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Pielikums

Ķekavas novada domes

2020.gada .13.februāra sēdes 

lēmumam Nr. 6. (protokols Nr.5)

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras darba plāns 2020. gadam.

Aģentūras pamatdarbība

Rīcības virziens Pasākumi
Sasniedzamie rezultāti

Izpildes laiks Finansējuma avots
Kvalitatīvie Kvantitatīvie

Visu gadu

Pašvaldības finansējums

Pašvaldības finansējums

Aģentūras darbinieku kvalifikācijas celšana. Direktors Visu gadu

Personāla darba kontrole un saistošās dokumentācijas uzturēšana. Direktors Visu gadu Pašvaldības finansējums

Darba sanāksmes (iknedēļas sapulces, Vērtēšanas komisijas u.c.). Sapulču skaits Visu gadu Pašvaldības finansējums

Informēta sabiedrība Aktivitāšu skaits Visu gadu Pašvaldības finansējums

Informēta sabiedrība Visu gadu Pašvaldības finansējums

Informēta sabiedrība Visu gadu Pašvaldības finansējums

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

Atbildīgās/iesaistītās 
iestādes

Administratīvie un 
pārējie pasākumi

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

Dokumentu plūsmas 
kontrole

Dokumentu 
skaits

Direkors
Direktora vietnieksInventarizācijas un finansu dokumentu kārtošana, budžeta 

sagatavošana, kontrole, izpilde, kā arī uz ES projektiem.
Dokumentu 
skaits

Atbalsts personāla 
izglītības aktivitātēs

kursi, semināri, 
dalība ES 
projektu 
pasākumos 

ES fondu finansējums, 
pašvaldības finansējums

Darba plāna izpilde un 
kontrole

Dokumentu 
skaits

Darba plāna izpilde, 
finansējuma sadalīšana 
sportistiem

Direktors
Direktora vietnieks

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

Direktora vietnieks
Sporta organizatori

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

Afišu, bukletu, 
baneru
u.c. skaits

Direktora vietnieks
Sporta organizatori

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

E-pastu, soc.ziņu 
skaits

Sporta aģentūras 
darbinieki
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3-5 nometnes ĶNPSA

1 nodarbība ĶNPSA Maijs ES fondu finansējums

3 pasākumi Maijs

katru mēnesi Visu gadu pašvaldības finansējums

1 seminārs Maijs ES fondu finansējums

Nodrošināt bērniem peldēšanas apmācības nodarbības. 1 nodarbība Visu gadu Pašvaldības finansējums

24 nodarbības ES fondu finansējums

Aktivitāšu skaits Visu gadu pašvaldības finansējums

Veselības pastaigu maršruta izveide Ķekavas novadā Visu gadu ES fondu finansējums

Veselību veicinošu 
Fizisko aktivitāšu 
jautājumu popularizēšana

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

Palielinājies bērnu un 
jauniešu skaits, kuri 
papildinājuši zināšanas 
par veselīgu uzturu un 
iepazinuši dažādu sporta 
veidu pamatus

Jūnijs
Jūlijs

Augusts

ES fondu finansējums, 
pašvaldības finansējums

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

Daļa novada iedzīvotāju 
ir apguvusi veselīga 
ēdiena gatavošanas 
prasmes

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

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

ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm, 
uzņēmējiem, NVO

ES fondu finansējums, 
pašvaldības finansējums

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

Veicināta ārpusskolas 
fizisko aktivitāšu 
popularitāte bērnu un 
jauniešu vidū

ĶNPSA sadarbībā ar 
novada izglītības 
iestādēm

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

ĶNPSA sadarbībā ar 
novada izglītības 
iestādēm

ĶNPSA sadarbībā ar 
novada izglītības 
iestādēm, NVO

Vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības pirmsskolas vecuma 
bērniem.

ĶNPSA sadarbībā ar 
pirmsskolas izglītības 
iestādēm

Maijs
Septembris

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

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

ĶNPSA, Sabiedrisko 
attiecību daļa

Ikvienam iespēja 
vingrot brīvā dabā un 
svaigā gaisā

izveidoti 3 
maršruti

ĶNPSA, sadarbībā ar 
telpiskās plānošanas un 
attīstības daļu
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20 posmi ĶNPSA

10 nodarbības ĶNPSA ES fondu finansējums

Izglītojošs un fiziski aktīvs pārgājiens senioriem. 1 pārgājiens Maijs

10 pasākumi Septembris

Medicīniskā CIGUN nodarbību organizēšana. 8 nodarbības ĶNPSA Septembris

3 semināri ĶNPSA Septembris

2 pasākumi Maijs

Visu gadu Pašvaldības finansējums

Atpūtas pauzes organizēšana darba vietās. 30 reizes

Ķekavas novada daudzcīņa pašvaldības iestāžu darbiniekiem. 1 pasākums Novembris

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

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

Veicināta veselīga 
dzīvesveida aktivitāte 
iedzīvotāju vidū 

Marts
Aprīlis
Maijs

Septembris

ES fondu finansējums, 
pašvaldības finansējums

Ārstnieciskās vingrošanas nodarbību organizēšana piesaistot 
fizioterapeitu.

Ikvienam iespēja apgūt 
pareizas vingrošanas 
pamatelementus

Maijs
Septembris

Veicināta veselīga 
dzīvesveida 
popularizēšana senioru 
vidū.

ĶNPSA, sadarbībā ar 
senioru NVO, Sociālo 
dienestu

ES fondu finansējums, 
pašvaldības finansējums

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

Veicināta veselīga 
dzīvesveida 
popularizēšana 
iedzīvotāju vidū.

ĶNPSA sadarbībā ar 
visām pašvaldības 
iestādēm, uzņēmējiem, 
NVO

ES fondu finansējums, 
pašvaldības finansējums

Ikvienam iespēja apgūt 
CIGUN vingrošanas 
elelementus

ES fondu finansējums, 
pašvaldības finansējums

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

Pareizas skriešanas 
apguve

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. 

ĶNPSA sadarbībā ar 
citām pašvaldības 
iestādēm, sporta 
klubiem, NVO 

ES fondu finansējums, 
pašvaldības finansējums

Pilnveidot starpsektoru 
sadarbību un līdzdalību 

veselību veicinošu 
fizisko aktivitāšu 

popularizēšanā Ķekavas 
novadā.

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

Uzlabota iestāžu 
sadarbība, veicināta to 

izpratne par VVFA 
nozīmīgumu. Kopīgi 

īstenoti VVFA 
pasākumi darbiniekiem.

Regulāra dalība 
pašvaldību 
sporta spēlēs

ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm, 
sporta klubiem, NVO

ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm, 
sporta klubiem, NVO

Maijs 
Septembris
Oktobris

ES fondu finansējums, 
pašvaldības finansējums

ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm, 
sporta klubiem, NVO

ES fondu finansējums, 
pašvaldības finansējums
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3 pasākumi pašvaldības finansējums

Baložu velodrošība 2020 5.posmi 5 pasākumi ĶNPSA pašvaldības finansējums

2 pasākumi ĶNPSA pašvaldības finansējums

Mobilitātes nedēļas aktivitātes, Ķekavas novada izglītības iestādēs 5 pasākumi Septembris  pašvaldības finansējums

Skolēnu brīvlaika aktivitātes, pavasaris, rudens 2 pasākumi Marts,oktobris  pašvaldības finansējums

9 pasākumi pašvaldības finansējums

4 pasākumi Pašvaldības finansējums

3 pasākumi  Aprīlis, Maijs  pašvaldības finansējums

Ķekavas novada atklātais čempionāts telpu futbolā 2020/21 1 pasākumu cikls ĶNPSA  pašvaldības finansējums

Ķekavas novada sporta laureāts 1 pasākums ĶNPSA 18. janvāris  pašvaldības finansējums

Sporta un aktīvās atpūtas 
pasākumu (sacensību) 

rīkošana un 
popularizēšana bērniem 

un jauniešiem

Ķekavas novada skolēnu  sporta spēles, Ķekavas novada bērnu 
sporta spēles (Ķekavas novads) .

iesaistīto dalībnieku 
skaits

ĶNPSA sadarbībā ar 
izglītības iestādēm

Maijs
Februāris

Marts, aprīlis, 
oktorbris, 
novembris

Velodrošības sacensības "Ziemas balva 2020", LR velodrošības 
izlases treniņnodarbības

Septembris, 
Decembris 

ĶNPSA sadarbībā ar 
izglītības iestādēm

ĶNPSA sadarbībā ar 
izglītības iestādēm

Sākumskolas stafetes (3 posmi), Ielu vingrošanas paraugtreniņi 
skolēniem, Ķekavas novada galda tenisa trunīrs bērniem, jauniešiem 
un pieaugušajiem, 3x3 ielu futbols bēnriem un jauniešiem, ielu 
vingrošanas sacensības/ Spēka diena, Ķekavas novada atklātais 
čempionāts šahā,dambretē jauniešiem

ĶNPSA sadarbībā ar 
izglītības iestādēm

Maijs, 
Septembris, 
Novembris

Latvijas olimpiāde, Olimpiskā diena (Ķekavas novada piedzīvojumu 
skrējiens), Olimpiskā diena "Nāc un vingrot sāc!", Olimpiskās dienas 
sacensības

ĶNPSA sadarbībā ar 
izglītības iestādēm

Jūlijs, 
Augusts, 

Septembris

Ķekavas novada skolēnu telpu orientēšanās čempionāts, Orientēšanās 
spēle "Latvija", Ķekavas novada skolu sacensības orientēšanās sportā 
- Pasaules orientēšanās diena

ĶNPSA sadarbībā ar 
izglītības iestādēm

5.janvāris - 
2020.gada 

15.marts un 
2020.gada 

18.oktobris - 
2020.gada 
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Ķekavas novada sporta diena 2020 1 pasākums ĶNPSA 20.jūn  pašvaldības finansējums

Ķekavas novada hokeja turnīrs 1 pasākums ĶNPSA decembris  pašvaldības finansējums

Ziemas piedzīvojumu orientēšanās ģimenēm 1 pasākums ĶNPSA 22.februāris  pašvaldības finansējums

Ķekavas novada čempionāts novusā 1 pasākums ĶNPSA 22.februāris  pašvaldības finansējums

Ķekavas novada atklātais čempionāts Zolītē (8 posmi) 8 pasākumi ĶNPSA  pašvaldības finansējums

Veselības apļi Ķekavā (12 posmi) 12 pasākumi ĶNPSA  pašvaldības finansējums

Nakts telpu futbola turnīrs "Ķekavas novada kauss" 1 pasākums ĶNPSA 9.aprīlis  pašvaldības finansējums

17. un 
31.janvāris, 7. 

un 21. 
februāris; 13. 

un 
27.novembris, 

4. un 
18.decembris

31. marts, 7., 
14., 21., un 
28.aprīlis, 

5.maijā, 1., 8,, 
15., 22. un 

29.septembris, 
6.oktobris
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Ķekavas novada atklātais čempionāts Galda spēļu daudzcīņā 1 pasākums ĶNPSA 10.aprīlis  pašvaldības finansējums

Mīnusu turnīrs 1 pasākums ĶNPSA 20. maijs  pašvaldības finansējums

Lecam vasarā 1 pasākums ĶNPSA 31.maijs  pašvaldības finansējums

Ģimeņu lielo spēļu vakars 1 pasākums ĶNPSA 03.jūnijs  pašvaldības finansējums

LSVS 57. novusā, šahā 1 pasākums ĶNPSA 6. jūnijs

Ķekavas novada sacensības 3x3 basketbolā (4 posmi) 4 pasākumi ĶNPSA  pašvaldības finansējums

Ķekavas velobrauciens 2020 1 pasākums ĶNPSA 23.mai

VIII Ķekavas novada senioru sporta svētki 1 pasākums ĶNPSA 8.augusts  pašvaldības finansējums

 Sporta un aktīvās atpūtas 
pasākumu (sacensību) 

rīkošana un 
popularizēšana 
pieaugušajiem

iesaistīto dalībnieku 
skaits

 LSVS,pašvaldības 
finansējums

2. un 30. 
jūnijs, 21. 
jūlijs, 18. 
augusts

 pašvaldības,atbalstītāju 
finansējums
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Ķekavas novada kausa izcīņa futbolā 1 pasākums ĶNPSA 23.augusts  pašvaldības finansējums

Veselības apļi Ķekavā 2020 rudens (5 posmi) ĶNPSA  pašvaldības finansējums

A.Eglīša kausa izcīņa basketbolā vīriešiem un sievietēm 1 pasākums ĶNPSA Oktobris  pašvaldības finansējums

Ķekavas novads naktī 1 pasākums ĶNPSA Septembris  pašvaldības finansējums

Nakts volejbola turnīrs "Ķekavas novada kauss 2020" 1 pasākums ĶNPSA Oktobris  pašvaldības finansējums

Ģimeņu sporta svētki "Ģimeņu spiets 2020" 1 pasākums ĶNPSA Oktobris  pašvaldības finansējums

Galda spēļu daudzcīņa 1 pasākums ĶNPSA Oktobris  pašvaldības finansējums

Volejbola turnīrs "Vecgada kauss 2020" 1 pasākums ĶNPSA  pašvaldības finansējums

Salaveču skrējiens 1 pasākums ĶNPSA  pašvaldības finansējums

Daugmales sporta diena un brīvās cīņas čempionāts 1 pasākums ĶNPSA Septembris  pašvaldības finansējums

Daugmales telpu futbola Rudens kauss 2020 1 pasākums ĶNPSA Septembris  pašvaldības finansējums

Daugmales volejbola turnīrs 1 pasākums ĶNPSA Aprīlis  pašvaldības finansējums

Foto orientēšanās ģimenēm Mellupos, Pļavniekkalnā 2 pasākumi ĶNPSA  pašvaldības finansējums

3 aktivitātes ĶNPSA Visu gadu  pašvaldības finansējums

1 pasākums (5 
posmi)

Septembris, 
Oktobris

Decembris

Decembris

Augusts,septe
mbris

Ģimeņu lielo spēļu vakari Ķekavas novadā (Valdlauči, Titurga, 
Mellupi)
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Ģimeņu galda spēles Ķekavas novadā (7 posmi) 7 aktivitātes ĶNPSA Visu gadu  pašvaldības finansējums

Lielā Talka 1 pasākums ĶNPSA Aprīlis  pašvaldības finansējums

3 pasākumi ĶNPSA  pašvaldības finansējums

5 pasākumi ĶNPSA  pašvaldības finansējums

Ziema 2020 5 pasākumu cikls ĶNPSA  pašvaldības finansējums

Veselības apļi Baložos 2020 pavasaris (8 posmi), rudens (5 posmi) 13 pasākumi ĶNPSA  pašvaldības finansējums

Baložu bizons, 10.posmi 1 pasākumu cikls ĶNPSA  pašvaldības finansējums

Baložu velokross, 5 .posmi 1 pasākumu cikls ĶNPSA  pašvaldības finansējums

Meiteņu LR čempionāti Florbola klubs "Ķekavas Bulldogs" 10 sacensības

Sieviešu LR čemp. virslīga Florbola klubs "Ķekava" 10 sacensības

15 sacensības

Latvijas basketbola līgas 2.divīzija Basketbola klubs "Ķekava" 30 sacensības

Latvijas futbola 1.līga Futbola klubs "AUDA" 30 sacensības

Ģimeņu galda spēles Baložos (2 posmi), Ģimeņu lielo spēļu vakars 
Baložos, 

Februāris, 
Jūnijs, 

Novembris

Šaha mēnesis Baložos, Ķekavas novada atklātais turnīrs dambretē, 
Ķekavas novada atklātais čempionāts šahā

Februāris, 
Oktobris, 

Novembris

Janvāris, 
Februāris

aprīlis, 
septembris

Marts, Aprīlis, 
Septembris, 

Oktobris

aprīlis, maijs, 
augusts, 

septembris

Augstu sasniegumu 
sports

Novada sportistu un 
komandu sasniegumi

FK "Ķekavas 
Bulldogs" sadarbībā ar 

ĶNPSA  

Janvāris-
Maijs; 

Septembris-
Decembris

Sporta klubu, federāciju  
un pašvaldības 
finansējums

FK "Ķekava" 
sadarbībā ar ĶNPSA  

Janvāris-
Maijs; 

Septembris-
Decembris

Sporta klubu, federāciju  
un pašvaldības 
finansējums

Vīriešu florbola 1.līgas un jaunieši LR čemp. florbola klubs 
"Ķekavas Bulldogs" 

FK "Ķekavas 
Bulldogs" sadarbībā ar 

ĶNPSA  

Janvāris-
Maijs; 

Septembris-
Decembris

Sporta klubu, federāciju  
un pašvaldības 
finansējums

BK "Ķekava" 
sadarbībā ar ĶNPSA

Janvāris-
Maijs; 

Septembris-
Decembris

Sporta klubu, federāciju  
un pašvaldības 
finansējums

FK "AUDA" sadarbībā 
ar ĶNPSA

Aprīlis-
Oktobris

Sporta klubu, federāciju  
un pašvaldības 
finansējums
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Visu gadu

Uzdevums – 3. Sporta infrastruktūras objektu rekonstrukcija, būvniecība un plānošana

1 ĶNPSA Visu gadu

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

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

Aktīvās atpūtas laukums Janvāris-maijs

Dažādu sporta veidu Latvijas/starptautiskā mēroga sacensības 
novadā.

50 sacensības 
saskaņā ar gada 
darba plānu

ĶNPSA sadarbība ar 
Sporta klubiem un 
sporta federācijām 

Sporta klubu, federāciju  
un pašvaldības 
finansējums

Stadiona projekts un 
finanšu līdz.piesaiste

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

Piesaistīts finansējums, 
labiekārtots un 
standartiem atbilstošs 
stadions ar tribīnēm un 
palīgtelpām

Pašvaldības 
finansējums,valsts, 
privātais, un citi fondi. 

Ūdens sporta veidu bāžu 
izveide

Nodrošināta piekļuve un 
izstrādāts koncepts 
projekts/skice 
labiekārtotai ūdens 
sporta veidu bāzei, 
attsīstot ūdens sporta 
veidus (burāšana, 
vindsērfings u.c.) 

Pašvaldība sadarbībā 
ar ĶNPSA un NVO

Privātais, ES 
finansējums, Nav 
piešķirts pašvaldības 
finansējums 2020.gada 
budžeta ietvaros

Sporta laukumu 
projektēšana, izbūve

Sagatavots projekts, 
labiekārtots pludmales 
volejbola, 
multifunkcionāls , 
futbola laukums, 
tāllēkšanas bedre, 
skrejceļš, aktīvās 
atpūtas laukumi 
bērniem

ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm

ES finansējums, Nav 
piešķirts pašvaldības 
finansējums 2020.gada 
budžeta ietvaross.

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

Aktīvās atpūtas 
infrastruktūras objektu 
attīstība

pirmā līmeņa 
projekta idejas 
apraksta izstrāde 
un iesniegšana

ĶNPSA sadarbībā ar  
partneriem

ES finansējums, Nav 
piešķirts pašvaldības 
finansējums 2020.gada 
budžeta ietvaros
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Aktīvās atpūtas laukums Janvāris-maijs

Aktīvās atpūtas laukums Visu gadu

Aktīvās atpūtas laukums Baložu pilsētas skeitparka projektēšana un izbūve Visu gadu

Sporta kluba uzturēšana

2 ĶNPSA  Pašvaldības finansējums

Ķekavas sporta kluba jumta atjaunošana, kapitālais remonts Labots  jumta segums 1 ĶNPSA  Pašvaldības finansējums

Āra laukumu uzturēšana 2 ĶNPSA  

3 Visu gadu Pašvaldības finansējums

Jaunu ielu vingrošanas elementu izveide novadā. 1

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

Aktīvās atpūtas 
infrastruktūras objektu 
attīstība

izveidots 
laukums

ĶNPSA sadarbībā ar  
partneriem

ES finansējums, 
pašvaldības finansējums

 Skeitparka projektēšana un izbūve Daugmalē esošā asfaltētā 
basketbola laukuma vietā

Aktīvās atpūtas 
infrastruktūras objektu 
attīstība

Izbūvēts 
skeitparks

ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm 
un NVO

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

Aktīvās atpūtas 
infrastruktūras objektu 
attīstība

Izbūvēts 
skeitparks

ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm 
un NVO

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

Sporta kluba sanitārā mezgla,  sporta kluba siltināšana, fasādes 
atjaunošana.

Atjaunotas/uzlabotas 
sporta kluba palīgtelpas

jūnijs,jūlijs ,au
gusts

Maijs-
Septembris

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

Atjaunoti/uzlaboti 
sporta laukumi

Maijs-
Septembris

Nav piešķirts pašvaldības 
finansējums 2020.gada 
budžeta ietvaros

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

Slēpošanas, 
riteņbraukšanas, 
nūjošanas trašu 
uzturēšana

ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm

Ierīkot ielu vingrošanas 
elementus

ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldības iestādēm

Aprīlis
Septembris

ES fondu pašvaldības 
finansējums
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Slidotavas izveide ziemas periodā. 1 ĶNPSA Pašvaldības finansējums

Titurgas aktīvās atpūtas parka izveide - disku golfa laukuma izveide 1 Visu gadu

BMX trases izveidošana Ķekavas novadā. 1 Visu gadu

Uzdevums – 4. Sporta nozares darbības kvalitātes uzlabošana

Visu gadu

Sporta vēstures ekspozīcijas izveide. 1 ekspozīcija

1projekts Marts

ES finansējums

Veselību veicinošas 
infrastruktūras izveide 

Iespēja nodarboties ar 
ziemas sporta veidiem 
pastāvīgi

Decembris
Janvāris
Februāris

Uzlabosies iespējas 
pievērsties aktīvam 
dzīvesveidam

Pašvaldības iestādes 
sadarbībā ar ĶNPSA

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

Iespēja nodarboties ar 
tehniskiem sporta 
veidiem

NVO sadarbībā ar 
ĶNPSA, pašvaldības 
iestādēm

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

Sporta veidu atbalstīšana 
un popularizēšana

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

Uzlabosies dažādu 
sporta veidu sasniegumi 

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

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

ES fondu pašvaldības 
finansējums

Novada sporta vēstures 
mantojuma apkopošana

ĶNPSA sadarbībā ar 
muzeju

Septembris-
Novembris

ES fondu pašvaldības 
finansējums

Sporta aģentūras,Sporta 
organizāciju darba 
kvalitātes uzlabošana 

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

Izstrādāti priekšlikumi 
sporta nozares vienotai 
pārvaldībai 

ĶNPSA sadarbībā ar 
pašvaldību un 
uzņēmējiem

Pašvaldības 
finansējums,ES fondu un 
Ziemeļvalstu programma

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

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

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

1 akreditācija, 
dalība vienā 
brīvprātīgā darba 
projektā

ĶNPSA sadarbībā ar 
projekta partneriem

veikt 
akredetāciju 
līdz 2020.gada 
aprīlim
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Erasmus + Sports 1 projekts ES finansējums

Visu gadu ES finansējums

*atbilstoši piešķirtajiem budžeta līdzekļiem

Sēdes vadītājs:                (*PARAKSTS)                             A.Ceļmalnieks                                                                                

*ŠIS  DOKUMENTS  IR  ELEKTRONISKI  PARAKSTĪTS  AR  DROŠU  EEKTRONISKO  PARAKSTU  UN  SATUR  LAIKA  ZĪMOGU

Erasmus+ Sports projekta pieteikuma sagatavošana ar mērķi veicināt 
aktīvu dzīvesveidu dažādās mērķu grupās,semināru un aktivitāšu 
rīkošana, lai veicinātu iedzīvotājus nodarboties ar fiziskām 
aktivitātēm.

Sporta aktivitāšu 
dažādošana novadā, 
veselību veicinošu 
aktivitāšu 
popularizēšana novadā

ĶNPSA sadarbībā ar 
projekta partneriem

Aprīlis,visu 
gadu

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

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

Veselību veicinošu 
fizisko aktivitāšu 
popularizēšana

1 jauniešu 
apmaiņa

ĶNPSA sadarbībā ar 
projekta partneriem


