Atskaite par KSC darbu 2014-2018
(Dāvis Kalniņš, 2018.gada oktobrī)
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1. KSC darbības apraksts
















pārvalda un apsaimnieko tai valdījumā nodoto Domes nekustamo īpašumu – sporta halli,
peldbaseinu, stadionu, skeitparku, pludmales volejbola laukumus, āra basketbola laukumu;
koordinē mācību stundu, treniņnometņu, sacensību un masu pasākumu norisi valdījumā
nodotajā īpašumā;
veic ieplānotā budžeta izlietojuma koordinēšanu un kontroli;
noteiktā kārtībā savu finanšu resursu ietvaros patstāvīgi izstrādā iestādes pārvaldes
struktūras darba plānu;
savu funkciju veikšanai sadarbojas ar Domi un citām fiziskajām un juridiskajām personām
Latvijā un citās valstīs;
slēdz saimnieciskos darījumus;
saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju, iznomā Aģentūras valdījumā nodoto Domes
nekustamo īpašumu – sporta halli, peldbaseinu, stadionu, skeitparku. Cenu par nekustamā
īpašuma iznomāšanu regulē nomas līgums starp Aģentūru un nomnieku;
sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar Domes apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka
maksāšanas kārtību, likmes un atvieglojumus. Aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un
to cenrādi apstiprina ar Domes saistošajiem noteikumiem;
ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktos sadarbības ietvara pamatprincipus,
sniedz pakalpojumus citām valsts un pašvaldību iestādēm un privātpersonām, kas īsteno
pārvaldes uzdevumus, bez maksas, ja tas neprasa Aģentūrai papildu resursus datu apstrādei
un analīzei;
nodrošina Domes interneta mājas lapas sporta sadaļas informācijas aktualizēšanu un
Kokneses pozitīvu publicitāti, paralēli veic ziņu publicēšanu KSC mājaslapā
koknesessportacentrs.lv
veic saziņu ar esošajiem un potenciālajiem klientiem ar sociālo tīklu starpnecību, regulāri
publicējot dažāda satura informāciju Internet vidē.

2. KSC ikdienas darbības, kas tiek veiktas visa gada garumā



















Nodrošina I.Gaiša Kokneses vidusskolas audzēkņiem kvalitatīvus mācību-treniņu apstākļus
sporta hallē, stadionā un peldbaseinā
Nodrošina iespēju izmantot peldbaseinu arī pārējām Kokneses novada izglītības iestādēm
Kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana komercapmeklētājiem
Sadarbojas ar Aizkraukles novada sporta skolu par šīs skolas audzēkņu un sacensību
apkalpošanu
Sporta organizāciju un treniņnometņu apkalpošana
Organizē sporta pasākumus un sacensības dažādām mērķauditorijām visa gada garumā
Koordinē novada sportistu startus valsts līmeņa sacensībās
Turpina darbu pie jaunu kientu piesaistes
Komunicē ar esošajiem un topošajiem klientiem ar sociālo tīklu palīdzību un mājaslapas
strapniecību
Veic sporta centra apmeklētāju aptauju un iegūtos rezultātus izmantot pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai
Apsaimnieko tā rīcībā esošās būves, telpas un teritoriju;
Veic teritorijas sakopšanas un uturēšanas darbus ap KSC;
Veic telpu uzkopšanu un uzturēšanu atbilstošā kvalitātē, lai visa gada garumā skolēni un
nometņu dalībnieki varētu izmantot sporta būves;
Veic tekošos remontdarbus, lai novērstu avārijas situācijas;
Papildina sporta centra materiāltehnisko bāzi, iegādājoties un atjaunojot inventāru;
Plāno nākotnes darbus, lai piedāvātu visiem apmeklētājiem arvien jaunus pakalpojumu veidus
un pilnveidotu esošos pakalpojumus;
veicina KSC pieejamību ikdienā ikvienam apmeklētājam;
sadarbojas ar novada sporta organizatoriem, sniedzot materiāltehnisko atbalstu.

3. KSC vienreizējās veiktās aktivitātes 2014 – 2018
























Tvaika pirts izbūve baseina telpā;
Trenažieru zāles pilnveide un paplašināšana, izveidojot arī vingrošanas telpu;
KSC logo izveide un popularizēšana
Vējtvera izbūve KSC foajē
Āra basketbola laukuma izveide
Teritorijas labiekārtošana (bruģēšana, apzaļumošana) stadionā
Karogmastu uzstādīšana stadionā
Daļēja remontdarbu veikšana un inventāra atjaunošana IGKV internātā;
Balvju skapju izveidošana un izvietošana KSC
Drenāžas izveide stadionā
Daļēja skeitparka atjaunošana
Skatītāju solu uzstādīšana stadionā
Žoga ap stadionu izveide
Sertificētu florbola vārtu iegāde
Ielu vingrotāju laukuma izveide
Laukumu marķējuma atjaunošana sporta hallē
Vesera mešanas sektora atjaunošana
Pārejas taciņas no stadiona uz vesera mešanas sektoru izveide
Pārvietojamās skaņu sistēmas iegāde
Koku saīsināšana pie stadiona
Stāvlaukuma paplašināšana pie KSC sadarbībā ar domi
Noliktavas izbūve KSC pagrabstāvā
Izveidots slēpju nomas punkts sporta centrā

4. Infrastruktūras pilnveide, atjaunošana
Kokneses sporta centra pārvaldībā ir centrālā ēka, kurā ietilpst sporta halle, peldbaseina telpa ar lielo
un mazo baseinu, tvaika pirti, saunu, trenažieru telpas, vingrošanas telpas, noliktavu telpas. Tāpat sporta
centra tiešā pārvaldībā ir stadions, kurā ietilpst centrālais futbola laukums un vieglatlētikas skrejceļš,
kā arī pludmales volejbola laukumi, āra basketbola laukums, hokeja laukums, āra trenažieru laukums.
Blakus iežogotajam stadionam atrodas arī vesera mešanas sektors, skeitparks un ielu vingrotāju
laukums. Tāpat, sporta centrs ikdienā uztur kārtībā un rūpējas par estētiski pievilcīgu vidi teritorijā ap
sporta centru un tā būvēm.
Centrālajā ēkā piecu gadu periodā ir veikti daudzi papildinājumi, uzlabojumi un pielāgojumi. Baseina
telpā ierīkota tvaika pirts telpa, kas palīdzējusi piesaistīt vairāk klientus. 2018.gadā pēc ugunsdzēsības
dienesta prasības, veikta ventilācijas sistēmas kapitālā tīrīšana. Klientu ērtībām baseina telpā izvietoti
atpūtas krēsli un sols. Pakāpeniski veikti nelieli kosmētiskie remontdarbi peldbaseina ģērbtuvēs, bet
tuvāko divu gadu laikā ģērbtuvēs būtu nepieciešams veikt arī kapitālo remontu. 2015.gadā tika izveidots
vējtveris ieejas foajē, kas aukstajos ziemas mēnešos pasargā apmeklētājus un darbiniekus no negantām
vēja brāzmām.
Sporta hallē atjaunots laukumu marķējums, iegādāts jauns treniņu inventārs, kas ļauj pilnvērtīgi
darboties sporta nodarbībās un komercapmeklējumu laikā. 2014.gadā iegādāti sertificēti florbola vārti.
Regulāri tiek veikti tekošie remontdarbi un uzturēšanas darbi, tiek veikti arī ārkārtas remontdarbi un
nolietoto ierīču maiņa – remontēts tablo, pārbaudīti pie griestiem piestiprināmie basketbola grozi,
mainītas izdegušās apgaismes lampas.
Pakāpeniski tiek atjaunots trenažieru zāles inventārs, iegādājoties jaunus trenažierus un inventāru. To
ļoti novērtē apmeklētāji. 2016.gadā projekta ietvaros biedŗība “Kokneses sporta veterānu klubs”
iegādājās jaunus trenažierus, volejbola inventāru un pārvietojamās tribīnes, kuras aktīvi tiek izmantotas
pasākumu laikā.
Stadionā piecu gadu laikā notikušas lielas izmaiņas. 2014.gadā tika uzstādīti skatītāju soli un ierīkota
drenāža gar 100 metru skrejceļa taisni, kas pavasaros krietni paātrina laukuma žūšanu. 2016.gadā
izdevās pašu spēkiem un bez papildu finansējuma līdz galam izveidot nožogojumu ap stadiona
teritoriju, kas ļauj uzturēt to kārtībā daudz vieglāk un kompaktāk. 2017.gadā tika veikti ievērojami
bruģēšanas darbi 400 m2 platībā, kas arī tika paveikts ar pašu finansējumu, neprasot domei papildu
līdzekļus. Finansējums tika prasīts, bet tika saņemts atteikums, kā rezultātā nācās intensīvāk darboties
pie klientu piesaistes, lai sakrātu naudu darbu apmaksai. Šobrīd teritorija ir sakopta un ļoti pievilcīga
iedzīvotājiem. 2016.gadā tika arī atjaunots vesera mešanas sektors un savienots ar stadiona teritoriju,
izveidojot pārejas taciņu. 2016.gadā arī tika izzāģētas liepas stadiona dienvidu pusē, lai mazinātu sūnu
augšanu skrejceļā. Sūnu tur vairs nav, un segums ir labā kvalitātē. 2017.gadā biedrība “Koknesei“
stadiona teritorijā realizēja projektu, kā rezultātā tika uzstādīti āra trenažieri. 2018.gadā tika ierīkoti
karogmasti, kas beidzot sacensībās ļauj pacelt valsts un sporta centra karogus.

5. Klientu skaits
Kokneses sporta centra apmeklētāju skaits piecu gadu periodā ir ievērojami audzis. Tiek apskatīti dati
no 2013. – 2017.gadam pa pakalpojumu veidiem.

Apmeklētāju skaita salīdzinājums

2012
2013
2014
2015
2016
2017

KOMAPM
12373
10730
10680
10038
12787
14172

PA

3443
4304
4739
4598

BASEINS
ŪA KOPĀ KNII
12373
10730
125 14248 630
420 14762 1046
459 17985 1594
359 19129 961

IGKV PII KOPĀ
0
0
8795 74 9499
6862 284 8160
8732 347 10633
8000 269 9230

KOMAPM
0
2469
3355
4186
5231
6582

HALLE
IGKV ANSS SAC

24648
23938
22572
22500

4839
6815
7650
6990

2297
3731
3371
3831
3928

TRENAŽIERI
TREN
1283
2014
2197
2762
2689

KOMAPM - komercapmeklētāji
PA - peldētapmācība
ŪA - ūdens aerobika
KNII - novada izglītības iestāžu bezmaksas apmeklējums
IGKV - I.Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni sporta stundās
PII - Pirmsskolas izglītības iestāžu bezmaksas apmeklējums
ANSS - Aizkraukles sporta skolas treniņu grupas
SAC - sacensību dalībnieku skaits
TREN - trenažieru un fitnesa zāles apmeklētāju skaits

Kā redzams, tad visos pakalpojumu veidos, apmeklētāju skaits ir audzis. Baseina apmeklētāju skaits ir
audzis īpaši ievērojami sākot no 2016.gada, kad ar pilnu jaudu sāka darboties arī tvaika pirts. Tajā pašā
laikā tas bija laiks, kad augļus sāka nest KSC realizētais mārketings, uzrunājot apmeklētājus caur
digitālo vidi un veicot darbus pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Augšupeja palielinājās arī 2017.
Gadā un arī 2018.gadā, šajos gadījumos papildus nāca apmeklētāji no blakus novadiem, kuri apmeklēja
baseinu projektu ietvaros. Diemžēl nav ievērojami pieaudzis KNII apmeklējums un PII bezmaksas
apmeklējums.
Liels prieks par apmeklētāju skaita pieaugumu hallē, kur ļoti liela daļa novada bērnu pavada savus
vakarus, sportojot un atpūšoties. Šim pieaugumam skaidrojums ir pieejamības palielināšana, elastīga
attieksme pret bērniem un “Koknese sporto” pasākuma integrācija Kokneses sporta dzīvē. Tāpat ļoti
svarīga nozīme ir skolas sporta stundu, sporta skolas un interešu izglītības treniņu grupām, kurās tiek
ielikti pamati sportiskam dzīvesveidam.
Arī uz trenažieru zāli nāk vairāk cilvēku nekā iepriekš, jo piecu gadu laikā izdevies papildināt trenažieru
klāstu un svaru inventāru. Šobrīd trenažieru dažādība ir augusi un līdz ar to arvien vairāk cilvēku var
atrast sev ko noderīgu. Trenažieru zālē arī aktīvi trenējas pēdējos gados Koknesē popularitāti guvušās
spēka trīscīņas sportisti no Kokneses.
2018.gadā apmeklētāju skaits pēc uzskaites datiem varētu nedaudz pārsniegt 2017.gada rādītājus.

6. Finansiālā darbība
Šajā sadaļā vēlos parādīt, kā pa gadiem ir mainījies KSC budžets – ienākumu sadaļa (pašu ienākumi un
pasvaldības dotācija) un izdevumu sadaļa (KSC kopējie gada izdevumi).
Gads

Kopējie
ienākumi

KSC
ieņēmumi

Domes
dotācija

Izdevumi

2013
2014
2015
2016
2017
2018

217 000
264 000
283 000
288 000
332 000
345 000

50 000
70 000
87 000
90 000
108 000
117 000

167 000
194 000
196 000
198 000
224 000
230 000

219 000
263 000
279 000
283 000
336 000
340 000

KSC
ienākumu
īpatsvars
23 %
27 %
31 %
31 %
33 %
34 %

Pats, kā vadītājs, kā pirmos stādīju 2015.gada budžetu, jo 2014.gada budžets, stājoties amatā, jau bija
sagatavots. Jau sākot ar 2014.gadu, izdevās ievērojami palielināt pašu gūto ienākumu sadaļu. Pieaugot
sporta centra darbībai un budžetā iekļaujot papildus kodus, absolūtos skaitļos neparādās dotācijas
samazinājums, bet reāli tāds notika (plašāka darbība, algu pieaugums, papildu funkcijas). Lai pilnībā to
izprastu, iesaku atteikties no “plikas” skaitļu apskatīšanas un paskatīties uz procesiem plašāk.
Ievērojams dotācijas apjoms redzams 2017.gadā, kas ir saistīts ar siltuma tarifa maiņu. Gada griezumā
siltuma maksa pieauga par aptuveni 45 000, līdz ar to gandrīz puse šī pieauguma tika apmaksāta ar pašu
ienākumiem, nevis dotāciju. Pamazām izdodas samazināt pašvaldības dotācijas īpatsvaru KSC budžetā,
vienlaikus saglabājot un arī pakāpeniski paplašinot KSC darbības virzienus.
Kopējais domes dotācijas apjoms arī palielinās, bet procentuāli tas kļūst nedaudz mazāks. Jāņem vērā,
ka izdevumi katru gadu pieaug, kas skaidrojums ar algu palielināšanu, lielākiem izdevumiem
saimnieciskajiem darbiem un baseina ķīmijai (jo palielinās apmeklētāju skaits un noslodze).
Pakāpeniski tiek uzlabota aŗī pakalpojumu kvalitāte un nodrošināta sporta dzīves attīstība.
Šo gadu laikā esmu saskāries ar viedokļiem par to, ka sporta centrā tiek izlietots pārāk daudz finansu
līdzekļu un ka sportam tik daudz naudas nevajag dot, tāpēc mēģināsu nedaudz aistāvēt gan sevi, gan
sporta centru un parādīt, ka izdevumi nav lieli un cik lietderīgi finanses tiek izlietotas.
Pirmkārt nauda, kas tiek novirzīta tiešam sportam, nevis sporta centram, sastāda nedaudz zem 10 % no
kopējā budžeta (šajā piemērā pieņemsim, ka sporta centra budžets ir 330 000 eiro), kas ir ne vairāk kā
30 000 eiro, pie tam šajā summā ietilpst daudz netiešie izdevumi, kas pat pieskaitāmi uzturēšanas
izdevumiem. Šajā summā ietilpst sacensību organizēšana, novada sportistu atbalstīšana, inventāra
atjaunošana un remonts, kā arī citi darbi.
Līdz ar to pārējie nedaudz vairāk kā 90% tiek izlietoti, lai uzturētu ēkas un būves, kuras apsaimnieko
KSC. Vēlos uzsvērt, ka Kokneses sporta centrs ir viena no nozīmīgākajām sociālajām vietām Koknesē,
un ir absolūti nepieciešama vietējai sabiedrībai. Līdz ar to lūdzu skatīties uz sporta centru nevis kā
sporta iestādi, bet kā uz nozīmīgu daudznozaru centru, kur iespējams nodarboties un pavadīt laiku ļoti
daudzpusīgi.
No šiem 300 000 eiro ir izdevumi, kas pēc būtības nonāk atpakaļ pašvaldības budžetā:





70 000 par apkuri
50 000 par telpu un ēku nomu
11 000 par ūdeni
10 000 par IIN

Tātad, kopā aptuveni 140 000 eiro nonāk atpakaļ pašvaldības budžetā. Zinu, ka daudzi nepiekritīs, ka
šādi tiek traktēts maksājums par apkuri un ūdeni, bet Kokneses novada gadījumā, nauda atnāk atpakaļ
budžetā, jo pakalpojuma sniedzējs ir novads.
Līdz ar to paliek pāri 160 000 eur, no kuriem 100 000 eur sastāda algu maksājumi (KSC darbiniekiem,
pārsvarā novada iedzīvotājiem), 32 000 maksa par elektroenerģiju un 28 000 tiek tērēti KSC ēku un
būvju uzturēšanai un apsaimniekošanai.
Lūdzu ņemt vērā, ka 9 mēnešus no gada sporta centru (halli un baseinu) gandrīz katru darba dienu
izmanto IGKV un citas novada izglītības iestādes, par ko sporta centrs nesaņem papildus finansējumu.
Līdzigi ir ar ANSS treniņu grupu apkalpošanu. Tāpat vairākām iedzīvotāju grupām ir iespēja apmeklēt
sporta centru bez maksas. Sporta centrs dienā vidēji apkalpo 215 cilvēkus/apmeklētājus. Izvērtējiet, cik
daudz cilvēki saņem šos pakalpojumus, cik daudz to vidū ir mūsu skolēnu un vietējo iedzīvotāju un cik
daudz funkcijas veic sporta centrs.

7. Pasākumi
Kokneses sporta centrā un Kokneses novadā norisinās daudz sporta pasākumu. Piedāvāto sporta
pasākumu daudzveidība ir ļoti liela un ir pasākumi, kuros var piedalīties paši un arī tādi, kurus var
apmeklēt kā skatītājs. Tāpat, ir pasākumi, kuru tiešais organizators ir KSC un tādi, kur KSC irk ā
palīgorganizācija.
Gads

Kopējais
pasākumu
skaits

KSC
pasākumu
skaits

Citu
pasākumu
skaits

2013
2014
2015
2016
2017
2018

33
65
61
79
85

7
31
30
51
58

26
34
31
28
27

Apmeklētāju
Kopējais
skaits
KSC pasākumu
pasākumos
apmeklētāju
skaits
825
2297
1815
3731
1879
3371
2394
3831
2385
3928

Kā redzams tabulā, tad sporta pasākumu skaits ir patiešām liels, bet mūsu skatījumā, lai pilnvērtīgi
attīstītu sporta jomu, tie ir jāorganizē apmēram šādā apjomā. Pēdējā gadā pasākumu skaits mazliet
saruka, bet pieauga pasākumu kvalitāte – balvas, mērogs, publicitāte. Vairāk sākam izvērtēt pasākumus,
kuri attīstās un kuri nē. Tāpat ņemam vērā arī situāciju ar jauniešiem, jo tā ir ļoti mainīga katru gadu.
Piemēram, Ielu sacensības neizdzīvoja, skolēni nelabprāt atbalsta peldēšanas sacensības, šogad nav
konurētspējīgu komandu, lai rīkotu novada čempionātu basketbolā. Piecu gadu laikā ir izveidojusies jau
daudz skaidrāka vīzija par to, kādi pasākumi būtu attīstāmi un kuri nē, kurus rīkot un kurus nē.
KSC lielākie organizētie pasākumi:

"Koknese sporto" pasākumu sērija
Pasaules sniega diena
Kokneses Pašdarbnieku kolektīvu sporta spēles
Kokneses kauss volejbolā
KSC atklātās sacensības galda tenisā un novusā
IGKV peldēšanas sacensības
Kokneses zolmeistars
Ģimeņu sporta diena
KSC atklātās sacensības peldēšanā
KSC atklātās sacensības spēka trīscīņā
Veloorientēšanās/ rogaininga sacensības
Ielu sacensības Kokneses novada iedzīvotājiem
Āra basketbola sacensības "Kokneses asfalts"
Skeitparka sacensības
Viestura kauss vieglatlētikā veterāniem
Kokneses novada sporta svētki
Kokneses novada svētki
KNAČ pludmales volejbolā
KSC atklatās sacensības vieglatlētikā
Olimpiskā diena

Kokneses kauss mešanu disciplīnās
Kokneses atklatais čempionāts spiningošanā
KNČ basketbolā
Kokneses kauss telpu futbolā 2017
Zolītes sacensības Kokneses rudens
Sportistu godināšanas pasakums 2017
Latvijas čempionāts klasiskajā spēka trīscīņā
Eiropas sporta nedēļas pasākumi
Tabulā minētajos pasākumos KSC ir galvenais organizators vai atsevišķos gadījumos ļoti ciešs
organizatora partneris.Bez minētajiem pasākumiem, KSC sadarbojas citu pasākumu norisē ar tādām
organizācijām kā LSSF, ANSS, LVF, LFS un citām,
Šajā sakarā būtu nepieciešams papildu sporta organizators Kokneses pagastā, kurš palīdzētu ar
pasākumu organizēšanu, vadīšanu un publicēšanu. Šobrīd, tas vis sir vienpersoniski uz maniem pleciem
un mēs paši gadā orgnizējam ap 50 pasākumiem, kur katrs sākas ar ideju, afišas izveidi, popularizēšanu,
inventāra sagādāšanu, balvu sagādāšanu, novadīšanu, tiesāšanu un atskaites publicēšanu. Tas ir ļoti
ietilpīgs intelektuāls darbs, kas prasa ne tikai daudz laika, bet arī lielu nervu spriedzi. Tā kā man nav
neviena, kam kaut attālināti nodot informāciju par pasākumiem, tad man 100% gadījumu ir jābūt katrā
pasākumā, neskatoties uz veselības stāvokli vai ko citu. Piemēram, 2017.gadā pasākumos pavadīju 24
sestdienas un 32 darba dienas vai darba dienu vakarus. Par laimi, ne reizi tajās reizēs nesaslimu un
pasākumi varēja notikt, bet pretējā gadījumā pasākumu reputācija ciestu. Lai Kokneses novada sporta
dzīve darbotos par 100%, sporta pasākumu skaits ir jāsaglabā, pie tam pakāpeniski ir jāceļ arī to
kvalitāte, bet ar pašreizējiem cilvēku resursiem to vairs nevar paveikt, tāpēc lūdzu 2019.gada budžetā
atrast līdzekļus jaunas štata vietas izveidei Kokneses sporta centrā – sporta darba organizators, kaut vai
uz 50% slodzi.
Vēļ viena lieta, kur mēs esam solīti priekšā citiem un varētu būt platu soli priekšā, ir novada sporta
dzīves kvalitatīva atspoguļošana. Iespēju robežās cenšamies uzrakstīt par novada sportistiem un
komandām, bet tas ir tikai 20% līmenī no 100%. Sporta darba organizators varētu pieslēgties arī šai
jomai un tas būtu jauns attīstības pakāpiens gan sporta centram, gan novadam kopumā.
Kokneses novada sportisti ar lieliskiem rezultātiem startē reģiona līmenī un ar ļoti labiem rezultātiem
ir atpazīstami arī valsts mēroga sacensības. Ir arī paša augstākā līmeņa sportisti, kas pārstāv valsts izlasi
starptautiskos sporta forumos (Eiropas čempionāts, Pasaules čempionāts, Olimpiskās spēles).

8. Sporta nodarbības
KSC telpās pieejamas vairākas sporta nodarbības, kuru klāsts pēdējos gados ir audzis. Salīdzinoši
nelielais iedžīvotāju skaits neļauj paplašināt nodarbību klāstu un dažas nodarbības tā arī nav
iedzīvojušās KSC grafikos, bet kopumā tendence ir pozitīva un cilvēkiem, kas vēlas kustēties, ir
pieejamas vairākas izvēles.
Pirmsskolas vecuma bērni var apmeklēt nodarbības akrobātikā, peldēšanā un vieglatlētikā.
Skolas vecuma bērniem pieejamas divas sporta skolas grupas vieglatlētikā, viena volejbolā zēniem,
interešu izglītības ietvaros iespējams trenēties tautas bumbā, volejbolā meitenēm. Tāpat pieejamas
nodarbības akrobātikā, futbolā un peldēšanā.
Pieaugušie var izvēlēties kādu no vingrošanas nodarbībām – vispārējo vingrošanu, ūdens aerobiku,
jogu, iespējams nākotnē arī zumbu, kura bija plaši apmeklēta projekta ietvaros.

9. Nometnes
Vasaras mēnešos sporta centrs apkalpo sporta nometnes, kas izmanto KSC sporta bāzi un IGKV
internātu. Šobrīd ir iespēja uzņemt nometnes līdz 80 personām, kas ir ļoti labs skaitlis. Bieži šīs skaitlis
arī tiek sasniegts un pat pārsniegts gadījumos, ja kāda cita nometnes grupa dzīvo blakus esošajās viesu
mājās. Ir izveidojies ļoti stabils klientu loks un šobrīd ir panākta situācija, ka jau augusta beigās nākamās
vasaras nometņu grafiks ir par 90 % gatavs. Nometņu grupas ir ļoti lielas un bieži nākas arī atteikt
nometnēm mūsu pakalpojumus dēļ lielā noslogojuma. Nometņu apkalpošana ļauj arī vasaras mēnešos
gūt pietiekami lielus ienākumus, līdz ar to arī vasarā sporta centrs pieejams apmeklētājiem,
darbiniekiem ir garantēts darbs. Sporta centra aprēķini liecina, ka vasarā vidēji dienā KSC bāzēs uzturas
ap 55-60 nometņu dalībniekiem.
Ļoti svarīga lieta, ko ne vienmēr visi pamana un neuztver tās nozīmīgumu, ir reklāma, kas tiek nodota
citiem Latvijas iedzīvotājiem ar nometņu dalībnieku starpniecību. Kokneses sporta bāze, kvalitatīvu un
kompaktu pakalojumu dēļ, ir viena no atpazīstamākajām sporta nometņu vietām Latvijā. Ja būtu iespēja
izguldīt vairāk cilvēku tiešā KSC tuvumā, tad nometņu skaits pieaugtu un būtu iespējams uzņemt arvien
vairāk dalībnieku. Protams, arī sporta būvēm ir ierobežota kapacitāte, bet ir vel vietas, kur atsevišķas
nometnes varētu uzņemt un apkalpot.

10. Projekti
Kokneses sporta centrā šo 5 gadu laikā ir realizēti vairāki projekti. Biedŗība “Kokneses sporta veterānu
klubs” ir realizējusi projektu, kā rezultātā ir iegādāts sporta inventārs, biedŗība “Koknesei” stadionā
uzstādīja āra trenažierus. Sporta centrs projekta “Koknese – veselīgākā vide visiem” ietvaros ir
piedalījies vairāku aktivitāšu īstenošanā un uzņēmis arī projektu dalībniekus no citiem novadiem.
Peldbaseinā tiek apkalpoti Skrīveru, Pļavinu un Jaunjelgavas novada iedzīvotāji projektu ietvaros, bet
sporta hallē projekta ietvaros tiek organizēti bezmaksas sportošanas vakari novada iedzīvotājiem.

11. Problēmas
Kopumā Kokneses novada sporta dzīvē ievērojamu problēmu nav, ja neskaita šobrīd mazo bērnu un
jauniešu skaitu, bet tajā pat laikā, ir daudz nelielu lietu, pie kurām piestrādājot, tiktu panākta fantastiska
izaugsme. Ievērojamākas problēmas ir infrastruktūras jautājumos, kur tuvākajā laikā būtu nepieciešami
remontdarbi.







Sporta halles grīdas remonts
Skeitparka kapitālais remonts
Apgaismojuma nomaiņa sporta hallē
Kosmētiskais remonts peldbaseina ģērbtuvēs
Stadiona seguma atjaunošana
Telpu remonts IGKV internātā
Kas attiecas uz pārējām problēmām, tad tās ir ideju un ieteikumu līmenī un par tām tiks runāts
nākamajā sadaļā.

12. Idejas, nākotnes plāni un vīzija
Piecu gadu laikā esam analizējuši sporta jomas nozīmi Kokneses novadam, esam redzējuši kā tas notiek
reālā dzīvē, kādas ir mūsu iespējas un kā tas viss iet kopā ne tikai ar novada attīstību, bet arī ar visas
valsts attīstību. Jāsaprot, ka mums jādarbojas un ka esam saistīti krietni lielākās robežās nekā novada
teritorija un mēģnāšu paskaidrot savu skatījumu par sporta jomu un tās nozīmi Kokneses novadam.
Pirmkārt, sportam un sporta centram būtu jābūt vienam no galvenajiem novada attīstības virzieniem. Es
to redzu kā ļoti pievilcīgu virzienu, ar kuru novadam būtu iespēja piesaistīt jaunus iedzīvotājus, jaunus
izglītojamos un iegūt atpazīstamību valsts mērogā kā novadam, kas ir atpazīstams ar spēcīgu sporta
sistēmu, īpaši jauniešu sportu. Iespējams, man daudzi nepiekritīs, bet manā skatījumā un daudzu citu
skatījumā sports šobrīd ir vadošais brīvā laika pavadīšanas laiks, gandrīz visos sporta veidos un sporta
virzienos notiek strauja attīstība, un tas iesaista arvien jaunus jomas dalībniekus. Līdz ar to arvien vairāk
cilvēku tiek saistīti ar sportu, kas to padara par lielu nozari. Un ņemot vērā sporta attīstību Pasaulē, šis
ir ļoti progresīvs virziens, kurā pārredzamā nākotnē sports turpinās paplašināties. Tāpēc arī es uzskatu,
ka Kokneses novadam, kam pie tam ir arī fantastiskas sporta tradīcijas un vēsture, sasniegumi, teicama
infrastruktūŗa, pieredzējuši treneri, atpazīstami sportisti, ir vairāk jāiegulda sporta attīstībā, kas pēc
gadiem mums garantēs ļoti nozīmīgu vietu Latvijas kartē.
Jau šobrīd sporta centrs pilda ļoti lielu sociālo funkciju, jo tā ir lielākā vieta, uz kuru aiziet un pavadīt
brīvo laiku pēc skolas un darba, kā arī brīvdienās. Cilvēkiem ir dota iespēja ļoti kvalitatīvi pavadīt savu
brīvo laiku, sportojot, uzlabojot veselību un pilnveidojoties. Un aŗī citos novados sporta centri ir
visplašāk apmeklētās iestādes, kas piesaista lielāko apmeklētāju skaitu.
Tas bija tāds vispārīgs ievads, bet, runājot konkrētāk, sporta centra vīzija ir sekojoša:





Pilnveidot sporta infrastruktūru, ierīkojot skeitparku, tenisa kortus, slēgtu hokeja laukumu,
apgaismotu distanču slēpošanas trasi
Paplašināt peldbaseina SPA zonu
Ierīkot papildus gultas vietas (apmēram 60 – 80), uzceļot jaunu kopmītņu ēku
Balstoties uz tradīcijām un sasniegumiem, izvirzīt prioritāros sporta veidus (volejbols,
vieglatlētika)








Izveidot sporta novirzienu IGKV, kas ļautu piesaistīt papildus audzēkņus
Pozicionēt Kokneses novadu kā reģiona vadošo jaunatnes sporta centru
Pilnveidot tautas sporta un veselības sporta sistēmu novadā
Pilnveidot sporta pasākumu klāstu un kvalitāti novadā
Pilnveidot sporta dzīves atspoguļošanas kvalitāti
Audzināt koknesiešos sportisko, veselīgo un patriotisko domāšanu

Laika periods šim visam – tuvākie 10 gadi. Mēs sporta centrā to redzam kā lielisku iespēju Kokneses
novadam izvirzīties par vienu no vadošajiem reģionā un valstī, virzoties uz priekšu ar ļoti kvalitatīvu
sporta jomas izpildījumu. Lūdzu saskatīt visus ieguvumus un attīstības iespējas no šīs vīzijas, ņemt vērā
ne tikai finansiālos ieguvumus, bet arī intelektuālo ieguvumu, materiāltehnisko ieguvumu, ieguvumus
novada atpazīstamības veicināšanā, novada pievilcības veicināšanā.

Atskaiti sagatavoja KSC direktors Dāvis Kalniņš (29360940)

