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IEVADS
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums noteic, ka sākot ar 2021.gada 1.jūliju
Ķekavas novada administratīvajā teritorijā iekļaujas līdzšinējie Ķekavas un Baldones novads.
Ķekavas novada attīstības programma 2021.–2027.gadam (turpmāk Attīstības programma
2021-2027) ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar Attīstības plānošanas
sistēmas likumu, Teritorijas attīstības plānošanas likumu, 2014. gada 30. oktobra Ministru kabineta
noteikumi Nr.628 un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotajiem
Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī 2021.gada
redakcijā. Attīstības programma 2021-2027 pēc iespējas ir saglabājusi pēctecību ar apvienoto novadu
attīstības programmām.
Attīstības programmai 2021-2027 ir piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūra (Vides pārvaldības valsts biroja 11.08.2021. lēmums Nr. 4-02/78).
Attīstības programmas 2021-2027 loma ir:





apzināt un novērtēt Ķekavas novada pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi,
infrastruktūra, cilvēkresursi), piedāvājot skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai
izmantošanai;
mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas, kas ir pamats pašvaldības budžeta plānošanai;
sekmēt visa veida investīciju piesaisti, kas ir pamats valsts atbalsta plānošanai, ārvalstu un
vietējo privāto investīciju piesaistei;
sekmēt Ķekavas novada teritorijas atpazīstamību.

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;
dokumenta īstenošanas uzraudzības kārtība – uzraudzības un ziņojuma sagatavošanas
kārtība, mērķu sasniegšanas rezultatīvie rādītāji.


Stratēģiskā daļa

Rīcību plāns

Investīciju plāns

Īstenošanas
uzraudzības un
novērtēšanas
kārtība

1.att. Attīstības programmas galvenās sastāvdaļas
Ķekavas novada attīstības programma 2021.-2027.gadam ir vidēja termiņa plānošanas
dokuments, kurā noteikts attīstības redzējums līdz 2027. gadam.
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Dokuments sagatavots, izvērtējot starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa
plānošanas dokumentus.

Starptautiskais līmenis

Ķekvas novada Attīstības
programma 2021-2027

ES teritoriālā kohēzija
ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam
pārrobežu sadarbības programmas
Lisabonas stratēģija
Eiropas Klimata stratēģija

Nacionālie politikas un attīstības
plānošanas dokumenti
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz
2030.gadam
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–
2027.gadam

Reģionālais līmenis
Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla attīstībai
Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2030
2.att. Plānošanas dokumentu tiesiskais konteksts

Izstrādes procesā tika organizēti dažādi sabiedrības iesaistīšanas pasākumi. Pasākumu dalībnieku
ieteikumi ir ņemti vērā, izstrādājot vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību plānu.

Aptauja
Iedzīvotāju, NVO, Uzņēmēju

Tematiskās darba
grupas

Iedzīvotāju
Domnīcas

(aprīlis, maijs)

(2 apļi, marts, maijs)

(augusts)

3.att. Iedzīvotāju iesaiste plānošanā
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1.ĶEKAVAS NOVADA RAKSTUROJUMS
Ķekavas novads atrodas Vidzemē, Viduslatvijas zemienē, Latvijas centrālajā daļā. Novada
ziemeļu austrumu robeža ~40 km garumā ir Daugavas upes un Sausās Daugavas piekraste. Teritoriju
šķērso valsts autoceļi A7 (Rīga - Bauska - Lietuvas robeža) un A5 (Rīgas apvedceļš – Salaspils - Babīte),
tie ir arī „VIA Baltica” posms, kā arī autotransporta kustības plūsmas galvenā „artērija” (autoceļš E67)
starp Eiropas Savienības valstīm (rietumu un ziemeļu dalībvalstīm).
Ķekavas novads ietilpst Rīgas plānošanas reģionā un robežojas ar 5 pašvaldībām: Rīgas pilsētu,
Salaspils, Ogres, Bauskas un Olaines novadiem.

4.att. Ķekavas novads Latvijā(2021)

Ģeogrāfiskais
novietojums
un robežas

Administratīvā
struktūra un
platības

Iedzīvotāji

Latvijas centrālajā daļā, Vidzemē, Viduslatvijas zemienē, uz dienvidiem
no Rīgas pilsētas, Daugavas kreisā krasta un Sausās Daugavas piekraste
~40 km. Ietilpst Rīgas plānošanas reģionā un Rīgas metropoles areālā.
Novads robežojas Rīgas pilsētu, Salaspils, Ogres, Bauskas un Olaines
novadiem
Novada kopplatība - 443.91 km² t.sk,
2 pilsētas: Baldone - 9,51 km², Baloži -7,12 km²;
23 ciemi, tostarp administratīvais centrs - Ķekava (pilsētas statuss no
2022.gada 1.jūlija),
3 pagasti: Baldones pag. - 9,51 km², Daugmales pag. - 65,73 km²un
Ķekavas pag. - 192,15 km²,
pilsētas un ciemi aizņem 21,25 % no kopējās novada teritorijas
30077 (pēc CSP datiem 2021.g. sākumā, IRDO8O)
31392 (pēc PMLP datiem uz 2021.01.01.)
Ķekavas novadā ir četras pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādes
- Baložu vidusskola, Ķekavas vidusskola, Baldones vidusskola, Daugmales
pamatskola, viena privātā pamatskola Ķekavā “Gaismas tilts 97”, divas
sākumskolas – Pļavniekkalna un Baldones sākumskola, sešas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes, trīs privātās pirmsskolas izglītības
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iestādes, kā arī pakalpojumus sniedz aukļu dienests un piecas
profesionālās ievirzes izglītības iestādes – mākslas, mūzikas un sporta
skolas.
Kultūras infrastruktūru: Ķekavas kultūras nams, Doles Tautas nams,
Katlakalna Tautas nams, Baložu pilsētas kultūras nams, Daugmales
pagasta kultūras centrs un Baldones kultūras centrs, kuros darbojas
daudzi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, radošās darbnīcas, pulciņi
u.c.; novadā ir 5 bibliotēkas; 2 muzeji; 9 valsts nozīmes arheoloģiskie
pieminekļi, 3 valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi un 3 valsts nozīmes
vēstures pieminekļi.
Pašvaldības sporta infrastruktūru apsaimnieko Ķekavas novada
pašvaldības sporta aģentūra. Iedzīvotājiem ir pieejami: iekštelpu
nodarbību sporta bāzes; brīvas/ierobežotas pieejas āra laukumi; trases
Baložu meža masīvā, Baldones stāstu takas un pastaigu maršruti; atpūtas
laukumi (pludmales volejbola laukums, ielu vingrošanas rīki, ielu
basketbola laukumi). Iedzīvotājiem ir iespējas nodarboties ar sportiskām
aktivitātēm gan individuāli, gan komandās, ir pieejams plašs bezmaksas
sportisko aktivitāšu piedāvājums. Riekstukalnā pieejamas ziemas sporta
veidu aktivitātes.
Primāro veselības aprūpi novadā nodrošina 15 ģimenes ārstu prakses,
t.sk. 6 atrodas Ķekavas ambulancē, kas realizē veselības aprūpi novadā,
piedāvājot speciālistu pieejamību tuvāk dzīvesvietai, tiek sniegti
zobārstniecības, zobu higiēnas, masāžas, fizioterapijas, fizikālās
medicīnas un citi pakalpojumi, t.sk., pieejami E.Gulbja laboratorijas
pakalpojumi. Pašvaldība novadā nodrošina sociālās aprūpes
pakalpojumus. Valdlaučos darbojas Veselības centrs 4 filiāle “Valdlauči”.
Teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi A7 (Rīga-Bauska-Lietuvas
robeža) un A5 (Rīgas apvedceļa posms Salaspils-Babīte), vienlaikus tie ir
Transeiropas trarnsporta tīkla (TEN-T) maģistrāles (arī VIA Baltica), kas ir
autotransporta kustības plūsmas galvenā artērija (autoceļš E67)
satiksmei starp Eiropas Savienības (rietumu un ziemeļu dalībvalstīm).
Novadā notiek aktīva uzņēmējdarbība. Ir pārstāvētas dažādas
uzņēmējdarbības nozares – pārtikas ražošana, lauksaimniecība, loģistika
un saistītie pakalpojumi (noliktavu pakalpojumi), metālapstrāde, ar
būvniecību saistītie pakalpojumi, kravu pārvadājumi, IT uzņēmumi,
finanšu iestāde, mazumtirdzniecība un citas nemazāk nozīmīgas nozares,
kurus pārstāv 2479 tirgus sektora uzņēmumi.
61% novada iedzīvotāju ir darbspējas vecumā. Saskaņā ar ar NVA
2021.gada augusta datiem novadā bija reģistrēti 4,4% bezdarbnieki.
Nodarbinātība
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Dabas resursi

Visvairāk sastopamie derīgie izrakteņi Ķekavas novadā ir smilts un smiltsgrants, atradnes izvietotas galvenokārt pie Daugmales pagasta, pie
Olaines novada robežas ir atsevišķas māla atradnes, pie Plakanciema un
Lapeniekiem kūdras atradnes. Galvenā dabas vērtība ir plašie mežu
masīvi, aizņem aptuveni pusi no novada teritorijas, kas noder kā dzīvotne
dažādiem savvaļas augiem un dzīvniekiem un pilda Rīgas zaļo plaušu
funkcijas, kur daļai no mežiem ir noteikts aizsargjoslas statuss “Mežu
aizsargjosla ap pilsētām”. Baldones teritorijas daļā ir bagātīgi dūņu un
sēravotu dabas resursi.
Ķekavas novadam ir ~40 km gara Daugavas kreisā krasta un Sausās
Daugavas piekraste. Lielākās novadam cauri plūsošās upes ir Ķekavas
upe, Misas upe. Novada teritorijā atrodas Tīturgas ezers, Lejas ezers,
Liliju ezers, Kausezers, Zāļezers, Pakuļezers un citas ūdenskrātuves.
Saskaņā ar 2020.gada rādītājiem līdzšinējam (pirms ATR) Ķekavas
novadam teritorijas attīstības indekss – 1,435, līdzšinējam Baldones
novadam - 0,539

Teritorijas
attīstības
indekss
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2. ĶEKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021-2027
STRATĒĢISKĀ DAĻA
2.1. Ķ EKAVAS NOVADA ILGTERMIŅA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI
Novada ilgtspējīgas attīstības ilgtermiņa uzstādījumi ir avots tālākai attīstības plānošanas
detalizācijai līdz pat konkrētiem rīcību un investīciju plāniem. Starpposms ceļā uz tiem ir vidēja
termiņa attīstības programma, kurā tiek noteiktas vertikālās prioritātes vidējā termiņā īstenojamiem
rīcības virzieniem un uzdevumiem, kas ietilpst šo rīcības virzienu sastāvā. Ar to tiek principā īstenota
VARAM Metodisko norādījumu “Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un
vietējā līmenī” ieteiktā shēma attīstības plānošanai pašvaldībā (5.attēlā).
Konkrētajā plānošanas modelī ir izmantots ilgtspējīgas attīstības četru dimensiju princips,
atbilstoši ANO 2007.gadā ieteiktajai shēmai, sadalot ilgtermiņa uzstādījumus pa vides, sociālās,
ekonomiskās un pārvaldības dimensijas elementiem (5.att. papildinājums ar gaišsārtu krāsu). Tas ļauj
plānošanā konsekventi un uzskatāmi sekot ilgtspējīgas attīstības principiem un padziļināt plāna
īstenotāju izpratni par tiem. Tas arī ļauj ērtāk izsekot plānošanas uzstādījumu vertikālei. Vienīgi
jāievēro, ka ilgtermiņa prioritātēm, kas gan ir noteiktas atsevišķi katrai dimensijai, ir horizontāls
raksturs un tās attiecas arī uz pārējām dimensijām, t.i., piemēram, vides dimensijā sakņotie
akceptētie uzvedības modeļi ir aktuāli arī sociālajā, ekonomiskajā un pārvaldības dimensijās.
VĪZIJA

ILGTERMIŅA UZSTĀDĪJUMI

VIDES DIMENSIJA

SOCIĀLĀ DIMENSIJA

EKONOMISKĀ DIMENSIJA

PĀRVALDĪBAS DIMENSIJA

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 1

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 2

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 3

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 4

HORIZONTĀLĀS PRIORITĀTES (AKCEPTĒTIE UZVEDĪBAS MODEĻI)
ILGTERMIŅA PRIORITĀTE 1

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE 2

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE 3

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE 4

VIDĒJA TERMIŅA UZSTĀDĪJUMI
VIDĒJA TERMIŅA
PRIORITĀTE

VERTIKĀLĀS PRIORITĀTES ILGTSPĒJĪBAS DIMENSIJU IETVAROS
VIDĒJA TERMIŅA
VIDĒJA TERMIŅA
PRIORITĀTE
PRIORITĀTE

VIDĒJA TERMIŅA
PRIORITĀTE

RĪCĪBAS VIRZIENI

RĪCĪBAS VIRZIENI

RĪCĪBAS VIRZIENI

RĪCĪBAS VIRZIENI

UZDEVUMI

UZDEVUMI

UZDEVUMI

UZDEVUMI

5.att. Ķekavas novadā izmantotais stratēģiskās plānošanas modelis
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SM4. PĀRVALDĪBA UN KOMUNIKĀCIJA

SM1 - DABAS VIDE

Pašvaldības un interešu grupu sadarbība novada attīstības
līdzsvarotības sekmēšanai.

Dabas un kultūras mantojuma resursu līdzsvarota un
ilgtspējīga apsaimniekošana.

IAP - LABA PĀRVALDĪBA

IAP – VIDEI DRAUDZĪGA RĪCĪBA

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.

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.

Vīzija

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.
SM3. EKONOMIKAS VIDE
Mūsdienīga, mājsaimniecību un uzņēmējdarbības vajadzībām
atbilstoša infrastruktūra.
IAP - 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-kolēģiem un
sociālajiem partneriem. Attīstīta sociālā uzņēmējdarbība.

SM2. SOCIĀLĀ VIDE
Iedzīvotāju vajadzībām atbilstošs un visā novada teritorijā
pieejams pakalpojumu tīkls.
IAP-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.

6.att. Ķekavas novada ilgtermiņa vīzija, stratēģiskie mērķi un prioritātes
2.2. Ķ EKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS VIDĒJA TERMIŅA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI 2027. GADAM
Atbilstoši izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem ir noteiktas novada vidējā termiņa prioritātes
(VTP), tām atbilstošie rīcības virzieni (RV) un tajos ietilpstošie uzdevumi (U), kas apkopoti 2.tabulā.
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, kas parādīts 3.tabulā.

Vidēja
termiņa
prioritāte

Rīcības
virzieni

Uzdevumi

7.att.Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi
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1.TABULA
Ķekavas novada Attīstības programmas 2021-2027 vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi
Vidēja termiņa prioritāte
VTP1
Dabas un kultūras
mantojuma resursu
līdzsvarota un ilgtspējīga
apsaimniekošana.

VTP2
Iedzīvotāju vajadzībām
Darba (1.) redakcija

Rīcības virzieni

Uzdevumi

RV1-1. Dabas vides izmantošanas kopējās
programmas izstrāde un ieviešana dabas resursu
efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai un bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai.

1.1.1. Izstrādāt dabas vides izmantošanas programmas resursu aizsardzībai,
efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai.
1.1.2. Nodrošināt dabas resursu saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu
izmantošanu.
1.1.3. Veicināt un popularizēt ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību novadā.
1.1.4. Nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo ūdens objektu uzturēšanu,
labiekārtošanu un attīstību.
1.1.5. Samazināt plūdu draudu risku, nodrošinot meliorācijas sistēmu
atbilstošu ekspluatāciju un efektīvu plānošanas prasību ievērošanu.
1.1.6. Nodrošināt zivju resursu saudzīgu izmantošanu.
1.1.7. Veikt pasākumus sabiedrības iesaistei vides apsaimniekošanā un
attīstībā.

RV1-2. Pieejamības dabas pamatnēm (mežiem,
ūdeņiem) nodrošināšana un labiekārtošana
iedzīvotāju un viesu atpūtas vajadzībām.

1.2.1. Uzlabot publisko dabas teritoriju pieejamību novada iedzīvotāju un viesu
atpūtas vajadzībām.

RV1-3. Atkritumu apsaimniekošanas risinājumi vides
tīrības nodrošināšanai.

1.3.1. Attīstīt un uzlabot atkritumu apsaimniekošanu Ķekavas novada teritorijā.
1.3.2. Veicināt iedzīvotāju apziņas līmeni atkritumu šķirošanas nepieciešamībai
un tās pozitīvo ietekmi uz vidi.

RV1-4. Kultūras mantojuma apzināšana un
ilgtspējīga apsaimniekošana.

1.4.1. Nodrošināt regulāru un daudzveidīgu amatiermākslas kolektīvu darbību
un jaunu dalībnieku piesaisti.
1.4.2. Uzturēt un attīstīt novada muzeju darbību.
1.4.3. Turpināt novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un
apkopošanu.

RV2-1. Izglītības sistēmas kapacitātes nostiprināšana 2.1.1. Sakārtot izglītības sistēmu, nodrošinot izglītības pieejamību un kvalitāti.
un palielināšana iespējami labākai izglītojamo
2.1.2. Nodrošināt neformālās izglītības iespējas jauniešiem.
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atbilstoša un visā novada
piesaistei pašu novadam.
teritorijā pieejama
pakalpojumu tīkla veidošana.

VTP3
Mūsdienīgas,
mājsaimniecību un
uzņēmējdarbības
vajadzībām atbilstoša
infrastruktūras attīstīšana.

Darba (1.) redakcija

2.1.3. Nodrošināt Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iespējas novada
bērniem un jauniešiem.
2.1.4. Veicināt mūzizglītības attīstību un sabiedrības līdzdalību izglītības
procesos novada teritorijā.
2.1.5. Saglabāt un attīstīt novada izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli
tehnisko aprīkojumu kvalitatīvu izglītības pakalpojumu nodrošināšanai.

RV2-2. Kultūras, sporta un rekreācijas objektu tīkla
savstarpēji papildinoša attīstīšana, veidojot to ērti
pieejamu, un funkcionāli atbilstošu novada
iedzīvotāju un viesu vajadzībām.

2.2.1. Saglabāt un attīstīt Ķekavas novada kultūras un sporta infrastruktūru.
2.2.2. Dažādot bibliotēku krājumus un attīstīt bibliotēku pakalpojumus.
2.2.3. Nodrošināt efektīvas kultūras procesu, tūrisma un starptautiskās
sadarbības jomas pārvaldi.

RV2-3. Sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu un
to pieejamības pilnveidošana, panākot to labāku
atbilstību iedzīvotāju vecumstruktūrai un mūsdienu
prasībām dažādām aprūpes formām.

2.3.1. Saglabāt un attīstīt Ķekavas novada sociālo un veselības aprūpes
pakalpojumu infrastruktūru un materiāli tehnisko aprīkojumu.
2.3.2. Pilnveidot sociālā darba un veselības aprūpes organizēšanu Ķekavas
novadā.
2.3.3. Turpināt attīstīt sadarbību ar citām pašvaldībām, institūcijām un NVO
sektoru sociālo un medicīnas pakalpojumu nodrošināšanā.

RV2-4. Vietējo kopienu aktivizēšana lokālās vides
uzturēšanai un piederības novadam stiprināšanai.

2.4.1. Atbalstīt daudzveidīgu nevalstisko organizāciju darbību pašvaldības
teritorijā.
2.4.2. Atbalstīt un veicināt jaunatnes iniciatīvas.

RV2-5. Drošības un sabiedriskās kārtības
nodrošināšana labvēlīgas vides veidošanai visiem
iedzīvotājiem un viesiem.

2.5.1. Radīt drošu vidi novada iedzīvotājiem un viesiem.

RV3-1. Novada iekšējās mobilitātes, īpaši videi
draudzīgu risinājumu attīstīšana apdzīvoto vietu un
teritoriju efektīvai sasaistei un pakalpojumu
sasniedzamības uzlabošanai.

3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un
kvalitātes uzlabošanu.
3.1.2. Nodrošināt infrastruktūras efektīvas pārvaldes attīstību.

RV3-2. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sakārtošana 3.2.1. Atjaunot un paplašināt ūdensvadu un kanalizācijas tīklu sistēmas novada
atbilstoši mūsdienu prasībām un apdzīvotās vietas
apdzīvotajās vietās.
raksturam.
3.2.2. Uzlabot un attīstīt lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apdzīvotajās vietās
novadā.
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RV3-3. Mājokļu un sabiedrisko ēku
energoefektivitātes uzlabošana iedzīvotāju līdzekļu
taupīšanai un SEG emisiju mazināšanai.

3.3.1. Risināt daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes un apsaimniekošanas
jautājumus.
3.3.2. Veikt energoefektivitātes pasākumus sabiedriskajās ēkās.

RV3-4. Mājokļu pietiekamības nodrošināšana jauno
ģimeņu vajadzību apmierināšanai.

3.4.1. Veicināt jaunas dzīvojamās apbūves attīstību.

RV3-5. Biznesa vajadzībām nepieciešamo telpu
piedāvājuma attīstīšana mazā un vidējā biznesa
attīstībai, kopdarbam un attālinātajam darbam.

3.5.1. Atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā

RV3-6. Esošo un potenciālo rūpniecisko, loģistikas un 3.6.1. Attīstīt ekonomisko aktivitāti veicinošu infrastruktūru Ķekavas novadā.
citu biznesa teritoriju nodrošināšana ar pievedceļiem
un tiem nepieciešamo tehnisko infrastruktūru
teritorijas pievilcības vairošanai biznesam.

VTP4
Pašvaldības un interešu
grupu sadarbība novada
attīstības līdzsvarotības
sekmēšanai.

Darba (1.) redakcija

RV3-7. Reģionālās sasniedzamības uzlabošana
cilvēku un materiālo vērtību ātrākai, ērtākai un
drošākai kustībai savienojumā ar Rīgu un citām
vietām ārpus novada.

3.7.1. Veicināt Ķekavas novada iedzīvotāju mobilitāti.

RV3-8. Tūrisma komunikācijas attīstīšana un atbalsts
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, lai radītu sektorā
jaunas darba vietas un palielinātu jomas
apgrozījumu.

3.8.1. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu tūrisma vietu un objektu
infrastruktūru.
3.8.2. Sniegt visa veida atbalstu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem nozares
attīstībai Ķekavas novadā.
3.8.3. Uzlabot tūrisma nozares menedžmenta organizāciju un mārketingu.

RV4-1. Komunikācijas ar sabiedrību aktivizēšana
4.1.1. Uzlabot pašvaldības, iedzīvotāju, NVO un uzņēmēju savstarpējo
labākai izpratnei par dažādu interešu grupu
komunikāciju un sadarbību.
vajadzībām un efektīvākai sadarbībai ar šīm grupām. 4.1.2. Nodrošināt sistemātisku un operatīvu informācijas pieejamību
iedzīvotājiem.
RV4-2. Novada telpiskā plānojuma veidošana dažādu 4.2.1. Nodrošināt pašvaldības un nozaru attīstības plānošanas procesu
grupu interešu sabalansēšanai un mūsdienīgu
nepārtrauktību.
plānošanas principu īstenošanai.
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Darba (1.) redakcija

RV4-3. Atbalsts vietējās nodarbinātības un sociālās
uzņēmējdarbības nostiprināšanai.

4.3.1. Sekmēt vietējo nodarbinātību un veicināt sociālās uzņēmējdarbības
attīstību Ķekavas novadā.

RV4-4. Sabiedrības resursu iesaiste un atbalstīšana
dažādu novada problēmu risināšanā, lai precīzāk
mērķētu sociālo palīdzību un vietējo apkaimju
uzturēšanas darbu.

4.4.1. Sekmēt pilsonisko izglītību un iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos
procesos.

RV4-5. Viedās pārvaldības attīstīšana.

4.5.1.Pilnveidot pašvaldības pārvaldes struktūru un nodrošināt. efektīvu
pašvaldības darbu.
4.5.2. Ieviest e-pārvaldes sistēmu un attīstīt e-pakalpojumus novada
iedzīvotājiem.

RV4-6. Novada interešu lobēšana valsts un
starptautiska mēroga projektos teritorijas telpiskās
vienotības saglabāšanai un biznesa potenciāla
izmantošanai.

4.6.1. Attīstīt vispusīgu starptautiskās sadarbības tīklojumu.
4.6.2. Piesaistīt ārējo finansējumu un investīcijas perspektīviem prioritāro
nozaru un novada atpazīstamības projektiem.
4.6.3. Iesaistīties un līdzdarboties valsts un reģiona līmeņa projektos un
uzņēmējdarbības attīstības politikas īstenošanā.
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3. ĶEKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021-2027
SASKAŅOTĪBA AR CITIEM PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM
Ķekavas novada vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi atbilst nacionālo un reģionālo līmeņa
stratēģiskajiem uzstādījumiem, iekļaujoties gan NAP, gan RPR uzstādījumos.

Ilgtermiņā

Vidējā
termiņā

• Latvija 2030
• RPR IAS 2030
• Ķekavas novada IAS 2030

•
•
•
•

NAP 2027
RPR AP 2021-2027
Rīcības plānu Rīgas metropoles areāla attīstībai
Ķekavas novada AP 2021-2027

Stratēģija “Latvija-2030”
Stratēģija “Latvija-2030” [i] ir, izstrādāta pēc kapitālu metodes un tāpēc strukturāli, atšķiras
no Ķekavas novada IAS. Taču katra kapitāla attīstības nostādnēs ir iespējams atrast konkrētus
Ķekavas novada IAS 2021-2030 paredzētos ilgtspējīgas attīstības elementus un otrādi – katram
rīcības virzienam iespējams atrast vietu Stratēģijas “Latvija-2030” struktūrā (skatīt 2.tabulu).
2.TABULA
Ķekavas novada IAS-2030 stratēģisko uzstādījumu atbilstība stratēģijai Latvija2030
Kapitāls
Mērķi
Aktivitāte
Atbilstošie Ķekavas
novada rīcības virzieni
Kultūras telpas
attīstība

Ilgtermiņa
ieguldījumi
cilvēkkapitālā

Darba (1.) redakcija

Kultūras telpas
saglabāšana,
mijiedarbība un
bagātināšana

Piederības izjūtas Latvijas kultūras RV1-4
telpai stiprināšana
Radošas sabiedrības veidošana

RV2-1, RV2-2

Cilvēkkapitāla
bāzes vērtība un
produktivitāte

Nodarbinātības programmas
darba-spēka līdzdalības
palielināšanai

RV2-4, RV3-5, RV4-4

Cilvēkkapitāla attīstība un
produktivitātes kāpinājums

RV2-4, RV3-4
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Kapitāls

Mērķi

Aktivitāte

Atbilstošie Ķekavas
novada rīcības virzieni

Veselības un sociālo pakalpojumu
kvalitāte un pieejamība

RV2-3, RV3-1

Depopulācijas risku mazināšana

SM2, RV3-4

Novecošanās un mājsaimniecību
struktūras izmaiņu ietveršana
sabiedrisko un soc. pakalpojumu
politikā

RV2-3, RV3-4

Iespēju vienlīdzība Kvalitatīvas izglītības un bērnu
un vidusslāņa
aprūpes pieejamība
veidošanās
Resursu pieejamība

Paradigmas
maiņa izglītībā

RV2-1
RV3-1

Darba tirgus pieejamība un
diskriminācijas mazināšana

RV3-1, RV3-5, RV3-6,
RV3-7

Īslaicīgās nabadzības amortizācija
un nabadzības riska grupas

RV2-3, RV4-3

Kvalitatīva un
Izglītības pieejamība un pārmaiņas RV2-1
pieejama izglītība izglītības procesa organizācijā
mūža garumā
Skola kā sociālā tīklojuma centrs
RV2-1, RV3-1
Kontekstuāla izglītība un skolotāja
profesijas maiņa

Valsts kompetence

E-skola un informācijas tehnoloģiju RV2-1
izmantošana
Izglītošanās mūža garumā – no
pirmsskolas līdz pieaugušo
tālākizglītībai
Inovatīva un eko Masveida
efektīva
jaunrade un
ekonomika
inovācija

RV3-1, RV2-3

Lietotāju virzīta inovācija
Atvērtu inovāciju prakse
Inovatīva uzņēmējdarbība

Privātā sektora
kompetence un valsts
instrumenti

Plaša jaunrades kultūra
Atjaunojama un
droša enerģija

Daba kā
Dabas vērtību un
nākotnes kapitāls pakalpojumu

Darba (1.) redakcija

Enerģētiskā drošība un neatkarība RV3-3, RV3-6
Atjaunojamo energoresursu
izmantošana un inovācija

RV3-3

Energoefektivitātes pasākumi

RV3-3

Energoefektivitāte un videi
draudzīga transporta politika

RV3-1

Dabas kapitāla pārvaldība

RV1-1, RV1-3, RV1-2

Tirgus instrumentu izveide

Valsts kompetence
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Kapitāls

Mērķi

Aktivitāte

Atbilstošie Ķekavas
novada rīcības virzieni

ilgtspējīga
Dabas aktīvu kapitalizēšana
RV1-2
apsaimniekošana
Ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana RV1-3, RV2-2, RV4-2
Telpiskās
attīstības
perspektīva

Sasniedzamības
uzlabošana

Transporta infrastruktūras
plānošana un sabiedriskais
transports

RV3-1, RV3-7

Transporta infrastruktūras attīstība RV3-1, RV3-6
Apdzīvojums

Komunikāciju tīkla attīstība

RV3-2

Attīstības centru izaugsme

RV4-2

Pilsētu un lauku mijiedarbība

RV4-1, RV4-2

Attīstības centru funkcionālais tīkls RV4-2
Nacionālo interešu Lauku attīstības telpa
telpas
Baltijas jūras piekraste

Inovatīva
pārvaldība un
sabiedrības
līdzdalība

Sociālā kapitāla
vērtības
pieaugums

RV2-4, RV3-1
Nav aktuāli

Rīgas metropoles areāls

RV3-6, RV3-7, RV4-6

Austrumu pierobeža

Nav aktuāli

Izcili dabas, ainavu un
kultūrvēsturisko teritoriju areāli

RV1-1, RV1-2, RV1-4

Sabiedrības līdzdalība politikas
veidošanā

RV4-1, RV4-4, RV4-5

Pilsoniskā izglītība un sociālā
integrācija

RV1-1, RV2-4, RV4-1,
RV4-4

E-pārvaldība un sabiedriskā
inovācija

RV4-5

Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam
Pārresoru koordinācijas centra izstrādātais Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027.
gadam [ii] (turpmāk arī NAP-2027) apstiprināts 2020.gada 2.jūlijā ar Saeimas lēmumu Nr. 418/Lm13.
NAP-2027 vīzija satur četrus pamata punktus:
 Vienlīdzīgas tiesības aptver visu Latvijas iedzīvotāju pamattiesību īstenošanu caur valsts
sniegtajiem pakalpojumiem;
 Dzīves kvalitāte raksturo vispārējo labklājības un ikviena Latvijas iedzīvotāja iespēju
pieaugumu;
 Zināšanu sabiedrība ir kopīgs virziens pārmaiņām izglītībā un zinātnē, pilsoniskajā apziņā,
mediju telpā un tautsaimniecībā;
 Atbildīga Latvija ir atbilde klimata un demogrāfisko tendenču apdraudējumam šodien un
tālākā nākotnē;

Darba (1.) redakcija
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Vīzijai ir arī plašāks skaidrojums. Dokumentā ir noteiktas vairākas prioritātes vīzijas
īstenošanai un katrai šai prioritātei pakārtots attiecīgs stratēģiskais mērķis ar plašāku formulējumu
(līdzīgi kā tas ir Ķekavas novada IAS 2021-2030). Jāatzīst, ka arī šajā dokumentā prioritātes aptver
gandrīz visus valsts funkcionēšanas aspektus. Prioritātes un rīcības virzieni to ietvaros, kā arī Ķekavas
novada IAS 2021-2030 rīcības virzienu atbilstība tiem ir apskatīti 1.tabulā. Jāpiebilst, ka mērķis ir
fiksēts arī katram rīcības virzienam.
3.TABULA
Ķekavas novada IAS-2030 rīcības virzienu atbilstība
NAP-2027 nostādnēm
Stratēģiskā prioritāte

Rīcības virziens

1. Stipras ģimenes, veseli Uz cilvēku centrēta veselības aprūpe
un aktīvi cilvēki
Psiholoģiskā un emocionālā labklājība

Atbilstošie Ķekavas novada
IAS 2030 rīcības virzieni
RV2-3
RV2-5

Stipras ģimenes paaudzēs

RV3-4

Sociālā iekļaušana

RV2-4, RV4-1, RV4-3

2. Zināšanas un prasmes Zinātne sabiedrības attīstībai,
personības un valsts
tautsaimniecības izaugsmei un drošībai
izaugsmei
Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība

Nav aktuāli

3. Uzņēmumu
konkurētspēja un
materiālā labklājība

Produktivitāte, inovācija un eksports

RV3-5, RV3-6, RV4-6

Darbs un ienākumi

RV3-1, RV3-5, RV3-6,
RV4-3

Kapitāls un uzņēmējdarbības vide

RV3-5, RV3-6, RV4-3,
RV4-6

4. Kvalitatīva dzīves vide Daba un vide – “Zaļais kurss”
un teritoriju attīstība

RV2-1, RV3-1

RV1-1, RV1-2, RV1-3, RV3-1,
RV3-2, RV3-3, RV4-2

Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi

RV3-5, RV4-5

Līdzsvarota reģionālā attīstība

RV2-4, RV3-1, RV4-4

Mājoklis

RV3-3, RV3-4

5. Kultūra un sports
aktīvai un pilnvērtīgai
dzīvei

Cilvēku līdzdalība kultūras un sporta
aktivitātēs

RV1-4, RV2-2, RV2-4,
RV3-1

6. Vienota, droša un
atvērta sabiedrība

Saliedētība

RV2-4, RV4-4

Tiesiskums un pārvaldība

RV4-1, RV4-4

Drošība

RV2-5

Kultūras un sporta devums ilgtspējīgai
sabiedrībai

Katram rīcības virzienam ir iespējams atrast vietu NAP-2027 rīcības virzienos, un otrādi –
NAP-2027 rīcības virzieni ietver visus Ķekavas novadā paredzētos rīcības virzienus.
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Ķekavas novada Attīstības programma 2021.-2027. gadam. Stratēģiskā daļa

Rīgas plānošanas reģiona plānošanas dokumenti
Patlaban spēkā esošā Rīgas reģiona attīstības stratēģija [iii] un programma [iv] definē vienotu
stratēģisko ietvaru, kas sastāv no trim stratēģiskajiem mērķiem:
1. Sociāli iekļaujoša kopdzīve labklājīgās kopienās;
2. Zināšanās balstīta “zaļa”, inovatīva un elastīga ekonomika;
3. Ekoloģiski tolerants dzīvesveids un vietas;
prioritātēm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vitāla dabiskā kustība un migrācija;
Kopienas un to pašpietiekamība;
Elastīga un izcila izglītība;
Globāli konkurētspējīgas nozares;
Kvalitatīva satiksme un loģistika;
Pašvaldības – attīstības virzītājas;
Ilgtspējīga dzīvesvide;
Vieda attīstība.

Ķekavas novada IAS 2021-2030 stratēģiskajos formulējumos ir vairums no šeit minētajiem
atslēgvārdiem. Novada ietvaros vēlamais virziens būtu globāla konkurētspēja un viedo tehnoloģiju
attīstība, taču pašvaldības rīcībā nav instrumentu uzņēmējdarbības attīstībai tieši šādā virzienā.
Viedo attīstību gan var sekmēt attiecīgu izglītības programmu ieviešana (tas arī tiek plānots), taču
globālā konkurētspēja jau ir vairāk atkarīga no valsts kopējās uzņēmējdarbības politikas un paša
uzņēmuma vadības un attīstības potenciāla.
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