
Plašāka informācija par VESELĪBAS UN SPORTA NEDĒĻAS aktivitātēm http://sports.kekava.lv 

VESELĪBAS UN SPORTA DIENA
 Ķekavā, 28. maijā, pasākuma vadītājs – Uģis Joksts

“DROŠĪBAS” telts 
(Reģionālā pašvaldības policija)
Ābeļdārzā pie Ķekavas sākumskolas
11.00  Atklāšanas uzruna

11.05.-11.20  „Droša vasara”

11.30-12.30  „Orientēšanās pamati”  – lek-
cija un praktiskās nodarbības

12.40-14.00 „Nāc un izdzīvo piedzīvojumu” 
lekcija un praktiskās nodar-
bības par izdzīvošanas skolu

11.00-14.00   APOTHEKA labsajūtas 
telts (Uztura speciālista konsultācijas un 
iespējas noteikt ādas stāvokli)  
un MĒNESS aptiekas aktivitātes

Velofotoorientēšanās 
Ķekavas novadā 2016
Pie Ķekavas novada Tūrisma informācijas 
centra (Rīgas ielā 26, Ķekavā)

10.00-10.30 Komandu reģistrācija

10.40 Komandu kapteiņu sapulce

11.00 STARTS visām grupām

~ 15.00  Finišs

~ 15.45  Apbalvošana

ĶEKAVAS JAUNIEŠU PADOMES 
aktivitāšu telts
Ābeļdārzā pie Ķekavas sākumskolas

11.00-13.30  BMX popularizēšana, vada Kristaps Ezītis

11.00-13.30  Motokrosa popularizēšana (iespēja uzvilkt 
motokrosa ekipējumu, nofotografēties uz 
motocikla, vada Rasa Krūmiņa

11.00-13.30  Viktorīna par sportu un veselīgu dzīvesveidu

12.00-13.40 Droša peldēšana (paraugdemonstrējumi 
pirms došanās ūdenī, vada Pauls Pērkons

13.20-14.00  Tēlotājmāksla ar sportiskiem elementiem, 
vada Māris Skrodis 

MĀMIŅU telts
Ābeļdārzā pie Ķekavas mūzikas skolas

11.00  Atklāšanas uzruna

11.05-11.20  „Sāc dienu ar rīta rosmi!”  
Laumas Rudovskas vadībā 
 (Aicinām ģimenes ar bērniem)

11.30-12.00  Lekcija par veselīgu uzturu grūtniecēm, 
barojošām māmiņām un bērniem

12.00-12.30  Vingrošanas koptreniņi  
ar treneri Laumu Rudovsku  
(Grūtnieču vingrošana, līdzi jāņem 
vingrošanas paklājiņš)

12.30-13.00  Vingrošanas koptreniņi ar treneri 
Laumu Rudovsku (Māmiņām ar 
bērniem līdz 2 gadiem, līdzi jāņem 
vingrošanas paklājiņš)

11.00-14.00  Izzini novada iespējas (aukļu dienests, 
privātie bērnu dārzi (Raibā Pupa, 
Zelta Rasa, Mazais pīlēns un Madaras 
Matīsas un pieskatīšanas centri u.c.) un 
aktivitātes bērniem

11.00-13.00  Pasākumi bērniem  
(Radošās darbnīcas audzinātājas 
Madaras Vīgantes vadībā)

ZAĻAIS TIRDZIŅŠ  – „NOGARŠO, IZBAUDI, UZZINI!”
9.00-15.00 Skolas ielā 2 pie Ķekavas sākumskolas

SPORTO IKVIENS
KSMR Fitness TROKSNIS 2016
Sporta laukumā pie Ķekavas sākumskolas, Skolas ielā 2 

9.00-9.50  Reģistrēšanās sacensībām

10.00-10.15  Atklāšanas uzruna

10.15-11.30  Iesildīšanās kopā ar KSMR Fitness un 
TABATAS nodarbība Ingas Kazakas 
vadībā

11.30-12.00  Atpūta, gatavošanās sacensībām

12.00-14.00 Sacensības sešās dažādās disciplīnās 
un PILSĒTU STAFETES (komandā 6-8 
katras pilsētas dalībnieki)

14.00-14.20 Apbalvošana

11.00-12.00 IELU VINGROŠANA
Sporta laukumā pie Ķekavas sākumskolas, Skolas ielā 2

DZĪVO - PIEDZĪVO
PSIHOEMOCIONĀLĀ VESELĪBA
Ābeļdārzā pie Ķekavas sākumskolas

11.00-12.00  Dvēseles stunda – saruna ar 
mācītāju

12.00-13.00  Apzinātības stunda – tikšanās 
ar psihoterapeitu 

13.00-14.00 Mīlestības stunda par part ner -
attiecībām, seksuālo veselību 

14.00-15.00 Mūzikas un mākslas stunda – 
Radīšanas un mūzikas prieks sa -
dar  bībā ar Ķekavas Mākslas skolu

Visas dienas garumā draudzīgas sarunas, atvērti 
cilvēki, skaņas, krāsas un radošās darbnīcas.

JAUNATNES INICIATĪVU CENTRA 
aktivitātes
pie Jauniešu iniciatīvu centra

11.00  ŠĶŪNĪ interaktīvā filma “Choices” (Izvēles) 
ar subtitriem latv. val. Filmā tiek vēstīts par 
vidusskolnieku, kuram skolas biedrs piedāvā 
iegādāties narkotikas. Kas notiek tālāk???  
Par to katrā no šīs īsfilmas 4 epizodēm lemj  
skatītāji balsojot…

11.00  “Cukura monitors” – Darbnīcas laikā ar 
pasākuma apmeklētāju piedalīšanos tiks svērti 
cukura grami un izgatavots informatīvais dēlis, kurā 
ikvienam saprotamā veidā tiks demonstrēts cukura 
daudzums produktos, ko lietojam ikdienā. 

11.00  Meistardarbnīca “Tavs iepirkumu grozs”,  
vada Elīna Boguša (Izzināt, ko cilvēki ikdienā 
iegādājas, kur tiek gādāta pārtika? u.c.)

11.30  Meistardarbnīca ar rotaļām  
„Veselība un laime. Spēlējies!”

11.00-12.15  Ābeļdārzā JOGA (sliktu laika apstākļu 
gadījumā, JIC zālē) - nodarbību vada Inese 
Lasčenko (Līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš)

12.20-13.00  uz ielas pretī JIC vai pagalmā ZUMBAS 
nodarbība ar treneri Agnesi Zvauni  
(Vēlams ērts apģērbs un sporta apavi) 

13.00-14.00 Ābeļdārzā BUNGU APLIS ar perkusionistu 
Dzintaru Vīksnu



Pasākumu organizē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra sadarbībā ar

Ķekavas novada pašvaldības izglītības daļu, Jaunatnes iniciatīvu centru,  
Jauniešu Padomi, Tūrisma informācijas centru, Reģionālo pašvaldības policiju,  
Ķekavas novada bibliotēkām, Ķekavas novada izglītības iestādēm,  
Apotheka un Mēness aptiekām un Ķekavas novada uzņēmēju padomi,  
Pozitīvu pasākumu aģentūru “5 pipari”,  SIA “Alpha Baltic Sport”, KSMR Fitness

VESELĪBAS UN SPORTA NEDĒĻA
 Ķekavas novadā, 21.-28. maijā

PIRMDIENA, 23.MAIJS

Rīta rosme (vingrojumu komplekss Ķekavas novada 
izglītības iestādēs, darba vietās u.c.) 

8.15  Zemas intensitātes ārstnieciskā vingrošana 
Ķekavas sporta klubā

18.00  Ķekavas novada atklātās krosa skriešanas 
sacensības „Baložu Bizons 2016” 3.posms 
Baložu mežā (23.autobusa pietura „Meža iela”)

18.30  Vingro ar Viktoriju (fitnesa nodarbības brīvā 
dabā, līdzi jāņem paklājiņš) Daugmales sporta 
laukumā

OTRDIENA, 24.MAIJS

Rīta rosme (vingrojumu komplekss Ķekavas 
novada izglītības iestādēs, darba vietās u.c.) 

11.00  Jauno māmiņu vingrošana kopā ar 
Laumu Rudovsku pie Ķekavas sporta 
kluba Fortius laukumā

19.00  KSMR Fitness treniņš sporta 
laukumā pie Ķekavas sākumskolas

19.00  Vingro ar Viktoriju (fitnesa nodarbības 
brīvā dabā, līdzi jāņem paklājiņš) 
Titurgas ielu vingrošanas laukumā

TREŠDIENA, 25.MAIJS

Rīta rosme (vingrojumu komplekss Ķekavas 
novada izglītības iestādēs, darba vietās u.c.) 

18.30  Veselības apļi pie Ķekavas sporta 
kluba

19.00  Vingro ar Viktoriju (fitnesa  
nodarbības brīvā dabā, līdzi jāņem 
paklājiņš) Daugmales sporta laukumā

PIEKTDIENA, 27.MAIJS

Rīta rosme (vingrojumu komplekss Ķekavas 
novada izglītības iestādēs, darba vietās u.c.) 

9.00  Ķekavas novada bērnu sporta 
spēles pie Ķekavas sporta kluba un 
Baložu vidusskolas (piedalās Ķekavas 
novada vispārizglītojošo skolu 1.-4.klašu 
un pirmsskolas izglītības sagatavošanas 
un vecāko grupu komandas)

16.00  Cigun vingrošana pie Baložu 
vidusskolas

CETURTDIENA, 26.MAIJS

Rīta rosme (vingrojumu komplekss Ķekavas 
novada izglītības iestādēs, darba vietās u.c.) 

8.15  Zemas intensitātes ārstnieciskā 
vingrošana Ķekavas sporta klubā

11.00  Jauno māmiņu vingrošana kopā ar 
Laumu Rudovsku pie Ķekavas sporta 
kluba Fortius laukumā

18.00  Vingro ar Viktoriju (fitnesa nodarbības 
brīvā dabā, līdzi jāņem paklājiņš) 
Titurgas ielu vingrošanas laukumā

19.00  KSMR Fitness treniņš sporta 
laukumā pie Ķekavas sākumskolas

PIEKTDIENA, 27.MAIJS, skolu koru salidojums “Skaņā dziesmā vesels gars” 
ābeļdārzā pie Skolas ielas 2, Ķekavā 
(piedalās Siguldas, Olaines, Garkalnes, Salaspils, Ikšķiles, Ķekavas novada 2.-4. un 5-9. klašu kori)

12.00-15.00  Kopmēģinājums 

16.30  Svētku dalībnieku gājiens no Doles Tautas nama līdz skatuvei

17.00-19.00  Svētku koncerts “Skaņā dziesmā vesels gars”

19.30.-20.00  Veiklības stafetes (sacensība starp koru dalībniekiem)

20.00- 21.30  Jauniešu disco ar DJ Robertu

SESTDIENA, 21.MAIJS

9.30  Vislatvijas brīvdienu rallijs, starts un finišs pie 
Ķekavas sporta kluba

10.00  Latvijas individuālās ceļu satiksmes dalībnieku 
sacensības „Baložu Velodrošība 2016” pie 
Baložu vidusskolas

10.00  Ķekavas novada atklātās sacensības 
velokrosā „Baloži 2016” 3. posms pie Baložu 
vidusskolas

SVĒTDIENA, 22.MAIJS

8.30  Ķekavas velomaratons pie Ķekavas sporta kluba

Plašāka informācija un pasākuma programma: http://sports.kekava.lv 

No 21.-28. maijam Ķekavas novada bibliotēkās tematiskā grāmatu izstāde „Par veselīgu dzīvesveidu”

Līdzfinansē
Eiropas Savienības
programma “Erasmus+”


