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Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk tekstā – SIVN) tiek veikts jaunizveidotā
Ķekavas novada attīstības plānošanas dokumentiem: Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2030. un Ķekavas novada Attīstības programma 2021. – 2027.g.
SIVN veikts un Vides pārskats izstrādāts saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”,
Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 „Kārtība,
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk tekstā – MK 23.03.2004.
noteikumiem Nr. 157) un 11.08.2021.g. 11. augusta Vides pārraudzības valsts biroja Lēmumu
Nr. 4-02/78 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”
SIVN ietvaros sagatavots Vides pārskats, kas balstās uz Ķekavas novada Attīstības plānošanas
dokumentos ietverto jaunizveidotā Novada attīstības perspektīvu.
Stratēģiskais IVN veikts abiem plānošanas dokumentiem vienlaicīgi to izstrādes beigu stadijā.
Stratēģiskā IVN rezultāti apkopoti Vides pārskatā, izstrādājot vienu Vides pārskatu par abu
plānošanas dokumentu izvērtējumu, apvienojot esošās situācijas analīzi un normatīvo un
siastošo plānošanas dokumentu analīzi, bet veicot katra plānošanas dokumenta analīzi un
prognozējamie ietekmju izvērtējumu.
Vides pārskata izstrādē ņemtas vērā normatīvo aktu prasības, sniegta informācija par to, kādi
starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības mērķi attiecas uz attiecīgo teritoriju, analizēts
teritorijas esošais vides stāvoklis, izvērtēta plānošanas dokumenta plānoto darbību iespējamā
ietekme uz vides stāvokli un izstrādāti priekšlikumi nelabvēlīgās ietekmes novēršanai vai
samazināšanai.
Plānošanas dokumenti ir cieši savstarpēji saistīti. IAS definē Ķekavas novada ilgtermiņa
attīstības stratēģiskos mērķus un prioritātes, savukārt Attīstības programma atbilstoši šiem
mērķiem nosaka vidēja termiņa prioritātes, kā arī rīcības programmu uzstādīto mērķu
sasniegšanai un investīciju plānu rīcību īstenošanai.
Izvērtējot plānošanas dokumentos noteiktos stratēģiskos mērķus ilgtermiņa un vidēja termiņa
prioritātes, kā arī plānotos rīcības virzienus un uzdevumus, var konstatēt, ka kopumā
plānošanas dokumentu īstenošanai prognozējama ilglaicīga pozitīva ietekme, ko var definēt
par summāro kumulatīvo plānošanas dokumenta īstenošanas prognozējamo ietekmi uz vidi.
Negatīvās ietekmes pārsvarā ir īslaicīgas – dažādu būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā.
Ja šie darbi tiek veikti ievērojot normatīvo aktu un vides aizsardzības prasības, nodrošinot
atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu un darbu veikšanā izmantotā būvtehnika ir labā
tehniskā kārtībā, ietekmes pārsvarā gadījumu ir īslaicīgas un nebūtiskas. Ilglaicīgas ietekmes
šajos gadījumos var tikt prognozētas, ja būvniecību plāno līdz šim neapbūvētās teritorijās,
tādējādi neatgriezeniski tiek zaudēta teritorijas bioloģiskā daudzveidība un teritorija tiek
izslēgta no zaļo teritoriju kopuma. Pirms lielāku teritoriju transformācijas vēlams veikt to
bioloģiskās daudzveidības izvērtējumu, lai iespēju robežās novērstu īpaši aizsargājamu sugu
vai biotopu iznīcināšanu.
Būtisku ilglaicīgu pozitīvu ietekmi plānošanas dokumenta īstenošana atstās uz nemantiskā
kultūras mantojuma saglabāšanu un uzturēšanu.
Plānošanas dokumenta īstenošana atstās ilglaicīgu būtisku ietekmi uz iedzīvotāju dzīves
apstākļiem, tos būtiski uzlabojot.
Plānošanas dokumenti
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu jaunveidotajā Ķekavas novadā
apvienoti bijušais Ķekavas novads un bijušais Baldones novads.
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Tādējādi novadu veido: Ķekavas pagasts, Baldones pagasts, Daugmales pagasts, Baložu pilsēta
un Baldones pilsēta.
Ķekavas dome 2020.gada 3.decembrī pieņēmusi Lēmumu Nr. 7 “Par Ķekavas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizāciju” un Lēmumu Nr. 8 “Par Ķekavas
novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”.
Baldones novada dome 2020.gada 22.decembrī pieņēmusi Lēmumu Nr.12 “Par Ķekavas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizāciju” un Ķekavas novada
Attīstības programmas izstrādi.
Tādējādi uzsākta jaunizveidotā novada attīstības plānošana, ievērojot pēctecības principu un
pilnveidojot un aktualizējot abus līdz šim spēkā esošos plānošanas dokumentus tiek veidota
vienota, ilgtspējīga Ķekavas novada attīstības stratēģija un Attīstības programma.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030.gadam ir ilgtermiņa teritorijas
attīstības plānošanas dokuments, kurš nosaka Ķekavas novada ilgtermiņa attīstības
redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Šī stratēģija ir hierarhiski
augstākais pašvaldības attīstības plānošanas dokuments.
Stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem, ievērojot integrētu pieeju pašreizējās situācijas
raksturojuma un analīzes veikšanā un ekonomisko skatījumu attīstības plānošanā.
Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju veido šādas galvenās sadaļas:
Izmantotais stratēģiskās plānošanas koncepts, ietverta īsa informācija par plānošanas
dokumenta izstrādes pamatnostādnēm;
Stratēģiskā daļa, kur definēta novada attīstības vīzija - Ķekavas novads 2030.gadā – Dinamisks,
inovatīvs, ilgtspējīgi pārvaldīts novads ar augstvērtīgu dzīves un darba vidi, iecienītām atpūtas
vietām. Katra novada daļa visefektīvāk izmanto savas unikālās priekšrocības un papildina viena
otru, augot kopā Latvijas sirdī Daugavas kreisajā krastā rokas stiepiena attālumā no
galvaspilsētas.
Ķekavas novads ilgtermiņā turpina attīstību šādos virzienos:
• Saliedēta un policentriska apdzīvojuma sistēma ar savienotu (kopēju) rekreācijas telpas
struktūru.
• Novads ar augstu iedzīvotāju izglītības līmeni, nodrošinātām iespējām saņemt pirmsskolas,
vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un mūžizglītības pakalpojumus savas
dzīvesvietas tuvumā.
• Līdzsvarota attīstība ar sociāli vienotu, drošu un kvalitatīvu dzīves un darba vidi.
• Novads ar pilsonisku sabiedrību, aktīvām kopienām un mūsdienīgu, demokrātisku pārvaldi.
• Teritorija ar mūsdienīgu pakalpojumu un tehnisko infrastruktūru, pievilcīgu vidi
uzņēmējdarbības attīstībai, balstītu pārdomātā dabas resursu izmantošanā.
Stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes
Lai īstenotu Ķekavas novada ilgtermiņa redzējumu - vīziju, atbilstoši ilgtspējīgas attīstības
vienlīdz svarīgajām dimensijām – dabas vide, sociālā vide, ekonomiskā vide, pārvaldības un
komunikācijas vide, tiek definēti četri stratēģiskie mērķi (SM1, SM2, SM3 un SM4), secīgi
katram no izvirzītajiem SM ir noteikta ilgtermiņa prioritāte (IP1, IP2, IP3, IP4).
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Novada ekonomiskās attīstības specializācija:
• Ķekavas novadā uzņēmējdarbība ir balstīta uz ģeogrāfiski stratēģiskā novietojuma
potenciāliem, radot augstas pievienotas vērtības, atpazīstamus un konkurētspējīgus
produktus.
• Ekonomisko attīstību veido līdzsvarota loģistikas, lauksaimniecības, ražošanas un
rekreācijas pakalpojumu nozaru attīstība.
• Novada darbspējīgie iedzīvotāji ir iesaistījušies produktīvā darbā un saņem atbilstošus
ienākumus.
Telpiskās attīstības perspektīva, kur definēta: Apdzīvojuma struktūra un sniegti priekšlikumi
attīstības centru izvietojumam; sniegtas Apdzīvojuma struktūras attīstības vadlīnijas; noteikti
Galveni transporta koridori un infrastruktūra; sniegtas Infrastruktūras attīstības vadlīnijas;
noteikta Dabas teritoriju telpiskā struktūra; Dabas teritoriju attīstības vadlīnijas; Industriālo un
darījumu teritoriju attīstības vadlīnijas; Ķekavas novada prioritāri attīstāmās teritorijas;
Ķekavas novada sadarbības teritorijas.
Sadaļā Ķekavas novada attīstības scenāriji ir izvērtēti 4 alternatīvi iespējamās attīstības
scenāriji:
•

līdzsvarotas, diversificētas attīstības scenārijs, kas ir visvēlamākais. Atbilstoši vīzijai,
katra novada daļa izmanto savas teritorijas īpatnības un vislabāk attīsta tieši sev
raksturīgo potenciālu. Pārvaldība uzmanīgi seko līdzsvara saglabāšanai starp biznesa un
iedzīvotāju vajadzībām;
• guļamvagona scenārijs, strauji attīstoties blakus teritoriju, pirmkārt, Rīgas ekonomikai.
Ķekavas novada ekonomiskā attīstība atpaliek. Vienlaikus, labi attīstās kvalitatīva
sociālā infrastruktūra, kas pievilina jaunus iedzīvotājus, taču viņi pārsvarā nestrādā
Ķekavas novadā;
• rūpnieciskās nomales scenārijs, strauji augot ražošanas un loģistikas uzņēmumiem.
Iedzīvotāju dzīvesvides kvalitāte netiek līdzi ekonomiskajai attīstībai; pasliktinās cilvēku
piekļuves iespējas dabas pamatnes teritorijām. Novads kļūst par Rīgas industriālo
piedēkli;
• centra-stagnācijas scenārijs, visnevēlamākais attīstības modelis Ķekavas novadam.
Ieguldījumi pārsvarā koncentrējas novada centrā, bet pārējā teritorija pārvēršas ar
centru slikti saistītās nomalēs, kurās ir nepietiekams sociālo pakalpojumu klāsts un vāja
infrastruktūra, un kuras iedzīvotāji pamazām pamet.
Sadaļa Stratēģijas sasaiste ar citiem plānošanas dokumentiem ietver plašu analīzi par
starptautiskajiem, nacionālajiem un reģionālajiem plānošanas dokumentiem, kas ņemti vērā
izstrādājot plānošanas dokumentu, kā arī vērtēta saistība ar pieguļošo administratīvo teritoriju
attīstības plānošanas dokumentiem.
Sadaļa Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzraudzība un novērtēšana definē plānošanas
dokumenta ieviešanas uzraudzības kārtību.
Attīstības programma
Ķekavas novada attīstības programma 2021.-2027.gadam ir vidēja termiņa plānošanas
dokuments, kurā noteikts attīstības redzējums līdz 2027. gadam.
Attīstības programmā 2021–2027. ir ietvertas šādas sadaļas:
• stratēģiskā daļa – vidēja termiņa attīstības prioritātes, mērķi un rīcību virzieni;
• rīcību plāns un investīciju plāns – pasākumu kopums, pasākumu realizācijas laiks un
atbildīgie, kā arī investīciju projektu kopums un to sasaiste ar atbildīgajiem izpildītājiem
un finanšu resursiem;
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• dokumenta īstenošanas uzraudzības kārtība – uzraudzības un ziņojuma sagatavošanas

kārtība, mērķu sasniegšanas rezultatīvie rādītāji.
Atbilstoši IAS izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem ir noteiktas novada vidējā termiņa
prioritātes (VTP), tām atbilstošie rīcības virzieni (RV) un tajos ietilpstošie uzdevumi (U). VTP ir
svarīgākie nosacījumi, lai sekmētu stratēģisko mērķu sasniegšanu; tām jāattiecas uz visiem
iedzīvotājiem neatkarīgi no sociālās grupas, kam viņi pieder.
Ar rīcības virzienu saprot konkrētu, tematiski saistītu pasākumu kopumu, kas ir virzīts noteikto
VTP sasniegšanai.
Uzdevumi ir iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto RV īstenošanai, nodrošinot
savstarpēji papildinoša un kompleksa atbalsta mehānisma izveidi.
VTP rīcības virzienu un uzdevumu izpildes uzraudzību un sabiedrības informēšanu par
attīstības plāna izpildes gaitu un sekmēm nodrošina katram uzdevumam atbilstošu rezultatīvo
rādītāju kopums.
Attīstības programmas stratēģiskajā daļā definētas šādas vidēja termiņa attīstības prioritātes:
•
•
•
•

VTP1 Dabas un kultūras mantojuma resursu līdzsvarota un ilgtspējīga
apsaimniekošana.
VTP2 Iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša un visā novada teritorijā pieejama
pakalpojumu tīkla veidošana.
VTP3 Mūsdienīgas, mājsaimniecību un uzņēmējdarbības vajadzībām atbilstoša
infrastruktūras attīstīšana.
VTP4 Pašvaldības un interešu grupu sadarbība novada attīstības līdzsvarotības
sekmēšanai.

Katrai no izvirzītajām prioritātēm noteikti rīcības virzieni un uzdevumi, kuru īstenošana ļautu
sasniegt izvirzītās prioritātes.
Sadaļā Saskaņotība ar citiem plānošanas dokumentiem izvērtēts kā Ķekavas novada vidēja
termiņa stratēģiskie uzstādījumi atbilst nacionālo un reģionālo līmeņa stratēģiskajiem
uzstādījumiem. Vērtējot to saistību un atbilstību šādiem plānošanas dokumentiem:
•
•
•
•

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, (2010) VARAM, 2010.
Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam. Pārresoru koordinācijas
centrs, Rīga, 2020.
Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. Rīgas plānošanas
reģions, 2013.
Rīgas plānošanas reģiona Attīstības programma 2014.-2020.gadam. Rīgas plānošanas
reģions, 2015.

Var secināt, ka Ķekavas novada Attīstības programmā ietvertās prioritātes, rīcības un
uzdevumi nav pretrunā ar nacionāla vai reģionāla līmeņa noteiktajām attīstības prioritātēm.
Attīstības programmas rīcības plāns definē katram no Stratēģiskajā daļa noteiktajiem
uzdevumiem Darbības, kas īstenojamas uzdevumu izpildei, nosakot arī rezultatīvos rādītājus,
Ieviešanas periodu, Finanšu resursus un avotus, kā arī Atbildīgos par darbības īstenošanu.
Rīcības plānā izvirzīti atsevišķi 2021.-2027. gadu periodam ieteicamie projekti PRIVĀTAJĀ un
VALSTS SEKTORĀ, kuri nesīs sociāli ekonomisku labumu Ķekavas novada attīstībai. Šo projektu
iniciatori un ieviesēji aicināti būt fiziskas un juridiskas personas – uzņēmumi, biedrības un
nodibinājumi (NVO), personu apvienības, valsts iestādes, kuras individuāli vai sadarbībā ar
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Ķekavas novada pašvaldību, realizējot šos ieteiktos projektus, sniegs ievērojamu ieguldījumu
līdzsvarotā Ķekavas novada sociāli ekonomiskajā attīstībā.
Attīstības programmas Investīciju plāns Definē esošās un plānotās darbības Attīstības
programmas ietvaros.
Attīstības programmas uzraudzības kārtība ietver pamatojumu un prasības plānošanas
dokumenta īstenošanas uzraudzībai.
Stratēģija un Attīstības programma tiek izstrādātas jaunveidojamā Ķekavas novada
administratīvajai teritorijai atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pielikuma “Administratīvas teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma
vienības” 28.punktam.
Jaunais Ķekavas novads ir izveidots, saskaņā ar 2020.gada 10.jūnijā pieņemto Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Tajā apvienoti divi līdzšinējie novadi –Ķekavas un
Baldones. Apvienotajā novadā ir 2 pilsētas (Baldone un Baloži) un 3 pagasti Baldones,
Daugmales un Ķekavas
Lai gan katrai no apvienotajām administratīvajām teritorijām bija spēkā esoši plānošanas
dokumenti, apvienošanas procesā ir izveidota jauna administratīvā teritorija –Ķekavas novads,
un lai nodrošinātu vienotu, savstarpēji saskaņotu visas novada teritorijas attīstību
izstrādājama kopēja visas teritorijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija, kā arī Attīstības
programma, lai veidotu vienotu redzējumu par Novada turpmāko attīstību.
Ja plānošanas dokumenti netiks izstrādāti un īstenoti, prognozējama haotiska, nesaskaņota
teritoriju attīstība, savstarpējo darbību koordinācijas trūkums var būtiski negatīvi ietekmēt
investīcijas un tādu nozīmīgu attīstības jomu kā transports, siltumapgāde, ūdensapgāde,
kanalizācija, energoefektivitātes pasākumi u.c. turpmāko attīstību. Savukārt stagnācija, vai pat
pasliktināšanās iepriekš minētajās saimnieciskās darbības un pakalpojumu jomās var atstāt
būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.
Neizstrādājot šos jaunās administratīvās vienības attīstības plānošanas dokumentu,
prognozējams, ka netiks īstenoti plānošanas dokumentam noteiktie stratēģiskie mērķi un
novada attīstība netiks plānota un koordinēta kā vienotai administratīvai vienībai. Attīstība
notiks, iespējams, katras atsevišķās teritorijas attīstības vīzijas ietvaros, kā rezultātā var tikt
zaudētas investīcijas, attīstība notiks haotiski un nepārskatāmi, bez kopējiem uzdevumiem un
savstarpējas sadarbības. Ilgtermiņā tas draud ar teritorijas attīstības stagnāciju.
Tāpat novada attīstībā ir nozīmīgi attīstības prioritāros, stratēģiskos virzienus saskaņot ar
valsts un reģiona prioritārajiem attīstības virzieniem, kas būtu neiespējami bez šo dokumentu
apstiprināšanas un īstenošanas. Novada saimniecība attīstītos haotiski, attīstībā ieguldītie
līdzekļi, iespējams, tiktu izmantoti nelietderīgi un nemērķtiecīgi, turklāt nebūtu pamatojuma
attīstības projektu nepieciešamībai, tajā skaitā arī tādu projektu attīstībai, kas uzlabotu vides
stāvokli novadā.
Ja plānošanas dokuments netiktu apstiprināts un nākotnē īstenots, nodrošināt plānotu,
sabalansētu un ilgtspējīgu novada attīstību būtu problemātiski.
Ar plānošabnas dokumentu īstenošanu saistītie vides aspekti
Ķekavas novada teritorijas plānojums vērsts uz novada teritorijas izmantošanas ilgtspējīgu
attīstību. Izvērtējot tā īstenošanas ietekmju būtiskumu pirmkārt veicams ietekmju izvērtējums
attiecībā uz jūtīgām un no dabas aizsardzības viedokļa vērtīgām teritorijām.
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Kā nozīmīgākie vides aspekti, kuriem pievēršama īpaša uzmanība, izvērtējami:
• Teritorijas bioloģiskās daudzveidības izmaiņas, t.sk. īpaši aizsargājamo sugu un biotopu
izplatības teritoriju izmaiņas;
• Ainavu daudzveidība un vērtīgas ainavas, ainavu izmaiņas;
• Virszemes ūdeņu kvalitātes izmaiņas;
• Pazemes ūdeņu kvalitātes izmaiņas;
• Meža zemju atmežošana un lauksaimniecības zemju lietošanas veida maiņa un apbūve.
Iespējamo plānošanas dokumentu īstenošanas ietekmju uz vidi izvērtējums
Tiešās ietekmes ir tādas izmaiņas vidē, kas iedarbojas uz vidi tieši un nepastarpināti,
piemēram, piesārņojums, emisijas novadot vidē, mežu izciršana u.c.
Netiešās ietekmes veidojas mijiedarbības starp vidi un tiešām ietekmēm rezultātā, piemēram,
skābo lietu veidošanās rūpnieciskos izmešus ievadot atmosfērā.
Īslaicīgās, vidēji ilgās un ilglaicīgās ietekmes
Īslaicīgās ietekmes rada visa veida būvniecība un pārbūve, transporta infrastruktūras (ceļu,
dzelzceļu) paplašināšana, dažāda veida inženiertehnisko komunikāciju ierīkošana, it sevišķi, ja
darbība tiek veikta cilvēka darbības neizmainītā vidē.
Šādas darbības izraisa relatīvi īslaicīgu traucējumu un pēc to pabeigšanas nerodas būtiski
pēcefekti, ja vien darbības ir veiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Galvenās ietekmes ir
zemsedzes bojājumi, troksnis, putekļu emisijas, atkritumu koncentrēšanās vienuviet. Ietekmi
var mazināt lokalizējot īslaicīgo piesārņojumu. Par īslaicīgu ietekmi uz vidi var uzskatīt arī
apmeklētāju skaita sezonālās svārstības, kas rodas pateicoties tūrismam un rekreācijai. Katrā
noteiktā gadījumā ir jāizvērtē, vai īslaicīgās ietekmes rezultātā netiek iznīcinātas sugas vai
biotopi.
Vidēji ilga un ilglaicīga ietekme ir saistīta ar zemes transformāciju no viena zemes
izmantošanas mērķa citā, ūdensobjektu morfoloģijas izmaiņām (upju taisnošana, dambju
ierīkošana).
Plānošanas dokumentā ietverto uzdevumu īstenošanā konsekventi jāievēro normatīvo aktu
izvirzīto nosacījumu ievērošana, pretējā gadījumā īslaicīgās un vidēji ilgās ietekmes var
pārvērsties ilglaicīgajās ietekmēs. Tieši ilglaicīgās ietekmes var atstāt būtiskāko ietekmi uz
cilvēku veselību, ainavu, saimnieciskās darbības iespējamību teritorijā.
Summārās (kumulatīvās) ietekmes
Summārās ietekmes uz vidi ir ietekmju kopums, kurš rodas realizējot plānošanas dokumentā
paredzētās darbības visā plānošanas perioda laikā.
Ķekavas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumnetos ir izvirzīts mērķis, kurā kā
prioritātes noteiktas ilgtspējīgas attīstības iespējas, saskaņojot saimnieciskās darbības un
dabas mijiedarbību, tādējādi radot iedzīvotājiem optimālus dzīves apstākļus un saudzējot
novada kultūrvēsturisko mantojumu un ainaviskās vērtības. Noteiktā mērķa īstenošanai
definēti apakšmērķi un uzdevumi, kas sadalīti dažādās jomās, kuras novada attīstībā ir
būtiskas: novada teritorijas attīstība (dzīvojamā fonda attīstība paralēli ievērojot dabas
aizsardzības prasības), saimnieciskās darbības attīstība (uzņēmējdarbības veicināšana),
transporta infrastruktūras attīstība.
SIVN laikā tiek detalizētas problēmsituācijas teritorijās, kuras plānošanas dokumentu
īstenošana var ietekmēt.
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Tā kā IAS nav ietverta detalizēta informācija par plānotajiem pasākumiem stratēģisko mērķu
sasniegšanai, nav iespējams veikt detalizētāku izvērtējumu katrā no jomām. Tāpat Attīstības
programma ietver galvenokārt uzstādījumus un uzdevumus, kuru īstenošanai var tikt veiktas
dažādas darbības.
Tādējadi ietekmu uz vidoi izvērtējums ir ar plānošanas dokumentiem atbilstošu detalitāti. Tai
pat laikā Izvērtējums ietver arī rekomendācijas, kas saistītas ar potenciālo ietekmju
mazināšanu vai novēršanu u.c. vides aspektiem.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības redzējuma stratēģiskajā daļā ir ietverti kopīgie
stratēģiskie mērķi un prioritātes. Katram stratēģiskajam mērķim pakļautas viena vai vairākas
prioritātes.
Lai izvērtētu plānošanas dokumenta īstenošanas prognozējamās ietekmes uz vidi tiek vērtēti
kā stratēģiskie mērķi, tā noteiktās priorirtātes un to sasniegšanas potenciālā ietekme uz vidi,
atbilstoši plānošanas dokumenta plānojuma detalitātei.
Stratēģiskais mērķis

Ilgtermiņa prioritāte

SM1 Dabas vide

IP1 Videi draudzīga rīcība
Ražot, pārvietot un pārvietoties
videi draudzīgā veidā. Uzlabot
energoefektivitāti. Saglabāt dabas
vidi. Efektīvi un saudzējoši izmantot
dabas
resursus.
Pilnveidot
atkritumu apsaimniekošanu, neļaut
atkritumiem un piesārņojumam
nonākt dabā. Atbalstīt visas vides
komunikācijas formas.
IP2 SOCIĀLI ATBILDĪGA RĪCĪBA UN
POLITIKA
Izprast un ievērot jauno ģimeņu
lomu novada nākotnē. Uzlabot
pieejamību
darbam
un
pakalpojumiem. Atbalstīt izglītību,
kultūru un sportu. Stiprināt kopienu
un piederības sajūtu novadam un
savai apkaimei. Dot iespēju sociāli
mazaizsargātajiem. Sekmēt cilvēku
drošību. Uzlabot vides pieejamību
cilvēkiem
ar
funkcionāliem
traucējumiem.
IP3 – TAUTSAIMNIECĪBU VEICINOŠA
RĪCĪBA
Attīstīta un dažādota satiksme un
satiksmes ceļi. Izmantots valsts un
starptautisko projektu potenciāls.
Nodrošināta piekļuve kopīgajiem
resursiem. Izmantoti vietējie resursi
vai resursu piesaiste novadam,
ievērojot novada attīstības mērķus
Veicināt nodarbinātību, un iesaistīt
cilvēkus
biznesa
aktivitātēs.
Sadarboties
ar
uzņēmējiem-

SM2 Sociālā vide

SM3 Ekonomiskā vide

Prognozējamās ietekmes uz vidi,
rekomendācijas.
Šis stratēģiskais mērķis un definētā
ilgtermiņa prioritāte un tajā ietvertie
prioritārie uzdevumi pilnībā vērsti uz
dabas un vides aizsardzību, dabas
resursu racionālu apsaimniekošanu.
Tādējādi īstenojot šo startēģisko mērķi
viennozīmīgi tiks panākta ilglaicīga,
pozitīva ietekme uz vidi kā tiešā, tā
netiešā veidā.

Nav prognozējama tieša ietekme uz vidi
Netiešu ietekmi var radīt iedzīvotāju
ieinteresētības par novada attīstību un
vides
aizsardzības
jautājumiem
veicināšana, tai skaitā saistībā ar
izglītību, arī mūžizglītību

Ekonomiskās vides attīstība var radīt kā
pozitīvas, tā negatīvas ietekmes uz vidi.
Rekomendējams rūpīgi apsvērt vides
aspektus pirms uzsākt jaunu objektu
būvniecību. Projektēšanas procesā
ņemt tos vērā.
Izvērtējama nepieciešamība jaunām
darbībām veikt ietekmes uz vidi
novērtējumu.
Pašvaldībai aktīvi jāiesaistās gadījumos,
kad piesārņojošai darbībai tiek izsniegta
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kolēģiem
un
partneriem.
uzņēmējdarbība.
SM4 pārvaldība un komunikācija

sociālajiem
Sociālā

IP4 - LABA PĀRVALDĪBA
Attīstīta komunikācija ar visām
interešu grupām, palīdzot tām
organizēties.
Vienkāršotas
pārvaldības
procedūras
un
izmantojot IT risinājumus. Sekmēt
sabiedrības iesaisti pārvaldības
procesos. Kur tas iespējams,
deleģēt funkcijas nevalstiskajam
sektoram.
Stiprināt
lokālpatriotismu
un
novada
identitāti. Vienlīdzīga attieksme
pret visām interešu grupām.

A vai B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauja, sniedzot pašvaldības
redzējumu par nepieciešamajiem vides
aizsardzības pasākumiem.
Nav prognozējama tieša ietekme uz vidi
Pārvaldības sistēmas uzlabošana un
plašāka IT risinājumu ieviešana var
atstāt netiešu ietekmi uz vidi.
Samazinās
nepieciešamība
iedzīvotājiem doties uz pašvaldību,
iespējams
izmantot
elektronisko
saziņu, kas samazina transporta
plūsmu.
Uzlabojot komunikāciju, ātrāk saņemot
informāciju par iespējamām vides
problēmām novadā, iespējams ātrāk
un efektīvāk reaģēt problēmsituācijās.

Telpiskās attīstības perspektīva: Telpiskās attīstības perspektīva iezīmē Ķekavas novada
teritorijas attīstības vadlīnijas un shematiski attēlo nozīmīgākās telpiskās struktūras, attīstības
prioritātes un stratēģijā definētās vēlamās izmaiņas ilgtermiņā vietējā līmenī, ievērtējot
teritorijas novietojumu un kaimiņos piegulošās teritorijas, lai nodrošinātu efektīvu teritorijas
izmantošanu, kas veicina ekonomisko attīstību, kvalitatīvas dzīves vides veidošanu katram
indivīdam un sabiedrībai kopumā.
IAS definēti katras no noteiktajām Novada telpiskajām struktūrām galvenie attīstības aspekti.
Šajā vides pārskatā ietverts īss izvērtējums par definēto attīstības virzienu īstenošanas
iespējamo ietekmi uz vidi un rekomendācijas par to kādiem vides apsektiem būtu pievēršama
uzmanība šo teritoriju turpmākajā attīstībā.
Telpisko struktūru teritoriju attīstības virzieni un to potenciālās ietekmes uz vidi izvērtējums
Telpiskā struktūra

Attīstības virzieni

Urbānā
telpa

Komunālās saimniecības
pakalpojumu pieejamība un tās
nodrošinājums, it īpaši,
pieslēgšanās pie jau izveidotajiem
ūdenssaimniecības tīkliem.
Satiksmes drošības risinājumi un
Zaļās mobilitātes risinājumi.

un

centra

Prognozējamo ietekmju uz vidi
izvērtējums/rekomendācijas
Kopumā visa veida infrastruktūras
attīstībai esošās apbūves teritorijās
prognozējama ilglaicīga pozitīva
ietekme uz vidi.
Negatīvās ietekmes galvenokārt
īslaicīgas – būvniecības darbu procesā.
Paplašinot pašreiz apbūvētās
teritorijas uzmanība pievēršama
šādiem vides aspektiem:
Bioloģiskā daudzveidība, dabas
vērtības;
Plūdu riski;
Atbilstošas infrastruktūras
pieejamība;
Nepieciešamība izstrādāt
lokālplānojumu/detālplānojumu, veikt
ietekmes uz vidi novērtējumu;
Jaunu rūpniecisko objektu attīstībai
papildus pašvaldībai vēlams
iesaistīties A vai B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas
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Teritorija
jaunveidojamās
dzelzceļa
stacijas
tuvumā

Loģistikas un pasažieru transporta
infrastruktūras nodrošinājums un
saistība ar novada lielākajiem
dzīvojamiem centriem.

Rekreācijas telpa

Rekreācijas
infrastruktūras
objekti: videi un veselībai
draudzīga mobilitāte, aktīvās
atpūtas infrastruktūra, kūrorta un
kultūras objekti

Lauku telpa

Videi un veselībai draudzīga
mobilitāte, aktīvās atpūtas
infrastruktūra, lauku
uzņēmējdarbība

Kultūrvēsturiskā
telpa

Aktīvās atpūtas un vēsturiskās
izziņas infrastruktūra, mazās
uzņēmējdarbības formas, dažādu
jomu vēsturisko arodu darbnīcas
Uzņēmējdarbības vai cita veida
attīstība, kas nav pretrunā ar
teritorijas attīstības vadlīnijām

izstrādē, sniedzot pašvaldības
redzējumu par nepieciešamajām vides
aizsardzības prasībām un esošajām
problēmsituācijām.
Iespējamas negatīvas ietekmes uz
vidi, kas saistītas gan ar jaunu līdz šim
neapbūvētu dabas teritoriju apbūvi,
šīs ietekmes izlglaicīgas un
neatgriezeniskas;
Īslaicīgas negatīvas ietekmes
saistāmas ar būvniecības procesu.
Rekreācijas infrastruktūras attīstība
pārsvarā rada pozitīvu ilglaicīgu
ietekmi uz vid, jo nodrošinot
apmeklētāju plūsmu organizāciju un
pamata
pakalpojumus
(takas,
atkritumu savākšana, tualetes..)
Tajā pat laikā negatīvu ietekmi var
prognozēt tajos gadījumos, kad
rekrečijas aktivitāšu rezultātā veidojas
pārmērīga slodze uz vidi, it sevišķi
jutīgās teritorijās.
Ķekavas novada teritorijā īpaša
uzmanība pievēršama ar sērūdeņradi
bagāto ārstniecisko minerālūdeņu
veidošanās un tranzīta teritoriju
aizsardzības nodrošināšanai (šajās
teritorijās
nav
pieļaujamas
hidroloģiskā,
hidroģeoloģiskā un
hidroķīmiskā režīma izmaiņas
Tāpat veidojot jaunus rekreācijas
objektus ieteicams piesaistīt vides,
dabas un kultūrvēsturikā mantojuma
ekspertus, lai nodrošinātu optimālu
pasākumu plānošanu un īstenošanu.
Ietekmes var būt kā pozitīvas, tā
negatīvas. Lai izvairītos no negatīvām
ietekmēm, rekomendējams: Veicinot
attīstību, izvērtēt katrā konkrētā
gadījumā ietekmes uz
lauksaimniecības un meža zemju
platībām un struktūru, tās pārmērīgi
nefragmentējot un neveicinot to
apbūvi.
Attīstot lauku zemes, būtu jānodala
aktivitāšu un attīstības plānošana
lauksaimniecības un meža zemēs
Pārsvarā neitrāla ietekme uz vidi
Negatīvas ietekmes var būt saistītas ar
būvniecības procesiem, kā arī ar
nekontrolētas apmeklētāju plūsmas
pieaugumu atsevišķos objektos.
Attīstot uzņēmējdarbību, iespējamas
plaša spektra negatīvas ietekmes uz
vidi.
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Rekomendējams pirms
uzņēmējdarbības un rūpniecisko
objektu attīstības, katrā konkrētā
gadījumā pievērst uzmanību šādiem
vides aspektiem:
Bioloģiskā daudzveidība, dabas
vērtības;
Gaisa kvalitāte un tās izmaiņas;
Trokšņa traucējumi;
Plūdu riski;
Atbilstošas infrastruktūras
pieejamība;
Nepieciešamība izstrādāt
lokālplānojumu/detālplānojumu, veikt
ietekmes uz vidi novērtējumu;
Jaunu rūpniecisko objektu attīstībai
papildus pašvaldībai vēlams
iesaistīties A vai B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas
izstrādē, sniedzot pašvaldības
redzējumu par nepieciešamajām vides
aizsardzības prasībām un esošajām
problēmsituācijām.

Tā kā IAS nav ietverta detalizēta informācija par plānotajiem pasākumiem stratēģisko mērķu
sasniegšanai, nav iespējams veikt detalizētāku izvērtējumu katrā no jomām.
Turpmāk, vērtējot Attīstības programmu, kas vērsta uz IAS definēto mērķu sasniegšanu, var
konstatēt, ka paredzētas plaša spektra aktivitātes, tai skaitā tādas, kas būtiski samazina
ietekmes uz vidi.

11.2. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
Ķekavas novada attīstības programma 2021.-2027.gadam ir vidēja termiņa plānošanas
dokuments, kurā noteikts attīstības redzējums līdz 2027. gadam.
Tajā noteikti Vidēja termiņa prioritātes, katrai prioritātei tās īstenošanai nepieciešamie Rīcības
virzieni un uzdevumi rīcības virziena ietvaros, kas īstenojami, lai sasniegtu definētos mērķus.
SIVN ietvaros, atbilstoši plānošanas dokumenta detalitātei tiek analizētas katra izvirzītā
Uzdevuma ietvaros plānoto darbību potenciālās ietekmes uz vidi, kā arī, nepieciešamības
gadījumā, sniegtas rekomendācijas darbības īstenošanas procesam.
1.Prioritāte – Dabas un kultūras mantojuma resursu līdzsvarota un ilgtspējīga
apsaimniekošana
Mērķis: Dabas vide: Dabas un kultūras mantojuma resursu līdzsvarota un ilgtspējīga
apsaimniekošana.
Darbība

Rezultatīvais rādītājs

Prognozējamā ietekme uz vidi,
rekomendācijas
1.1.Rīcības virziens (RV) Dabas vides izmantošanas kopējās programmas izstrāde un ieviešana dabas resursu efektīvai
un ilgtspējīgai izmantošanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
UZDEVUMS (U) 1.1.1. Izstrādāt dabas vides izmantošanas programmas resursu aizsardzībai, efektīvai un ilgtspējīgai
izmantošanai
Ainavu tematiskā plānojuma izstrāde
Izstrādāts ainavu tematiskais
Ilglaicīga pozitīva ietekme uz vidi, tiek
plānojums
apzinātas vērtīgas aibavas un
nodrošināta to saglabāšana
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Pilnveidot pašvaldības saistošos
Pilnveidoti saistošie noteikumi
Ilglaicīga pozitīva ietekme uz vidi,
noteikumus par atbalstu
atbilstoši nacionālajam normatīvo
samazinot grunts un gruntsūdens
mājsaimniecībām un uzņēmumiem
aktu regulējumam
piesārņojuma riskus neatbilstoši
pieslēgumu ierīkošanai centralizētā
apsaimniekojot notekūdeņus
kanalizācijas sistēmā
UZDEVUMS (U) 1.1.2. Nodrošināt dabas resursu saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu izmantošanu
Pašvaldības meža resursu racionāla Sagatavots mežu apsaimniekošanas
Neitrāla ietekme uz vidi
apsaimniekošana
plāns
Lauksaimniecībai neperspektīvo
zemju reģistra izveide pašvaldības
īpašumiem
Lauksaimniecībai neperspektīvo
zemju apmežošana pašvaldības
īpašumiem
Izglītošanas pasākumu veikšana
mežu un kūlas ugunsdrošības
jautājumos

Izveidots reģistrs ar lauksaimniecībai
neperspektīvām zemēm pašvaldības
īpašumiem, kuras būtu lietderīgi
apmežot(ha);
Samazinājušās nekopto, aizaugušo
lauksaimniecības zemju platības(ha)
pašvaldības īpašumiem.

Neitrāla ietekme uz vidi

Ilglaicīga, būtiska pozitīva ietekme uz
vidi, tai skaitā veidojot augstvērtīgus
meža stādījumus, tiek nodrošināta
būtiska CO2 piesaiste
Ilglaicīga, būtiska pozitīva ietekme uz
vidi

Veikti izglītošanas pasākumi, veiktas
pārbaudes un pastiprināti pievērsta
uzmanība normatīvo aktu ievērošanai
attiecībā uz kūlas veidošanos
pavasara mēnešos, veikta regulāras
nekustamo īpašumu sakopšanas,
zāles nopļaušanas kontrole.
UZDEVUMS (U) 1.1.3. Veicināt un popularizēt ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību novadā
Atbalstīt lauksaimniecības nozares
Veikti pasākumi labvēlīgu apstākļu
Negatīvas ietekmes uz vidi iespējamas
attīstību
nodrošināšanai veco teritoriju
gadījumā, ja tiek attīstīta intensīvā
saglabāšanai un jaunu
lauksaimniecība, ar būtisku pesticīdu
lauksaimniecisko teritoriju attīstībai
un citu ķīmisko vielu izmantošanu, kā
arī veidojot jaunas lauksaimniecības
zemes līdz šim neskartās teritorijās,
izvērtējamas tur esošās dabas vērtības,
pievēršot uzmanību īpaši aizsargājamu
sugu vai biotopu esamībai
Lauku attīstības speciālista
Izveidota Lauku attīstības speciālista
Neitrāla ietekme uz vidi
nodrošināšana
darba vieta pašvaldībā
Bioloģiskās lauksaimniecības
Veikti izglītojoši pasākumi Bioloģiskās
Ilglaicīga pozitīva ietekme uz vidi.
popularizēšana novada teritorijā
lauksaimniecības popularizēšana
Attīstot bioloģisko lauksaimniecību
novada teritorijā
samazinās lauksaimniecības radītās
negatīvās ietekmes uz vidi
Invazīvo augu sugu apkarošanas
Veikti informatīvi pasākumi zemju
Iespējama pozitīva ietekme uz vidi, ja
pasākumu veikšana
īpašniekiem par latvāņu apkarošanas
veikto pasākumu rezultātā tiek
iespējām, izstrādāti saistošie
samazinātas invazīvo sugu aizņemtās
noteikumi nekustamā īpašuma
platības
atlaidei īpašnieku motivēšanai
No ĢMO brīvas novada teritorijas
Pāratjaunoti saistošie noteikumi par
Ilglaicīga pozitīva ietekme uz vidi
nodrošināšana
ĢMO audzēšanas aizliegumu novada
teritorijā
UZDEVUMS (U) 1.1.4. Nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo ūdens objektu uzturēšanu, labiekārtošanu un attīstību
Pašvaldības ūdenstilpju
Izstrādāts novada ūdentilpju
Ilglaicīga pozitīva ietekme samazina
labiekārtošanas dokumentācujas
labiekārtošanas plāns
nekontrolētu izmantošanas radītu
izstrāde
antropogēno slodzi uz ūdenstilpi
Pašvaldības ūdenstilpju un objektu
Veikta pašvaldības ūdenstilpju un
Ilglaicīga pozitīva ietekme samazina
uzturēšana un labiekārtošana
objektu uzturēšana un labiekārtošana
nekontrolētu izmantošanas radītu
antropogēno slodzi uz ūdenstilpi
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Ūdenstilpju ūdens monitoringa
veikšana

Reizi gadā veikts ūdens kvalitātes
monitorings novada ūdentilpēs.

Hidrobūvju apsaimniekošanas
pasākumi

Izstrādāti būvprojekti hidrobūvju
uzturēšanai un atjaunošanai

Titurgas upes eitrofikācijas
samazināšana

Samazināta Titurgas upes eitrofikācija

Neitrāla ietekme uz vidi
Pozitīva, ja monitoringa rezultātus
izvērtējot tiek izstrādāti pasākumi
kvalitātes uzlabošanai, tur, kur
kvalitāte slikta, vai pasliktinās.
Pozitīva ietekme uz vidi, samazina
plūdu risku draudus hidrobūvju avāriju
rezultātā.
Ilglaicīga, būtiska pozitīva ietekme uz
upes ekosistēmu

UZDEVUMS (U) 1.1.5. Samazināt plūdu draudu risku, nodrošinot meliorācijas sistēmu atbilstošu ekspluatāciju un
efektīvu plānošanas prasību ievērošanu
Pašvaldības meliorācijas sistēmu
ierīkošana un atjaunošana,
Ilglaicīga pozitīva ietekme uz vidi,
meliorācijas grāvju, drenāžas un Pārbūvētas meliorācijas sistēmas
novērš pārpurvošanās procesu
caurteku atbilstoša uzturēšana
attīstību meliorētajās teritorijās
Zemes īpašnieku un atbildīgo
institūciju informēšana par
meliorācijas sistēmu uzturēšanu

Informēti zemju īpašnieki vai par
meliorācijas sistēmu ekspluatāciju
atbildīgās personas par atbildību un
iespējamām sekām, ja tās neveic
savus pienākumus
UZDEVUMS (U) 1.1.6. Nodrošināt zivju resursu saudzīgu izmantošanu
Zivju resursu apsaimniekošana un
Veikta ūdenstilpju uzraudzība zivju
kontrole novada ūdenstilpēs
resursu izmantošanas kontrolei un
malu zvejniecības apkarošanai

Neitrāla ietekme uz vidi

Ilglaicīga pozitīva ietekme uz vidi,
nodrošinot zivju resursu aizsardzību un
apsaimniekošanu

UZDEVUMS (U) 1.1.7. Veikt pasākumus sabiedrības iesaistei vides apsaimniekošanā un attīstībā
Vides komunikācijas plāna
Izstrādāts plans komunicēšanai ar
izstrāde sabiedrības izglītošanai,
sabiedrību
Neitrāla ietekme uz vidi
informēšanai un iesaistīšanai
vides problēmu risināšanā
Iedzīvotāju iesaiste vides
Informēti iedzīvotāji par Valsts
piesārņojuma samazināšanai
vides dienesta izveidoto rīku
Iespējama pozitīva ietekme uz vidi,
“Vides SOS”, lai ziņotu par
ja tiek veikti pasākumi
piesārņotām vietām;
piesārņošanas apturēšanai un
Iedzīvotāji iesaistīti vides
piesārņojuma sanācijai
sakopšanas pasākumos
Novada vienojošu rotājumu
Izstrādāta koncepcija novada
koncepcijas iztrāde
vienojošu dabas objektu un
Neitrāla ietekme uz vidi
rotājumu izveidošanai

1.2.RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Pieejamības dabas pamatnēm (mežiem, ūdeņiem) nodrošināšana un
labiekārtošana iedzīvotāju un viesu atpūtas vajadzībām.
UZDEVUMS (U) 1.2.1. Uzlabot publisko dabas teritoriju pieejamību novada iedzīvotāju un viesu atpūtas
vajadzībām
Dabas pamatņu teritoriju
Attīstītas un pilnveidotas atpūtas
Ilglaicīga pozitīva ietekme uz vidi,
labiekārtošana
vietas visā novada teritorijā
mazinot antropogēno slodzi,
saskaņā ar Labiekārtošanas plānu
atpūtas vietās
Vietējo kopienu iesaiste publisko
Noslēgti deleģējuma līgumi par
Ilglaicīga pozitīva ietekme uz vidi,
teritoriju uzturēšanā un
taku un atpūtas vietu uzturēšanu
mazinot antropogēno slodzi, takās
labiekārtošanā
un labiekārtošanu
un atpūtas vietās
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Sabiedrisko tualešu tīkla attīstība

Suņu pastaigu laukumu
ierīkošana

Ierīkotas sabiedriskās tualetes pie
atpūtas, sporta un rekreācijas
objektiem novada teritorijā
Ierīkoti suņu pastaigu laukumi

Ilglaicīga pozitīva ietekme uz vidi,
mazinot antropogēno slodzi,
atpūtas vietās
Neitrāla ietekme uz vidi

1.3.RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Atkritumu apsaimniekošanas risinājumi vides tīrības nodrošināšanai.
UZDEVUMS (U) 1.3.1. Attīstīt un uzlabot atkritumu apsaimniekošanu Ķekavas novada teritorijā
Jaunu dalīto atkritumu
Izveidoti un uzturēti dalīto
savākšanas punktu izveide
atkritumu laukumi apdzīvotās
Būtiska ilglaicīga pozitīva ietekme
apdzīvotās vietās un esošo
vietās
uz vidi
laukumu uzturēšana un
Laukumu ierīkošana veicama
labiekārtošana
ievērojot normatīvajos aktos
noteiktās prasības
Būtiska ilglaicīga, pozitīva ietekme
Kompostēšanas laukuma izveide Izveidots kompostēšanas laukums
uz vidi
bioloģiski noārdāmo atkritumu
novada teritorijā
Laukumu ierīkošana veicama
apsaimniekošanai
ievērojot normatīvajos aktos
noteiktās prasības, tai skaitā
optimālas vietas izvēle
UZDEVUMS (U) 1.3.2. Veicināt iedzīvotāju izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un tās
pozitīvo ietekmi uz vidi
Izveidoti informatīvie video vai
Iedzīvotāju videi draudzīgas
vizuālie materiāli par atkritumu
Ilglaicīga pozitīva ietekme uz vidi, ja
apziņas veidošana
šķirošanas iespējām un
uzlabojas iedzīvotāju atkritumu
ieguvumiem, dažādu veidu
apsaimniekošanas paradumi,
atkritumu (lielgabarīta,
nodrošinot to šķirošanu
būvniecības nodošanas iespējām)

1.4.RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Kultūras mantojuma apzināšana un ilgtspējīga apsaimniekošana.
UZDEVUMS (U) 1.4.1. Nodrošināt regulāru un daudzveidīgu amatiermākslas kolektīvu darbību un jaunu
dalībnieku piesaisti
Atbalsts latviešu tautas
Saglabāts amatiermākslas
tradicionālo kultūras vērtību
kolektīvu skaits un dalībnieku
saglabāšanai un veicināšanai
skaits tajos, veidot jaunus
caur tradicionālajiem,
amatiermākslas kolektīvus
Nav prognozējama ietekme uz vidi
mūsdienu pasākumiem un
atkarībā no pieprasījuma
amatiermākslas kolektīviem
Tradicionālo kultūras
pasākumu kvalitātes un
pieejamības uzlabošana un
dažādošana

Uzlabota novada kultūras centru
materiāli tehniskā bāze:
papildināts skaņu un gaismu
Nav prognozējama ietekme uz vidi
aparatūras klāsts, iegādāts
inventārs dažādu aktivitāšu
nodrošināšanai
UZDEVUMS (U) 1.4.2. Uzturēt un attīstīt novada muzeju darbību
Muzeju saglabāšana un krājumu
• Izremontētas un aprīkotas
komplektēšana, saglabāšana un
muzeja telpas;
pieejamības nodrošināšana
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Novada muzeju atpazīstamības
nodrošināšana

• Veikta izpēte, piesaistīts
finansējums muzeja
ekspozīcijas zāles izveidei
• Nodrošināts
materiāltehniskais aprīkojums
jaunu ceļojošo izstāžu
darbības nodrošināšanai
Izveidotas muzeju atpazīstamības
zīmes – logo un norādes, bukleti

Nav prognozējama ietekme uz vidi

Nav prognozējama ietekme uz vidi

UZDEVUMS (U) 1.4.3. Turpināt novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un apkopošanu
Novada kultūras un vēsturiskā
• Bibliotēkās savākti un
mantojuma saglabāšana,
apkopoti novada
attīstība, efektīva izmantošana
kultūrvēstures un
un atpazīstamības veicināšana
novadpētniecības materiāli;
Nav prognozējama ietekme uz vidi
• Nodrošināta kultūrvēstures un
novadpētniecības materiālu
digitalizācija un publicitāte;

2.Prioritāte – Iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša un visā novada
teritorijā pieejama pakalpojumu tīkla veidošana
Mērķis: Iedzīvotāju vajadzībām atbilstošs un visā novada teritorijā pieejams pakalpojumu
tīkls.
Darbība

Rezultatīvais rādītājs

Prognozējamā ietekme uz vidi,
rekomendācijas
2.1.RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Izglītības sistēmas kapacitātes nostiprināšana un palielināšana iespējami labākai
izglītojamo piesaistei pašu novadam.
UZDEVUMS (U) 2.1.1. Sakārtot izglītības sistēmu, nodrošinot izglītības pieejamību un kvalitāti
Novada izglītības infrastruktūras un
pakalpojumu attīstības plānošana

Izstrādāts novada izglītības infrastruktūras
un pakalpojumu attīstības plānns

Izglītības speciālistu profesionālās
kompetencies un konkurētspējas
veicināšana personālās izaugsmes
un karjeras iespējām
Pedagogu un skolēnu iesaistīšana
starptautiskos projektos un
pasākumos
Atbalsta programmu īstenošana
iekļaujošās izglītības nodrošināšanai

Noorganizēti semināri un kvalifikācijas kursi
atbilstoši kompetenču paaugstināšanas
dokumentiem
Iesaistīti pedagogi un skolēni no dažādām
novada izglītības iestādēm starptautiskajos
projektos.
Īstenota Atbalsta programma iekļaujošās
izglītības nodrošināšanai

Nav prognozējama ietekme uz
vidi

Nav prognozējama ietekme uz
vidi
Nav prognozējama ietekme uz
vidi
Nav prognozējama ietekme uz
vidi
Nav prognozējama ietekme uz
vidi

Programmu piedāvājumu
Pārskatīts un dažādots programmu
dažādošana profesionālās ievirzes
piedāvājums veicinot duālās izglītības
izglītības iestādēs
attīstību
UZDEVUMS (U) 2.1.2. Nodrošināt neformālās izglītības iespējas jauniešiem
Neformālās izglītības iespēju
Nodrošinātas neformālās izglītības
nodrošināšana bērniem un
nodarbības, katru mācību gadu jauniešiem
jauniešiem saturīga brīvā laika
IR atbilstoši interesēm un vajadzībām
pavadīšanai
pieejams vismaz 1 neformālās izglītības
nodarbību veids, noorganizēts pašvaldības
Nav prognozējama ietekme uz
vidi
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nometņu konkurss, t.sk. sociālās riska grupas
bērniem
UZDEVUMS (U) 2.1.3. Nodrošināt Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iespējas novada bērniem un jauniešiem
Interešu un profesionālās ievirzes
Nodrošināta Interešu un profesionālās
izglītības iespēju nodrošināšana un
ievirzes izglītības iespējas, organizēti un
pilnveide
atbalstīti dažādi pasākumi karjeras izglītībai
Nav prognozējama ietekme uz
vidi
Jauniešu zinātnes centra izveide
Veikta izpēte par jauniešu zinātnes centra
Nav prognozējama ietekme uz
novadā
izveidi novadā
vidi
UZDEVUMS (U) 2.1.4. Veicināt mūzizglītības attīstību un sabiedrības līdzdalību izglītības procesos novada teritorijā
Mūžizglītības programmu realizācija Pilnveidotas mūžizglītības programmas
prasmju un personīgās
prasmju un iemaņu apguves pasākumu
individualitātes attīstībai
īstenošanai dažādām mērķa grupām
Nav prognozējama ietekme uz
vidi
Sabiedrības līdzdalība un iesaistīšana
Noorganizētas dažādas aktivitātes, lai
izglītības procesā
informētu par jauniešu iespējām iesaistīties
un attīstīties projektos un pasākumos lokālā,
nacionālā, starptautiskā līmenī. Iesaistītas
skolu padomes un skolu pašpārvaldes
Nav prognozējama ietekme uz
sabiedrības informēšanas pasākumos.
vidi
Sadarbība ar citām novada iestādēm un
organizācijām.
UZDEVUMS (U) 2.1.5. Saglabāt un attīstīt novada izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko aprīkojumu
kvalitatīvu izglītības pakalpojumu nodrošināšanai
Prasībām atbilstoša izglītības iestāžu Veikta izglītības iestāžu atjaunošana un
Būvniecības un rekonstrukcijas
atjaunošana un jaunu izglītības
jaunu būvniecība.
procesā, lai novērstu vai
iestāžu būvniecība
samazinātu negatīvas ietekmes
uz vidi rekomendējams jaunu
būvju vietas izvēlē un projekta
izstrādē ņemt vērā vides
aspektus. Būvdarbus veikt
ievērojot labu būvdarbu praksi,
tai skaitā nodrošinot
būvniecības atkritumu
šķirošanu un nodošanu
atbilstošam apsaimniekotājam,
izmantot labā darba kārtībā
esošus tehniskos līdzekļus,
nepieļaut grunts un
gruntsūdeņu piesārņošanu
Izglītības iestāžu materiāli tehniskā
Uzlabota un pilnveidota izglītības iestāžu
nodrošinājuma atjaunošana
materiāltehniskā bāze
izglītojamo individuālo kompetenču,
Nav prognozējama ietekme uz
praktisko iemaņu un radošuma
vidi
attīstībai
2.2.RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Kultūras, sporta un rekreācijas objektu tīkla savstarpēji papildinoša attīstīšana, veidojot
to ērti pieejamu un funkcionāli atbilstošu novada iedzīvotāju un viesu vajadzībām.
UZDEVUMS (U) 2.2.1. Saglabāt un attīstīt Ķekavas novada kultūras un sporta infrastruktūru
Kultūras pakalpojumu
infrastruktūras kvalitātes un
pieejamības saglabāšana un
uzlabošana
Sporta un aktīvās atpūtas
pakalpojumu infrastruktūras

Veikta kultūras pakalpojumu infrastruktūras
kvalitātes un pieejamības saglabāšana un
uzlabošana visā novada teritorijā

Nav prognozējama ietekme uz
vidi

Veikta sporta un aktīvās atpūtas
pakalpojumu infrastruktūras kvalitātes un
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kvalitātes un pieejamības
saglabāšana un uzlabošana
Pasākumi sporta un aktīvās atpūtas
veidu dažādošanai un
popularizēšanai

pieejamības saglabāšana un uzlabošana visā
Nav prognozējama ietekme uz
novada teritorijā.
vidi
Nodrošināta regulāra informācija par sporta
aktivitātēm un pasākumiem pašvaldības
informatīvajos nesējos, sagatavots kopīgu
Nav prognozējama ietekme uz
sporta notikumu gadskārtu kalendārs
vidi
Sporta laukuma izveide pie Ķekavas
Izveidots sporta laukums pie Ķekavas
vidusskolas
vidusskolas
Rekomendējams projekta
izstrādē ņemt vērā vides
Sporta manēžas izbūve pie Ķkavas
Īstenojot šo projektu tiktu nodrošināta
aspektus. Būvdarbus veikt
vidusskolas, Gaismas ielā 7a
iespēja īstenot izglītības, profesionālās
ievērojot labu būvdarbu praksi,
ievirzes izglītības procesu (basketbola,
tai skaitā nodrošinot
tenisa, florbola, telpu futbola laukums, 2
būvniecības atkritumu
skrejceļi X150m, 3 skrejceļi X60m,
šķirošanu un nodošanu
tāllēkšanas bedre, augstlēkšanas sektors,
atbilstošam apsaimniekotājam,
lodes grūšanas sektors, volejbola laukums)
izmantot labā darba kārtībā
ar visām nepieciešamajām palīgtelpām
esošus tehniskos līdzekļus,
Multifunkcionāla sporta laukuma
MF laukuma projekta 4. un 5. kārtas
nepieļaut grunts un
seguma izveide, Gaismas iela 7a,
īstenošana paredz ledus laukuma
gruntsūdeņu piesārņošanu
Ķekavā: 4. un 5.kārtas īstenošanas
tehnoloģiskā risinājuma (saldēšanas
cauruļvadu sistēmas kārtas) izbūvi un
labiekārtošanu. Projektu iespējams īstenot
atsevišķi pa kārtām.
UZDEVUMS (U) 2.2.2. Dažādot bibliotēku krājumus un attīstīt bibliotēku pakalpojumus
Bibliotēku krājumu, aprīkojuma un
Papildināts grāmatu fonds un periodikas
pakalpojumu pilnveidošana lasītāju izdevumi,
piesaistei
Iegādāts kvalitatīvs skeners (A3) un
programmatūra digitalizēto objektu un
Nav prognozējama ietekme uz
tekstu apstrādei;
vidi
paplašināts pakalpojuma klāsts novada
iedzīvotājiem
Bibliotekāru kompetenču
Nodrošinātas apmācības publisko un
pilnveidošana
izglītības iestāžu bibliotēku darbiniekiem
Nav prognozējama ietekme uz
kvalificēti strādāt bibliotēku
vidi
programmatūrās, KAC funkciju veikšanai

UZDEVUMS (U) 2.2.3. Nodrošināt efektīvu kultūras procesu, tūrisma un starptautiskās sadarbības jomas pārvaldi
Kultūras, tūrisma un starptautiskās
Nodrošināta operatīvas informācijas
sadarbības procesu un
apmaiņa kvalitatīvai kopīgu pasākumu
menedžmenta pilnveidošana
realizēšanai, iespējamo problēmu savlaicīgai
identificēšanai un novēršanai; Izveidots
Nav prognozējama ietekme uz
novada kultūras, sporta un tūrismas nozaru
vidi
kopējais sadarbības modelis (plāns)
attīstības procesu veicināšanai un pasākumu
koordinēšanai
Augstas kvalifikācijas speciālistu
nodrošinājums

Noorganizēta metodiskā apmācība
kvalifikācijas paaugstināšanai kultūras,
tūrisma un starptautiskās sadarbības jomas
speciālistiem

Nav prognozējama ietekme uz
vidi

2.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu un to pieejamības pilnveidošana, panākot to
labāku atbilstību iedzīvotāju vecumstruktūrai un mūsdienu prasībām dažādām aprūpes formām.
UZDEVUMS (U) 2.3.1. Saglabāt un attīstīt Ķekavas novada sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu infrastruktūru
un materiāli tehnisko aprīkojumu
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Sociālo un veselības pakalpojumu
infrastruktūras kvalitātes un
pieejamības uzlabošana

Izvērtēta iespēja jauna sociālās aprūpes
centra izbūvei Baldonē;
Kopumā ietekme uz vidi nav
Atjaunotas/renovētas telpas aprūpes centrā
prognozējama, tāda iespējama
Gaismas ielā 19k-8 sociāla aprūpes centra
būvniecības un rekonstrukcijas
paplašināšanai, 4., 5.stāvs;
darbu procesā.
• Paplašināta ambulance Ķekavā;
Būvniecības un rekonstrukcijas
• Izveidots ģimenes centrs Ķekavā
procesā, lai novērstu vai
atbalstam vecākiem (medicīniskie
samazinātu
negatīvas ietekmes
pakalpojumi, fizioterapija, izglītības
uz
vidi
rekomendējams
jaunu
iespējas, kursi jaunajiem vecākiem u.c.:
būvju vietas izvēlē un projekta
• Izveidota mobilās aprūpes vienība
izstrādē ņemt vērā vides
ipersonu aprūpei mājās Baldones
aspektus. Būvdarbus veikt
teritorijā;
ievērojot labu būvdarbu praksi,
• izveidota mobilā brigāde kopā ar
tai skaitā nodrošinot
primārās veselības aprūpes
būvniecības atkritumu
pakalpojumiem Ķekavas teritorijā;
šķirošanu un nodošanu
• Nodrošinātas telpas ārstu prakses
atbilstošam
atvēršanai Daugmalē un Baldonē;
apsaimnuiekotājam,
izmantot
• Izveidots un uzturēts krīzes dzīvoklis (2
labā
darba
kārtībā
esošus
istabu) un krīzes istabas vardarbībā
tehniskos
līdzekļus,
nepieļaut
cietušām personām;
grunts un gruntsūdeņu
• Izveidota sociālā māja Mellupos ar
piesārņošanu
paplašinātu pakalpojumu loku –
bibliotēka, pašvaldības speciālists utt.;
Medicīnas punktu telpu un sociālā dienesta
telpu pielāgošana personām ar kustību
traucējumiem;
Sociālo un veselības pakalpojumu
• Iegādāts un uzstādīts pakalpojuma
materiāli tehniskā nodrošinājuma
„Drošības poga” aprīkojums,
saglabāšana un atjaunošana
• Labiekārtotas telpas Baldones
pakalpojumu kvalitātes un
Dienas centrā senioriem un
pieejamības uzlabošanai
Nav prognozējama ietekme uz
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
vidi
Iegādāts tehniskais aprīkojums sociālo un
veselības pakalpojumu, sociālās palīdzības
sniegšanai.
UZDEVUMS (U) 2.3.2. Pilnveidot sociālā darba un veselības aprūpes organizēšanu Ķekavas novadā
Sociālo pakalpojumu un
Būvniecības un rekonstrukcijas
• Izstrādāti jauni noeikumi Sociālo
veselības aprūpes kvalitātes un
procesā, lai novērstu vai
pakalpojumu un veselības aprūpes
pieejamības uzlabošana un
kvalitātes un pieejamības uzlabošana un samazinātu negatīvas ietekmes
dažādošana Ķekavas novada
uz vidi rekomendējams jaunu
dažādošana Ķekavas novada teritorijā;
teritorijā
būvju vietas izvēlē un projekta
• Uzbūvēts jauns, ģimeniskai videi
izstrādē ņemt vērā vides
pietuvināts sociālās aprūpes centrs
aspektus. Būvdarbus veikt
Ķekavas novadā;
ievērojot labu būvdarbu praksi,
• Atjaunota /renovēta ēka Mežvidu ielā
tai skaitā nodrošinot
17. Baldonē, pašvaldības sociālo
būvniecības atkritumu
funkciju veikšanai
šķirošanu un nodošanu
atbilstošam
apsaimnuiekotājam, izmantot
labā darba kārtībā esošus
tehniskos līdzekļus, nepieļaut
grunts un gruntsūdeņu
piesārņošanu
Jaunu un alternatīvu pakalojumu
Sagatavoti jauni projekti sociālo un
ieviešana
medicīnas pakalpojumu ieviešanai;
Nav prognozējama ietekme uz
vidi
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Kvalificēta darbaspēka
Noorganizēti apmācību kursi speciālistiem
nodrošinājums sociālā un veselības
kvalifikācijas celšanai
Nav prognozējama ietekme uz
aprūpes darba uzlabošanai
vidi
UZDEVUMS (U) 2.3.3. Turpināt attīstīt sadarbību ar citām pašvaldībām, institūcijām un NVO sektoru sociālo un
medicīnas pakalpojumu nodrošināšanā
Institūciju un NVO sektora
Noslēgti sadarbības līgumi (pašvaldība-NVA)
iesaiste sociālo un veselības
par novada atbalsta grupu iedzīvotāju
aprūpes pakalpojumu attīstībai
nodarbinātību;
Izvērtēti un apzināti sabiedriskajām
Nav prognozējama ietekme uz
organizācijām nododamie sociālie
vidi
pakalpojumi un izstrādāts rīcības modelis

2.4.RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Vietējo kopienu aktivizēšana lokālās vides uzturēšanai un piederības novadam
stiprināšanai.
UZDEVUMS (U) 2.4.1. Atbalstīt daudzveidīgu nevalstisko organizāciju darbību pašvaldības teritorijā
Nevalstiskā sektora un iedzīvotāju
iniciatīvas grupu darbības attīstība

Izstrādāts sadarbības modelis pašvaldības
sadarbībai ar NVO, apkaimēm (kopienām)

Iedzīvotāju un novada viesu miera
un drošības līmeņa uzlabošana

• Attīstīti un ieviesti e-risinājumi
sabiedriskajai kārtībai, drošībai;
• Nodrošināta videonovērošanas sistēmas
attīstība novadā – izstrādāta
videonovērošanas koncepcija, rezultātā
palielinājies videonovērošanas kameru
skaits novadā, uzlabojusies drošība un

Nav prognozējama ietekme uz
vidi
Amata vietas izveide darbam ar
Izveidota amata vieta darbam ar
Nav prognozējama ietekme uz
nevalstiskajām organizācijām
nevalstiskajām organizācijām
vidi
UZDEVUMS (U) 2.4.2. Atbalstīt un veicināt darbu ar jaunatni
Jaunatnes darbības aktivizēšana
Izstrādāta un apstiprināta novada jaunatnes
politikas stratēģija;
Nav prognozējama ietekme uz
vidi
Sadarbības partneru piesaiste
• Izmantotas Eiropas programmu jaunatnes politikas īstenošanai
Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes
korpusa un citas sniegtās iespējas;
• Noslēgts sadarbības līgums ar Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūru par
iesaistīšanos Eurodesk tīklā;
Nav prognozējama ietekme uz
• Nodrošināta sadarbība ar citu
vidi
pašvaldību organizācijām un
speciālistiem par citu organizētajām
iespējām, aktivitātēm, projektiem
jauniešu mērķauditorijai
Karjeras izglītības ievirze novada
Piesaistīti karjeras izglītības speciālisti un
jauniešiem
rīkotas aktivitātes jauniešu ievirzei profesijas
izvēles veicināšanai
Nav prognozējama ietekme uz
vidi
Uzturēt un attīstīt Jauniešu centru
Jauniešu centri nodrošināti ar nepieciešamo
Nav prognozējama ietekme uz
darbu, nodrošinot to ar
infrastruktūru
vidi
nepieciešamo infrastruktūru
2.5.RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšana labvēlīgas vides veidošanai visiem
iedzīvotājiem un viesiem.
UZDEVUMS (U) 2.5.1. Radīt drošu vidi novada iedzīvotājiem un viesiem

Nav prognozējama ietekme uz
vidi
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sabiedriskā kārtība novadā, samazinājies
pārkāpumu skaits;
Kvalificēta un motivēta pašvaldības
policijas darbaspēka nodrošinājums

Starpinstitucionālā modeļa
nodrošināšana uzvedības sociālās
korekcijas un sociālās palīdzības
programmu izstrādē bērnu un
jauniešu likumpārkāpumu gadījumos
Iedzīvotāju izglītojošu pasākumu
organizēšana par reģionālās
pašvaldības policijas darbu un
drošas vides radīšanu

• Veiktas regulāras darbinieku apmācības
pašvaldības policijas speciālistiem padziļinātas praktiskās iemaņas
attiecībā uz tuvcīņu un šaušanu,
darbinieku fizisko sagatavotību bērnu
tiesību aizsardzības papildapmācības,
pirmās palīdzības sniegšanas kursi, u.c.
apmācības;
Reizi gadā veikta darba samaksas sistēmas
pārskatīšana;
• Nodrošināts starpinstitucionālais
modelis sociālās korekcijas un sociālās
palīdzības programme izstādē;
Izstrādātas sociālās korekcijas un sociālās
palīdzības programmas bērnu un
jauniešu likumpārkāpumu gadījumos
Organizēti pasākumi un izveidoti
informatīvie materiāli iedzīvotāju
izglītošanai par pašvaldības policiju

Nav prognozējama ietekme uz
vidi

Nav prognozējama ietekme uz
vidi

Nav prognozējama ietekme uz
vidi

3.Prioritāte – Mūsdienīgas, mājsaimniecību un uzņēmējdarbības
vajadzībām atbilstošas infrastruktūras attīstīšana
Mērķis: Mūsdienīga, mājsaimniecību un uzņēmējdarbības vajadzībām atbilstoša
infrastruktūra.
Darbība

Prognozējamā ietekme uz vidi,
rekomendācijas
3.1. RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Novada iekšējās mobilitātes, īpaši videi draudzīgu risinājumu attīstīšana apdzīvoto vietu
un teritoriju efektīvai sasaistei un pakalpojumu sasniedzamības uzlabošanai.
UZDEVUMS (U) 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu
Ielu un autoceļu infrastruktūras
kvalitātes uzlabošana novadā

Pašvaldības ielu un autoceļu
apgaismojuma ierīkošana un
uzlabošana
Veloceliņu attīstība novada
teritorijā

Rezultatīvais rādītājs

Atjaunoti pašvaldības ceļi un ielas
saskaņā ar ceļu atjaunošanas
programmu.
Ierīkots un atjaunots ielu
apgaismojums novada teritorijā

Ūdens transporta attīstība novada
teritorijā

Izstrādāta un uzturēta ietvju un
veloceliņu programma saskaņā ar
pašvaldības izstrādāto plānu
Izveidotas ūdens transporta
piestātnes vietas:
Ģipšu stūrī Katlakalnā (Regulārais
transports starp Rīgu un Ķekavu),
Vedmeros, Ķekavā.

Autostāvvietu ierīkošana un esošo
labiekārtošana novada teritorijā

Atjaunotas
un
labiekārtotas
autostāvvietas (seguma un krāsojuma

Summāri prognozējama ilglaicīga,
pozitīva ietekme uz vidi
Negatīvas ietekmes var būt remonta,
rekonstrukcijas un būvniecības darbu
procesā, tās mazināmas ievērojot labas
būvniecības prakses prasības, tai skaitā
nodrošinot atkritumu šķirošanu un
atbilstošu apsaimniekošanu.
Iespējamas negatīvas ietekmes uz
ūdens vidi. Lai to nepieļautu
rekomendējams izmantot tikai labā
kārtībā esošus ūdens transporta
līdzekļus, nepieļaujot ūdens vides
piesārņošanu
Negatīvas ietekmes var būt remonta,
rekonstrukcijas un būvniecības darbu
procesā, tās mazināmas ievērojot labas
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atjaunošana, aprīkojuma uzstādīšana)
novada teritorijā;

būvniecības prakses prasības, tai skaitā
nodrošinot atkritumu šķirošanu un
atbilstošu apsaimniekošanu.

• Izveidota vienota karte ar ceļu
satiksmes organizācijas elementu
Nav prognozējama negatīva ietekme
atrašanās vietām; Izstrādātas un
uz vidi
uzstādītas vienota stila norādes
zīmes uz kultūras, vēstures, u.c.
objektiem
Izveidota interaktīva pašvaldības ielu
un ceļu karte
Veikta Autoceļa A7 gājēju
šķērsošanas drošuma uzlabošana
Ķekavas, Krogsila, Vimbukroga,
Aleju ciema teritorijā
Iekšpagalmu asfalta seguma
Veikts asfalta seguma remonts
Negatīvas ietekmes var būt remonta,
remonts Ķekavā
iekšpagalmos Ķekavā
rekonstrukcijas un būvniecības darbu
Nolietoto pašvaldības asfaltēto
Veikts nolietoto pašvaldības asfaltēto procesā, tās mazināmas ievērojot labas
ceļu seguma remonts
ceļu
seguma
remonts, būvniecības prakses prasības, tai skaitā
nodrošinot atkritumu šķirošanu un
t.sk.pašvaldības ceļa cietā seguma
atbilstošu apsaimniekošanu.
izveide novada teritorijā
UZDEVUMS (U) 3.1.2. Nodrošināt infrastruktūras efektīvas pārvaldes attīstību
Vienotas aprēķinu, uzskaites un
Izstrādāta jauna uzskaites un
norēķinu sistēmas ieviešana par
norēķinu sistēma par pašvaldības
Nav prognozējama negatīva ietekme
pašvaldības uzņēmumu sniegtajiem
uzņēmumu sniegtajiem
uz vidi
pakalpojumiem
pakalpojumiem
Esošo inženierkomunikāciju
Aktualizēti un digitalizēti
dokumentācijas un tehniskā stāvokļa inženierkomunikāciju plāni
Nav prognozējama negatīva ietekme
izvērtēšana
uz vidi
Pašvaldības uzņēmumu sniegto
Noorganizēti kvalifikācijas celšanas
pakalpojumu kvalitātes
kursi komunālo un sadzīves
Nav prognozējama negatīva ietekme
paaugstināšana, pašvaldības
pakalpojumu uzņēmumu
uz vidi
uzņēmumu pozitīva tēla veidošana
darbiniekiem
Ceļu satiksmes organizācijas un
drošības uzlabošana novada
teritorijā

3.2.RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Ūdenssaimniecības pakalpojumu sakārtošana atbilstoši mūsdienu prasībām un
apdzīvotās vietas raksturam.
UZDEVUMS (U) 3.2.1. Atjaunot un paplašināt ūdensvadu un kanalizācijas tīklu sistēmas novada apdzīvotajās vietās
Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas attīstīšana
pakalpojumu kvalitātes un
pieejamības uzlabošanai

Ūdens un notekūdeņu patēriņa
kontroles nodrošināšana efektīvākai
resursu izlietošanai

Kanalizācijas spiedvada uz Rīgas
sūkņu staciju smakošanas novēršana

Izstrādāti un realizēti
ūdenssaimniecības projekti vidēji
lielās novada apdzīvotās vietās;
Izbūvēts centralizētās kanalizācijas
tīkls Aleju ciema apbūvētajā daļā
maģistrālā kanalizācijas spiedvada
zonā
• Veikta kontrole patērētā ūdens
daudzuma atbilstībai iegūtā ūdens
apjomiem;
• Veikta nelikumīgo pieslēgumu
likvidēšana ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmām;
Novērsta kanalizācijas spiedvada uz
Rīgas sūkņu staciju smakošana

Būtiska, ilglaicīga pozitīva ietekme uz
vidi.
Negatīvas ietekmes var būt remonta,
rekonstrukcijas un būvniecības darbu
procesā, tās mazināmas ievērojot labas
būvniecības prakses prasības

Ilglaicīga pozitīva ietekme uz vidi

Ilglaicīga pozitīva ietekme uz vidi,
novērstas smaku un to izraisošo
piesārņojošo vielu emisijas gaisā
UZDEVUMS (U) 3.2.2. Uzlabot un attīstīt lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apdzīvotajās vietās novadā
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Lietus ūdens kanalizācijas tīklu
sakārtošana novada lielākajās
apdzīvotajās vietās

Izstrādāta lietus ūdens kanalizācijas
sistēmu sakārtošanas programma

Ilglaicīga pozitīva ietekme uz vidi, ja
programma tiek īstenota

3.3.RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Mājokļu un sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošana iedzīvotāju līdzekļu
taupīšanai un SEG emisiju mazināšanai.
UZDEVUMS (U) 3.3.1. Risināt daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes un apsaimniekošanas jautājumus
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
atjaunošanas un
energoefektivitātes procesa
veicināšana

Veikti energoefektivitātes pasākumi
daudzdzīvokļu mājās: Ķekavā,
Būtiska, pozitīva, Ilglaicīga ietekme uz
Valdlaučos, Daugmalē, Rāmavā;
vidi
Paaugstināta 15 daudzdzīvokļu māju
energoefektivitāte un veikti ēku
atjaunošanas darbi Baldonē.
Daudzdzīvokļu māju uzturēšanas un
Izveidotas daudzdīvokļu māju
apsaimniekošanas jautājumu
apsaimniekošanas biedrības un
Nav prognozējama ietekme uz vidi
risināšana
izstrādāts daudzdzīvokļu māju
ārtelpas apsaimniekošanas plāns;
UZDEVUMS (U) 3.3.2. Veikt energoefektivitātes pasākumus sabiedriskajās ēkās
Sabiedrisko ēku atjaunošanas un
• Veikts energoaudits visām
energoefektivitātes uzlabošana
Būtiska, ilglaicīga, pozitīva ietekme uz
pašvaldības ēkām;
vidi
• Veikta pašvaldības un to
iestāžu ēku siltināšana
Apkures pakalpojumu
uzlabošana un attīstība videi
draudzīgas siltumapgādes
nodrošināšanai

Veikta siltumapgādes pakalpojumu
kvalita’tes uzlabošana, atjaunota
Baldones pilsētas siltumapgādes
sistēma

Būtiska, ilglaicīga, pozitīva ietekme uz
vidi

3.4.RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Mājokļu pietiekamības nodrošināšana jauno ģimeņu vajadzību apmierināšanai.
UZDEVUMS (U) 3.4.1. Veicināt jaunas dzīvojamās apbūves attīstību
Jaunas dzīvojamās apbūves
attīstības veicināšana

Izstrādāta koncepcija tehniskās
infrastruktūras radīšanai un izbūvētas
komunikācijas jaunajās apbūves un
degradētajās teritorijās;
veicināta dzīvojamā fonda
būvniecība.

Iespējama negatīva ietekme uz vidi,
paplašinot apbūves platības uz meža,
dabas pamatnes vai lauksaimniecības
zemju rēķina.
Rekomendējams rūpīgi izvēlēties
teritorijas, kurās atļauta būvniecība,
nepieciešamības gadījumā izstrādājot
lokālplānojumu vai detālplānojumu, kā
arī izvērtējot dabas vērtības teritorijās
un esošo vides stāvokli
Nav prognozējama ietekme uz vidi

Bērnu rotaļu laukuma zonas Ķekavā
Iegūta pašvaldības īpašumā bērnu
teritorijas iegūšana pašvaldības
rotaļu laukuma teritorija Ķekavā
īpašumā
3.5.RĪCĪBAS VIRZIENS (RV):Biznesa vajadzībām nepieciešamo telpu piedāvājuma attīstīšana mazā un vidējā biznesa
attīstībai, kopdarbam un attālinātajam darbam.
UZDEVUMS (U) 3.5.1. Atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā
Uzņēmējdarbības attīstošas vides
veidošana

Apzinātas un izstrādātas vadlīnijas
uzņēmējdarbības attīstošas vides
veidošanai.

Novadā ražotās produkcijas un
sniegto pakalpojumu polularizēšana

Izveidots vienots novada mājražotāju,
ražotāju un amatnieku gada paskumu
plāns ar mērķi novadā ražotās
produkcijas un sniegto pakalpojumu
popularizēšanai

Neitrālā ietekme uz vidi
Attīstot uzņēmējdarbību, jaunām
darbībām izvērtējama nepieciešamība
veikt sākotnējo IVN

Nav prognozējama ietekme uz vidi
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3.6.RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Esošo un potenciālo rūpniecisko, loģistikas un citu biznesa teritoriju nodrošināšana ar
pievedceļiem un tiem nepieciešamo tehnisko infrastruktūru teritorijas pievilcības vairošanai biznesam.
UZDEVUMS (U) 3.6.1. Attīstīt ekonomisko aktivitāti veicinošu infrastruktūru Ķekavas novadā
Uzņēmējdarbības zonu
infrastruktūras attīstība un
uzņēmumu sasniedzamības
nodrošināšana

Iespējama negatīva ietekme uz vidi,
paplašinot apbūves platības uz meža,
dabas pamatnes vai lauksaimniecības
zemju rēķina.
Rekomendējams rūpīgi izvēlēties
teritorijas, kurās
atļautauzņēmējdarbības attīstība,
nepieciešamības gadījumā izstrādājot
lokālplānojumu vai detālplānojumu, kā
arī izvērtējot dabas vērtības teritorijās.
Tāpat jaunām paredzētajām
uzņēmējdarbībām izvērtējama
nepieciešamība veikt sākotnējo IVN.
3.7.RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Reģionālās sasniedzamības uzlabošana cilvēku un materiālo vērtību ātrākai, ērtākai un
drošākai kustībai savienojumā ar Rīgu un citām vietām ārpus novada.
UZDEVUMS (U) 3.7.1. Veicināt Ķekavas novada iedzīvotāju mobilitāti
Sabiedriskā transporta maršrutu
attīstība un skolēnu pārvadājumu
nodrošināšana

Atbilstoši būprojektiem, izbūvēta
tehniskā infrastruktūra

Veikta izpēte par sabiedriskā
transporta maršrutu aktuālajiem
virzieniem, lai nodrošinātu skolēnu
pārvadājumus;

Izpētes procesam nav prognozējama
ietekme uz vidi.
Paplašinot skolēnu pārvadājumu
nodrošināšanu iespējama netieša
pozitīva ietekme uz vidi, samazinot
personiskā transporta izmantošanu
skolēnu pārvadāšanai, samazinās
izmeši gaisā.

Autoceļu tīkla statusu sakārtošana

Veiktas Valsts un pašvaldības
darbības Baldones-Tomes ceļa
Nav prognozējama ietekme uz vidi
statusa sakārtošanai;
Autoceļa P91 dokumentācijas
sakārtošana posmā no B9 līdz V4 ;
Autoceļa V9 dokumentācijas
sakārtošana no P91 līdz pilsētas
robežai
Veikt pārrunas ar SIA “Rīgas
Veiktas pārrunas ar SIA “Rīgas
satiksme” par sabiedriskā transporta satiksme” par sabiedriskā transporta
maršrutu pagarināšanu Ķekavas
maršrutu pagarināšanu Ķekavas
Nav prognozējama ietekme uz vidi
novada teritorijā
novada teritorijā un apstiprināti
maršruti
3.8.RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Tūrisma komunikācijas attīstīšana un atbalsts tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, lai
radītu sektorā jaunas darba vietas un palielinātu jomas apgrozījumu
UZDEVUMS (U) 3.8.1. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu tūrisma vietu un objektu infrastruktūru
Pašvaldībai piederošas tūrisma
infrastruktūras atjaunošana un
jaunu radīšana

Izveidots pašvaldībai piederošu
tūrisma objektu reģistrs, veikta
tehnisko projektu izstrāde un tūrisma
objektu atjaunošana un jaunu
radīšana

Attīstīt Baldones pilsētas rekreācijas
un tūrisma pakalpojumus

Apzināti iespējamie rekreācijas un
tūrisma pakalpojumu iespējamie
veidi; veicināti jauni lauku un aktīvās
atpūtas tūrisma uzņēmumi.

Netieša pozitīva ietekme uz vidi,
samazinot un regulējot tūrisma jomas
radīto slodzi uz vidi

Iespējama negatīva ietekme uz vidi,
būtiski palielinot antropogēno slodzi
saistībā ar tūrisma un rekreācijas
pakalpojumu attīstību.
Rekomendējams slodzes monitorings
un pakalpojumu apjoma izvērtējums.,
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īpašu uzmanību pievēršot ar
sērūdeņradi bagātā minerālūdens
veidošanās un tranzīta zonu
hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma
saglabāšanai
Rekreācijas zonas izveide novada
teritorijā

Ķekavas parka projekta turpinājums
līdz Daugavai

Izveidota rekreācijas zona Aleju
ciemā. Pašvaldības meža zonā pie
jaunā veloceliņa;
Veikta Daugavas krasta ainavas
saglabāšana Vimbukroga
neapbūvētajā zonā
Izveidots Ķekavas parka projekta
turpinājums līdz Daugavai, t.sk.
atpūtas vietu izveidošana un grill
parka izveidošana

Netieša pozitīva ietekme uz vidi,
samazinot un regulējot tūrisma jomas
radīto slodzi uz vidi

Netiešas pozitīvas ietekmes uz vidi var
radīt iedzīvotāju plūsmas regulācija un
teritorijas atbilstoša labiekārtošana
Rekomendējams projekta izstrādē
ņemt vērā vides apsektus un
potenciālās parka teritorijas dabas
vērtību izpēti.
Negatīvas ietekmes var būt
būvniecības darbu procesā, tās
mazināmas ievērojot labas būvniecības
prakses prasības
Dambīša aizsprosta uz Ķekavas upes Veikta Dambīša aizsprosta uz Ķekavas
Summāri neitrāla ietekme uz vidi,
atjaunošana –remonts Daugavas –
upes atjaunošana –remonts
negatīvas ietekmes var būt saistītas ar
Misas kanāla ietvaros
Daugavas – Misas kanāla ietvaros
būvdarbu veikšanu.
Būvprojekta un būvdarbu veikšanai
rekomendējams piesaistīt hidrobūvju
inženieri.
Sausās Daugavas laivošanas iespēju Izveidota laivu piestātne Sausās
Summāri neitrāla ietekme uz vidi,
uzlabošana un laivu piestātnes
Daugavas krastā, Ķekavas parka zonā; negatīvas ietekmes var būt saistītas ar
izveide Sausās Daugavas krastā,
Izveidota laivu piestātne Daugavas
būvdarbu veikšanu.
Ķekavas parka zonā.
krastā pie Baltās kāpas
Būvprojekta un būvdarbu veikšanai
rekomendējams piesaistīt hidrobūvju
inženieri.
UZDEVUMS (U) 3.8.2. Sniegt visa veida atbalstu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem nozares attīstībai Ķekavas novadā
Informācijas apkopošana par
Apkopots pārskats par tūrisma
tūrisma nozari novadā
objektiem novadā to apmeklētību,
Netieša pozitīva ietekme uz vidi –
tūristu uzturēšanās ilgumu novadā un
apkopotie dati ļauj izvērtēt slodzi uz
tēriņu apjomu;
vidi un organizēt tūristu plūsmu
Novada tūrisma uzņēmēju
izglītošana un atbalsts

Sadarbībā ar Uzņēmēju padomi un
profesinālajām tūrisma
Iespējama netieša pozitīva ietekme uz
organizācijām/asociācijām
vidi – izglītoti pakalpojumu sniedzēji
noorganizēti informatīvie semināri un
nodrošina arī vides aizsardzības
apmācības par iespējām tūrisma
pasākumus un rūpējas par to, lai tiktu
nozares attīstībā; Atbalsts tūrisma
saglabātas ar tūrism apakalpojumu
uzņēmēju dalībai Latvijas un Baltijas
sniegšanu saistītās dabas vērtības
valstīs notiekošajās tūrisma izstādēs;
Popularizēti novadā pieejamos
tūrisma produktus un pakalpojumus
Specifisku tūrisma virzienu attīstība
Izstrādāti tūrisma materiāli, maršruti,
audiogidi par novada dabas un
Nav prognozējama ietekme uz vidi
tūrisma objektiem.
UZDEVUMS (U) 3.8.3. Uzlabot tūrisma nozares menedžmenta organizāciju un mārketingu
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Novada tūrisma menedžmenta
uzlabošana un pakalpojuma
pieejamības nodrošināšana

Izstrādāta tūrisma nozares attīstības
stratēģija un rīcības plāns, ietveot
sektoriālās attīstības un marketinga
plānu.

Sadarbības attīstība ar citām
institūcijām kopēju vietējo un
starptautisko projektu realizēšanā

Izstrādāts sadarbības attīstības plāns
ar citām institūcijām kopēju vietējo
un starptautisko projektu realizēšanā

Nav prognozējama ietekme uz vidi

Nav prognozējama ietekme uz vidi

4.Prioritāte – Pašvaldības un interešu grupu sadarbība novada
attīstības līdzsvarotības sekmēšanai
Mērķis: Pārvaldība un komunikācija: Pašvaldības un interešu grupu sadarbība
novada attīstības līdzsvarotības sekmēšanai.
Darbība

Rezultatīvais rādītājs

Prognozējamā ietekme uz vidi,
rekomendācijas
4.1. RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Komunikācijas ar sabiedrību aktivizēšana labākai izpratnei par dažādu interešu grupu
vajadzībām un efektīvākai sadarbībai ar šīm grupām.
UZDEVUMS (U) 4.1.1. Uzlabot pašvaldības, iedzīvotāju, NVO un uzņēmēju savstarpējo komunikāciju un sadarbību
Uzņēmējdarbības un NVO attīstību
veicinoša pašvaldības darbība

Izveidota trīspusēja( Pašvaldības,
Uzņēmēju un NVO) konsultatīvā
Nav prognozējama ietekme uz vidi
padome
UZDEVUMS (U) 4.1.2. Nodrošināt sistemātisku un operatīvu informācijas pieejamību iedzīvotājiem
Mūsdienu komunikācijām
Izveidota jauna moderna interneta
atbilstošu pašvaldības sabiedrisko
platforma ar dažādiem iedzīvotāju
Nav prognozējama ietekme uz vidi
attiecību instrumentu
iesaistes rīkiem;
nodrošinājums
4.2. RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Novada telpiskā plānojuma veidošana dažādu grupu interešu sabalansēšanai un
mūsdienīgu plānošanas principu īstenošanai.
UZDEVUMS (U) 4.2.1. Nodrošināt pašvaldības un nozaru attīstības plānošanas procesu nepārtrauktību
Pašvaldības attīstības
plānošanas un nozaru
dokumentu izstrāde

Veikta dažādu pašvaldības attīstības
plānošanas un nozaru dokumentu
izstrāde.

Iespējama netieša pozitīva ietekme uz
vidi, lai to sasniegtu, rekomendējams
Pašvaldības attīstības plānošanas un
nozaru dokumentu izstrādes procesā
izvērtēt, ņemt vērā un integrēt vides
aspektus
4.3. RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Atbalsts vietējās nodarbinātības un sociālās uzņēmējdarbības nostiprināšanai.
UZDEVUMS (U) 4.3.1. Sekmēt vietējo nodarbinātību un veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Ķekavas novadā
Pašvaldības atbalsts nodarbinātības
veicināšanai novadā

Izstrādāti Ķekavas novada saistošie
noteikumi, atbilstoši Sociālās
Nav prognozējama ietekme uz vidi
uzņēmējdarbības likumam
4.4. RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Sabiedrības resursu iesaiste un atbalstīšana dažādu novada problēmu risināšanā, lai
precīzāk mērķētu sociālo palīdzību un vietējo apkaimju uzturēšanas darbu.
UZDEVUMS (U) 4.4.1. Sekmēt pilsonisko izglītību un iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos
Iedzīvotāju iesaistīšana pašvaldības
attīstības jautājumu risināšanā

Izveidotas daudzveidīgas sadarbības
formas pašvaldības un iedzīvotāju
komunikācijā:
• veiktas aptaujas par dažādiem
jautājumiem, formāli vai neformāli

Netieša pozitīva ietekme uz vidi –
komunikācija ar iedzīvotājiem var ļaut
identificēt un novērst vides problēmas,
pilnveidot dabas un vides aizsardzības
pasākumus
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pasākumi, izmantojot forumus,
diskusijas u.c. metodes mājas lapā
un, sociālajos tīklos, budžeta
domnīcas;
4.5. RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Viedās pārvaldības attīstīšana.
UZDEVUMS (U) 4.5.1. Pilnveidot pašvaldības pārvaldes struktūru un nodrošināt efektīvu pašvaldības darbu
Pārvaldes sistēmas
pilnveidošana pašvaldības darba
efektivizēšanai

Nodrošinājums ar augstas
kvalifikācijas speciālistiem

• Veikts funkciju un procesu audits
pašvaldības administrācijā un
iestādēs;
• Veikta pašvaldības administratīvo
ēku un telpu izmantošanas
optimizācija;

Nav prognozējama ietekme uz vidi

Veikta mācību vajadzību analīze un
izstrādāts
plāns
pašvaldības
darbinieku apmācībām;

Iespējama netieša pozitīva ietekme uz
vidi, attiecīgi izglītojot pašvaldības
darbiniekus vides un dabas
aizsardzības jomā
UZDEVUMS (U) 4.5.2. Ieviest e-pārvaldes sistēmu un attīstīt e-pakalpojumus novada iedzīvotājiem
Vienotas pašvaldības
Pilnveidota un uzturēta vienotas
komunikāciju un informācijas
lietvedības sistēma atbilstoša ārējo
Nav prognozējama ietekme uz vidi
sistēmas ieviešana
normatīvo aktu prasībām;
Valsts un pašvaldību vienotā klientu Izveidoti VPVKAC jauni punkti novadā;
apkalpošanas centra (VPVKAC)
Nav prognozējama ietekme uz vidi
darbības attīstība
E-pakalpojumu attīstība
Izstrādāti vai uzlaboti pašvaldības ekavalitatīvu pašvaldības
pakalpojumi;
Nav prognozējama ietekme uz vidi
pakalpojumu nodrošināšanai
iedzīvotājiem
4.6. RĪCĪBAS VIRZIENS (RV): Novada interešu lobēšana valsts un starptautiska mēroga projektos teritorijas telpiskās
vienotības saglabāšanai un biznesa potenciāla izmantošanai.
UZDEVUMS (U) 4.6.1. Attīstīt vispusīgu starptautiskās sadarbības tīklojumu
Starptautisko partneru sadarbības
alianses veidošana

Izveidotas jaunas starptautiskas
tradīcijas, attīstot folkloras festivālus,
izkopjot tautas tradīcijas, iesaistot
Nav prognozējama ietekme uz vidi
tajā iedzīvotājus un demonstrējot
Latviešu folkloru ārvalstu partneriem.
UZDEVUMS (U) 4.6.2. Piesaistīt ārējo finansējumu un investīcijas perspektīviem prioritāro nozaru un novada
atpazīstamības projektiem
Ārējā finansējuma un investīciju
Izvērtējama investoru piedāvāto
• Veikta izpēte par pašvaldības rīcībā
piesaiste uzņēmējdarbības attīstībai
paredzēto darbību ietekme uz vidi
esošiem resursiem investoru
piesaistei;
• Pašvaldība sadarbībā ar LIIA
organizē pasākumus starptautiskās
sadarbības veicināšanai
uzņēmējdarbības attīstības un
projektu realizācijas jomā;
• Izstrādāta zīmolvedības un
mārketinga komunikācijas
stratēģija
UZDEVUMS (U) 4.6.3. Iesaistīties un līdzdarboties valsts un reģiona līmeņa projektos un uzņēmējdarbības attīstības
politikas īstenošanā
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Piedalīšanās valsts un reģiona
nozīmes uzņēmējdarbības attīstības
politikas īstenošanā

Izstrādāta novada uzņēmējdarbības
atbalsta stratēģija

Iespējama netieša pozitīva ietekme uz
vidi, veicinot videi draudzīgu
uzņēmumu, tehnoloģiju un darbību
attīstību

Šajā vides pārskatā netiek detalizēti vērtētas Investīciju plānā paredzēto darbību potenciālās
ietekmes uz vidi. Plānošanas dokumentā ietvertā informācija ir nepietiekama detalizētam
izvērtējumam un katrai konkrētai paredzētajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
izvērtējama nepieciešamība veikt sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu vai saņemt tehniskos
noteikumus, šo administratīvo procesu ietvaros tiks veikta attiecīgo paredzēto darbību
ietekme uz vidi.
Summārās (kumulatīvās) ietekmes
Summārās ietekmes uz vidi ir ietekmju kopums, kas rodas, realizējot plānošanas dokumentā
paredzētās darbības visā plānošanas periodā.
Ķekavas novada abi plānošanas dokumenti ir savstarpēji cieši saistīti, IAS nosaka Novada
attīstības virzienus, stratēģiskos mērķus un ilgtermiņa prioritātes, Pamatojoties uz tiem tiek
izstrādāta Attīstības programma, kurā definēti vidēja termiņa mērķi, rīcības virzieni, uzdevumi
un darbības stratēģisko mērķu sasniegšanai.
Plānošanas dokumenti kalpos par pamatu turpmākai politisku un saimnieciska rakstura
lēmumu pieņemšanai, detalizētai nozaru un politikas plānošanai Novadā. Īstenojot plānošanas
dokumentus, kā galvenais mērķis ir novada ilgtspējīga attīstība, kas nozīmē, ka viens no
būtiskiem aspektiem, kas visās rīcībās un darbībās tiks ņemts vērā, ir vides aspekts.
Šajā plānošanas stadijā, izvērtējot plānošanas dokumentos ietvertos mērķus, prioritātes,
rīcības un uzdevumus, netika konstatētas iespējamas negatīvas kumulatīvās ietekmes, kas
varētu tikt prognozētas Plānošanas dokumentu īstenošanas rezultātā.
Veicot plaņošanas dokumentu īstenošanas monitoringu vienlaicīgi vērtējami arī ar to
īstenošanu saistītie vides aspekti, nepieciešamības gadījumā (ja tiek konstatētas negatīvas
vides vai dabas kvalitātes izmaiņu tendences, izvērtējamas un veicamas nepieciešamās
korekcijas plānošanas dokumentos (galvenokārt Rīcības plānā un Investīciju plānā).
Jebkurā gadījumā, īstenojot atsevišķus projektus, jāievēro vides aizsardzības normatīvo aktu
prasības, tai skaitā likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un tam pakārtotie normatīvie
akti, kas nodrošina ietekmju novērtējumu pirms paredzētās darbības uzsākšanas un nodrošina
lēmuma pieņēmējam nepieciešamo informāciju, tādējādi novēršot vai maksimāli samazinot
kā katra konkrēta projekta ietekmes, tā summārās ietekmes.

Risinājumi negatīvo ietekmju novēršanai vai samazināšanai
Plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzība ļaus identificēt rīcību un īstenoto pasākumu
efektivitāti, to rezultātu atbilstību plānotajam un ieguldījumu stratēģisko mērķu sasniegšanā.
Risinājumus katras konkrētās darbības negatīvo ietekmju uz vidi novēršanai un mazināšanai
jāizvērtē un jānosaka, veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, tai skaitā sākotnējo ietekmes uz
vidi izvērtējumu (atbilstoši likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajam)
konkrētām no plānošanas dokumenta izrietošām darbībām (projektiem). Veicot paredzēto
darbību ietekmes uz vidi izvērtējumu, jāizvērtē arī darbības ietekme uz īpaši jūtīgajām dabas

28

VIDES PĀRSKATS
Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030
Ķekavas novada Attīstības programma 2021. – 2027.g.

teritorijām – parkiem, zaļajām zonām, ūdensobjektiem, izvērtējama to atbilstība Aizsargjoslu
likumā noteiktajiem aprobežojumiem un prasībām.
Lai izvairītos no iespējamām negatīvām ietekmēm, plānošanas dokumentu īstenošanas
procesā jāpievērš uzmanība vismaz šādiem aspektiem:
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

uzsākot projektu īstenošanu, individuāli jāizvērtē to potenciālā ietekme uz vidi un, kur
nepieciešams, jāpiemēro ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra;
industriālo objektu un sabiedriski nozīmīgu, plaši apmeklētu objektu projektēšanā
uzmanība pievēršama notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanas, ūdensapgādes un
siltumapgādes risinājumiem, maksimāli nodrošinot pieslēgumu centralizētiem tīkliem
vai rūpīgi izvēloties videi draudzīgus individuālos risinājumus;
visa veida būvniecības, remonta, rekonstrukcijas un renovācijas procesos ievērojama
laba būvniecības prakse, darbības atbilstība vides aizsardzības normatīvo aktu
prasībām, būvnormatīviem, kā arī standartiem u.c. normatīvajiem aktiem,
nodrošināma būvgružu un citu atkritumu savākšana un videi draudzīga
apsaimniekošana, iespēju robežās nodrošinot to šķirošanu;
veicot ielu labiekārtošanu un rekonstrukciju, iespēju robežās nodrošināma lietus
ūdeņu kanalizācija un izstrādājami risinājumi lietus ūdeņu kanalizācijas izplūdes
aprīkot ar minimālu attīrīšanu vismaz no naftas produktiem;
jānodrošina plānoto rekreācijas, kultūras un sporta infrastruktūras objektu tuvumā
esošo transporta plūsmu izvērtējums un optimizācija, jāizvērtē un jānovērš būtiskās
ietekmes uz vidi;
jāveic plānotās infrastruktūras attīstības ietekmes izvērtējums, jāizvēlas tādi
infrastruktūras attīstības risinājumi, kas iespējami mazāk samazina dabas pamatnes
platības vai vērtību;
Izvēloties tūrisma infrastruktūras objektu, tai skaitā ūdensmalas, pludmales un pieeju
tām labiekārtojuma vietas ieteicams veikt apmeklētāju plūsmas monitoringu,
novēršot pārmērīgu apmeklētāju koncentrāciju un slodzi uz vidi vienā vietā;
tūrisma attīstība rada tiešu būtisku ietekmes uz vidi, ja nebūs tūrisma attīstībai
piemērotas infrastruktūras, atbilstoša labiekārtojuma teritorijās, kuras tūristi apmeklē
(Dabas teritorijas un objekti, ainaviski vērtīgās teritorijas, kultūrvēsturiskie objekti).
Veidojot un labiekārtojot tūrisma objektus rekomendējams aptuveni prognozēt
maksimālo apmeklētāju skaitu, nodrošinot atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu un higiēnas pakalpojumus (tualetes);
jāsekmē videi draudzīgu transporta veidu attīstība, efektīva sabiedriskā transporta
attīstība, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz gaisa kvalitāti. Veidojot jaunus veloceliņus,
izvērtējama to potenciālā ietekme uz vidi, tai skaitā bioloģisko daudzveidību un ainavu.
Izvērtējama nepieciešamība veloceliņu papildināt ar labiekārtojuma elementiem
(atkritumu urnām, soliem, tualetēm u.c.);
vides politikas realizācijas pasākumi: sabiedrības izglītošana un informēšana, aktīvas
vides aizsardzības pasākumu kampaņas, sabiedrības vides izglītības un apziņas
veicināšana;
jāsamazina vides piesārņošanas iespējas, kur vien iespējams, izvēloties inovatīvus
risinājumus un videi draudzīgas tehnoloģijas.
Īpaša uzmanība pievēršama Baldones balneoloģisko resursu (ar sērūdeņradi bagāto
minerālūdēnu un ārstniecisko dūņu) aizsardzībai, aizsargājot sērūdeņraža veidošanās
teritoriju dabisko vidi, nepieļaujot hidroloģiskā vai hidroģeoloģiskā režīma izmaiņas
šajās teritorijās. Izmantojot dziednieciskās dūņas, izstrādājams to reģenerācijas
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pasākumu kopums, kas ļauj dūņas izmantot atkārtoti, tādējādi nenoplicinot šo unikālo
balneoloģisko resursu.
Jāatzīmē, ka vairāki no plānošanas dokumentu stratēģiskajā daļā un paredzētajiem mērķiem
un uzdevumiem tieši sasaucas ar vides un dabas aizsardzības un racionālas apsaimniekošanas
pasākumiem, kas veicami negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanai, piemēram, transporta
infrastruktūras uzlabošana, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pilnveidošana, atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošana un plānotā ēku renovācija, kā arī citi pasākumi, kas
vērsti uz novada vides kvalitātes uzlabošanu.
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