasākumi, kas veicina Ķekavas atpazīstamību Latvijā; 

6) sporta pasākumi bez dalības maksām, kas veicina sporta publicitāti un iedzīvotāju 
iesaistīšanos sporta aktivitātēs. 
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Mīnusi: 

1) vietējo iedzīvotāju mazā aktivitāte dalībai sporta pasākumos; 

2) trūkst atbilstošas sporta būves sacensību organizēšanai; 

3) esošās sporta bāzes ir nepiemērotas Latvijas un starptautisku mēroga sacensību 
organizēšanai – neatbilst standartiem (izņemot Ķekavas vidusskolas sporta 
kompleksu); 

4) trūkst atbilstoša inventāra sporta inventāra; 

5) esošajās sporta bāzēs ir šauras neērtas palīgtelpas (piem.: inventāra uzglabāšanai). 

6.5. Veselību veicinošu fizisko aktivitāšu pasākumu novērtējums  

Pateicoties Ķekavas novadā īstenotajam ES veselības projektam - Eiropas Savienība, 
Eiropas Sociālais Fonds, 9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei”, 1.kārta Aģentūra, popularizējot veselīga, aktīva un 
daudzveidīga dzīvesveida pieejamību, 2019.gadā ir noorganizējusi vairākas jaunas aktivitātes, 
piesaistot kvalificētus speciālistus. Ķekavas sporta klubā tika rīkotas TRX nodarbības 
Ķekavas novada iedzīvotājiem, tika rīkotas veselību veicinošās aktivitātes 1.-4.klases 
skolēniem, skolēnu brīvlaikos pavasarī, vasarā un rudenī. Kā arī šīs aktivitātes rīkotas 
privātajā pamatskolā “Gaismas tilts 97” un Baložu vidusskolas sporta kompleksā. Visos 
Ķekavas novada bērnudārzos vasarā rīkotas kustību rotaļas. Ķekavā un Baložos organizētas 
sacensības “Veselības apļi” un “Baložu bizonis”, kuras ietvaros iedzīvotāji iepazīstināti ar 
pareizas skriešanas ABC. Ķekavas vidusskolas sporta kompleksā , Baložu vidusskolā, 
Mellupos sociālajā mājā organizētas galda spēles, “Fliiper” sacensības, kuras ietvaros varēja 
piedalīties veselību veicinošajās aktivitātēs jebkurš Ķekavas novada iedzīvotājs. 

7. 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 atspoguļots finansiālā atbalsta un sportistu skaita pieaugums. 

Tabula 5. Finansiālais atbalsts sportistiem 

Fonds 
Gads 

Finansējuma 
apmērs Masveidības Rezerves Balvu 

2014. 120000 EUR 72000 EUR 24000 EUR 24000 EUR 
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2015. 120000 EUR 72000 EUR 24000 EUR 24000 EUR  

2016. 132000 EUR 79200 EUR 33000 EUR 19800 EUR 
2017. 140000 EUR 84000 EUR 35000 EUR 21000 EUR 
2018. 120000 EUR 72000 EUR 30000 EUR 18000 EUR 
2019. 150000 EUR 90000 EUR 37500 EUR 22500 EUR 

 
Tabula 6. Sportistu skaita izmaiņas pa gadiem 

Sportists 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Jaunieši (7-25 g.v.) 778 848 865 986 924 569 631 

Pieaugušie 234 245 261 276 284 241 291 

Bērni (līdz 6 g.v.) 243 291 289 285 283 279 249 

 

8. Sporta un publiski pieejamā aktīvās atpūtas infrastruktūra 

Ķekavas novada iedzīvotājiem ir pieejama gan telpu, gan brīvas pieejas sporta bāzes. 

8.1. Iekštelpu nodarbību sporta bāzes 

 

8.1.1. Ķekavas vidusskolas sporta komplekss 

Ķekavas vidusskolas sporta komplekss tika atklāts 2017. gada septembrī. Kompleksā ietilpst 
izbūvēta sporta zāle ar 500 skatītāju sēdvietām tribīnēs un laukumu, kas paredzēts florbolam, 
volejbolam, basketbolam, rokasbumbai un citiem sporta veidiem, lielais peldbaseins ar 
četriem 25 m gariem celiņiem un 140 skatītāju sēdvietām tribīnēs, kā arī bērnu baseins peldēt 
prasmes apguvei.  

8.1.2. Ķekavas vidusskolas sporta zāle  

Zāle atklāta 1975.gadā, ir piemērota basketbola 
un volejbola spēlēšanai. Minēto sporta zāli pārsvarā 
izmanto Ķekavas vidusskolas skolēni sporta stundām 
un treniņu nodarbībām. Notiek skolu organizētie 
basketbola čempionāti: „Oranžā bumba”, „Vidusskolas 
kauss” un „Jauno basketbolistu kauss”, Dubultamatieru 
un Maksibasketbola līgas spēles u.c. Sporta zāle ir 
noslogota gan darba dienās, gan brīvdienās. Tuvākajā 
nākotnē ir jārisina jautājums par iespējām paplašināt 
esošās vai celt jaunas sporta bāzes.  

 

 

8.1.3. Ķekavas sporta klubs 

Ķekavas sporta klubā, kurš atklāts 1989. gadā, ir trīs 
zāles. 

• divas sporta zāles, kuras ir iespējams izmantot 
florbola, basketbola, volejbola, futbola, tenisa, 
mākslas vingrošanas nodarbībām un citām fiziskām 
aktivitātēm. Viena no zālēm ir aprīkota ar 
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specializētu florbola grīdas segumu. Katrā zālē ir 50 stacionārās skatītāju vietas, vienā 
zālē ir pārbīdāmās tribīnes ar 120 skatītāju vietām. Abas zāles ir aprīkotas ar nepieciešamo 
tehnisko aprīkojumu, lai varētu rīkot sporta sacensības; 

• trenažieru zāle; 

• ir uzstādīts bērnu rotaļu laukums; 

• rekonstruētas un atjaunotas saunas, dušas un ģērbtuves telpas; 

• izveidots rings boksa un kikboksa nodarbībām; 

• sporta kluba balkonā notiek boksa, kikboksa, aerobikas, TRX, fitnesa, novusa un mākslas 
vingrošanas u.c. nodarbības;  

Kaut gan Ķekavas vidusskolas sporta zāle un Ķekavas sporta kluba telpu 
infrastruktūra un materiāltehniskais stāvoklis ir uzskatāms par labu, tomēr tās neatbilst 
nacionālas nozīmes sporta sacensību standartiem. 

8.1.4. Pļavniekkalna sākumskolas sporta/aktu 
zāle 

Pļavniekkalna sākumskolas sporta/aktu zālē, 
kura uzcelta 2009.gadā, notiek sporta stundas, kā arī 
dažādi sporta pasākumi.  

 

 

8.1.5. Baložu pilsētas sporta komplekss 

2012.gadā tika uzbūvēts jauns sporta 
komplekss Baložu pilsētā pie Baložu vidusskolas, kurā 
notiek skolas basketbola, futbola, volejbola, florbola, 
mākslas vingrošanas u.c. nodarbības.  

 

 

8.1.6. Daugmales pamatskolas sporta zāle 

Daugmales pamatskolā notiek sporta stundas, 
kā arī brīvās cīņas un svaru bumbu celšanas, futbola 
nodarbības un citas fiziskās aktivitātes. 

 

 

 

8.1.7. Daugmales multifunkcionālais centrs 

Daugmalē atrodas multifuncionālais centrs. 
Multifunkcionālajā centrā atrodas peldbaseins, kurš 
tiek izmantots gan peldēt apmācības, gan vingrošanas 
nodarbībām, savukārt mazajā peldbaseinā tiek 
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organizēta zīdaiņu un bērnu vecumā līdz 3 gadiem peldināšana. 

 

 

 

8.2. Brīvas pieejas publiski laukumi 

8.2.1. “Fortius” 

Pašvaldībai piederošajā zemes gabalā „Fortius” 
ierīkoti trīs pludmales volejbola laukumi, futbola 
laukums, vingrošanas elementi, lodes grūšanas un 
vesera mešanas sektors, ziemā ierīkota distanču 
slēpošanas trase. 

8.2.2. “FK Auda” futbola laukums 

Biedrībai „FK Auda” piederošais futbola 
laukums. Ierīkots vienīgais novadā standartiem 
atbilstošs mākslīgā seguma futbola laukums. 

8.2.3. Ķekavas vidusskolas sākumskolas sporta 
laukums 

Ķekavas vidusskolas sākumskolas sporta 
laukums, kurā atrodas basketbola, pludmales volejbola 
un futbola laukumi, tāllēkšanas bedre, kā arī 250m 
skrejceļš. Laukums rekonstruēts 2011.gadā.  

8.2.4. Laukums pie Ķekavas vidusskolas 

Laukumā pie Ķekavas vidusskolas atrodas 
basketbola un skeitparka laukums. Skeitparka laukums ir 
izbūvēts 2016.gadā, kā arī atjaunots basketbola laukuma 
segums un nožogojums. 

 

 

 

 

8.2.5. Valdlauču sporta laukums 

Valdlauču sporta laukums rekonstruēts 
2013.gadā. Laukumu ir iespējams izmantot basketbola, 
pludmales volejbola un futbola nodarbībām. 2016.gadā 
laukums papildināts ar ielas trenažieriem. 
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8.2.6. Rāmavas sporta laukums 

Rekonstruētais Rāmavas sporta laukums tika atklāts 2018.gadā. Laukumu ir iespējams 
izmantot basketbola, pludmales volejbola, tenisa un futbola nodarbībām, kā arī tas ir aprīkots 
ar ielu vingrošanas trenažieriem un bērnu rotaļu laukuma elementiem. 

 

 

 

8.2.7. Trases Baložu meža masīvā 

Baložu meža masīvā tiek veidotas trases skriešanai, riteņbraukšanai un slēpošanai 
atbilstoši laika apstākļiem. 

8.2.8. Aktīvās atpūtas laukumi 

Ķekavas novadā ir izveidoti vairāki aktīvās 
atpūtas laukumi - pludmales volejbola laukumi 
Baložos, Daugmalē un Katlakalnā, basketbola 
laukums Daugmalē, ielu basketbola laukumi Ķekavā, 
Baložos, Daugmalē, Rāmavā. Baložos, Titurgā un 
Valdlaučos ir izveidoti ielu vingrošanas un trenažieru 
laukumi.  

 

8.3. Sporta un aktīvās  atpūtas infrastruktūras novērtējums. 

Izvērtējot sporta un publiski pieejamās aktīvās atpūtas infrastruktūras stāvokli 
Ķekavas novadā, identificētas sekojošas problēmas:  

1) nav atbilstoša stadiona izglītības iestāžu mācību, sporta klubu un biedrību treniņu 
procesa nodrošināšanai un sacensību, pasākumu organizēšanai; 

2) daļa esošās sporta bāzes neatbilst LR sacensību rīkošanai, nepieciešama papildus 
infrastruktūra – viesnīca, stāvvieta, sabiedriskās ēdināšanas objekti utt; 

3) esošajās sporta bāzēs trūkst papildus ģērbtuves sportistiem gan iekštelpās, gan āra 
apstākļos;  
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4) sporta bāžu nepieejamība iedzīvotājiem, uzņēmējiem lielā noslogojuma dēļ (skatīt 

Tabula 7); 

5) ne visas esošās sporta bāzes ir pielāgotas personām ar invaliditāti; 

6) trūkst papildus ģērbtuves sportistiem, noliktavas, telpas treneru un administrācijas 
vajadzībām; 

7) sporta zāles netiek pietiekoši noslogotas vasaras mēnešos; 

8) trūkst vienuviet apkopota informācija par Ķekavas novada sporta dzīves vēsturi; 

9) katrā novada apdzīvotā vietā nav brīvi pieejami, labiekārtoti sporta laukumi; 

10) nav izveidoti velo celiņi Daugmales un Ķekavas pagastā, nav vienota veloceliņa 
visā novadā; 

11) nav apgaismotas trases, kas būtu pieejamas skriešanai, slēpošanai, nūjošanai u.c.; 

12) nav labiekārtoti brīvas pieejas sporta laukumi pie visām Ķekavas novada izglītības 
iestādēm. 

Tabula 7. Nodrošinātais iekštelpu treniņu laiks nedēļā pa sporta sekcijām 
Sporta veids 
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Komentārs 

Brīvā cīņa 40 3 40 0 Nodrošinātas 

Mākslas vingrošana 115 8 36 79 vienlaikus strādā 3 un 4 grupas, līdz ar to 
nostrādā nepieciešamo stundu daudzumu 

Peldēšana 62 7 54 8 8 nomā papildus 

Regbijs 86 4 12 74 36 stundas nomā, 36 stundas atbalstītāji 

Riteņbraukšana 37 2 37 0 Nodrošinātas 

Vieglatlētika 74 6 36 38 vienlaikus strādā 3 un 4 grupas, līdz ar to 
nostrādā nepieciešamo stundu daudzumu 

Basketbols jaunieši 39 11 25 14   

Basketbols pieaugušie 21 4 12 9   

Futbols 35 8 23 12   

Florbols jaunieši 35 13 20 15   

Florbols pieaugušie 18 4 12 6   

Kikbokss 7,5 4 4,5 3   

Kopā 569,5   311,5 258   

 

Nepieciešamās darbības: 

1) risināt jautājumus par stadiona būvniecību; 

2) attīstīt sporta laukumus pie Ķekavas novada izglītības iestādēm; 

3) parkos, zaļajās zonās, iekšpagalmos izveidot sporta un aktīvās atpūtas laukumus. 

4) risināt jautājumu par jaunas sporta zāles būvniecību Ķekavas novadā ar dienesta 
viesnīcu, lai nodrošinātu pieprasījumu bērnu un jauniešu, pieaugušo sporta 
aktivitātēm. 
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9. Tikšanās ar iedzīvotājiem, galvenie secinājumi 

Laika posmā no 2019. gada 23. oktobra līdz 7. novembrim Aģentūra organizēja tikšanās 
ar iedzīvotājiem, lai noskaidrotu Daugmales, Baložu un Ķekavas iedzīvotāju viedokli par 
nepieciešamajiem uzlabojumiem, ierosinājumiem sporta nozarē. Diskusijās tika aicināts 
piedalīties ikviens novada iedzīvotājs, taču iedzīvotāju atsaucība nebija liela. Tikšanās laikā 
paustie ierosinājumi un priekšlikumi neatspoguļo visu novada iedzīvotāju viedokli, un neļauj 
spriest par situāciju sporta, veselības veicināšanas nozarē kopumā, tomēr sniedz priekšstatu 
par atsevišķu aktīvāko iedzīvotāju grupu viedokļiem. Neskatoties uz mazo dalībnieku skaitu 
tikšanās laika tika piefiksēti vairāki priekšlikumi, kas ir ņemti vērā sagatavojot rīcības plānu 
2020.-2022.gadam.   

 

III Stratēģiskā daļa 

10. Vīzija, mērķis un uzdevumi 

Vīzija: 

Ķekavas novads – veselīgākais, sportiskākais un augošākais Pierīgas novads, ar 
ikvienam novada iedzīvotājam un viesim pieejamu sporta infrastruktūru, daudzveidīgiem 
sporta un aktīvās atpūtas pasākumiem. 

Mērķis: 

Uzlabot novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti ar sporta un veselību veicinošām fiziskām 
aktivitātēm.  

Apakšmērķi: 

1) palielināt iedzīvotāju skaitu, kas regulāri nodarbojas ar sporta un fiziskām 
aktivitātēm, nodrošinot regulāru sacensību un treniņu norisi bērniem, jauniešiem, 
pieaugušajiem; 

2) nodrošināt veselību veicinošo fizisko aktivitāšu pieejamību ikvienam 
iedzīvotājam; 

3) ieviest un nodrošināt starpnozaru principu – dome, visas pašvaldības iestādes ir 
iesaistītas, sadarbojas veselību veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanā; 

4)  attīstīt sporta un fiziskām aktivitātēm atbilstošu infrastruktūru. 

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras 2020.-2022.gada darbības stratēģiskie 

uzdevumi: 

1) Veselības veicināšanas pasākumu organizēšana mērķa grupām un vietējai 
sabiedrībai: 

• veselīga uztura jautājumu popularizēšana;  

• veselību veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšana; 

• atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības samazināšana; 

• pilnveidot starp sektoru sadarbību un līdzdalību veselību veicinošu fizisko 
aktivitāšu popularizēšanā Ķekavas novadā. 
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2) Sporta un aktīvās atpūtas pasākumu (sacensību) rīkošana un popularizēšana. 

3) Sporta infrastruktūras objektu rekonstrukcija un būvniecība: 

• stadiona būvniecība; 

• ūdens sporta veidu bāžu izveide; 

• sporta laukumu izbūve; 

• veselību veicinošas infrastruktūras izveide.  

4) Sporta nozares darbības kvalitātes uzlabošana: 

• sporta veidu atbalstīšana un popularizēšana; 

• privātās sporta infrastruktūras attīstības veicināšana; 

• ĶNPSA darbinieku kvalifikācijas celšana. 
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10.1. Rīcības plāns 2020-2022. gadam 

  

Uzdevums - 1. Veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai 

Sasniedzamie rezultāti 
Paredzētais finansējums 
un tā avoti 

Rīcības 
virziens 

Pasākumi 

Kvalitatīvie Kvantitatīvie 

Atbildīgās/iesaistītās 
iestādes 

Izpildes laiks 

(EUR) 
Uztura speciālista izglītojoši 
semināri/praktiskās 
nodarbības Ķekavas novada 
izglītības iestāžu 
pedagogiem, vecākiem un  
ēdinātājiem par veselīgu 
uzturu. 

Veicināt pedagogu un 
ēdinātāju  izpratni par 
veselīgu uzturu, tā 
pagatavošanu. 

3 semināri  

Ķekavas novada 
pašvaldības sporta 
aģentūra, novada 
izglītības iestādes 

2020.-2022. 
300,00 EUR, ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 

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

Palielināt bērnu un jauniešu 
skaitu, kuri papildinās 
zināšanas par veselīgu uzturu 
un veselīgu dzīvesveidu. 

9 nometnes ĶNPSA 2020.-2022. 
13 500 EUR, ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 

Veselīga uztura 
jautājumu 
popularizēšana 

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

Daļa novada iedzīvotāju 
apgūst veselīga ēdiena 
gatavošanas prasmes. 

3 nodarbības ĶNPSA 2020.-2022. 
300,00 EUR, ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 
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Regulāri papildināt novada 
mājas lapas sadaļu 
"Veselība" veselības 
veicināšanas, veselīga uztura 
aktivitātēm un informāciju  

Sabiedrības lielākā daļa 
informēta par veselīga uztura 
nozīmi. 

katru mēnesi 
ĶNPSA, Sabiedrisko 
attiecību daļa 

2020.-2022. pašvaldības finansējums 

Veselības un sporta nedēļas 
organizēšana (sporta, 
veselīga FA, uztura 
veicināšanas pasākums) 

3 pasākumi 1 x 
gadā 

ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm, 
uzņēmējiem, NVO 

2020.-2022. 
6000, 00 EUR ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 

Latvijas veselības nedēļa  

Veicināt novada iedzīvotāju 
izpratni par veselīgu uzturu, 
veselību veicinošām fiziskām 
aktivitātēm.  3 pasākumi 1 x 

gadā 

ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm, 
uzņēmējiem, NVO 

2020.-2022. 
1500,00 EUR ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 

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

Veicināt ārpusskolas fizisko 
aktivitāšu popularitāti bērnu 
un jauniešu vidū 

katru mēnesi ĶNPSA sadarbībā ar 
izglītības iestādēm 2020.-2022. pašvaldības finansējums 

Orientēšanās sporta 
integrēšana sporta mācību 
stundu procesā. Izglītojoši 
semināri pedagogiem par OS 
pielietošanu sporta mācību 
stundās.  

3 semināri  ĶNPSA sadarbībā ar 
izglītības iestādēm 2020.-2022. 

600 EUR, ES fondu 
finansējums 

Nodrošināt bērniem 
peldēšanas apmācības 
nodarbības 2 reizes nedēļā 

2 x nedēļā ĶNPSA sadarbībā ar 
izglītības iestādēm, NVO 2020.-2022. pašvaldības finansējums 

Veselību 
veicinošu 
Fizisko 
aktivitāšu 
jautājumu 
popularizēšana 

Vispārējās fiziskās 
sagatavotības nodarbības 
pirmsskolas vecuma bērniem 

Palielinājies bērnu un 
jauniešu skaitu aģentūras 
organizētajos pasākumos  

72 nodarbības 
ĶNPSA sadarbībā ar 
pirmsskolas izglītības 
iestādēm 

2020.-2022. 
2160 EUR ES fondu 
finansējums 
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Regulāri un sistemātiski 
publicēt informāciju 
aģentūras, novada mājaslapā, 
informatīvajā izdevumā u.c. 
masu medijos par fiziskām 
aktivitātēm, to nozīmi un 
iespējām nodarboties 
Ķekavas novadā. 

katru mēnesi 
ĶNPSA, Sabiedrisko 
attiecību daļa 

2020.-2022. pašvaldības finansējums 

Veselības pastaigu maršruta 
izveide Ķekavas novadā 
(Baložos, Ķekavā, 
Daugmalē) 

izveidoti 3 
maršruti 

ĶNPSA, sadarbībā ar 
telpiskās plānošanas un 
attīstības daļu 

2020.-2022. 
5100 EUR ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 

Ārstnieciskās vingrošanas 
nodarbību organizēšana, 
piesaistot fizioterapeitu 

30 nodarbības ĶNPSA 2020.-2022. 
8100 EUR ES fondu 
finansējums 

Fizioterapeita pakalpojuma 
ieviešana 

izveidota viena 
štata vieta 

ĶNPSA 2020.-2022. 
ES fondu finansējums, 
pašvaldības finansējums 

Sacensību seriāla "Veselības 
apļi" organizēšana (iekļaujot 
nūjošanu, velo, skriešanu) 

20 posmi ĶNPSA 2020.-2022. 
4000 EUR ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 

Izglītojošas un fiziski aktīvas 
ekskursijas senioriem 
(trūcīgiem un 
maznodrošinātiem) 

3 ekskursijas 
ĶNPSA, sadarbībā ar 
senioru NVO, Sociālo 
dienestu 

2020.-2022. 
2700 EUR ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 

"Pareizas skriešanas ABC" 
praktiskais seminārs par 
pareizu skriešanu, kā sākt un 
atsākt skriet u.tml. 
(speciālista konsultācijas un 
ieteikumi par skriešanu, 
skriešanas gaitas analīze 
u.tml.)  

6 semināri ĶNPSA 22020.-2022. 
1500 EUR ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 

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

Novada iedzīvotāji ir 
informēti par VVFA un sporta 
aktivitāšu 
iespējām/pieejamību novadā, 
par 5%   
palielināt dalībnieku skaitu 
aģentūras organizētajos 
pasākumos, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu. 

3 pasākumi 1x 
gadā 

ĶNPSA sadarbībā ar 
visām pašvaldības 
iestādēm, uzņēmējiem, 
NVO 

2020.-2022. 
6000 EUR ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 
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TRX piekares sistēmu 
treniņnodarbības 

72 nodarbības ĶNPSA 2020.-2022. 
1800 EUR ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 

Zemas intensitātes nodarbību 
organizēšana  

24 nodarbības ĶNPSA 2020.-2022. 
720 EUR ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 

Atkarību 
izraisošo vielu 
un procesu 
izplatības 
samazināšana 

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

Palielinājies par atkarību 
kaitīgumu informēto jauniešu 
skaits.  

3 pasākumi 1 x 
gadā 

ĶNPSA sadarbībā ar 
citām pašvaldības 
iestādēm, sporta klubiem, 
NVO  

2020.-2022. 
ES fondu finansējums, 
pašvaldības finansējums 

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 

2020.-2022. 
pašvaldības finansējums, 
 ES fondu finansējums 

Atpūtas pauzes organizēšana 
darba vietās. 

30 nodarbības 
ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm, 
sporta klubiem, NVO 

2020.-2022. 
3000 EUR,  ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 

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

Ķekavas novada daudzcīņa 
pašvaldības iestāžu 
darbiniekiem 

 Uzlabot iestāžu sadarbību, 
veicināta to izpratni par 
VVFA nozīmīgumu. Kopīgi 
īstenot VVFA pasākumus 
darbiniekiem. 

3 pasākumi 1x 
gadā 

ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm, 
sporta klubiem, NVO 

2020.-2022. 
4500 EUR ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 

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

Ķekavas novada skolu kauss 
Orientēšanās sportā, karšu 
sagatavošana pie skolām, 
kausa pasākumu 
organizēšana. 

3 pasākumi 1 x 
gadā 

ĶNPSA sadarbībā ar 
izglītības iestādēm 

2020.-2022. 
5000,00 EUR ES fondu 
finansējums 

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

Skolu sporta nedēļa, bērnu 
sporta spēles 2x gadā (ziemā, 
vasarā) 

palielināt bērnu un jauniešu 
skaitu aģentūras organizētajos 
pasākumos  

6 pasākumi ĶNPSA sadarbībā ar 
izglītības iestādēm 2020.-2022. 

15 000 EUR, ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 
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Ģimeņu rogainings, 
sacensības ģimenēm ar 
bērniem, Ķekavas novadā 

3 sacensības ĶNPSA 2020.-2022. 
1800 EUR, ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 

Citi sporta un aktīvās atpūtas 
pasākumi 

300 pasākumi ĶNPSA 2020.-2022. 
ES fondu finansējums, 
pašvaldības finansējums 

Senioru sporta spēles 1 x 
gadā 

3 pasākumi 1x 
gadā 

ĶNPSA 2020.-2022. 
4500 EUR ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 

Novada sporta spēles 1 x 
gadā 

3 pasākumi 1x 
gadā 

ĶNPSA 2020.-2022. 
12000 EUR ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 

Ķekavas novada sportojošo 
ģimeņu spiets 1x gadā 

3 pasākumi 1x 
gadā 

ĶNPSA 2020.-2022. 
4500 EUR ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 

Prāta un galda spēļu 
maratons  1 x gadā 

3 pasākumi 1x 
gadā 

ĶNPSA 2020.-2022. 
1200 EUR ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums 

Citi sporta un aktīvās atpūtas 
pasākumi 

240 pasākumi ĶNPSA 2020.-2022. 
ES fondu finansējums, 
pašvaldības finansējums 

Ķekava naktī (skrien, 
skrituļo, brauc ar velo) 

palielināt pieaugušo sportistu 
skaitu aģentūras organizētajos 
pasākumos  

3 pasākumi 1 x 
gadā 

ĶNPSA 2020.-2022. 
2100 EUR ES fondu 
finansējums, pašvaldības 
finansējums  

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

  

Paklāju boulinga sporta 
spēles visai ģimenei 

iesaistīt aktīvajā atpūtā 
ģimenes ar bērniem, cilvēkus 
ar invaliditāti.  

3 pasākumi 1 x 
gadā 

ĶNPSA 2020.-2022. 
ES fondu finansējums, 
pašvaldības finansējums 

Augstu 
sasniegumu 
sports 

Noorganizētas dažādu sporta 
veidu Latvijas/starptautiskā 
mēroga sacensības novadā 

Uzlabot novada sportistu 
sasniegumi. 

100 sacensības 
saskaņā ar 
gada darba 

plānu 

Sporta klubi, sporta 
federācijas sadarbībā ar 
ĶNPSA 

2020.-2022. 
Sporta klubu, federāciju  un 
pašvaldības finansējums 

Uzdevums – 3. Sporta infrastruktūras objektu rekonstrukcija un būvniecība 
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Stadiona 
būvniecība 

Stadions pie Ķekavas sporta 
kluba pašvaldības 
zemesgabalā „Fortius”. 

Labiekārtots un standartiem 
atbilstošs stadions ar tribīnēm 
un palīgtelpām. Tehniskie 
darbi pa kārtām, būvniecība. 

1 
 

ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldību 

2020.-2022. 
9 000 000 EUR, ES fondu, 
PPP finansējums, 
pašvaldības fin. 

Ūdens sporta veidu bāzes 
izveide pie Rīgas HES 
ūdenskrātuves 

Labiekārtota ūdens sporta 
veidu bāze. Attīstīt ūdens 
sporta veidus (burāšana, 
vindsērfings utt.), aktīvu 
atpūtu. 

1 
ĶNSPA sadarbībā ar 
pašvaldību un NVO 

2020.-2022. 
 Privātais, ES fondu un 
pašvaldības finansējums. Ūdens sporta 

veidu bāžu 
izveide 

Ūdens sporta veidu bāzes 
izveide pie Sausās Daugavas  

Labiekārtota airēšanas sporta 
bāze. 

1 
NVO sadarbībā ar 
ĶNPSA un pašvaldību  

2020.-2022. 
 Privātais, ES fondu un 
pašvaldības finansējums. 

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

Labiekārtots pludmales 
volejbola, multifunkcionāls , 
futbola laukums, tāllēkšanas 
bedre, skrejceļš, aktīvās 
atpūtas laukumi bērniem. 

1 
ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm 

2020.-2022. 
700 000 EUR, ES fondu, 
PPP finansējums, 
pašvaldības fin. 

Sporta laukums pie 
Pļavniekkalna sākumskolas 

Labiekārtots sporta laukums 
atbilstoši skolas vajadzībām. 

1 
ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm 

2020.-2022. 
ES fondu, pašvaldības 
finansējums 

Sporta laukuma 
labiekārtošana Daugmalē 
(centrā pie daudzdzīvokļu 
mājām) 

Labiekārtots basketbola, ielu 
vingrošanas elementi, rampas. 

1 
 Pašvaldības iestādes 
sadarbībā ar ĶNPSA 

2020.-2022. 
50 000 EUR, ES fondu 
finansējums 

Sporta 
laukumu 
izbūve 

Sporta laukums pie Baložu 
vidusskolas, skeitparks 

Labiekārtoti basketbola, 
pludmales volejbola, futbola 
laukumi, skrejceļš, 
rampas,tramplīni,”pumptraks” 

1 
Pašvaldības iestādes 
sadarbībā ar ĶNPSA 

2020.-2022. 
ES fondu, pašvaldības 
finansējums 

Sporta kluba 
rekonstrukcija 

Sporta kluba rekonstrukcija 
Sporta kluba jumta seguma 
nomaiņa, siltināšana u.c.  
 

1 
ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm 

2020.-2022. 
500 000 EUR, pašvaldības , 
ES fondu finansējums 

Veselību 
veicinošas 
infrastruktūras 
izveide  

 
Labiekārtotas slēpošanas, 
riteņbraukšanas, nūjošanas 
trases (Baložu pilsētas meža 
masīvā, apkārt Titurgas 

Slēpošanas, riteņbraukšanas, 
nūjošanas trašu uzturēšana. 

5 ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm 

2020.-2022. 50 000 EUR, pašvaldības un 
ES fondu finansējums. 
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ezeram, Daugmales pagastā, 
zemesgabalā „Fortius”, 
Odukalnā u.c.). 
 

Jaunu ielu vingrošanas 
elementu izveide novadā 

 
Ierīkot ielu vingrošanas 
elementus. 
 

5 
ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm 

2020.-2022. 
 ES fondu, pašvaldības 
finansējums 

Veloceliņa izveide Ķekavas 
novadā 

Uzlabosies iespējas 
pievērsties aktīvam dzīves 
veidam, iespēja nodarboties ar 
velosportu, droša vide, 
pieaugs tūristu skaits. 
 

1 
 Pašvaldības iestādes 
sadarbībā ar ĶNPSA 

 2020.-2022. 
 ES fondu, pašvaldības 
finansējums 

 
Multifunkcināla laukuma 
seguma izveide 
(infrastruktūra izmantojama 
visu gadu) 
 

Iespēja nodarboties ar ziemas 
sporta veidiem pastāvīgi, kā 
arī ar citiem sporta veidiem 
visu gadu. 
 

1 
 ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm 

 2020.-2022. 
 ES fondu, pašvaldības 
finansējums 

Titurgas aktīvās atpūtas 
parka taku labiekārtošana 

Uzlabot iespējas pievērsties 
aktīvam dzīvesveidam. 
 

1 
 Pašvaldības iestādes 
sadarbībā ar ĶNPSA 

 2020.-2022. 
 ES fondu, pašvaldības 
finansējums 

 
Tehniskās jaunrades parka 
izveide Baložos 
(lidmodelisms, kartinga trase 
u.c.) 

Iespēja nodarboties ar 
tehniskiem sporta veidiem. 
 

1 
 NVO sadarbībā ar 
ĶNPSA, pašvaldības 
iestādēm 

 2020.-2022. 
 ES fondu, pašvaldības 
finansējums 

BMX trases izveidošana 
Ķekavas novadā 

Iespēja nodarboties ar 
tehniskiem sporta veidiem. 
 

1 
NVO sadarbībā ar 
ĶNPSA, pašvaldības 
iestādēm 

2020.-2022. 
ES fondu, privātais,  
pašvaldības finansējums 

Uzdevums – 4. Sporta nozares darbības kvalitātes uzlabošana 
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Veicināt treneru 
kvalifikācijas celšanu, augsta 
līmeņa sporta atbalsta 
sistēmas sakārtošanu, 
papildinot saistošos 
noteikumus par finansējuma 
sadali Ķekavas novada 
sportistiem 

Uzlabot dažādu sporta veidu 
sasniegumus  

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

 2020.-2022.  ES fondu, pašvaldības 
finansējums 

Informatīvo baneru, plakātu 
izvietošana novada teritorijā, 
pie skolām par sporta 
pasākumiem  

Novada iedzīvotāji tiek 
informēti par VVFA un sporta 
aktivitāšu 
iespējām/pieejamību novadā, 
par 5%   
palielināt dalībnieku skaitu 
aģentūras organizētajos 
pasākumos, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu. 

Pastāvīgi ĶNPSA  2020.-2022. 
ES fondu, pašvaldības 
finansējums 

Sporta veidu 
atbalstīšana un 
popularizēšana. 

Sporta vēstures ekspozīcijas 
izveide 

Novada sporta vēstures 
mantojuma apkopošana 

1 ekspozīcija 
ĶNPSA sadarbībā ar 
muzeju  2020.-2022. 

ES fondu, pašvaldības 
finansējums 

Sporta 
organizācijas 
uzlabošana  

Atbalstīt esošās iniciatīvas 
un izveidot papildus jaunus 
sporta laukumus, sporta 
nozares (tajā skaita sporta 
bāžu) vienotas pārvaldības 
sistēmas izveide novadā 

Izstrādāti priekšlikumi sporta 
nozares vienotai pārvaldībai   

ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldību un 
uzņēmējiem 

 2020.-2022.  Pašvaldības finansējums 

ĶNPSA 
darbinieku 
kvalifikācijas 
celšana 

Aģentūras darbinieku 
kvalifikācijas celšana 

Atbalsts personāla izglītības 
aktivitātēs 

Kursi, 
semināri, 
dalība ES 
projektu 
pasākumos  

ĶNPSA  2020.-2022. 
 ES fondu, pašvaldības 
finansējums 
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10.2. Aktivitāšu īstenošanas un novērtēšanas kārtība 

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras stratēģijas 2020-2022.gadam rīcību plānā 
paredzētie pasākumi tiks īstenoti aģentūras esošā ikgadējā budžeta ietvaros, kā arī piesaistot ES un 
citus finanšu instrumentus. Pasākumu uzraudzību un novērtēšanu veiks  Ķekavas novada 
pašvaldības sporta aģentūra. Sasniegtie rezultāti tiks izvērtēti vismaz vienu reizi stratēģijas 
darbības laikā, novērtējot paveikto katra stratēģiskā uzdevuma ietvaros, izdarot secinājumus par 
veiksmīgākajiem pasākumiem, nepieciešamības gadījumā papildinot vai mainot pasākumu plānā 
noteiktās aktivitātes. Būtiskākie novērtēšanas kritēriji būs  kvalitatīvie rādītāji  – mērķa  grupas,  
novada iedzīvotāju  atsauksmes,  kā  arī  kvantitatīvie rādītāji – notikušo  pasākumu  skaits, 
apmeklētāju  skaits  un  tā  dinamika,  publicitātes  materiālu  daudzums  un  mediju 
atspoguļojumu skaits.  
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