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Kokneses novada dome 

Kokneses pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” 

2020.gada publiskais pārskats 

 

Kokneses pašvaldības aģentūra „Kokneses Sporta centrs” izveidota 2009.gada 1.janvārī, 

pamatojoties uz Kokneses pagasta padomes 2008.gada 26.novembra lēmumu Nr.4.6 „Par 

Kokneses sporta centra darbību”, (sēdes protokols Nr.12). 

Kokneses  pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs”, kuru veido sporta halle, 

peldbaseins, stadions, pludmales volejbola laukumi, hokeja laukums, basketbola laukums 

darbības mērķis ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus izglītības iestādēm, organizācijām un 

iedzīvotājiem, veicināt veselas, fiziski un garīgi attīstītas sabiedrības veidošanu un organizēt 

dažāda veida sportiskos pasākumus visa veida sagatavotības cilvēkiem. 

Vidējais darbinieku skaits aģentūrā – 12. 

Aģentūras struktūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aģentūras galvenie uzdevumi un prioritātes 

1.1. Apsaimniekot aģentūras valdījumā nodoto domes nekustamo īpašumu – sporta halli, 

peldbaseinu, stadionu, pludmales volejbola laukumus, basketbola laukumu; 

1.2. Nodrošināt apstākļus I.Gaiša  Kokneses vidusskolai un citām novada izglītības iestādēm, lai 

varētu veikt kvalitatīvu sporta stundu mācību procesu; 
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1.3. Organizēt un atbalstīt Kokneses novada sportistu un komandu piedalīšanos dažāda mēroga 

sacensībās, kā arī nodrošināt citu pašvaldības organizēto sporta pasākumu organizēšanu; 

1.4. Radīt optimālus apstākļus bērnu un jauniešu aktīvai brīvā laika un atpūtas organizēšanai, 

kuras mērķis ir interešu, talantu un spēju izkopšana; 

1.5. Nodrošināt iedzīvotājiem pieejamību sporta kompleksam; 

1.6. Nodrošināt, piešķirto finanšu resursu ietvaros, sporta skolas, sporta klubu un citu 

organizāciju bērniem un jauniešiem iespējas pilnveidot savu meistarību, lai sasniegtu augstus 

sportiskos rezultātus; 

1.7.  Sniegt maksas pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām. 

 Aģentūras darbības uzraudzību veic Kokneses novada dome. Aģentūras darbu vada un 

organizē direktors, kas rīkojas saskaņā ar LR likumos, citos normatīvajos aktos, aģentūras 

nolikumā minētajiem nosacījumiem. 

Informācija par pakalpojumu saņemšanas iespējām, klienta tiesībām un cita klientam 

svarīga informācija tiek regulāri publicēta Kokneses novada mājas lapā koknese.lv, Kokneses 

sporta centra mājaslapā koknesessportacentrs.lv un laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”. 

Pārskata gadā notikušās būtiskākās izmaiņas 

1.7. Pilnveidots sporta pasākumu kalendārs un to kvalitāte; 

1.8. Veikti labiekārtošanas darbi stadiona teritorijā; 

1.9. Veikti esošo telpu tekošie remontdarbi; 

1.10. Papildu klientu piesaiste izmantojot projektu programmu finansējumu; 

1.11. Darbības pielāgošana pandēmijas radītajiem ierobežojumiem. 

 

3. Iestādes darbības rezultāti un to izvērtējums 

2020.gadā PA „Kokneses Sporta centrs” sporta bāzes visa gada garumā  izmantoja dažādu 

sporta organizāciju peldētāji, vieglatlēti, volejbolisti un basketbolisti. Ir pastāvīgi klienti, kuri 

katru gadu vienā un tajā pašā laikā pilnveido savu sporta meistarību mūsu sporta bāzēs. Tādas ir 

sporta skolas „Arkādija” un „Rīdzene”, Līvānu BJSS, ANSS, Rīgas volejbola skola, basketbolisti 

no Salaspils, Jelgavas u.c. 

Peldbaseinā no plkst. 800 līdz plkst.1500 notiek novada skolu sporta stundas, peldēšanas 

treniņgrupu nodarbības un pirmsskolas audzēkņu peldētapmācība. No plkst. 1600 līdz plkst. 2200 

peldbaseinu izmanto komercapmeklētāji un peldēšanas treniņgrupas. Tas pats sakāms arī par 

sporta halles un trenažieru zāles izmantošanas grafiku. Tātad darba dienas lielāko daļu Sporta 

centra darbinieki apkalpo novada izglītības iestādes. Šī uzdevuma veikšanai finanšu resursus 
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dotācijas veidā saņemam no novada domes. Daļu no Sporta centra uzturēšanai nepieciešamajiem 

līdzekļiem iegūstam, sniedzot savus pakalpojumus komercapmeklētājiem un sporta nometnēm.  

Lai turpinātu un paplašinātu Kokneses novada sportistu aktivitātes, 2020.gadā aģentūra 

sarīkoja vairākas sporta sacensības dažāda līmeņa sportistiem. Pie lielākajiem pasākumiem 

pieskaitāmi, Kokneses kauss vieglatlētikas mešanu disciplīnās jaunatnei, Māra Bružika kausa 

izcīņa trīssoļlēkšanā, kā arī Kokneses sporta festivāls un Kokneses novada atklātais čempionāts 

spēka trīscīņā uz atkārtojumu skaitu.  

2020.gadā daļu gada sporta centrs bija slēgts pandēmijas dēļ (no marta līdz jūnijam), 

jūnijā, jūlijā un augustā apkalpojām nometnes ierobežotā apjomā, bet rudenī darbs turpinājās ar 

komercapmeklētājiem, kuri arī baseinu apmeklēja mazāk nekā ierasts ierobežojumu un 

pandēmijas iespaidā. Decembra vidū sporta centrs tika slēgts vēlreiz. Šis gads bija ļoti neordinārs, 

jo tādos apstākļos bija jāstrādā pirmo reizi. Saraustīts darba process ar neprognozējamiem finanšu 

ieņēmumiem, līdz ar to izdarīt kādus secinājumus ir grūti. Jārēķinās, ka nākotnē šāda situācija var 

atkārtoties un ar to var nākties sadzīvot ilgtermiņā. 

           1.tabula 

Peldbaseina apmeklējumu skaits  2019. un 2020.gadā 

Mēnesis 2019 2020 

Janvāris 
1580 2315 

Februāris 
1928 1640 

Marts 
2151 715 

Aprīlis 
1171 0 

Maijs 
775 0 

Jūnijs 
258 24 

Jūlijs 
464 254 

Augusts 
411 546 

Septembris 
269 663 

Oktobris 
2069 1166 

Novembris 
2140 726 

Decembris 
1749 295 

Kopā 
14965 8344 
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2020.gada aģentūras budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam un 

Kokneses novada domes lēmumiem. 

 

         2.tabula 

Aģentūras pamatbudžeta izpilde (eiro) 

Rādītāju nosaukums 

2019.gada 

izpilde 

(EUR) 

2020.gada 

izpilde 

(EUR) 

2021.gada 

plāns 

(EUR) 

Ieņēmumi    

Dotācija no Kokneses novada domes 228400 223000 223000 

Ieņēmumi par sporta halles nomu 13470 6435 16090 

Ieņēmumi no trenažieru zāles 2700 3524 2780 

Ieņēmumi no baseina 60694 46832 68650 

Ieņēmumi no peld. inventāra nomas 876 449 1330 

Ieņēmumi sauna+hidr.vanna 12190 6182 10650 

Ieņēmumi PVN 19076 0 0 

Ieņēmumi par dzīvokļu un komun. 

pakalp.(ūdens,kanaliz.,atkrit.izveš.) 7409 7096 6000 

Citi ieņēmumi par maksas 

pakalpojumiem 14678 9024 14500 

Kopā ieņēmumi 359493 302542 343000 

Izdevumi    

Atalgojums 103476 108987 103984 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 31297 33068 28742 

Komandējumi un dienesta braucieni 1686 688 1474 

Pasta, telefona un citi sakaru 

pakalpojumi 1124 325 200 

Izdevumi par apkuri 47033 37393 55000 

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 14531 10139 14000 

Izdevumi par elektroenerģiju 36545 30990 32000 

Izdevumi par atkritumu savākšanu 412 541 500 

Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi 710 6433 7538 

Izdevumi par audita pakalpojumiem 0 1936 2000 

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 194 266 300 

Normatīvajos aktos noteiktie darba 

devēja veselības izdevumi darba 

ņēmējiem 144 110 0 

Bankas komisija, pakalpojumi 594 534 550 

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 7723 5600 4483 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 53 137 100 

Ēku, telpu īre un noma 50968 36695 50969 

Iekārtu un inventāra īre un noma 390 0 100 

Dalības maksas, ūdens ķīmisko 4163 0 0 
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izmeklējumu pakalp.u.c.izd. 

Biroja preces 367 356 400 

Inventārs 4556 4131 3000 

Izdevumi par precēm iestādes 

administrācijas darbības nodrošināšanai 11185 5439 9122 

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 749 434 750 

Preces pārdošanai 385 113 300 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 8641 7920 8000 

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 12573 15263 11350 

Pievienotās vērtības nodoklis 11669 6224 11000 

Nemateriālie ieguldījumi un 

pamatlīdzekļi 1374 1072 0 

Kopā izdevumi 352542 314794 345862 

  

      

4. Plānotie pasākumi 2021.gadā 

Kokneses pašvaldības aģentūras "Kokneses sporta centrs" 2021.gada darbības plāns 

Sasniedzamie rezultāti Veicamie pasākumi Izpildes termiņš 

Sporta inrastruktūras 

objektu pilnveide, 

pieejamības 

veicināšana 

Apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi stadionā vasaras sezona 

Stadiona stāvlaukuma pie Daugavas ielas 

labiekārtošana un lietus ūdens sistēmas izveide maijs 

Baseina ģērbtuvju remonts aprīlis, maijs 

Iekārtu, agregātu, kosmētisko u.c. remontdarbu un 

apkopes veikšana visu gadu 

Sporta bāzes noslodzes 

un sporta aktivitātēs 

iesaistīto palielinājums 

Veikt sporta centra apmeklētāju aptauju un iegūtos 

rezultātus izmantot pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošanai marts 

Nodrošināt I.Gaiša Kokneses vidusskolas audzēkņiem 

kvalitatīvus mācību-treniņu apstākļus sporta hallē, 

stadionā un peldbaseinā mācību gads 

Nodrošināt iespēju izmantot peldbaseinu arī pārējām 

Kokneses novada izglītības iestādēm mācību gads 

Kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana 

komercapmeklētājiem visu gadu 

Sadarboties ar Aizkraukles novada sporta skolu par 

šīs skolas audzēkņu un sacensību apkalpošanu visu gadu 

Sadarboties ar vietējām amatieru sporta komandām, 

nodrošinot tām kvalitatīvus spēļu un sacensību 

apstākļus visu gadu 

Sporta organizāciju un treniņnometņu apkalpošana skolēnu brīvlaikos 

Organizēt ierastos sporta pasākumus visa gada 

garumā visu gadu 
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Organizēt Kokneses novada sporta festivālu jūnijs 

Noorganizēt Kokneses novada sportistu dalību LSVS 

57.sporta spēlēs janvāris - jūnijs 

Ņemt aktīvu dalību Olimpiskās dienas pasākuma, 

Pasaules sniega dienas organizēšanā 

janvāris, 

septembris 

Organizēt dažāda mēroga sacensības Koknesē, gan 

vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem visu gadu 

Organizēt tautas sporta pasākumu projektu "Koknese 

sporto", jaunu sportot gribētaju iesaistīšanai 

sportiskās aktivitātēs visu gadu 

Organizēt citas sporta sacensības un sadarboties ar 

citiem novada sporta darba organizatoriem visu gadu 

Turpināt darbu pie jaunu klientu piesaistes visu gadu 

Turpināt regulāri papildināt Kokneses novada 

mājaslapas Sporta sadaļas saturu un atspoguļot sporta 

notikumus KSC mājaslapā koknesessportacentrs.lv visu gadu 

Veidot informatīvus materiālus par sporta dzīvi un 

sporta vēsturi novadā visu gadu 

Turpināt Kokneses sporta centra regulāru 

komunikāciju ar klientiem ar sociālo tīklu palīdzību visu gadu 

 

 

 Sagatavoja Kokneses pašvaldības aģentūras “Kokneses Sporta centrs” direktors Dāvis Kalniņš 


