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1. VĪZIJA 2030
Ķekavas novads 2030. gadā – ikdienas dzīvei, ģimenei, attīstībai, izaugsmei, darbam,
atpūtai pieejama, konkurētspējīga, harmoniska cilvēkiem un videi draudzīga telpa ar
aktīvām kopienām, integrētu sabiedrību, demokrātisku, atvērtu pašpārvaldi, koptām
kultūras un vēstures vērtībām.

Ķekavas novads – zaļa mājvieta dinamiskā pašvaldībā
Sabiedrība
 Ķekavas novadu veido tā iedzīvotāji, kas sajūt un apzinās savu piederību
novadam, kurā apvienotas mājas, darba un atpūtas iespējas.
 Novada centrs un pagastu centri ir nodrošināti ar daudzveidīgām izglītības,
kultūras, sporta un sabiedriskās dzīves iespējām, kā arī kvalitatīviem veselības
aprūpes un sociālās aprūpes pakalpojumiem.
 Iedzīvotāji ir motivēti un aktīvi piedalās procesos, kas saistīti ar savas dzīves
vides attīstību un kultūras dzīves dažādošanu. Novadu par savu dzīves vietu
izvēlas radoši un uzņēmīgi cilvēki no citām teritorijām, kā arī pēc studijām
jaunieši novadu izvēlas par savu darbavietu, ar iespēju perspektīvā veidot
ģimeni.
 Novads ir sociālo pakalpojumu atbalsta teritorija Pierīgā.
 Novadā ir pieaugošs un noturīgs iedzīvotāju skaits un uzlabojusies iedzīvotāju
vecuma struktūra.
Ekonomika
• 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
Latvijas vidējam līmenim atbilstošus ienākumus.
Vide
• Ķekavas novada teritoriju raksturo labi sasniedzamības rādītāji, ceļu tīkls
atbilst novada iedzīvotāju mobilitātes vajadzībām un nodrošina ērtu attīstības
centru sasniedzamību gan novada iekšienē, gan pieguļošajās teritorijās.
• Novada pilsētā un pilsētciemos ir nodrošināts atbilstošs inženiertehniskais
labiekārtojums un 70% ielu klātas ar cieto segumu. Visas lielākās apdzīvotās
vietas un 90% viensētu grupas atrodas efektīva moderno sakaru pārklājuma
zonā.
• Novada enerģētisko nodrošinājumu pakāpeniski palielina atjaunojamo
energoresursu avoti, kā arī sistemātiski tiek samazināts CO2 izmešu daudzums
apkures un transporta sektorā.
• Ainaviski harmoniska un cilvēkiem pievilcīga vide, kur saplūst Pierīgai
raksturīgās iezīmes un lauku ainavu telpas. Iespēju robežās saglabātas
cilvēkam pieejamas un vērtību izjūtu audzinošas aizsargājamās dabas
teritorijas.
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2. STRATĒĢISKIE MĒRĶI
Vīzija un attīstības stratēģiskie mērķi nosaka novada attīstības galveno koncepciju.
Lai sekmētu vīzijas īstenošanos, novadam ir noteikti šādi stratēģiskie attīstības mērķi:
1. Attīstīts novada cilvēkresursu potenciāls (SM 1).
Vērsta uz veselīgu dzīvesveidu un ģimeniskām vērtībām orientēta demokrātiska,
izglītota un integrēta sabiedrība. Mērķis saistīts ar iedzīvotāju dzīves un labklājības
līmeni. Ekonomiskā attīstība veicinās jaunu darbavietu rašanos, ļaus paaugstināt
novada iedzīvotāju dzīves līmeni, attīstīt sociālos pakalpojumus, piesaistīt teritorijai
jaunus un uzņēmīgus cilvēkus.
2. Ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbību veicinoša vide (SM 2).
Balstīta uz zināšanām, inovācijām, ģeogrāfiski stratēģiskā novietojuma
potenciāliem labvēlīga vide ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstībai. Mērķis saistīts
ar novada kā administratīvi pastāvīgas, ekonomiski spēcīgas un konkurētspējīgas
teritorijas attīstību. Pastāv visi priekšnosacījumi, lai veicinātu daudzveidīgu
uzņēmējdarbību, attīstītu videi draudzīgu, uz zināšanām un jaunajām tehnoloģijām
balstītu ražošanu un dažādus pakalpojumus, infrastruktūru.
3. Kvalitatīva dzīvesvide novada iedzīvotājiem un viesiem (SM 3).
Kvalitatīva, vērsta uz dabas un kultūrvēsturisko resursu saudzīgu izmantojumu,
dzīves vide novada iedzīvotājiem un viesiem. Mērķis saistīts ar dabas un
kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību un racionālu apsaimniekošanu, apdzīvoto vietu
teritoriju sakopšanu un apzaļumošanu, tūrisma attīstību.
Lai veiksmīgāk definētu attīstības virzienus, no telpiskās struktūras viedokļa ļoti
atšķirīgo Ķekavas novada teritoriju Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija
līdz 2030. gadam piedāvā to iedalīt četrās plānošanas telpās, nosakot katrai savu
attīstības plānošanas pieeju (skatīt attēlu zemāk). Tas palīdzētu saglabāt arī
individuālās iezīmes un vērtības, kas piemīt katrai no teritorijas daļām.

Četras plānošanas telpas Ķekavas novadā

Dalījums noteikts, ievērtējot gan apdzīvoto vietu dažādību un izkārtojumu novada
teritorijā, gan apdzīvojuma blīvumu, gan esošos un plānotos satiksmes infrastruktūras
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objektus (ceļus), sabiedriskā transporta un citu pakalpojumu pieejamību. Būtiski, ka
pēc satiksmes infrastruktūras objektu īstenošanas, novada kopējā telpa arī fiziski
sadalīsies četrās daļās, tādējādi, jau laikus jāplāno vieta, funkciju hierarhija un
pakalpojumu nodrošināšana starp tām.
Esošās situācijas raksturojums un četru plānošanas telpu pieeja ļauj Ķekavas novada
apdzīvotās vietas sagrupēt (klasificēt) atbilstoši plānošanas telpām. Skaidri noteikta
apdzīvoto vietu (novada ciemu) struktūra, to klasifikācija uzlabotu nepieciešamo
pakalpojumu un infrastruktūras grozu plānošanu ilgtermiņā, finansējuma piesaisti.
Četru telpu pieeja ir attiecināma arī uz Ķekavas novada attīstības programmas 2014.–
2020. gadam Rīcības plānu un tajā iekļautajiem pasākumiem. Ķekavas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam iesaka šādu apdzīvoto vietu
klasifikāciju.
Ķekavas novada pilsētu un ciemu tipinu hierarhija apdzīvojuma telpā

Ķekavas novada pilsētu un ciemu tipi, to sadalījums pa četrām plānošanas
(apdzīvojuma) telpām
Urbānā telpa

Centra telpa

Kultūrvēsturiskā
telpa

Lauku telpa

Pilsēta

Pilsēta

Lielciems

Lielciems
Mazciemi

Lielciemi

Viensētu grupas

Apkaimciemi

(dzīvotnes)
Mazciems

Viensētas
(individuālās
apdzīvotās
vietas)

Viensētas
(individuālās
apdzīvotās
vietas)

Dārzciemi

Viensētu grupas
(dzīvotnes)
Viensētas
(individuālās
apdzīvotās
vietas)
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Ķekavas novada attīstības programma 2014.–2020. gadam
NOZARE (darba grupas)

ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES
(IPM)

VIDE, LAUKSAIMNIECĪBA UN
MEŽSAIMNIECĪBA

IAP 1
Dabai draudzīga un ilgtspējīga vides
apsaimniekošana

EKONOMIKA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA

IAP 2
Uz ģeogrāfiski stratēģiskā novietojuma potenciāliem
balstīta vide uzņēmējdarbības attīstībai

IZGLĪTĪBA, JAUNATNE UN SPORTS

IAP 3
Izglītota un mūžizglītībai motivēta sabiedrība

KULTŪRA, TŪRISMS, STARPTAUTISKĀ
SADARBĪBA

IAP 4
Daudzveidīga un pieejama kultūrvide

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (VTP)
VTP 1. Attīstīta atkritumu apsaimniekošana
VTP 2. Efektīva vides aizsardzība
VTP 3. Ilgtspējīga resursu izmantošana
VTP 4. Aktīva un izglītota sabiedrība vides
jautājumos
VTP 1. Uzņēmējdarbību atbalstoša pašvaldība
VTP 2. Ekonomisko aktivitāti veicinoša
infrastruktūra
VTP 3. Prioritāro nozaru (ražošanas, loģistikas,
lauksaimniecības, pakalpojumu un rekreācijas)
attīstība
VTP 1. Kvalitatīva, sistēmiski un ekonomiski
sakārtota novada izglītības sistēma
VTP 2. Prasībām atbilstoša izglītības un sporta
infrastruktūra
VTP 3. Izglītības un sporta pakalpojumu pieejamība
un attīstība
VTP 4. Sabiedrības līdzdalība un iesaistīšana
izglītības procesā
VTP 1. Efektīva kultūras procesa, tūrisma un
starptautiskās sadarbības jomas pārvalde
VTP 2. Attīstīta kultūras un tūrisma institūciju
infrastruktūra
VTP 3. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
un mūsdienīgas kultūrvides attīstība
VTP 4. Daudzveidīga un attīstīta tūrisma nozare
VTP 5. Attīstīts vispusīgs starptautiskās sadarbības
tīklojums
VTP 6. Sabiedrības līdzdalība kultūrvides, tūrisma
un starptautiskās sadarbības attīstībā
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VESELĪBA UN SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

IAP 5
Vesela un sociāli nodrošināta sabiedrība

INFRASTRUKTŪRA,
NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN
APDZĪVOTO VIETU ATTĪSTĪBA

IAP 6
Ilgtspējīga apdzīvojuma struktūra ar attīstītu un
vidi saudzējošu infrastruktūru

PĀRVALDE

IAP 7
Optimāla un efektīva, uz sabiedrības līdzdalību
vērsta pārvalde

VTP 1. Kvalitatīva un profesionāla veselības un
sociālo pakalpojumu pieejamība
VTP 2. Prasībām atbilstoša infrastruktūra veselības
un sociālo pakalpojumu nodrošināšanā
VTP 3. Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība
un sabiedrības līdzdalība
VTP 1. Efektīva infrastruktūras pārvalde
VTP 2. Kvalitatīvas infrastruktūras izveide
VTP 3.Par infrastruktūras attīstību atbildīga
sabiedrība
VTP4. Pamatota apdzīvojuma struktūra ar
atbilstīgu pakalpojumu kopu (grozu)
VTP 1. Optimāla un efektīva pašvaldības pārvalde
VTP 2. Attīstīta E-pārvalde
VTP 3. Sabiedrības līdzdalība pārvaldes procesos
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4. NOVADA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES, DARBĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI
4.1. Vide, lauksaimniecība un mežsaimniecība
ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE – dabai draudzīga un ilgtspējīga vides apsaimniekošana

Vidēja termiņa
prioritātes (VTP)
VTP 1. Attīstīta
atkritumu
apsaimniekošana

VTP 2. Efektīva
vides aizsardzība

VTP 3. Ilgtspējīga
resursu
izmantošana

Rīcības virzieni (RV)

Uzdevumi (U)

Rezultāts

Plānotais rezultāta sasniegšanas
laika posms
3 gadu
laikā

7 gadu
laikā

Pastāvīgi

RV1.1. Atkritumu
šķirošanas iespēju
palielināšana

U1.1.1. Atkritumu šķirošanas punktu vai
laukumu pieejamība novada teritorijā

Pieejami šķirošanas punkti vai
laukumi novada teritorijā

RV1.2. Iedzīvotāju
apziņas līmeņa celšana
tīrākai šķirošanai un
ekonomiskajam
ieguvumam

U1.2.1. Popularizēt atkritumu šķirošanu,
izskaidrojot iedzīvotāju ekonomisko
ieguvumu (vairāk šķirosim – mazāk
maksāsim)
U1.2.2. Uzlabot informācijas par atkritumu
šķirošanas pieejamību iedzīvotājiem

Samazinās maksa par atkritumu
izvešanu

+

+

RV2.1. Punktveida
kanalizācijas
piesārņojuma vietu
likvidēšana

U2.1.1. Izmaiņas pašvaldības saistošajos
noteikumos, efektīvākai pienākumu
noteikšanai, atbildībai un kontrolei

Iedzīvotājiem sniegtā informācija ir
pieejama dažādos veidos – drukātā,
elektroniskā
Papildināti saistošie noteikumi

RV2.2. Vides kvalitātes
uzlabošana
RV3.1. Ilgtspējīga zemes
dzīļu izmantošana

U2.2.1. Gaisa piesārņojuma un trokšņu
līmeņa samazināšana
U3.1.1. Nodrošināt racionālu ūdens, smilts
un smilts-grants resursu izmantošanu
U3.1.2. Izveidot jaunu pašvaldības zemes
dzīļu ieguves vietu

Uzlabota gaisa kvalitāte, samazinājies
trokšņu līmenis
Resursu pietiekamība

+

RV3.2. Ilgtspējīga

U3.2.1.Veicināt un atbalstīt meža resursu

Sagatavota tehniskā dokumentācija
jauna pašvaldības karjera
izveidošanai
Saglabātas meža resursu platības

+

+

+
+

+
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mežsaimniecība

racionālu apsaimniekošanu

novadā
Samazinājušās nekopto, aizaugušo
lauksaimniecības zemju platības

RV3.3. Ilgtspējīga
lauksaimniecība

U3.2.2. Izvērtēt un veicināt
lauksaimniecībai neperspektīvo zemju
apmežošanu
U3.2.3. Samazināt mežu, purvu un kūlas
ugunsgrēku skaitu
U3.3.1.Veicināt un popularizēt bioloģiskās
lauksaimniecības attīstību novadā

RV3.4. Ilgtspējīga
ūdenssaimniecība

VTP 4. Aktīva un
izglītota
sabiedrība vides
jautājumos

2014 - 2020

RV4.1.Sabiedrības
līdzdalība vides
apsaimniekošanā un
attīstībā

U3.3.2.Veicināt un sniegt konsultatīvu
atbalstu bioloģisko lauksaimnieku
apmācībām par efektīvu saimniecības
vadību
U3.3.3. Apkarot invazīvos augus –
latvāņus
U3.3.4. Pastāvīgi aizliegt ģenētiski
modificētu organismu (ĢMO) audzēšanu
novadā
U3.4.1. Nodrošināt pašvaldības īpašumā
esošo ūdens objektu uzturēšanu,
labiekārtošanu, attīstību
U3.4.2. Samazināt plūdu draudu risku,
nodrošinot meliorācijas sistēmu atbilstošu
ekspluatāciju un efektīvu plānošanas
prasību ievērošanu
U3.4.3. Nodrošināt zivju resursu saudzīgu
izmantošanu
U4.1.1. Izstrādāt un ieviest vides
komunikācijas plānu sabiedrības
izglītošanai un informēšanai par vides
jautājumiem

+

+

Samazinājies ugunsgrēku skaits

+

Pieaug bioloģisko saimniecību skaits
novadā, ir informatīvi materiāli par
bioloģisko lauksaimniecību
Ar pašvaldības atbalstu noorganizēti
kursi, semināri, lekcijas, pieredzes
apmaiņa

+

No latvāņiem brīva teritorija

+

+

No ĢMO brīva teritorija

+

Uzturēti un labiekārtoti pašvaldības
ūdens objekti

+

Samazināti plūdu draudi, gruntsūdens
līmenis, jaunu būvniecības objektu
neesamība plūdu risku teritorijās

+

Pieaug zivju populāciju skaita
atbildīgo dienestu kontroles rezultātā,
maluzvejniecības faktu konstatējumu
samazinājums
Iespēja ziņot interneta vietnē par
piesārņotām vietām, izstrādāts vides
komunikācijas plāns, publikācijas,
semināri, akcijas, iedzīvotāju aktīva
iesaistīšanās jaunu objektu
būvniecības sabiedriskajās
apspriešanās

+

+
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4.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE – uz ģeogrāfiski stratēģiskā novietojuma potenciāliem balstīta vide uzņēmējdarbības attīstībai

Vidēja termiņa
prioritātes (VTP)
VTP 1.
Uzņēmējdarbību
atbalstoša
pašvaldība

Rīcības virzieni (RV)

Uzdevumi (U)

RV1.1. Uzņēmējdarbības
attīstību veicinoša
pašvaldības darbība

U1.1.1. Izstrādāt un pilnveidot pašvaldības
nodokļu politiku uzņēmējdarbības jomā
U1.1.2. Uzlabot pašvaldības un uzņēmēju
savstarpējo komunikāciju un sadarbību

RV1.2. Kvalificēta
darbaspēka
nodrošinājums

U1.1.3. Attīstīt publisko un privāto
partnerību (PPP)
U1.2.1. Veicināt duālās (vispārējā un
profesionālā) izglītības attīstību
vispārizglītojošās skolās
U1.2.2. Sekmēt sociālo riska grupu
iekļaušanos darba tirgū
U1.2.3. Atbalstīt darbinieku kvalifikācijas
celšanas pasākumus novada uzņēmumos

RV1.3. Sadarbība ar
citām institūcijām
Latvijā un ārvalstīs

U1.3.1. Iesaistīties un līdzdarboties valsts
un reģiona līmeņa projektos un
uzņēmējdarbības attīstības politikas
īstenošanā
U1.3.2. Atbalstīt daudzveidīgu nevalstisko
organizāciju darbību pašvaldības teritorijā

Plānotais rezultāta sasniegšanas
laika posms

Rezultāts
Izstrādāta nodokļu atlaižu sistēma
vietējās uzņēmējdarbības
veicināšanai novadā
Nodrošināta operatīva informācijas
apmaiņa starp pašvaldību un
uzņēmējiem, noorganizēti pasākumi
uzņēmējdarbības atbalstam
Uzsākta PPP projektu sagatavošana
un realizēšana
Ieviesta duālā izglītība vismaz vienā
vispārizglītojošā skolā
Nodrošināts pašvaldības atbalsts
novada jauniešu prakses vietu
izveidei pašvaldībā un novada
uzņēmumos
Realizēti kvalifikācijas celšanas kursi
ar pašvaldības konsultatīvo atbalstu
novada uzņēmumu darbiniekiem
Pašvaldība ir iesaistījusies un
līdzdarbojas valsts un reģiona
nozīmes projektos, izstrādāta novada
uzņēmējdarbības attīstības stratēģija
Sniegtas konsultācijas un
priekšlikumi par nevalstisko
organizāciju izveidi pašvaldības

3 gadu
laikā

7 gadu
laikā

Pastāvīgi
+

+

+
+

+

+

+

+
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2014 - 2020

U1.3.3. Popularizēt novadā ražoto
produkciju un sniegtos pakalpojumus,
veicināt eksportu

U1.3.4. Veicināt zinātnes un ražošanas
sasaistes uzlabošanu novadā

VTP 2.
Ekonomisko
aktivitāti
veicinoša
infrastruktūra
VTP 3. Atbalsts
prioritāro nozaru
(ražošanas,
loģistikas,
lauksaimniecības,
pakalpojumu un
rekreācijas)
attīstībai

RV2.1. Infrastruktūras
uzlabošana

U1.3.5. Sociālās infrastruktūras un
zinātnes sasaistes uzlabošana sadarbībā ar
universitātēm
U2.1.1. Uzlabot uzņēmējdarbības zonu
infrastruktūru un uzņēmumu
sasniedzamību

RV3.1. Ārējā
finansējuma un
investīciju piesaiste
uzņēmējdarbības
attīstībai
RV3.2. Ražošanas,
loģistikas un
lauksaimniecības
attīstība

U3.1.1. Piesaistīt ārējo finansējumu un
investīcijas perspektīviem prioritāro
nozaru projektiem
U3.1.2. Atbalstīt jaunu uzņēmumu/biznesa
dārza veidošanos
U3.2.1. Sekmēt ražošanas uzņēmumu
attīstību

RV3.3. Pakalpojumu un
rekreācijas nozares
attīstība

U3.3.2. Veicināt pakalpojumu un
rekreācijas nozares attīstību novadā

U3.2.2. Atbalstīt lauksaimniecības nozaru
attīstību

teritorijā, atbalstīti NVO iniciēti
projekti un aktivitātes
Sadarbībā ar uzņēmējiem un atbalsta
organizācijām (Uzņēmēju padomi
u.c.) izveidots pasākumu plāns
eksporta veicināšanai, vienotam
mārketingam un tēla popularizēšanai
un piederības sajūtas Ķekavas
novadam veicināšanai
Izveidots pasākumu plāns zinātnes un
ražošanas sadarbībai ar mērķi radīt un
realizēt inovatīvas idejas
Uzsākta studentu veikto pētījumu par
Ķekavas novadu datu bāzes
veidošana
Noteiktas prioritārās zonas, kas ir
svarīgas uzņēmējdarbības attīstībai,
uzsākta infrastruktūras uzlabošana

+

+

+

+

Sagatavoti projekti ārējā finansējuma
piesaistei, uzsākta izpēte un realizēti
pasākumi investoru piesaistei novadā
Izveidots biznesa dārzs

+

Ražošanas uzņēmumu skaita
pieaugums, pieaugošs nodarbināto
skaits
Pieaudzis nodarbināto skaits
lauksaimniecības nozaru uzņēmumos,
darbojas dažādu specializāciju
lauksaimniecības uzņēmumi
Pakalpojumu un rekreācijas
uzņēmumu un objektu pieaugums
novadā, to tālāka specializācija,
iedzīvotāji un tūristi ir apmierināti ar
saņemto pakalpojumu kvalitāti

+

+

+

+

+

+

+
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2014 - 2020

4.3. Izglītība, jaunatne un sports
ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE – izglītota un mūžizglītībai motivēta sabiedrība

Vidēja termiņa
prioritātes (VTP)
VTP 1.
Kvalitatīva,
sistēmiski un
ekonomiski
sakārtota novada
izglītības sistēma

Rīcības virzieni (RV)
RV1.1. Izglītības
sistēmas un sporta
nozares pilnveidošana

Uzdevumi (U)

Rezultāts

U1.1.1. Izveidot vienotu novada izglītības
sistēmas un sporta nozares attīstības plānu

Izstrādāts vidēja termiņa izglītības
sistēmas attīstības plāns un vidēja
termiņa sporta nozares attīstības plāns
novadā
Nodrošināta kvalitatīvas vispārējās
izglītības ieguve un pieejamība pēc
iespējas tuvāk bērna dzīves vietai
Attīstīta un ieviesta izglītības iestāžu
savstarpējās informācijas apmaiņas
sistēma, pasākumu plānošanas
sistēma
Uzsākta projektu sagatavošana un
realizēšana

U1.1.2. Sakārtot izglītības sistēmu,
nodrošinot izglītības pieejamību un
kvalitāti
U1.1.3. Uzlabot visu izglītības sistēmā
iesaistīto institūciju savstarpējo
komunikāciju un sadarbību

RV1.2. Pedagogu
kompetences uzturēšana
un pilnveide

RV1.3. Sadarbība ar
citām kultūras, izglītības,
jaunatnes un sporta
institūcijām

U1.1.4. Attīstīt privāto investīciju
ieplūšanu sporta infrastruktūras uzlabošanā
un sporta finansēšanā
U1.2.1. Paaugstināt speciālistu
profesionālo kompetenci un konkurētspēju,
veicinot personāla izaugsmes un karjeras
iespējas
U1.2.2. Veicināt skolu, pedagogu un
skolēnu dalību starptautiskos projektos
U1.3.1. Veicināt sadarbību starp novada
kultūras, izglītības iestādēm un sporta
institūcijām
U1.3.2. Turpināt pilnveidot un attīstīt
pasākumus izglītības, kultūras, jaunatnes
un sporta jomā noslēgto starptautisko
sadarbības līgumu ietvaros, paplašināt

Plānotais rezultāta sasniegšanas
laika posms
3 gadu
laikā

7 gadu
laikā

Pastāvīgi

+

+

+

+

Veikti kvalifikācijas celšanas un
konkurētspējas celšanas pasākumi

+

Realizēti starptautiski projekti ar
novada pedagogu dalību
Realizēti kopīgi kultūras, izglītības
iestāžu un sporta institūciju
pasākumi, projekti
Realizēti projekti kultūras, izglītības,
jaunatnes un sporta jomā, noslēgti
līgumi ar jauniem sadarbības
partneriem

+
+

+
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VTP 2. Prasībām
atbilstoša
izglītības un
sporta
infrastruktūra

VTP 3. Izglītības
un sporta
pakalpojumu
pieejamība un
attīstība

RV2.1. Izglītības iestāžu
būvniecība un
rekonstrukcija
RV2.2. Izglītības iestāžu
infrastruktūras
uzlabošana un
pieejamības
nodrošināšana
RV3.1. Atbalsta
programmu īstenošana

RV3.2. Izglītības
kvalitātes
paaugstināšana,
izglītojamo mācību
motivācijas veicināšana

RV3.3. Interešu un
profesionālās ievirzes
izglītības iespēju
nodrošināšana un
pilnveide

2014 - 2020

sadarbību
U1.3.3. Iesaistīties un līdzdarboties valsts,
reģiona un novada līmeņa projektos un
izglītības, jaunatnes un sporta attīstības
politikas īstenošanā
U2.1.1. Veicināt nepieciešamo izglītības
iestāžu un sporta būvju celtniecību
U2.1.2. Izglītības un jaunatnes iestāžu un
sporta būvju rekonstrukcija
U2.2.1. Apmierināt iedzīvotāju
pieprasījumu pēc vietām pirmsskolas
izglītības iestādēs
U3.1.1. Veicināt atbalsta speciālistu
klātbūtni mācību iestādēs
U3.1.2. Atbalstīt iekļaujošo izglītību un
individuālo darbu ar izglītojamiem –
paplašināt speciālo izglītības programmu
piedāvājumu
U3.2.1. Pilnveidot izglītības iestāžu
materiāli tehnisko bāzi
U3.2.2. Pilnveidot un dažādot izglītības
programmu piedāvājumu, veicinot duālās
izglītības attīstību
U3.2.3. Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas
iespējas bērniem un jauniešiem
U3.3.1. Pilnveidot aprīkojumu
profesionālās ievirzes izglītības
programmu īstenošanai
U3.3.2. Nodrošināt mūzikas, mākslas un
sporta izglītības programmu plašu
pieejamību

Pašvaldība ir iesaistījusies un
līdzdarbojas valsts un reģiona
nozīmes projektos izglītības,
jaunatnes un sporta jomā
Pabeigta sākumskolas un stadiona
būvniecība pie Ķekavas vidusskolas
Realizēta sporta nama rekonstrukcija,
rekonstruēta esošā Ķekavas
vidusskolas ēka Skolas ielā 2, Ķekavā
Nodrošināta vienlīdzīga pieeja
pirmskolas izglītībai

Nodrošināta atbalsta speciālistu
piesaiste izglītības iestādēm atbilstoši
vajadzībām
Piesaistīti speciālisti, izstrādātas
speciālās izglītības programmas

+

+
+

+

+

+

Izglītības iestādes nodrošinātas ar
materiāli tehnisko bāzi
Pieejamas dažādas izglītības
programmas, duālā izglītība

+

Dažādotas ārpusklases un ārpusskolas
nodarbības un palielināts tehnisko
pulciņu piedāvājums
Palielināts aprīkojuma vienību skaits
un daudzveidība profesionālās
ievirzes izglītības programmu
īstenošanai
Audzēkņu skaita pieaugums mūzikas,
mākslas un sporta skolās –
piedāvājums visa novada skolās

+

+

+

+
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2014 - 2020

U3.3.3. Veicināt un atbalstīt bērnu un
jauniešu gatavošanos Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
U3.3.4. Pilnveidot un attīstīt karjeras
izglītību novada skolās

VTP 4.
Sabiedrības
līdzdalība un
iesaistīšana
izglītības procesā

VTP5. Jaunatnes
līdzdalība un
iesaistīšanās
jaunatnes politiku
ietekmējošu
pašvaldības
lēmumu
pieņemšanā

RV4.1. Mūžizglītības
attīstība

RV4.2. Sadarbības
veicināšana starp
izglītības iestādēm,
audzēkņiem un viņu
pārstāvjiem
RV5.1. Veicināt
pašvaldību iestāžu un
struktūrvienību sadarbību
jautājumos, kas attiecas
uz jauniešiem

RV5.2.Atbalstīt un
veicināt jaunatnes
iniciatīvas

U3.3.5. Atbalstīt kultūrizglītības un sporta
programmu audzēkņu dalību valsts un
starptautiskos konkursos, sacensībās,
skatēs, izstādēs, plenēros
U4.1.1. Veicināt mūžizglītības programmu
realizāciju
U4.1.2. Piesaistīt sadarbības partnerus
mūžizglītības programmu realizācijai
U4.2.1. Bērnu un jauniešu vecāku iesaiste
izglītības iestāžu un sistēmas attīstībā
U4.2.2. Veicināt vecāku konsultāciju
centru darbību PII
U5.1.1. Bērnu un jauniešu iesaistīšana
politiskās, ekonomiskās, sociālās un
kultūras dzīves, kā arī vides aizsardzības
aktivitātēs
U5.1.2. Veicināt jauniešu sadarbību ar
pašvaldību, citām jauniešu organizācijām
un institūcijām
U5.2.1. Veicināt jauniešu brīvprātīgo
darbu
U5.2.2. Piesaistīt sadarbības partnerus
jaunatnes politikas īstenošanai

Kolektīvu un jauniešu skaits, kas
piedalās Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos
Skolās tiek realizēta karjeras
izglītības programma, pieejams
karjeras konsultants
Atbalstīto audzēkņu skaits, ieņemtās
vietas
Realizētas aktivitātes mūžizglītības
mērķu sasniegšanai, finanšu līdzekļi
piesaistīti
Noslēgti sadarbības līgumi
mūžizglītības programmu realizācijai
Ieinteresēti vecāki bērnu sekmju
līmeņa paaugstināšanā un bērna
karjeras veidošanā
Izveidoti vecāku konsultāciju centri
PII
Aktīvs jaunatnes darbs politiskās,
ekonomiskās, sociālās un kultūras
dzīves aktivitātēs
Aktīva sadarbība starp visām
pašvaldības iestādēm,
struktūrvienībām, jauniešu
organizācijām jaunatnes politikas
īstenošanā
Realizētas brīvprātīgā darba
aktivitātes dažādos novada
pasākumos
Noslēgti sadarbības līgumi ar
dažādām jaunatnes organizācijām

+

+

+

+

+
+

+

+

+

15

ĶEKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

2014 - 2020

4.4. Kultūra, starptautiskā sadarbība un tūrisms
ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE – daudzveidīga un pieejama kultūrvide

Vidēja termiņa
prioritātes (VTP)
VTP 1. Efektīva
kultūras procesa,
tūrisma un
starptautiskās
sadarbības jomas
pārvalde

Rīcības virzieni (RV)

Uzdevumi (U)

RV1.1. Kultūras, tūrisma
un starptautiskās
sadarbības procesu un
menedžmenta
pilnveidošana

U1.1.1. Veicināt un attīstīt kultūras,
tūrisma un starptautiskās sadarbības
procesā iesaistīto institūciju iekšējo un
savstarpējo sadarbību
U1.1.2. Uzlabot tūrisma nozares
menedžmenta organizāciju un mārketingu
U1.2.1. Atbalstīt kultūras, tūrisma un
starptautiskās sadarbības jomā iesaistīto
speciālistu metodisko apmācību, vadītāju
tālākizglītību
U1.2.2. Atbalstīt kultūras, tūrisma un
starptautiskās sadarbības jomu speciālistu
pieredzes apmaiņu
U1.3.1. Sadarboties ar Rīgas plānošanas
reģionu un valsts institūcijām kultūras,
tūrisma un starptautiskās sadarbības
nozaru projektu izstrādē
U1.3.2. Sadarboties ar izglītības iestādēm
kultūras, tūrisma un starptautiskās
apmaiņas jomā
U1.3.3. Sadarboties ar nevalstiskajām
organizācijām vietējo un starptautisko
projektu realizēšanai
U2.1.1. Paplašināt Katlakalna tautas namu,
nodrošināt to ar mūsdienīgu aprīkojumu
U2.1.2. Paplašināt Ķekavas
novadpētniecības muzeja telpas

RV1.2. Augstas
kvalifikācijas speciālistu
nodrošinājums

RV1.3. Sadarbība ar
citām institūcijām

VTP 2. Attīstīta
kultūras un
tūrisma
infrastruktūra

RV2.1. Kultūras un
tūrisma objektu
būvniecība,
rekonstrukcija vai

Rezultāts
Izstrādāts modelis sadarbībai starp
kultūras procesā iesaistītajām
institūcijām

Plānotais rezultāta sasniegšanas
laika posms
3 gadu
laikā

7 gadu
laikā

+

Pastāvīgi
+

Piesaistīti vairāk tūristu Ķekavas
novadam
Izglītoti un kvalificēti darbinieki

+

Realizēti pieredzes apmaiņas
pasākumi, semināri

+

Līdzdalība Rīgas plānošanas reģiona
un valsts institūciju kultūras, tūrisma
un starptautiskās sadarbības nozaru
projektu izstrādē
Noorganizēti kopīgi projekti,
pasākumi

+

Vietējās sabiedrības un vietējo
kopienu iesaistīšana kultūras, tūrisma
un starptautiskās sadarbības jomā
Attīstības vajadzībām paplašināts
Katlakalna tautas nams
Paplašinātas telpas muzeja
vajadzībām

+

+

+

+
+
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renovācija

VTP 3.
Kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšana un
mūsdienīgas
kultūrvides
attīstība

RV2.2. Kultūras un
tūrisma objektu
pieejamības
nodrošināšana
RV3.1. Mūsdienīga un
attīstīta amatiermāksla

RV3.2. Bibliotēku
pakalpojumu
pilnveidošana

RV3.3. Ķekavas
novadpētniecības un
Daugmales muzeja
ekspozīcijas attīstība

VTP 4.
Daudzveidīga un
attīstīta tūrisma
nozare

RV4.1. Tūrisma
informācijas apkopošana

2014 - 2020

U2.1.3. Izbūvēt stacionāro brīvdabas
estrādi
U2.1.4. Rekonstruēt pašvaldībai piederošās
tūrisma vietas un objektus
U2.1.5. Izveidot Baložos muzeja
ekspozīcijas zāli
U2.2.1. Veikt pielāgojumus Baložu
bibliotēkai cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām

Izbūvēta stacionārā brīvdabas estrāde

U3.1.1. Nodrošināt regulāru un
daudzveidīgu amatiermākslas kolektīvu
darbību, dalībnieku piesaisti
U3.1.2. Nodrošināt amatiermākslas
kolektīviem nepieciešamo atbalstu
pasākumu vajadzībām
U3.2.1. Novadpētniecības materiālu
digitalizācija, nodrošinot bibliotekāros
pakalpojumus augstā līmenī
U3.2.2.Dažādot bibliotēkas krājumu,
piedāvātos pakalpojumus
U3.2.3. Organizēt pasākumus, lai veicinātu
lasīšanu pirmsskolas un skolas vecuma
bērniem
U3.3.1. Nodrošināt muzeja krājuma
komplektēšanu, saglabāšanu un pieejamību
U3.3.2. Veikt muzeja krājuma zinātnisko
izpēti, veidot izstādes, izglītojošās
programmas, pasākumus
U3.3.3. Veicināt muzeja atpazīstamības,
tēla veidošanu, informēt sabiedrību
U4.1.1. Apkopot informāciju par tūrisma
objektiem, šo objektu apmeklētību, tūristu
apmierinātību
U4.1.2. Veikt pētījumu par tūristu
uzturēšanās ilgumu Ķekavas novadā un
tēriņu apjomu

Amatiermākslas kolektīvu skaits,
dalībnieku skaits

+

Sakārtoti tūrisma objekti un vietas
Izveidota un darbojas muzeja
ekspozīcijas zāli Baložos
Nodrošināta Baložu bibliotēkas
pieejamība

Iegādāti tērpi, instrumenti, rekvizīti

+
+
+

+

+

Kvalitatīvi digitalizēti
novadpētniecības materiāli, kas ir
pieejami attālināti
Pieejami daudzpusīgi bibliotēkas
krājumi, ieviesti jauni pakalpojumi
Lasītprasmes uzlabošanās

+

Muzeja krājums papildināts un
pieejams
Veikta zinātniskā izpēte, noorganizēti
pasākumi, izstādes

+

Informēta un zinoša sabiedrība par
muzeja piedāvātajām iespējām
Pieejama informācija par tūrisma
objektu apmeklētību, tūristu
apmierinātību
Veikts pētījums, zināmi dati par
tūristu uzturēšanās ilgumu un tēriņu
apjomu

+

+
+

+

+

+
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RV4.2. Specifisku
tūrisma virzienu attīstība

RV4.3. Novada tūrisma
uzņēmēju izglītošana
VTP 5. Attīstīts
vispusīgs
starptautiskās
sadarbības
tīklojums

RV5.1. Starptautisko
partneru sadarbības
alianses veidošana

RV5.2. Starptautiskās
sadarbības veidu
attīstīšana dažādošana
VTP 6.
Sabiedrības
līdzdalība
kultūrvides,
tūrisma un
starptautiskās
sadarbības
attīstībā

RV6.1. Iedzīvotāju
līdzdalības palielināšana
kultūrvides, tūrisma un
starptautiskās sadarbības
procesos

2014 - 2020

U4.1.3. Veikt pētījumu un izstrādāt
metodiku par atsevišķu tūrisma objektu
apmeklējumu pieļaujamām slodzēm
U4.2.1. Attīstīt tūrisma informācijas
digitālos produktus
U4.2.2. Izstrādāt dažādu tūrisma veidu
maršrutus (vienas un vairāku dienu)
U4.2.3. Attīstīt tūrisma produktus un
pakalpojumus, kas saistīti ar sporta
pasākumiem
U4.2.4. Attīstīt kultūras pasākumu tūrismu
un biznesa tūrismu
U4.2.5. Attīstīt dabas un ekotūrismu,
ūdens tūrismu
U4.3.1. Atbalstīt tematisko semināru
organizēšanu Ķekavas novadā
U4.3.2. Atbalstīt citur notiekošo tūrisma
izglītojošo semināru apmeklēšanu
U5.1.1. Turpināt attīstīt un dažādot
starptautisko sadarbību noslēgto
sadarbības līgumu ietvaros, nostiprināt
iekšējo komunikāciju
U5.1.2. Veicināt jaunu sadarbības līgumu
noslēgšanu ar sadraudzības pilsētām
U5.2.1. Attīstīt tradicionālā festivāla VIA
Ķekava norisi
U5.2.2. Starptautisko folkloras festivālu
tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšana
U6.1.1. Veicināt vietējo kopienu un
brīvprātīgo iesaistīšanos vietējas un
starptautiskas nozīmes pasākumu
organizēšanā

Veikts pētījums un izstrādāta
metodika

+

Attīstīti un ieviesti digitālie tūrisma
informācijas produkti
Izstrādāti tūrisma maršruti

+

Attīstīti un ieviesti sporta tūrisma
produkti un pakalpojumi

+

Attīstīts pasākumu un lietišķais
tūrisms
Attīstīts dabas un ekotūrisms, ūdens
tūrisms
Izglītoti tūrisma uzņēmēji

+

+

+
+

Izglītoti tūrisma uzņēmēji

+

Dažādota starptautiskā sadarbība

+

Noslēgti jauni sadarbības līgumi

+

Uzturētas un attīstītas festivāla VIA
Ķekava tradīcijas
Noorganizēti starptautiskie folkloras
festivāli
Iesaistīti brīvprātīgie darbinieki no
vietējām kopienām

+
+
+
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4.5. Veselība un sociālā aizsardzība
ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE – sociāli atbalstīta un vesela sabiedrība

Vidēja termiņa
prioritātes (VTP)
VTP 1.
Kvalitatīva un
profesionāla
veselības un
sociālo
pakalpojumu
pieejamība

Rīcības virzieni (RV)
RV1.1. Sociālā darba
organizācijas
pilnveidošana

Uzdevumi (U)
U1.1.1. Pilnveidot pašvaldības pabalstu
piešķiršanas sistēmu
U1.1.2. Atbalstīt un veicināt
demogrāfiskās situācijas uzlabošanos
novadā
U1.1.3. Nodrošināt efektīvu pašvaldības
sociālo institūciju savstarpējo sadarbību un
koordināciju
U1.1.4. Uzlabot informācijas par veselības
un sociālo palīdzību un aizsardzību
pieejamību iedzīvotājiem

RV1.2. Kvalificēta
darbaspēka
nodrošinājums
RV1.3. Sadarbība ar
citām institūcijām
Latvijā un ārvalstīs

U1.2.1. Paaugstināt kvalifikāciju sociālā
dienesta un veselības speciālistiem
U1.2.2. Attīstīt sociālā dienesta un
veselības speciālistu pieredzes apmaiņu
U1.3.1. Turpināt attīstīt sadarbību ar citām
pašvaldībām, institūcijām sociālo un
medicīnas pakalpojumu nodrošināšanā
U1.3.2. Atbalstīt attīstību un darbību
pašvaldības teritorijā nevalstiskajām
organizācijām, kuras darbojas sociālās
palīdzības un veselības aizsardzības jomā
U1.3.3. Iesaistīties valsts sociālās un

Rezultāts

Plānotais rezultāta sasniegšanas
laika posms
3 gadu
laikā

7 gadu
laikā

Pastāvīgi

Izstrādāta pabalstu piešķiršanas
saistošo noteikumu struktūra/sistēma,
izstrādāti jauni saistošie noteikumi un
pilnveidoti esošie
Izveidots pasākumu plāns
pašvaldības atbalstam dzimstības
veicināšanai
Izveidots sadarbības modelis par
savstarpējo sadarbību un koordināciju

+

Iedzīvotājiem sniegtā informācija ir
pieejama dažādos veidos – drukātā un
elektroniskā –, noorganizēti
iedzīvotāju iesaistes pasākumi
Apmācīti un kvalificēti speciālisti,
piesaistīti jauni speciālisti
Realizēti pieredzes apmaiņas
pasākumi, semināri
Noslēgto sadarbības līgumu skaits

+

Sniegtas konsultācijas un
priekšlikumi par nevalstisko
organizāciju izveidi pašvaldības
teritorijā, sagatavoti ieteicamie
sadarbības modeļi NVO iesaistei
Pašvaldība ir iesaistījusies un

+

+

+

+
+
+

+
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veselības aizsardzības politikas izstrādē

VTP 2. Prasībām
atbilstoša
infrastruktūra
veselības un
sociālo
pakalpojumu
nodrošināšanā

RV2.1. Infrastruktūras
uzlabošana

VTP 3. Sociālo un
veselības
pakalpojumu
attīstība un
sabiedrības
līdzdalība

RV3.1. Ārējā
finansējuma piesaiste
sociālo un medicīnas
pakalpojumu attīstībai

U2.1.1. Uzlabot sociālo pakalpojumu un
palīdzības sniegšanai materiāli tehnisko
nodrošinājumu
U2.1.2. Aktīvi iesaistīties jaunu piemērotu
telpu nodrošināšanā sociālo un medicīnas
pakalpojumu attīstības vajadzībām

RV3.2. Sociālo
pakalpojumu pilnveide
un jaunu pakalpojumu
ieviešana

RV3.3. Sabiedrības
līdzdalība sociālo

U3.1.1. Piesaistīt ārējo finansējumu
sociālo un medicīnas pakalpojumu
attīstībai
U3.1.2. Atbalstīt NVO atbalsta centra
izveidi
U3.2.1. Uzlabot sniegto pakalpojumu
profesionalitāti, kvalitāti un pieejamību
iedzīvotājiem
U3.2.2. Attīstīt grupu dzīvokļu, grupu
dzīvokļu bērniem bāreņiem izveidi
U3.2.3. Attīstīt atbalsta pakalpojumus
ģimenēm ar bērniem, audžuģimenēm,
aizbildņiem un adoptētājiem
U3.2.4. Deleģēt noteiktus sociālos
pakalpojumus sabiedriskajām
organizācijām vai privātajām struktūrām
U3.2.5. Ieviest jaunas darba metodes
sociālajā darbā, attīstīt jaunus un
alternatīvus sociālo pakalpojumu veidus

U3.3.1. Atbalstīt veselīga dzīvesveida un
preventīvo pasākumu veselības jomā

līdzdarbojas valsts un reģiona
nozīmes projektos un politikas
izstrādes dokumentu izstrādes
procesos.
Prasībām atbilstošs tehniskais
aprīkojums sociālajiem
pakalpojumiem un palīdzības
sniegšanai, mobilo pakalpojumu
skaits
Nodrošinātas jaunas telpas vai
renovētas esošās telpas sociālo un
medicīnas pakalpojumu attīstības
vajadzībām
Sagatavoti projekti ārējā finansējuma
piesaistei
Izveidots NVO atbalsta centrs
Klientu apmierinātības līmenis ar
sniegtajiem pakalpojumiem un to
pieejamību
Izveidoti grupu dzīvokļi

+

+

+

+

+

+
+

+

Izveidots aukļu dienests, atbalsta
grupas, jauniešu centrs, krīzes
dzīvoklis
Deleģēto pakalpojumu skaits

+

Ieviestas jaunas darba metodes,
izveidotas atbalsta pašpalīdzības
grupas, ierīkots pirts un higiēnas
centrs, nakts patversme, pansionāts,
pusceļa mājas pakalpojumi, izstrādāts
rīcības plāns darbam ar migrantiem
Preventīvo pasākumu skaits

+

+

+

+

+

+
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organizēšanu
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4.6. Infrastruktūra, nekustamais īpašums un apdzīvoto vietu attīstība
ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE – ilgtspējīga apdzīvojuma struktūra ar attīstītu, vidi saudzējošu infrastruktūru

Vidēja termiņa
prioritātes (VTP)
VTP 1. Efektīva
infrastruktūras
pārvalde

Rīcības virzieni (RV)
RV1.1. Infrastruktūras
pārvaldes pilnveidošana

Uzdevumi (U)

Rezultāts

U1.1.1. Izstrādāt vienotu aprēķinu sistēmu
par pašvaldības uzņēmumu sniegtajiem
pakalpojumiem

Izstrādāta un ieviesta vienota
aprēķinu sistēma pašvaldības
uzņēmumu sniegto pakalpojumu
tarifu aprēķināšanai
Izstrādāta un ieviesta vienota
uzskaites sistēma un norēķinu kārtība
par pašvaldības uzņēmumu
sniegtajiem pakalpojumiem
Izveidots pasākumu plāns
informācijas apmaiņai un savstarpējai
sadarbībai, vienota dokumentu aprites
sistēma
Veikta sistēmas optimizācijas izpēte
un izstrādāts rīcības plāns
optimizācijas veikšanai

U1.1.2. Izstrādāt vienotas uzskaites
sistēmu un norēķinu kārtību par
pašvaldības uzņēmumu sniegtajiem
pakalpojumiem
U1.1.3. Uzlabot infrastruktūras un mājokļu
apsaimniekošanā iesaistīto institūciju
savstarpējo sadarbību
U1.1.4. Pašvaldības uzņēmumu sniegto
pakalpojumu namu apsaimniekošanā,
komunālo pakalpojumu optimizācijas
izpētes veikšana
U1.1.5. Esošo inženierkomunikāciju plānu
izvērtēšana, inženierkomunikāciju tehniskā
stāvokļa izvērtēšana, nepieciešamo plānu
un izpildshēmu izstrāde, t. sk. digitālā
formā
U1.1.6. Nodrošināt sistemātisku un
operatīvu informācijas pieejamību
iedzīvotājiem
RV1.2. Kvalificēta
darbaspēka

U1.2.1. Atbalstīt darbinieku kvalifikācijas
celšanas pasākumus pašvaldības

Plānotais rezultāta sasniegšanas
laika posms
3 gadu
laikā

7 gadu
laikā

Pastāvīgi

+

+

+

+

Veikta esošo inženierkomunikāciju
plānu izvērtēšana, izstrādāti papildus
nepieciešamie plāni un izpildshēmas

+

Nodrošināta publiski pieejama
informācija iedzīvotājiem par
aktualitātēm infrastruktūras un māju
apsaimniekošanā
Realizēti kvalifikācijas celšanas kursi
pašvaldības uzņēmumu darbiniekiem,

+

+
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nodrošinājums

VTP 2.
Kvalitatīvas
infrastruktūras
izveide

RV2.1. Satiksmes
infrastruktūras attīstība

2014 - 2020

uzņēmumos
U1.2.2.
Pašvaldības uzņēmumu sniegto
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana,
pašvaldības uzņēmumu pozitīva tēla
veidošana
U2.1.1. Uzlabot pašvaldības autoceļu un
ielu tehnisko stāvokli
U2.1.2. Palielināt autostāvvietu skaitu un
labiekārtot esošās autostāvvietas novadā
U2.1.3. Palielināt gājēju ietvju, veloceliņu
garumu, veidot to savienojamību vienotā
tīklā
U2.1.4. Izpētīt esošo situāciju sabiedriskā
transporta pieejamības jomā, sniegt
priekšlikumus Rīgas plānošanas reģionam
par sabiedriskā transporta sistēmas
uzlabošanu novadā
U2.1.5. Attīstīt ūdens transporta ceļus un
satiksmi novadā
U2.1.6 .Uzlabot ceļu satiksmes
organizāciju

RV2.2.
Ūdenssaimniecības
attīstība

RV2.3. Siltumapgādes
un
enerģētikas
infrastruktūras attīstība

U2.2.1. Paplašināt ūdensvadu un
kanalizācijas tīklu sistēmas
U2.2.2. Sakārtot lietus ūdens kanalizācijas
sistēmu apdzīvotajās vietās novadā
U2.2.3. Risināt nelikumīgo pieslēgumu
problēmu ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmām
U2.3.1. Pabeigt centralizētās
siltumapgādes sistēmu atjaunošanu
U2.3.2. Samazināt nelietderīgu
elektroenerģijas resursu patēriņu

pašvaldības uzņēmumos strādā
kompetenti darbinieki
Samazināts sūdzību skaits par
pakalpojumu kvalitāti, veiktas
aptaujas anketas par pašvaldības
uzņēmumu sniegto pakalpojumu
kvalitāti
Uzlabots pašvaldības autoceļu un ielu
tehniskais stāvoklis
Palielinājies autostāvvietu skaits,
labiekārtotas esošās autostāvvietas
Palielinājies gājēju ietvju, veloceliņu
garums

+

+
+

+

+

Plašākam iedzīvotāju skaitam
pieejams sabiedriskais transports

+

Atklāti ūdens transporta maršruti un
nodrošināta ūdens transporta
satiksme
Uzstādītas nepieciešamās ceļa
norādes un zīmes, horizontālie
apzīmējumi, izveidots apkopojošs
materiāls par zīmēm novadā
Veikta ūdensvadu un kanalizācijas
tīklu atjaunošana, jaunu tīklu izbūve
Izveidota lietus kanalizācijas sistēma
novadā
Novērsta nelikumīgo ūdensapgādes
un kanalizācijas pieslēgumu
problēma
Pabeigti centralizētās siltumapgādes
sistēmas uzlabošanas darbi
Izstrādāts un tiek realizēts pasākumu
plāns siltumenerģijas un

+

+

+
+
+

+
+
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pašvaldības ēkās
U2.3.3. Paaugstināt pašvaldības un to
iestāžu ēku energoefektivitāti
U2.3.4. Samazināt nelietderīgu
elektroenerģijas resursu patēriņu ielu un
gājēju ietvju apgaismošanai, izmantot
energoefektīvus risinājumus
U2.3.5. Paplašināt atjaunojamo enerģijas
resursu izmantošanas iespējas
siltumapgādē
RV2.4. Sabiedriskās
infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

U2.4.1. Izveidot jaunus un labiekārtot
esošos atpūtas, sporta un rekreācijas
objektus

U2.4.2. Nodrošināt apdzīvotās vietas ar
nepieciešamo sabiedrisko pakalpojumu un
infrastruktūras grozu

U2.4.3. Uzlabot sabiedriskās
infrastruktūras objektu (pakalpojumu)
sasniedzamību un pieejamību
U2.4.4. Palielināt pašvaldības īpašumu
fondu, pašvaldības funkciju veikšanas
nodrošināšanai
U2.4.5. Izstrādāt vienotu infrastruktūras
attīstības koncepciju (ceļu, ielu, t. sk.
gājēju un veloceliņu tīkla,

elektroenerģijas patēriņa
samazināšanai pašvaldības ēkās
Samazinājies patērētās
siltumenerģijas un elektroenerģijas
daudzums
Veikti pasākumi atbilstoša ielu un
gājēju ietvju apgaismojuma
nodrošināšanai, izmantojot
energoefektīvus risinājumus
Izstrādāti risinājumi atjaunojamo
enerģijas resursu izmantošanai un
veikta to integrācija siltumapgādes
sistēmā
Izveidoti un labiekārtoti atpūtas un
rekreācijas objekti
Labiekārtotas atpūtas vietas pie ūdens
tilpnēm
Uzlaboti un izveidoti vairāki sporta
infrastruktūras objekti
Izveidoti suņu pastaigu laukumi
novadā
Nodrošināti sabiedriskie pakalpojumi
un infrastruktūra atbilstoši izstrādātai
novada apdzīvojuma funkcionālajai
pakalpojumu centru attīstības
koncepcijai
Veikti vairāki pasākumi (uzlabots
ceļu segums, nodrošināta satiksme)
sabiedriskās infrastruktūras objektu
(pakalpojumu) sasniedzamības
uzlabošanai, t. sk. invalīdiem
Paplašināts pašvaldības īpašumu
fonds, atbilstošs/pilnvērtīgs
pašvaldību funkciju nodrošinājums
Ielu un ceļu hierarhijas shēmas
izveide (izstrāde) novada teritorijai,
Ielu sarkano līniju plānu

+

+

+

+

+

+

+

+
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inženierkomunikāciju u. c. attīstībai)

RV2.5. Mājokļu attīstība

U2.4.6. Nodrošināt skaidrus nosacījumus
vienmērīgas infrastruktūras un
pakalpojumu attīstībai apdzīvoto vietu
teritorijās un novadā
U2.5.1. Realizēt vairākus daudzdzīvokļu
māju siltināšanas pilotprojektus novada
ciemos
U2.5.2. Veicināt daudzdzīvokļu māju
īpašnieku atbildības uzņemšanos par māju
uzturēšanas un apsaimniekošanas
jautājumiem

VTP 3. Par
infrastruktūras
attīstību atbildīga
sabiedrība

RV3.1. Sabiedrības
iesaistes veicināšanas
pasākumi
koplietošanas
infrastruktūras attīstībā

U3.1.1. Sniegt atbalstu dzīvokļu īpašnieku
kopību realizētajiem pasākumiem saistībā
ar infrastruktūras attīstību
U3.1.2. Sabiedrības informēšana par
infrastruktūras jautājumiem un
atgriezeniskās saites veidošana

VTP 4. Ilgtspējīga
apdzīvojuma
struktūra

RV4.1. Četru plānošanas
telpu (urbānā, centra,
kultūrvēsturiskā, lauku)
līdzsvarota attīstības
pieeja novada teritorijā

U4.1.1. Izstrādāt plānošanas telpu
attīstības koncepcijas (attīstības stratēģijas,
lokālplānojumi, tematiskie plānojumi)

RV4.2. Sociālās
(kopienu) plānošanas
instrumenta ieviešana
ilgtspējīgas attīstības

U.4.2.1. Izstrādāt sociālās (kopienu)
plānošanas koncepciju

(lokālplānojumu, detālplānojumu)
izstrāde ciemu teritorijām
Sabiedrībai pieejamas (pārskatāmas)
informācijas sistēmas izveide novada
infrastruktūras un pakalpojumu
attīstības jomā;
Realizēti daudzdzīvokļu māju
siltināšanas pilotprojekti
Veikts konsultatīvs darbs dzīvokļu
īpašniekiem, realizēti apmācību
semināri par daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošanu un renovācijas
darbiem
Sniegts praktisks un konsultatīvs
atbalsts
Veikti izglītojoši un informatīvi
semināri par infrastruktūras
jautājumiem, anketēšana par
infrastruktūras attīstības jautājumiem,
tikšanās ar iedzīvotājiem, masu
mediju izmantošana
Definēta katras plānošanas telpas
(teritorijas) apdzīvojuma struktūra ar
atbilstoši
attīstāmu
funkcionālo
pakalpojumu grozu un definēta
novada zili zaļā struktūra (rekreācijas
un tūrisma pakalpojumu tīkls) kā
plānošanas telpu savienojoša sistēma
novadā
un
integrēta
kaimiņu
teritorijās
Attīstīta sociālo grupu savstarpēja
sadarbība dažādos līmeņos starp
kopienām, apkaimēm un pašvaldību

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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īstenošanā

2014 - 2020

U.4.2.2. Veicināt sadarbību ar kopienām,
to apzināšanas un iesaistes pasākumus

Veicināta vietas piederība,
atpazīstamība un pozitīva sapratne
par sabiedrības interesēm un
apkaimes attīstību

+

+
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4.7. Pārvalde
ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE – efektīva un moderna pārvalde

Vidēja termiņa
prioritātes (VTP)
VTP 1. Optimāla
un efektīva
pašvaldības
pārvalde

Rīcības virzieni (RV)
RV1.1. Pārvaldes
sistēmas pilnveidošana

RV1.2.
Nodrošinājums ar
augstas kvalifikācijas
speciālistiem

VTP 2.
Attīstīta epārvalde

RV2.1.
E-pārvaldes sistēmas
ieviešana

Uzdevumi (U)
U1.1.1. Pilnveidot pašvaldības pārvaldes
struktūru un nodrošināt efektīvu
pašvaldības darbu
U1.1.2. Uzlabot finanšu vadības sistēmu
U1.1.3. Izveidot vienotu personāla vadības
sistēmu
U1.2.1. Sistemātiski paaugstināt
pašvaldības darbinieku kvalifikāciju un
profesionalitāti
U1.2.2. Attīstīt sadarbību ar Latvijas un
citu valstu pašvaldībām
U2.1.1. Izveidot vienotu pašvaldības
komunikāciju un informācijas sistēmu
U2.1.2. Iekļauties vienotā valsts epārvaldes sistēmā

RV2.2.
E-pakalpojumu
pieejamība sabiedrībai
VTP 3.
Sabiedrības
līdzdalība

RV3.1.
Iedzīvotāju iesaistīšana
pašvaldības attīstības

U2.2.1. Aktivizēt iedzīvotājus izmantot
pašvaldības e-pakalpojumus
U2.2.2. Paplašināt informāciju pašvaldības
mājas lapā
U3.1.1. Sekmēt pilsonisko izglītību un
iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos
procesos

Rezultāts

Plānotais rezultāta sasniegšanas
laika posms
3 gadu
laikā

7 gadu
laikā

Pastāvīgi

Efektīvs pašvaldības administratīvo
resursu izmantojums

+

Ieviesta vienota budžeta plānošanas
sistēma visās iestādēs un
struktūrvienībās
Sakārtots personāla plānošanas un
vadības process
Apmācīti un kvalificēti pašvaldības
speciālisti

+

Aktīva pašvaldības dalība noslēgto
sadarbības līgumu ietvaros un jaunu
kontaktu veidošana
Izveidota vienota pašvaldības
informācijas un komunikāciju
sistēma
Iedzīvotājiem un pašvaldības
darbiniekiem pieejama vienota
informācijas sistēma
Iedzīvotāji aktīvi izmanto pašvaldības
e-pakalpojumus
Informācija pieejama plašam
sabiedrības lokam
Sabiedrības līdzdalība lēmumu
pieņemšanas un sagatavošanas
procesā

+

+
+

+

+

+
+
+
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pārvaldes
procesos

jautājumu risināšanā

2014 - 2020

U3.1.2. Veicināt dialogu starp pašvaldību,
NVO un interešu grupām

Ieviesta informācijas apmaiņas
sistēma starp pašvaldību un
sabiedrību

+
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5. RĪCĪBAS (INVESTĪCIJU) PLĀNS 2014. –2016. GADAM
RĪCĪBAS PLĀNS (2014–2016) ILGTERMIŅA PRIORITĀŠU SASNIEGŠANAI

5.1. Vide, lauksaimniecība un mežsaimniecība
ILGTERMIŅA PRIORITĀTE – dabai draudzīga un ilgtspējīga vides apsaimniekošana

Nr.

Projekta nosaukums/pasākums

Projekta/pasākuma plānotie darbības
rezultāti

Plānotais laika posms
Projekta/
Projekta/
pasākuma
pasākuma
uzsākšanas realizācijas
gads
ilgums

Finanšu instruments un indikatīvā summa
Pašvaldības
budžets

ES un citu
ārējo fondu
finansējums

Cits
finansējuma
avots

Atbildīgais

VTP 1. Attīstīta atkritumu apsaimniekošana

1.1.1.1.

1.2.1.1.

1.2.2.1.

RV 1.1. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība
U 1.1.1. Pilnveidot atkritumu apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus
Izveidoti jauni šķirošanas punkti vai
2014
3 gadi
50 000
laukumi novada teritorijā, pilnveidoti
esošie

Jaunu dalīto atkritumu savākšanas
200 000
punktu izveide apdzīvotās vietās
(Dzērumi,
Plakanciems,
Vimbukrogs, Valdlauči) un esošo
laukumu
uzturēšana
un
labiekārtošana
RV 1.2. Iedzīvotāju apziņas līmeņa celšana tīrākai šķirošanai un ekonomiskajam ieguvumam
U1.2.1. Popularizēt atkritumu šķirošanu, izskaidrojot iedzīvotāju ekonomisko ieguvumu (vairāk šķirosim – mazāk maksāsim)
Organizēt sadarbībā ar atkritumu
Informēti iedzīvotāji, samazināta
2013
Pastāvīgi
0
apsaimniekotājiem informatīvus
maksa
par
atkritumu
seminārus par atkritumu šķirošanu
apsaimniekošanu
un tās ekonomisko ieguvumu
U1.2.2. Uzlabot informācijas par atkritumu šķirošanas pieejamību iedzīvotājiem
Nodrošināt
iedzīvotājiem Izdoti informatīvi materiāli par
2013
1 gads
500
informāciju par atkritumu šķirošanu atkritumu šķirošanas iespējām
drukātā un elektroniskā veidā
Regulāri papildināta informācija
2013
Pastāvīgi
0
mājas lapā www.kekava.lv

Vides un
labiekārtošanas
daļa

Vides un
labiekārtošanas
daļa

Vides un
labiekārtošanas
daļa
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VTP 2. Efektīva vides aizsardzība

1.2.1.1.

RV2.1. Punktveida kanalizācijas piesārņojuma vietu likvidēšana
U2.1.1. Izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos, efektīvākai pienākumu noteikšanai, atbildībai un kontrolei
Pārskatīt un pilnveidot pašvaldības Pārskatīti un pilnveidoti saistošie
2013
Pastāvīgi
0
saistošos noteikumus par nelegālu noteikumi 1 reizi gadā
kanalizācijas ūdeņu noplūdi vidē

Vides un
labiekārtošanas
daļa

1.2.1.2.

2.2.1.1.

2.2.1.2.

Gaisa
piesārņojuma
kontrole
sadarbībā ar reģionālo Vides
pārvaldi
Izbūvēt aizsargsienas pasargāšanai
no autoceļu ietekmes

RV 2.2. Vides kvalitātes uzlabošana
U2.2.1. Gaisa piesārņojuma un trokšņu līmeņa samazināšana
Laba gaisa kvalitāte
2013
Pastāvīgi
Samazināts trokšņu līmenis

2014

0

3 gadi

Atbilstoši
tehniskajiem
projektiem

Atbilstoši
tehniskajiem
projektiem

Vides un
labiekārtošanas
daļa
Ceļu
uzraudzības
speciālists

VTP 3. Ilgtspējīga resursu izmantošana
RV3.1. Ilgtspējīga zemes dzīļu izmantošana
U3.1.1. Nodrošināt taupīgu un racionālu ūdens, smilts un smilts-grants resursu izmantošanu
kontroles Nodrošināta resursu izmantošana
2013
Pastāvīgi
0
ilgtermiņā

3.1.1.1.

Resursu izmantošanas
veikšana

3.1.2.1.

Tehniskās
dokumentācijas
sagatavošana jauna pašvaldības
karjera izveidošanai

3.2.1.1.

Meža īpašnieku informēšana un
apmācība,
meža
audzēšanas,

Vides un
labiekārtošanas
daļa

U3.1.2. Izveidot jaunu pašvaldības zemes dzīļu ieguves vietu
Sagatavota tehniskā dokumentācija
2013
2 gadi
10 000
jauna
pašvaldības
karjera
izveidošanai
–
detālplānojums,
tehniskais projekts, ieguves atļauja
(licence, pase)
RV3.2. Ilgtspējīga mežsaimniecība
U3.2.1. Veicināt un atbalstīt meža resursu racionālu apsaimniekošanu
Ilgtspējīgi apsaimniekotas meža
2013
pastāvīgi
1 000
resursu platības

Vides un
labiekārtošanas
daļa

3000

1000

Vides un
labiekārtošanas
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3.2.1.2.

apsaimniekošanas un ekonomiskā
ieguvuma popularizēšana – 1
seminārs gadā vēlā rudenī vai
ziemā
Pašvaldības īpašumā esošo meža
zemju apsaimniekošana

3.2.1.3.

Pašvaldībai īpašumā un valdījumā
esošo platību palielināšana

3.2.2.1.

Apzināt
lauksaimniecībai
neperspektīvās zemes, kuras būtu
lietderīgi apmežot
Pašvaldībai
piederošo,
lauksaimniecībai
neperspektīvo
zemju platību apmežošana
Informatīvi
pasākumi
iedzīvotājiem, lai popularizētu
lauksaimniecībai
neperspektīvo
zemju platību apmežošanu

3.2.2.2.

3.2.2.3.

3.2.3.1.

Veikt iedzīvotāju izglītošanu mežu
ugunsdrošības jautājumos

3.2.3.2.

Veikt informatīvus pasākumus, kas
vērsti pret kūlas dedzināšanu

3.3.1.1.

3.3.2.1.

2014 - 2020

daļa

Pašvaldības
meži
atbilstoši
apsaimniekoti un pieejami sabiedrībai

2013

Pastāvīgi

1000

Palielinātas pašvaldībai īpašumā un
2013
Pastāvīgi
150 000
valdījumā esošās platības
U3.2.2. Izvērtēt un veicināt lauksaimniecībai neperspektīvo zemju apmežošanu
Izveidots reģistrs ar lauksaimniecībai
2013
1 gads
0
neperspektīvām zemēm, kuras būtu
lietderīgi apmežot
Samazinājušās nekopto, aizaugušo
2014
2 gadi
1000
lauksaimniecības zemju platības
Samazinājušās nekopto, aizaugušo
lauksaimniecības zemju platības

2013

Pastāvīgi

5000

Īpašumu daļa

3000

1000

U3.2.3. Samazināt mežu, purvu un kūlas ugunsgrēku skaitu
Samazinājies
mežu un purvu
2013
Pastāvīgi
1000
ugunsgrēku skaits
Samazinājies kūlas ugunsgrēku skaits

2013

Pastāvīgi

1000

RV3.3. Ilgtspējīga lauksaimniecība
U3.3.1. Veicināt un popularizēt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību novadā
Pieaug bioloģisko saimniecību skaits
2013
Pastāvīgi
1000
novadā, ir informatīvi materiāli par
bioloģisko lauksaimniecību

Vides un
labiekārtošanas
daļa
Īpašumu daļa

Konsultatīvi atbalstīt bioloģiskās
lauksaimniecības
produkcijas
apstrādes uzņēmumu veidošanos,
saimniecību
paplašināšanu
un
modernizāciju, tehnikas iegādi
U3.3.2. Veicināt un sniegt konsultatīvu atbalstu bioloģisko lauksaimnieku apmācībām par efektīvu saimniecības vadību
Organizēt
kursus,
seminārus, Notiek kursi, semināri, lekcijas un
2013
pastāvīgi
1000
lekcijas un pieredzes apmaiņu ar pieredzes apmaiņa ar pašvaldības

1000 (ZM,
LVM)

1000

1000
(VARAM)

Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa

Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa

10 000 (ZM,
LAD,
LLKC)

Lauksaimniecīb
as konsultants

10 000 (ZM,
LAD,

Lauksaimniecīb
as konsultants
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pašvaldības atbalstu

atbalstu

3.3.3.1.

Izglītot zemju īpašniekus
latvāņu apkarošanu

3.3.3.2.

Pārraudzīt ar latvāņiem aizaugušās
zemju platības, pēc VAAD
monitoringa datiem, stimulēt zemes
īpašniekus veikt savus pienākumus

3.3.4.1.

Veikt
skaidrojošu
darbu
iedzīvotājiem par ĢMO audzēšanas
aizliegumu un veikt saistošo
noteikumu pārapstiprināšanu

3.4.1.1.

3.4.1.2.

3.4.2.1.

3.4.2.2.

3.4.2.3.

2014 - 2020

par

U3.3.3. Apkarot invazīvos augus – latvāņus
Zemju īpašnieki ir informēti par
2013
Pastāvīgi
saviem pienākumiem un latvāņu
apkarošanas iespējām
No latvāņiem brīva teritorija
2013
Pastāvīgi

LLKC)
0

0

U3.3.4. Pastāvīgi aizliegt ģenētiski modificētu organisku (ĢMO) audzēšanu novadā
No ĢMO brīva teritorija
2015
1 gads
0

RV 3.4. Ilgtspējīga ūdenssaimniecība
U3.4.1. Nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo ūdens objektu uzturēšanu, labiekārtošanu, attīstību
Attīrīt no piesērējuma un no Uzturēti un labiekārtoti pašvaldības
2013
Pastāvīgi
12 000
iekritušiem un bīstamiem kokiem ūdens objekti
Daugavas krastu, mazo upju un
Daugavas–Misas kanāla krastu un
veikt gultnes tīrīšanu
Veikt hidrobūvju uzturēšanu un Hidrobūves tiek uzturētas labā darba
2013
Pastāvīgi
Atbilstoši
remontu
kārtībā
tehniskajiem
projektiem
U3.4.2. Samazināt plūdu draudu risku, nodrošinot meliorācijas sistēmu atbilstošu ekspluatāciju un efektīvu plānošanas prasību ievērošanu
Veikt
meliorācijas
sistēmu Samazināti
plūdu
draudi
un
2013
Pastāvīgi
45 000
atjaunošanu, meliorācijas grāvju, gruntsūdens līmenis
drenāžas un caurteku atbilstošu
uzturēšanu
Ierīkot jaunu meliorācijas sistēmu Zemes gabals Sportiņš piemērots
2013
1 gads
5 000
Katlakalnā pie zemes gabala sabiedriskajai izmantošanai
Sportiņš
Informēt īpašniekus un atbildīgās Samazināti
plūdu
draudi
un
2013
pastāvīgi
0
institūcijas par viņu īpašumā esošo gruntsūdens līmenis
meliorācijas sistēmu uzturēšanu un
uzraudzīt meliorācijas sistēmu

Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa

Vides un
labiekārtošanas
daļa

Vides un
labiekārtošanas
daļa

Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa
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3.4.2.4.

3.4.3.1.

stāvokli
Informēt zemes īpašniekus plūdu
riska teritorijās par plūdu draudiem
un apdraudējumu jaunu objektu
būvniecībai
Kontrolēt
zivju
resursu
izmantošanu, veicot reidus ūdens
tilpnēs Ķekavas novadā

2014 - 2020

Zemes
īpašnieki
plūdu
riska
2013
Pastāvīgi
teritorijās ir informēti par plūdu
draudiem un apdraudējumu jaunu
objektu
būvniecībai
(zemju
applūšanas modelis)
U3.4.3. Nodrošināt zivju resursu saudzīgu izmantošanu
Pieaug zivju populāciju skaits,
2013
Pastāvīgi
samazināts malu zvejniecības faktu
konstatējumu skaits

2000

8000

Vides un
labiekārtošanas
daļa

0

Reģionālā
pašvaldības
policija

VTP4. Aktīva un izglītota sabiedrība vides jautājumos

4.1.1.1.

4.1.1.2.

RV4.1. Sabiedrības līdzdalība vides apsaimniekošanā un attīstībā
U4.1.1.Izstrādāt un ieviest vides komunikācijas plānu sabiedrības izglītošanai un informēšanai par vides jautājumiem
Izveidot datoraplikāciju interneta Iedzīvotājiem ir iespēja aktīvi ziņot
2014
1 gads
1000
vietnē
www.kekava.lv
par par problēmām vides aizsardzībā
piesārņotām vietām – notekūdeņu
izplūdi,
nelegālām
atkritumu
izmešanas vietām, par ūdens
kvalitāti ūdens tilpnēs
Izstrādāt vides komunikāciju plānu Vides
komunikācijas
plāns,
2014
2 gadi
0
ieinteresēto pušu iesaistīšanai vides publikācijas, akcijas
jautājumu risināšanā
Kopā 3 gados:
283 500
219 000

Vides un
labiekārtošanas
daļa

Vides un
labiekārtošanas
daļa
24 000
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5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
ILGTERMIŅA PRIORITĀTE – uz ģeogrāfiski stratēģiskā novietojuma potenciāliem balstīta vide uzņēmējdarbības attīstībai

Nr.

Projekta nosaukums/pasākums

Projekta/pasākuma plānotie darbības
rezultāti

Plānotais laika posms
Projekta/
Projekta/
pasākuma
pasākuma
uzsākšanas realizācijas
gads
ilgums

Finanšu instruments un indikatīvā summa
Pašvaldības
budžets

ES un citu
ārējo fondu
finansējums

Cits
finansējuma
avots

Atbildīgais

VTP 1. Uzņēmējdarbību atbalstoša pašvaldība

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.2.1.
1.1.2.2.

1.1.3.1.

1.2.1.1.

RV 1.1. Uzņēmējdarbības attīstību veicinoša pašvaldības darbība
U 1.1.1. Izstrādāt un pilnveidot pašvaldības nodokļu politiku uzņēmējdarbības jomā
Ķekavas
novada
saistošo Pilnveidoti pašvaldības saistošie
2013
pastāvīgi
0
noteikumu par nodokļu un atlaižu noteikumi
sistēmu piemērošanu pilnveidošana
Uzņēmēju,
NVO
iesaistīšana Noorganizēta pašvaldības budžeta
2013
pastāvīgi
0
pašvaldības budžeta sastādīšanas sastādīšanas sanāksmes ar uzņēmēju,
sanāksmēs
NVO iesaisti 1 reizi gadā
U1.1.2. Uzlabot pašvaldības un uzņēmēju savstarpējo komunikāciju un sadarbību
Klientu apkalpošanas centru sniegto Paplašināts piedāvāto pakalpojumu
2013
1 gads
0
pakalpojumu loka paplašināšana
loks klientu apkalpošanas centros
Organizēt
Biznesa
brokastis Pastāvīgi tiek organizētas biznesa
2013
pastāvīgi
1200
uzņēmējiem, NVO pārstāvjiem, brokastis
uzņēmējiem,
NVO
(4x100
citiem interesentiem
pārstāvjiem, citiem interesentiem 1
pasākumam)
reizi ceturksnī
U1.1.3. Attīstīt publisko un privāto partnerību (PPP)
Sagatavot finanšu ekonomisko Sagatavoti finanšu ekonomiskie
2015
2 gadi
20 000 par
pamatojumu
PPP
projektiem pamatojumi PPP projektiem: ceļi,
projektu
Ķekavas novadā
apgaismojums, sporta skola
RV1.2. Kvalificēta darbaspēka nodrošinājums
U1.2.1. Veicināt duālās (vispārējā un profesionālā) izglītības attīstību vispārizglītojošās skolās
Speciālu
mācību
programmu Izveidotas duālās izglītības mācību
2013
3 gadi
100 000–
izveidošana
vispārizglītojošās programmas vispārizglītojošās skolās
300 000
skolās
(loģistika)

Finanšu daļa
Finanšu daļa

200

Administratīvā
daļa
Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa
Attīstības daļa

Valsts
finansējums
speciālai

Izglītības daļa
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2014 - 2020

izglītībai
1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.2.2.3.

1.2.3.1.

1.2.3.2.

1.3.1.1.

1.3.1.2.

1.3.2.1.

1.3.2.2.

Ķekavas
novada
saistošo
noteikumu izstrādāšana par atbalstu
novada uzņēmējiem, kuri nodarbina
Ķekavas novada sociālo grupu
iedzīvotājiem
Pašvaldības
līdzfinansējuma
nodrošināšana uzņēmējiem, kuri
nodrošina prakses un darbavietas
novada sociālo grupu iedzīvotājiem

U1.2.2. Sekmēt sociālo riska grupu iekļaušanos darba tirgū
Izstrādāti Ķekavas novada saistošie
2013
1 gads
noteikumi

0

Nodrošināts
pašvaldības
2013
1 gads
6120
10 000
līdzfinansējums 4 iedzīvotāju (no
pārraugam
sociālajām riska grupām) prakses
vietām gadā Ķekavas novada
uzņēmumos
Prakses
vietu
pašvaldībā Nodrošinātas vismaz 4 prakses vietas
2013
pastāvīgi
0
nodrošināšana
pašvaldībā gadā
U1.2.3. Atbalstīt darbinieku kvalifikācijas celšanas pasākumus novada uzņēmumos
Konsultāciju sniegšana novada
Sniegtas konsultācijas pie karjeras
2014
pastāvīgi
0
uzņēmumu darbiniekiem par
konsultanta
kvalifikācijas celšanas iespējām
Pašvaldības telpu nodrošināšana
Nodrošinātas pašvaldības telpas
2013
pastāvīgi
600
novada uzņēmumu darbinieku
novada
uzņēmumu
darbinieku
(2x100)
kvalifikācijas celšanas kursiem
kvalifikācijas celšanas kursiem 2
reizes gadā
RV1.3. Sadarbība ar citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs
U1.3.1. Iesaistīties un līdzdarboties valsts un reģiona līmeņa projektos un uzņēmējdarbības attīstības politikas īstenošanā
Ķekavas novada domes iesaiste Ķekavas novada dome ir iesaistījusies
2014
pastāvīgi
100 000
valsts un reģiona nozīmes projektos vairākos valsts un reģiona nozīmes
uzņēmējdarbības vides attīstībai – projektos uzņēmējdarbības vides
vienas
smagā
autotransporta attīstībai
–
izveidota
viena
labiekārtotas pieturvietas izveide
labiekārtota smagā autotransporta
pieturvieta
Novada uzņēmējdarbības sektorālās Izstrādāta
novada
sektorālās
2014
1 gads
20 000
attīstības stratēģijas izstrāde
uzņēmējdarbības attīstības stratēģija
(iepirkums)
U1.3.2. Atbalstīt daudzveidīgu nevalstisko organizāciju darbību pašvaldības teritorijā
Izstrādāt sadarbības modeli NVO ar Izstrādāts sadarbības modelis NVO ar
2013
pastāvīgi
500
500
pašvaldību
pašvaldību, noorganizēts seminārs 1
reizi gadā
Pašvaldības
līdzfinansējuma Noorganizēts NVO projektu konkurss
2013
pastāvīgi
60 000

Administratīvā
daļa

Sociālais
dienests

Izpilddirektors
Izglītības daļa
Izglītības daļa

Attīstības daļa

Attīstības daļa
Attīstības daļa
Attīstības daļa
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1.3.3.1.

1.3.3.2.

1.3.4.1.

1.3.4.2.

1.3.5.1.

2014 - 2020

nodrošināšana NVO iniciētiem reizi gadā, nodrošināts pašvaldības
projektiem un pasākumiem
līdzfinansējums NVO projektiem
U1.3.3. Popularizēt novadā ražoto produkciju un sniegtos pakalpojumus, veicināt eksportu
Pasākumu plāna izveide vienotam Sadarbībā ar uzņēmējiem un atbalsta
2014
1 gads
16 000
novada mārketingam un tēla organizācijām izveidots pasākumu
(iepirkums)
popularizēšanai
plāns vienotam novada mārketingam
un tēla popularizēšanai
Atbalsts uzņēmējiem semināru Atbalstīta
semināru/kontaktbiržu
2013
pastāvīgi
3000
9000
/kontaktbiržu organizēšanā eksporta organizēšanas uzņēmējiem eksporta
veicināšanai
veicināšanai 2 reizes gadā
U1.3.4. Veicināt zinātnes un ražošanas sasaistes uzlabošanu novadā
Izveidots pasākumu plāns zinātnes un
2015
1 gads
15 000
ražotnes sadarbībai, ar mērķi radīt un
(iepirkums)
realizēt inovatīvas idejas
Studentu pētījumu darbu datu bāzes Izveidota un uzturēta studentu
2013
pastāvīgi
500 (līgums
izveide, līgumu slēgšana par pētījumu par Ķekavas novadu datu
par izveidi)
sadarbību ar augstskolām
bāze, noslēgti līgumi par sadarbību ar
augstskolām
U1.3.5. Sociālās infrastruktūras un zinātnes sasaistes uzlabošana sadarbībā ar universitātēm
Studentu
darbu
konkursa Noorganizēts
studentu
darbu
2013
pastāvīgi
3000
organizēšana par inovatīvu ideju konkurss 1 reizi gadā ar balvu fondu
attīstīšanu, realizēšanu Ķekavas
novadā
Pasākumu plāna izveide zinātnes un
ražotnes sadarbībai novadā

Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa
Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa
Izglītības daļa
Attīstības daļa

Attīstības daļa

VTP 2. Ekonomisko aktivitāti veicinoša infrastruktūra

2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

RV2.1. Infrastruktūras uzlabošana
U2.1.1. Uzlabot uzņēmējdarbības zonu infrastruktūru un uzņēmumu sasniedzamību
Komunikācijas
infrastruktūras Izbūvēta infrastruktūra atbilstoši
2014
3 gadi
izbūve līdz uzņēmējdarbības zonām tehniskajam projektam
Pašvaldības
ceļu
un
ielu
rekonstrukcija saskaņā ar ceļu
programmu (Pielikums nr.7)
Publisko interneta pieejas punktu
izveide

Atjaunoti pašvaldības ceļi un ielas
uzņēmējdarbības zonās saskaņā ar
ceļu programmu
Ierīkoti vairāki publiskie interneta
pieejas punkti novadā (10 gab.)

2014

pastāvīgi

300 000

Atbilstoši
tehniskajam
projektam
1 700 000

2013

3 gadi

8 250

55 000

Izpilddirektors
Ceļu
uzraudzības
speciālists
Administratīvā
daļa
36

ĶEKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

2.1.2.1.

2014 - 2020

U2.1.2. Sekmēt vides standartu ievērošanu ražošanas, loģistikas un pakalpojumu sniegšanas zonās
Konsultāciju sniegšana uzņēmējiem Sniegtas konsultācijas uzņēmējiem 1
2013
pastāvīgi
0
par vides kvalitātes rādītājiem un reizi ceturksnī Biznesa brokastu
atbilstību tiem Uzņēmēju brokastīs
ietvaros

Vides daļa

VTP 3. Atbalsts prioritāro nozaru (ražošanas, loģistikas, lauksaimniecības, pakalpojumu un rekreācijas) attīstībai

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.2.1.

RV3.1. Ārējā finansējuma un investīciju piesaiste uzņēmējdarbības attīstībai
U3.1.1. Piesaistīt ārējo finansējumu un investīcijas perspektīviem prioritāro nozaru projektiem
Izpētes veikšana par pašvaldības Veikta izpēte par pašvaldības rīcībā
2014
1 gads
20 000
rīcībā esošiem resursiem investoru esošiem
resursiem
investoru
(iepirkums)
piesaistei
piesaistei
Konferences,
semināri, Noorganizētas konferences, semināri,
2014
pastāvīgi
3000
9000
kontaktbiržas ārējā finansējuma un kontaktbiržas 1 reizi gadā
investīciju piesaistei
Izpētes veikšana par Biznesa dārza
izveides nepieciešamību Ķekavas
novadā, vietas izvēle

3.2.1.1.

Ražošanas uzņēmumu problēmu
apzināšana, kuras ir risināmas
pašvaldības kompetences ietvaros

3.2.2.1.

Konsultatīvs atbalsts mūžizglītības,
karjeras izglītībai loģistikas jomā

3.2.3.1.

Izpētes veikšana par attīstāmajām
lauksaimniecības un
nelauksaimniecības nozarēm
Ķekavas novadā
Lauksaimniecībā
izmantojamo
zemju
saglabāšana

3.2.3.2.

U3.1.2. Atbalstīt jaunu uzņēmumu/biznesa dārza veidošanos
Veikta izpēte, tehniskais projekts
2014
2 gadi
5000

25 000
(iepirkums)

RV3.2. Ražošanas, loģistikas un lauksaimniecības attīstība
U3.2.1. Sekmēt ražošanas uzņēmumu attīstību
Veikta uzņēmēju aptauja
2013
pastāvīgi
3000

U3.2.2. Attīstīt loģistikas centru darbību
Sniegts
konsultatīvs
atbalsts
2014
pastāvīgi
mūžizglītības, karjeras izglītībai
loģistikas jomā
U3.2.3. Atbalstīt lauksaimniecības nozaru attīstību
Veikta
izpēte
un
finanšu
2014
2 gadi
ekonomiskais
pamatojums
par
attīstāmajām lauksaimniecības un
nelauksaimniecības nozarēm
Novada teritorijas plānojumā ir
2015
2 gadi
noteiktas lauksaimniecības teritorijas,

1000

Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa

5000

Attīstības daļa

Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa
Izglītības daļa

0

16 000
(iepirkums)

0

Attīstības daļa

Attīstības daļa

Telpiskās
plānošanas daļa
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3.2.3.3.

3.2.3.4.

3.2.3.5.

3.3.1.1.
3.3.1.2.

lauksaimnieciskajai ražošanai un
pasākumi
labvēlīgu
apstākļu
nodrošināšanai
jaunu
lauksaimniecisko teritoriju attīstībai
Lauku
attīstības
speciālista
darbavietas
nodrošināšana
pašvaldībā
Sadarbībā ar Lauku atbalsta
dienestu sniegt konsultācijas
novada lauksaimniekiem par
iespējām saņemt atbalstu
Izpēte par iespējām
izveidot/atjaunot lauksaimniecības
produkcijas pārstrādes vietas,
savākšanas punktus – iespējamās
atrašanās vietas

Tūrisma
sektorālās
attīstības
programmas izstrāde
Popularizēt
novadā
pieejamos
rekreācijas pakalpojumus

2014 - 2020

noskaidroti zemju īpašnieku viedokļi

Lauku
attīstības
pašvaldībā

speciālists

2013

pastāvīgi

25 800

Personāla daļa

Sniegtas konsultācijas 2 reizes gadā

2013

pastāvīgi

3000

Attīstības daļa

Veikta izpēte

2014

1 gads

RV3.3. Pakalpojumu un rekreācijas nozares attīstība
U3.3.1. Veicināt pakalpojumu un rekreācijas nozares attīstību novadā
Izstrādāta tūrisma sektorālās attīstības
2014
2 gadi
programmas izstrāde
Informatīvi bukleti,
2013
pastāvīgi
informācija
mājas
lapā
www.kekava.lv;
avīzē
Ķekavas
pastāvīgi
novads,
sadarbības piedāvājumu veidošana ar
2 reizes
kaimiņu pašvaldībām – seminārs
gadā
Kopā 3 gados:
422 970

16 000

Attīstības daļa

20 000

Kultūras
aģentūra
Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa

1000
0
3000
2 355 500

6 200
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2014 - 2020

5.3. Izglītība, jaunatne un sports
ILGTERMIŅA PRIORITĀTE – izglītota, aktīva un mūžizglītībai motivēta sabiedrība

Nr.

Projekta nosaukums/pasākums

Projekta/pasākuma plānotie darbības
rezultāti

Plānotais laika posms
Projekta/
Projekta/
pasākuma
pasākuma
uzsākšanas realizācijas
gads
ilgums

Finanšu instruments un indikatīvā summa
Pašvaldības
budžets

ES un citu
ārējo fondu
finansējums

Cits
finansējuma
avots

Atbildīgais

VTP 1. Kvalitatīva, sistēmiski un ekonomiski sakārtota novada izglītības un sporta sistēma

1.1.1.1.
1.1.1.2.

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.3.1.

1.1.3.2.

RV 1.1. Izglītības sistēmas un sporta nozares pilnveidošana
U 1.1.1. Izveidot vienotu novada izglītības sistēmas un sporta nozares attīstības plānu
Izveidot
izglītības
sistēmas Izveidots novada izglītības sistēmas
2013
3 gadi
10 000
attīstības plānu
attīstības plāns 2013–2016
Izveidot vienotu sporta nozares Izveidots sporta nozares attīstības
2013
1 gads
500
attīstības plānu novadā
plāns 2013–2016
U1.1.2. Sakārtot izglītības sistēmu, nodrošinot izglītības pieejamību un kvalitāti
Izglītības programmu izstrāde, Izstrādātas un licencētas izglītības
2013
3 gadi
0
licencēšana
un
piedāvājums, programmas
nodrošinot
pirmskolas
un
vispārizglītojošās,
profesionālās
ievirzes, profesionālās un vakara/
tālmācības izglītības pieejamību
Veikt regulāras skolēnu, vecāku un Veiktas skolēnu, vecāku un pedagogu
2013
pastāvīgi
600
pedagogu aptaujas par izglītības aptaujas 2 reizes gadā
kvalitāti un pieejamību
U1.1.3. Uzlabot visu izglītības sistēmā iesaistīto institūciju savstarpējo komunikāciju un sadarbību
Pilnveidot
izglītības
iestāžu Visas izglītības institūcijas izmanto
2013
pastāvīgi
0
elektronisko dokumentu aprites elektronisko
dokumentu
aprites
sistēmu
sistēmu
Organizēt seminārus, apmācības Noorganizēti semināri, apmācības
2013
pastāvīgi
1500

Izglītības daļa
Sporta aģentūra

Izglītības daļa

Izglītības daļa

Administratīvā
daļa
Izglītības daļa
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savstarpējās komunikācijas
sadarbības veicināšanai
1.1.4.1.

1.2.1.1.

1.2.1.2.
1.2.1.3.

1.2.2.1.

1.3.1.1.
1.3.1.2.

1.3.1.3.

1.3.2.1.

2014 - 2020

un

savstarpējās
komunikācijas
un
sadarbības veicināšanai 2 reizes gadā
U1.1.4. Attīstīt privāto investīciju ieplūšanu sporta infrastruktūras uzlabošanā un sporta finansēšanā
Sadarbības līgumu slēgšana ar Piesaistīts
finansējums
sporta
2013
pastāvīgi
0
uzņēmējiem
par
sporta attīstībai
infrastruktūras objektu finansēšanu,
veselīga
dzīvesveida
popularizēšanu, u.c.
RV1.2. Pedagogu kompetences uzturēšana un pilnveide
U1.2.1. Paaugstināt speciālistu profesionālo kompetenci un konkurētspēju, veicinot personāla izaugsmes un karjeras iespējas
Ar pašvaldības atbalstu organizēt Speciālisti ar augstu profesionālo
2013
pastāvīgi
21 000
seminārus, kursus kvalifikācijas kompetenci
celšanai saskaņā ar plānu
Ar pašvaldības atbalstu organizēt Saskaņā ar plānu
2013
pastāvīgi
5800
pieredzes apmaiņas pasākumus
Izveidot
Ķekavas
novadā Izveidots metodiskais centrs Ķekavas
2014
1 gads
5000
metodisko centru
vidusskolā
U1.2.2. Attīstīt skolu, pedagogu un skolēnu dalību starptautiskos projektos
Pedagogu un skolēnu iesaistīšana Iesaistīto pedagogu un skolēnu skaits
2013
pastāvīgi
18 000
72 000
starptautiskos projektos
RV1.3. Sadarbība ar citām kultūras, izglītības, jaunatnes un sporta institūcijām
U1.3.1. Veicināt sadarbību starp novada kultūras, izglītības iestādēm un sporta institūcijām
Vienota pasākumu plāna izveide
Izveidots vienots gada pasākumu
2013
pastāvīgi
0
plāns
Vienota starptautisko vizīšu plāna Izveidots vienots izejošo un ienākošo
2013
pastāvīgi
0
izveide
starptautisko vizīšu plāns katram
gadam

Sporta aģentūra

Izglītības daļa
Izglītības daļa
Izglītības daļa
Izglītības daļa

Izglītības daļa

Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa
Izstrādāt rīcības plānu savstarpējai Izstrādāts rīcības plāns, kas ir
2013
pastāvīgi
0
Sabiedrisko
sadarbībai
kopējo
pasākumu ievietots novada interneta mājas lapā
attiecību un
organizēšanā
kā
reāls,
uzticams,
vienots
konsultatīvā
informācijas avots
atbalsta daļa
U1.3.2. Turpināt pilnveidot un attīstīt pasākumus izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta jomā noslēgto starptautisko sadarbības līgumu ietvaros, paplašināt sadarbību
Piedalīšanās starptautisko partneru 8 pasākumi gadā
2013
pastāvīgi
Saskaņā ar
Sabiedrisko
rīkotajos
pasākumos
uz
pasākuma
attiecību un
vienlīdzīgiem
nosacījumiem
tāmi
konsultatīvā
pieaugušajiem un bērniem
atbalsta daļa
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1.3.2.2.
1.3.2.3.

1.3.3.1.
1.3.3.2.

2014 - 2020

Jauniešu kristīgā nometne Zviedrijā 1 reizi gadā
2013
pastāvīgi
7500
Atbalstīt
sportistu
dalību Ķekavas
novada
sportistu
2013
pastāvīgi
30 000
starptautiskos un republikas mēroga atpazīstamība – 2 reizes gadā
pasākumos
U1.3.3. Iesaistīties un līdzdarboties valsts, reģiona un novada līmeņa projektos un izglītības, jaunatnes un sporta attīstības politikas īstenošanā
Piedalīties valsts un reģiona līmeņa Dalība izglītības, jaunatnes un sporta
2013
pastāvīgi
0
darba grupās
nozaru darba grupās
Izstrādāt un apstiprināt novada Izstrādāta un apstiprināta novada
2013
1 gads
0
jaunatnes politikas stratēģiju
jaunatnes politikas stratēģija

Izglītības daļa
Sporta aģentūra

Izglītības daļa
Izglītības daļa

VTP 2. Prasībām atbilstoša izglītības un sporta infrastruktūra

2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.

2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.2.4.

2.1.2.5.

2.1.2.6.

2.2.1.1.

Ķekavas sākumskolas ar sporta
kompleksu ēkas būvniecība
Stadiona būvniecība Ķekavā
Izpētes veikšana par skolas
nepieciešamību Valdlaučos
Jauniešu centra telpu rekonstrukcija
Ķekavā
Jauniešu centra telpu rekonstrukcija
Baložos
Stadiona pie Baložu vidusskolas
rekonstrukcija
Ķekavas
sākumskolas
ēkas
renovācija
mākslas
skolas
vajadzībām
Pļavniekkalna
sākumskolas
paplašināšana

RV2.1. Izglītības iestāžu būvniecība un rekonstrukcija
U2.1.1. Veicināt nepieciešamo izglītības iestāžu un sporta būvju celtniecību
Uzsākta un pabeigta būvniecība
2013
3 gadi
9 milj.
Uzsākta un pabeigta būvniecība
2014
2 gadi
500 000
Veikta
izpēte
par
skolas
2014
2 gadi
0
nepieciešamību Valdlaučos
U2.1.2. Izglītības un jaunatnes iestāžu un sporta būvju rekonstrukcija
Rekonstruētas telpas
2013
1 gads
16 000

Attīstības daļa
1,5 milj.

Attīstības daļa
Izglītības daļa
Attīstības daļa

Rekonstruētas telpas

2014

1 gads

Rekonstruēts stadions

2014

1 gads

500 000

Attīstības daļa

Izstrādāts projekts

2015

1 gads

50 000

Attīstības daļa

45 000

Izstrādāts
projekts,
paplašināta
2013
1 gads
250 000
Pļavniekkalna sākumskola ar koka
moduļa tipa ēkām
PII Daugmalē pabeigšana
Pabeigta PII
2013
1 gads
700 000
RV2.2. Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un pieejamības nodrošināšana
U2.2.1. Apmierināt iedzīvotāju pieprasījumu pēc vietām pirmsskolas izglītības iestādēs
Aukļu
dienesta
darbības Dienests izveidots, aukļu kandidātes
2013
pastāvīgi
908 100

Attīstības daļa

Attīstības daļa
Attīstības daļa

Izglītības daļa
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2.2.1.2.

nodrošināšana
Deleģējuma līguma pagarināšana ar
privātskolu Gaismas tilts 97

2014 - 2020

apmācītas, darbība uzsākta
Pagarināts deleģējuma līgums

2013

pastāvīgi

188 800

Izglītības daļa

VTP 3. Izglītības un sporta pakalpojumu pieejamība un attīstība

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.2.1.
3.1.2.2.

3.2.1.1.
3.2.1.2.

3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.3.1.
3.2.3.2.

RV3.1. Atbalsta programmu īstenošana
U3.1.1. Veicināt atbalsta speciālistu klātbūtni mācību iestādēs
Nodrošināt
speciālā
pedagoga Nodrošināts atbalsta speciālists
2013
pastāvīgi
13 500
atbalsta
pakalpojumus
katrā
vienam
vispārizglītojošā izglītības iestādē
speciālistam
Karjeras
izglītības
speciālista Nodrošināts karjeras speciālists
2013
pastāvīgi
13 500
pakalpojuma nodrošināšana katrā
vienam
vispārizglītojošā izglītības iestādē
speciālistam
U3.1.2. Atbalstīt iekļaujošo izglītību un individuālo darbu ar izglītojamiem -paplašināt speciālo izglītības programmu piedāvājumu
Izstrādāt programmu bērniem ar Izstrādāta programma un piedāvāta
2015
1 gads
15600
stājas traucējumiem
Daugmales pamatskolā
Sagatavotas izglītības programmas Programmas sagatavotas, licencētas,
2013
pastāvīgi
0
izglītojamiem
ar
papildus piedāvātas
vajadzībām
RV3.2. Izglītības kvalitātes paaugstināšana, izglītojamo mācību motivācijas veicināšana
U3.2.1. Pilnveidot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi
Iekārtot un aprīkot Jauniešu centra Iekārtotas un aprīkotas Jauniešu
2013
1 gads
5 000
telpas Ķekavā
centra telpas Ķekavā
Iekārtot un aprīkot Jauniešu centra Iekārtotas un aprīkotas Jauniešu
2014
1 gads
5 000
telpas Baložos
centra telpas Baložos
U3.2.2. Pilnveidot un dažādot izglītības programmu piedāvājumu, veicinot duālās izglītības attīstību
Programmu
piedāvājumu Programmu piedāvājums pārskatīts
2013
pastāvīgi
0
dažādošana profesionālās ievirzes un dažādots
izglītības iestādēs
Profesionālās izglītības ieguves Tiek piedāvāta loģistikas darbinieka
2013
pastāvīgi
5 000 vienai
iespējas
piedāvājums
Baložu profesionālā programma vidusskolas
programmai
vidusskolā
posmā
U3.2.3. Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem
Nometņu konkursa organizēšana
Noorganizēts nometņu konkurss
2013
pastāvīgi
6 000
Nometņu organizēšana sociālā riska Noorganizēta
vasaras
nometne
2013
pastāvīgi
2 700

Izglītības daļa
Izglītības daļa

Izglītības daļa
Izglītības daļa

Attīstības daļa
Attīstības daļa
Izglītības daļa
Izglītības daļa

Izglītības daļa
Sociālais dienests
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grupas bērniem

3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.1.3.

3.3.2.1.

3.3.3.1.

3.3.4.1.

3.3.4.2.

3.3.5.1.

sociālās riska grupas bērniem
RV3.3. Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iespēju nodrošināšana un pilnveide
U3.3.1. Pilnveidot aprīkojumu profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai
Veikt
mūzikas
instrumentu Pieejami instrumenti mūzikas skolas
2013
pastāvīgi
21 000
remontu, atjaunošanu, iegādi
audzēkņiem
Veikt mākslas skolas aprīkojuma Pieejams aprīkojums mākslas skolas
2013
pastāvīgi
20 945
uzturēšanai, iegādei
audzēkņiem
Veikt aprīkojuma iegādi sporta Pieejams aprīkojums sporta skolas
2013
pastāvīgi
24000
skolas vajadzībām
audzēkņiem
U3.3.2. Nodrošināt mūzikas, mākslas un sporta izglītības programmu plašu pieejamību
Izveidot mākslas interešu pulciņa Ierīkota mākslas interešu pulciņa
2013
1 gads
3 000
7 000
klasi Baložu vidusskolā
klase Baložu vidusskolā
U3.3.3. Veicināt un atbalstīt bērnu un jauniešu gatavošanos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Organizēt ikgadējus novada līmeņa Bērni un jaunieši ir iesaistīti dziesmu 2013
pastāvīgi
4000
dziesmu un deju svētku pasākumus
un deju svētku sagatavošanās procesā
U3.3.4. Pilnveidot un attīstīt karjeras izglītību novada skolās
Izveidot
karjeras
izglītības Skolas 3.stāvā izveidots karjeras
2014
1 gads
500
konsultatīvo metodisko centru izglītības konsultatīvais metodiskais
Ķekavas vidusskolā
centrs Ķekavas vidusskolā (kopā ar
metodisko kabinetu)
Izstrādāt
karjeras
izglītības Izveidota darba grupa, izstrādāta un
2013
1 gads
200
programmu Ķekavas vidusskolā
integrēta karjeras izglītības
programma, sagatavoti materiāli,
programma izskaidrota, ieviesta un
uzsākta realizēt
U3.3.5. Atbalstīt kultūrizglītības un sporta programmu audzēkņu dalību valsts un starptautiskos konkursos, sacensībās, skatēs, izstādēs, plenēros
Ikgadējā mācību olimpiāžu un Pasākums noorganizēts, uzvarētāji
2013
pastāvīgi
12 000
interešu
izglītības
konkursu apbalvoti
uzvarētāju pasākuma organizēšana
un norise

Mūzikas skola
Mākslas skola
Sporta skola
Baložu
vidusskola
Izglītības daļa
Izglītības daļa

Izglītības daļa

Izglītības daļa

VTP 4. Sabiedrības līdzdalība un iesaistīšana izglītības procesā

4.1.1.1.

Organizēt latviešu valodas kursus

RV4.1. Mūžizglītības attīstība
U4.1.1. Veicināt mūžizglītības programmu realizāciju
Noorganizēti latviešu valodas kursi
2013
pastāvīgi

3000

Izglītības daļa
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4.1.1.2.

4.1.2.1.

4.1.2.2.

4.2.1.1.
4.2.1.2.

4.2.2.1.

cittautiešiem,
atbilstoši
pieprasījumam
Izsludināt projektu līdzfinansēšanas
konkursu,
neformālās
un
mūžizglītības
programmu
realizācijai
Iesaistīt novada izglītības iestāžu
pedagogus
mūžizglītības
programmu realizācijai
Noslēgt sadarbības līgumi ar NVO,
mācību centriem

Skolu
padomju
veicināšana
Metodisko
darbu
organizēšana

2014 - 2020

cittautiešiem atbilstoši pieprasījumam
Izsludināts projektu līdzfinansēšanas
konkursu

2013

pastāvīgi

12 000

U4.1.2. Piesaistīt sadarbības partnerus mūžizglītības programmu realizācijai
Iesaistīti novada izglītības iestāžu
2013
pastāvīgi
3000
pedagogi atbilstoši pieprasījumam

Noslēgti sadarbības līgumi ar NVO,
2013
pastāvīgi
3000
mācību centriem atbilstoši
pieprasījumam
RV4.2. Sadarbības veicināšana starp izglītības iestādēm, audzēkņiem un viņu pārstāvjiem
U4.2.1. Bērnu un jauniešu vecāku iesaiste izglītības iestāžu un sistēmas attīstībā
darbības Darbojas skolu padomes
2013
pastāvīgi
0
skates

Organizēt konsultāciju tematiskās
dienas un nedēļas PII

Noorganizētas metodisko darbu
2013
pastāvīgi
900
skates
U4.2.2. Veicināt vecāku konsultāciju centru darbību PII
Noorganizētas konsultāciju
2013
pastāvīgi
7500 uz
tematiskās dienas un nedēļas PII
četrām PII

Izglītības daļa

Izglītības daļa
Izglītības daļa

Izglītības daļa
Izglītības daļa
Izglītības daļa

VTP5. Jaunatnes līdzdalība un iesaistīšanās jaunatnes politiku ietekmējošu pašvaldības lēmumu pieņemšanā

5.1.1.1.
5.1.1.2.

5.1.2.1.
5.1.2.2.

RV5.1. Veicināt pašvaldību iestāžu un struktūrvienību sadarbību jautājumos, kas attiecas uz jauniešiem
U5.1.1. Bērnu un jauniešu iesaistīšana politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras dzīves, kā arī vides aizsardzības aktivitātēs
Jaunatnes
lietu
konsultatīvā Darbojas jaunatnes lietu konsultatīvā
2014
pastāvīgi
0
padomes darbības nodrošināšana
padome
EKO skolas aktivitātes
Ik gadu apstiprināts zaļā karoga
2013
1500
statuss
U5.1.2. Veicināt jauniešu sadarbību ar pašvaldību, citām jauniešu organizācijām un institūcijām
Organizēt
pieredzes
apmaiņas Noorganizēti pieredzes apmaiņas
2013
pastāvīgi
1500
tikšanās pasākumus 2 reizes gadā
pasākumi
Organizēt jauniešu grupu un Noorganizētas jauniešu grupu un
2013
pastāvīgi
0
individuālās
konsultācijas
par individuālās konsultācijas

Jaunatnes
iniciatīvu centrs
Izglītības daļa

Jaunatnes
iniciatīvu centrs
Jaunatnes
iniciatīvu centrs
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jauniešiem aktuālām tēmām

5.2.1.1.

Organizēt jauniešu brīvprātīgā
darba pasākumus 4 reizes gadā

5.2.2.1.

Noslēgt sadarbības līgumus
kaimiņu pašvaldībām

ar

RV5.2. Atbalstīt un veicināt jaunatnes iniciatīvas
U5.2.1. Veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu
Noorganizēti jauniešu brīvprātīgā
2013
pastāvīgi
0
darba pasākumi
U5.2.2. Piesaistīt sadarbības partnerus jaunatnes politikas īstenošanai
Noslēgti sadarbības līgumi ar Olaini
2013
1 gads
0
un Salaspili
Kopā 3 gados:
12 376 545

Izglītības daļa

Jaunatnes
iniciatīvu centrs
1 639 600

5 000

45

ĶEKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

2014 - 2020

5.4. Kultūra, starptautiskā sadarbība un tūrisms
ILGTERMIŅA PRIORITĀTE – daudzveidīga un pieejama kultūrvide

Nr.

Projekta/pasākuma plānotie darbības
rezultāti

Projekta nosaukums/pasākums

Plānotais laika posms
Projekta/
Projekta/
pasākuma
pasākuma
uzsākšanas realizācijas
gads
ilgums

Finanšu instruments un indikatīvā summa
Pašvaldības
budžets

ES un citu
ārējo fondu
finansējums

Cits
finansējuma
avots

Atbildīgais

VTP 1. Efektīva kultūras procesa, tūrisma un starptautiskās sadarbības jomas pārvalde

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.2.1.
1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.7.

RV 1.1. Kultūras, tūrisma un starptautiskās sadarbības procesu un menedžmenta pilnveidošana
U 1.1.1. Veicināt un attīstīt kultūras, tūrisma un starptautiskās sadarbības procesā iesaistīto institūciju iekšējo un savstarpējo sadarbību
Organizēt
institūciju
vadītāju Operatīvas informācijas apmaiņa
2013
pastāvīgi
0
regulāras tikšanās reizi 2 mēnešos
kvalitatīvai
kopīgu
pasākumu
realizēšanai, iespējamo problēmu
savlaicīgai
identificēšanai
un
novēršanai
Izstrādāt modeli sadarbībai starp Nodrošināta
kvalitāte
kopīgi
2014
2 gadi
5 000
20 000
kultūras, tūrisma un starptautiskās realizējamiem pasākumiem
sadarbības procesā iesaistītajām
institūcijām
U1.1.2. Uzlabot tūrisma nozares menedžmenta organizāciju un mārketingu
Izstrādāt tūrisma nozares attīstības Izstrādāts tūrisma nozares attīstības
2013
2 gadi
5 000
20 000
un popularizēšanas plānu
un popularizēšanas plāns
Realizēt mārketinga pasākumu Palielināts tūristu skaits
2014
2 gadi
Atbilstoši
kompleksu, lai popularizētu tūrismu
izstrādātajam
Ķekavas novadā
plānam
Veicināt sadarbību ar tūrisma Inovatīvi risinājumi un papildu
2013
pastāvīgi
5 000
nozares
uzņēmējiem, pakalpojumi tūrisma nozarē Ķekavas
nevalstiskajām organizācijām un novadā
vietējām kopienām
Tematisku videoklipu izveide par

Izveidoti aptuveni 2–3 minūšu gari

2013

2 gadi

6 000

Izglītības,
kultūras un sporta
komiteja
Kultūras
komiteja

Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra
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ievērojamākiem
pasākumiem

1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.3.1.1.

1.3.1.2.

1.3.2.1.

1.3.2.2.

objektiem

2014 - 2020

un

videoklipi Latvijas un starptautiska
mēroga pasākumiem Ķekavas novadā
RV1.2. Augstas kvalifikācijas speciālistu nodrošinājums
U1.2.1. Atbalstīt kultūras, tūrisma un starptautiskās sadarbības jomā iesaistīto speciālistu metodisko apmācību, vadītāju tālākizglītību
Ar pašvaldības atbalstu organizēt Speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju
2013
pastāvīgi
6000
speciālistu metodisko apmācību
darbojas kultūras, tūrisma un
starptautiskās sadarbības jomā
Ar pašvaldības atbalstu organizēt Amatiermākslas kolektīvu vadītāji,
2013
pastāvīgi
1500
amatiermākslas kolektīvu vadītāju, bibliotēku, muzeju, TIC vadītāji savā
bibliotēku, muzeju, TIC vadītāju darbā izmanto inovatīvas pieejas un
tālākizglītību,
konferenču labo praksi
apmeklēšanu
U1.2.2. Atbalstīt kultūras, tūrisma un starptautiskās sadarbības jomu speciālistu pieredzes apmaiņu
Ar pašvaldības atbalstu organizēt Noorganizēti pieredzes apmaiņas
2013
pastāvīgi
1500
speciālistu pieredzes apmaiņas braucieni kultūras, tūrisma un
braucienus
starptautiskās
sadarbības
jomā
iesaistītajiem speciālistiem 2 reizes
gadā
Ar pašvaldības atbalstu organizēt Noorganizēts pieredzes apmaiņas
2013
pastāvīgi
1500
speciālistu pieredzes apmaiņas pasākums 1 reizi gadā
pasākumu Ķekavas novadā
RV1.3. Sadarbība ar citām institūcijām
U1.3.1. Sadarboties ar Rīgas plānošanas reģionu un valsts institūcijām kultūras, tūrisma un starptautiskās sadarbības nozaru projektu izstrādē
Iesaistīties
Rīgas
plānošanas Uzsākti un kopīgi realizēti projekti
2013
pastāvīgi
20 000
100 000
20 000
reģiona aktivitātēs, kas saistītas ar
kopīgi realizējamo projektu izstrādi
kultūras, tūrisma un starptautiskās
sadarbības jomās
Sadarboties ar citām Latvijas Uzsākti un kopīgi realizēti projekti
2013
pastāvīgi
5 000
50 000
10 000
pašvaldībām
kopīgo
projektu
sagatavošanā un realizēšanā
U1.3.2. Sadarboties ar izglītības iestādēm kultūras, tūrisma un starptautiskās apmaiņas jomā
Realizēt pasākumus kopā ar Realizēti kopīgie pasākumi
2013
pastāvīgi
3 000
10 000
izglītības iestādēm kultūras un
tūrisma jomā un starptautiskajai
apmaiņai
Realizēt starptautiskos projektus Uzsākti un kopīgi realizēti projekti
2013
pastāvīgi
5 000
10 000
5 000

Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra

Attīstības daļa

Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra
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kopā ar izglītības iestādēm
1.3.3.1.

1.3.3.2.

U1.3.3. Sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām vietējo un starptautisko projektu realizēšanai
Realizēt pasākumus kopā ar NVO Realizēti
kopīgie
pasākumi,
2013
pastāvīgi
5 000
10 000
kultūras un tūrisma jomā un palielinājies iesaistīto kopienu un
starptautiskajai apmaiņai
iedzīvotāju skaits kopīgos pasākumos
Realizēt starptautiskos projektus Uzsākti un kopīgi realizēti projekti
2013
pastāvīgi
5 000
10 000
kopā ar NVO

5 000

Kultūras aģentūra

5 000

Kultūras aģentūra

VTP 2. Attīstīta kultūras un tūrisma infrastruktūra

2.1.1.1.
2.1.1.2.

2.1.1.3.

Katlakalna Tautas nama piebūves
būvniecība
Nepieciešamā
aprīkojuma
nodrošinājums Katlakalna Tautas
namā
Ķekavas kultūras nama 1. stāva
rekonstrukcija

2.1.2.1.

Veikt izpēti par iespējamo Doles
Tautas
nama
pagraba
telpu
piemērotību muzeja vajadzībām

2.1.3.1.

Veikt izpēti par iespējamām
(Klaņģu
kalns)
teritorijām
brīvdabas estrādes izveidei
Izbūvēt stacionāro brīvdabas estrādi

2.1.3.2.
2.1.4.1.
2.1.4.2.

Pašvaldībai piederošo tūrisma vietu
un objektu stāvokļa apzināšana
Tehnisko
projektu
izstrāde
pašvaldībai piederošo tūrisma vietu
un objektu rekonstrukcijai

RV2.1. Kultūras un tūrisma objektu būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija
U2.1.1. Paplašināt Katlakalna tautas namu, nodrošināt to ar mūsdienīgu aprīkojumu
Izstrādāts
tehniskais
projekts,
2013
2 gadi
400 000
pabeigta būvniecība
Iegādāts nepieciešamais aprīkojums
2014
1 gads
Veikta Ķekavas kultūras nama 1.
2013
2 gadi
stāva rekonstrukcija
U2.1.2. Paplašināt Doles Tautas nama muzeja telpas
Veikta izpēte un pieņemts lēmums
2013
1 gads
par telpu piemērotību

26 250

100 000

Kultūras aģentūra

10 000

Kultūras aģentūra

48 750

Kultūras aģentūra

U2.1.3. Izbūvēt stacionāro brīvdabas estrādi
Veikta izpēte un pieņemts lēmums
2013
1 gads
Izbūvēta stacionārā brīvdabas estrāde
2014
2 gadi
30 000
U2.1.4. Rekonstruēt pašvaldībai piederošās tūrisma vietas un objektus
Pašvaldībai piederošo tūrisma vietu
2013
2 gadi
0
un objektu reģistrs
Veikta tehnisko projektu izstrāde
2014
2 gadi
50 000

20 000

1 000

Kultūras aģentūra

1 000

Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra

U2.1.5. Izveidot Baložos muzeja ekspozīcijas zāli
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2.1.5.1.

2.2.1.1.

2.2.1.2.

2014 - 2020

Veikt izpēti par muzeja ekspozīcijas
zāles izveidošanu Baložos

Veikta izpēte, piesaistīts finansējums
2013
2 gadi
5 000
muzeja ekspozīcijas zāles izveidei
Baložos
RV2.2. Kultūras un tūrisma objektu pieejamības nodrošināšana
U2.2.1. Veikt pielāgojumus kultūras un tūrisma objektiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Apzināt kultūras un tūrisma objektu Apzināta nepieciešamība nodrošināt
2013
2 gadi
0
pieejamības līmeni cilvēkiem ar kultūras
un
tūrisma
objektu
īpašām vajadzībām
pieejamību
Veikt
pielāgojumus
Baložu Baložu bibliotēka ir pieejama
2014
1 gads
22 000
bibliotēkā cilvēkiem ar īpašām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
vajadzībām

Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra

VTP 3. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un mūsdienīgas kultūrvides attīstība

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.2.1.

3.1.2.2.

RV3.1. Mūsdienīga un attīstīta amatiermāksla
U3.1.1. Nodrošināt regulāru un daudzveidīgu amatiermākslas kolektīvu darbību, dalībnieku piesaisti
Popularizēt
Ķekavas
novada Iedzīvotājiem pieejama informācija
2013
pastāvīgi
0
amatiermākslas kolektīvus Kultūras par
iespējamo
līdzdalību
aģentūras un Ķekavas novada amatiermākslas kolektīvos
pašvaldības mājas lapās (norādīta
informācija par visiem kolektīviem)
Izmantot
inovatīvus
līdzekļus Iedzīvotājiem pieejama informācija
2013
pastāvīgi
0
iedzīvotāju
iesaistīšanai par
iespējamo
līdzdalību
amatiermākslas kolektīvos (atvērtie amatiermākslas kolektīvos
mēģinājumi,
vietējo kolektīvu
uzstāšanās novada ciemos, danči
u.c.)
U3.1.2. Nodrošināt amatiermākslas kolektīviem nepieciešamo atbalstu dalībai Dziesmu un deju svētku kustībā, pasākumu vajadzībām
Atbalstīt amatiermākslas kolektīvu Amatiermākslas
kolektīvu
2013
pastāvīgi
75 000
līdzdalību Dziesmu un deju piedalīšanās pasākumos
svētkos, pasākumos (transports,
pārvietojamā estrāde, apskaņošana,
ēdināšana u. c.)
Nodrošināt
amatiermākslas Nodrošināta
kvalitatīva
2013
pastāvīgi
30 000
30 000
kolektīvu darbības materiāltehnisko amatiermākslas kolektīvu darbība un
bāzi (tautas tērpi, tērpi, instrumenti) līdzdalība pasākumos

Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra
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3.2.1.1.

3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.1.4.

3.2.1.5.

3.2.1.6.
3.2.1.7.

3.2.2.1.

3.2.2.2.
3.2.2.3.

3.2.3.1.

2014 - 2020

RV3.2. Bibliotēku pakalpojumu pilnveidošana
U3.2.1. Novadpētniecības materiālu digitalizācija, nodrošinot bibliotekāros pakalpojumus augstā līmenī
Nepieciešamo
dokumentu Noformēti nepieciešamie dokumenti,
2013
pastāvīgi
0
noformēšana,
autortiesību atlasīti un izvērtēti objekti
jautājuma
sakārtošana,
digitalizējamo objektu atlase un
izvērtēšana
Programmatūras un kvalitatīva Licenzētas, kvalitatīvas programmas
2013
1 gads
500
skanera (A3) iegāde
digitalizēto objektu apstrādei
Dokumentu apstrāde un aprakstu Kvalitatīvi un pieejami digitalizēti
2013
pastāvīgi
0
veidošana
novadpētniecības materiāli
Apmācību organizēšana lietotājiem Datoru lietotāji bibliotēkās prot lietot
2013
pastāvīgi
0
(interneta apmācības senioriem, datoru, izmantot internetu, veikt
skolēniem, studentiem un citiem meklēšanu e-katalogā
interesentiem par meklēšanu ekatalogā)
Organizēt apmācības Ķekavas Visas Ķekavas novada publiskās un
2013
pastāvīgi
0
novada publiskajām un skolu skolu bibliotēkas prot izmantot ebibliotēkām
katalogu
Izveidot grāmatu nodošanas kasti
Iespēja nodot grāmatas 24 h diennaktī
2014
1 gads
4000
Izveidot Bibliotēkas norādi un @ Bibliotēkas atpazīstamība,
2013
1 gads
600
zīmi uz Rīgas ielas, uz kultūras sabiedrības informēšana par enama fasādes
pakalpojumiem
U3.2.2. Dažādot bibliotēkas krājumu, piedāvātos pakalpojumus
Bibliotēku krājumos integrēt e- Modernas, attīstītas bibliotēkas ar
2013
pastāvīgi
1000
resursus (e-žurnāli, e-grāmatas, konkurētspējīgiem pakalpojumiem un
datu bāzes, CD, DVD kolekcijas)
krājumu
Sniegt informāciju elektroniskā Bibliotēkas pakalpojumi pieejami
2013
pastāvīgi
0
veidā
attālināti
Sagatavot priekšlikumus bibliotēku Pilnveidots bibliotēku e-katalogs,
2013
1 gads
0
e-katalogu pilnveidošanai, paredzot nodrošināta atgriezeniskā saite ar
iespēju cilvēkiem iesaistīties un lasītājiem
komentēt izlasīto grāmatu
U3.2.3. Organizēt pasākumus, lai veicinātu lasīšanu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem
Organizēt pasākumus pirmsskolas Noorganizēti pasākumi, uzlabojusies
2013
pastāvīgi
2000
un skolas vecuma bērniem ar mērķi lasītprasme

Kultūras aģentūra

Administratīvā
daļa
Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra
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2014 - 2020

popularizēt lasīšanu

3.3.1.1.

3.3.1.2.
3.3.1.3.

3.3.2.1.
3.3.2.2.
3.3.2.3.

3.3.2.4.

3.3.3.1.

3.3.3.2.

3.3.3.3.

RV3.3. Ķekavas novadpētniecības muzeja un Daugmales muzeja ekspozīcijas attīstība
U3.3.1. Nodrošināt muzeja krājuma komplektēšanu, saglabāšanu un pieejamību
Pastāvīgi
papildināt
muzeja Paplašināts muzeja priekšmetu klāsts
2013
pastāvīgi
1 500
krājumu
ar
muzeja
misijai
atbilstošiem
priekšmetiem
(piemēram, karikatūristu darbu
iegāde)
Organizēt ekspedīcijas krājuma Paplašināts muzeja priekšmetu klāsts
2013
pastāvīgi
0
papildināšanai
Veikt muzeja krājuma bojāto Atjaunoti un saglabāti muzeja
2013
pastāvīgi
2 200
priekšmetu restaurāciju
krājuma priekšmeti
U3.3.2. Veikt muzeju krājuma zinātnisko izpēti, veidot izstādes, izglītojošās programmas, pasākumus
Veikt
priekšmetu
zinātnisko Izveidots muzeja krājuma reģistrs
2013
pastāvīgi
0
inventarizāciju
Organizēt pētniecisko darbu arhīvos Izveidotas jaunas izstādes un
2013
pastāvīgi
0
un bibliotēkās
izglītojošās programmas
Veikt izpēti par Pirmā pasaules kara Veikta izpēte, izstrādāti priekšlikumi
2013
2 gadi
5 000
vēsturisko cīņu vietām un notikumu vēsturisko vietu saglabāšanai,
gaitu Ķekavas novadā, līdzdarboties atjaunošanai, līdzdalība atceres
pasākumu organizēšanā Pirmā pasākumu organizēšanā
pasaules kara atceres pasākumiem
Iekārtot jaunu pamatekspozīciju Uzlabota, modernizēta muzeja
2014
1 gads
5 000
Ķekava laiku lokos
ekspozīcija
U3.3.3. Veicināt muzeja atpazīstamības, tēla veidošanu, informēt sabiedrību
Iegādāties
aprīkojumu
jaunas Nodrošināts materiāltehniskais
2013
2 gadi
500
ceļojošās izstādes realizēšanai
aprīkojums jaunu ceļojošo izstāžu
darbības nodrošināšanai
Organizēt
muzeja pasākumus, Informēta sabiedrība par Ķekavas
2013
pastāvīgi
1000
izglītojošās
programmas
un novadu un tajā ietilpstošo teritoriju
konkursus atbilstoši sabiedrības vēsturiskajām norisēm
vēlmēm
Izveidot muzeja atpazīstamības Muzejs ir atpazīstams starp citiem
2013
1 gads
1000
zīmes – logo un norādes, bukletus
muzejiem, un to ir viegli atrast

Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra
15 000

Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra

1000

Kultūras aģentūra

VTP 4. Daudzveidīga un attīstīta tūrisma nozare
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4.1.1.1.
4.1.1.2.

4.1.2.1.

4.1.3.1.

4.1.3.2.

4.2.1.1.
4.2.1.2.

4.2.2.1.

4.2.2.2.

2014 - 2020

RV4.1. Tūrisma informācijas apkopošana
U4.1.1. Apkopot informāciju par tūrisma objektiem, šo objektu apmeklētību, tūristu apmierinātību
Apkopot informāciju par tūrisma Pārskats par tūrisma objektu
2013
pastāvīgi
0
objektu apmeklētību
apmeklētību
Veikt tūrisma objektu apmeklētāju Noskaidrots pakalpojumu kvalitātes
2013
1 gads
0
anketēšanu
par
sniegto līmenis, un sagatavoti priekšlikumi
pakalpojumu kvalitātes līmeni
kvalitātes uzlabošanai
U4.1.2. Veikt pētījumu par tūristu uzturēšanās ilgumu Ķekavas novadā un tēriņu apjomu
Veikt tūrisma objektu īpašnieku un Noskaidrots tūristu uzturēšanās
2013
1 gads
0
apmeklētāju
anketēšanu
par ilgums Ķekavas novadā un tēriņu
uzturēšanās ilgumu un tēriņu apjoms
apjomu
U4.1.3. Veikt pētījumu un izstrādāt metodiku par atsevišķu tūrisma objektu apmeklējumu pieļaujamām slodzēm
Identificēt tūrisma objektus, kurus Identificēti tūrisma objekti, kuriem
2013
1 gads
0
potenciāli negatīvi varētu ietekmēt nepieciešams veikt pētījumu par šo
tūristu apmeklējums
objektu apmeklējumu pieļaujamām
slodzēm
Veikt pētījumu par pieļaujamām Sagatavoti priekšlikumi par
2014
1 gads
5 000
slodzēm
attiecībā
uz pieļaujamajām slodzēm un ieteikumi
identificētajiem objektiem
tūrisma objektu apsaimniekošanā
RV4.2. Specifisku tūrisma virzienu attīstība
U4.2.1. Attīstīt tūrisma informācijas digitālos produktus
Audio gida izveide Ķekavas Pieejams ekskursiju materiāls par
2013
2 gadi
vēsturiskajam centram
Ķekavas vēsturisko centru
Izvietot un atjaunot tūrisma Sabiedrībai pieejama tūrisma
2013
pastāvīgi
0
informāciju Kultūras aģentūras un informācija
Ķekavas novada pašvaldības mājas
lapās
U4.2.2. Izstrādāt dažādu tūrisma veidu maršrutus (vienas un vairāku dienu)
Apzināt un iesaistīt resursus Sagatavoti materiāli dažādu tūrisma
2013
1 gads
0
izmantošanai viena un vairāku maršrutu izveidei
dienu
tūrisma
maršrutos
(velotūrisms, auto tūrisms, ūdens
tūrisms, pastaigas u. c.)
Veidot jaunus ūdens tūrisma Izveidoti jauni 1 dienas un vairāku
2013
2 gads
2415
14 200
maršrutus saskaņā ar Tūrisma dienu ūdens tūrisma maršruti
objektu attīstības programmu
(Pārrobežu projekts – River ways)

Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra

1000

Kultūras aģentūra

1500

Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra

Attīstības daļa
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4.2.2.3.
4.2.2.4.

4.2.3.1.
4.2.3.2.

4.2.4.1.

4.2.4.2.

4.2.5.1.

4.2.5.2.

4.3.1.1.

4.3.1.2.

Veidot jaunus velotūrisma, aktīvā
tūrisma maršrutus
Popularizēt starp Ķekavas novada
un Latvijas iedzīvotājiem tūrisma
maršrutus Ķekavas novadā

2014 - 2020

Izveidoti jauni velotūrisma, aktīvā
tūrisma maršruti, nodrukāti bukleti
Palielinājies tūristu skaits

2014
2014

2 gadi
pastāvīgi

1 000

Kultūras aģentūra

0

U4.2.3. Attīstīt tūrisma produktus un pakalpojumus, kas saistīti ar sporta pasākumiem
Sporta pasākumu apmeklētāju skaita
2013
Pastāvīgi
3000
palielināšanās
Sporta pasākumu apmeklētāju skaita
2013
pastāvīgi
0
palielināšanās, tūristu skaita
palielināšanās
U4.2.4. Attīstīt kultūras pasākumu tūrismu un biznesa tūrismu
Sadarboties ar kultūras pasākumu Kultūras pasākumu skaita
2013
pastāvīgi
0
organizētājiem
Latvijā
un palielināšanās
popularizēt
Ķekavas
novada
resursus
kultūras
pasākumu
organizēšanai
Sadarboties ar uzņēmējiem un Biznesa pasākumu skaita
2013
pastāvīgi
1000
uzņēmēju
organizācijām
un palielināšanās
popularizēt
Ķekavas
novada
resursus
biznesa
pasākumu,
prezentāciju organizēšanai
U4.2.5. Attīstīt dabas un ekotūrismu, ūdens tūrismu
Organizēt pasākumus, kas vērsti uz Iedzīvotāju un tūristu dzīves
2013
pastāvīgi
1000
„zaļo
dzīvesveidu”
(Garšaugu kvalitātes paaugstināšanās
festivāls, eko tirdziņš, zaļās
darbnīcas u. c.)
Atbalstīt ūdens tūristu organizētos Pieejama informācija par ūdens
2013
pastāvīgi
4500
pasākumus, apkopot informāciju tūrisma pakalpojumiem un tūristu
par pieejamajiem ūdens tūrisma skaita palielināšanās
pakalpojumiem
RV4.3. Novada tūrisma uzņēmēju izglītošana
U4.3.1. Atbalstīt tematisko semināru organizēšanu Ķekavas novadā
Organizēt Ķekavas novada tūrisma Ķekavas novada tūrisma uzņēmēji
2013
pastāvīgi
400
uzņēmēju informatīvo semināru
informēti par aktualitātēm tūrisma
jomā
Sadarboties ar Ķekavas novada Ķekavas novada uzņēmēji ir iesaistīti 2013
pastāvīgi
0
Popularizēt tradicionālos sporta
pasākumus, atbalstīt to realizēšanu
Izstrādāt un attīstīt priekšlikumus
jaunu sporta pasākumu realizēšanai

Kultūras aģentūra

5 000

6000

Sporta aģentūra
Sporta aģentūra

Kultūras aģentūra

1000

Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra

Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra
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Uzņēmēju padomi par novada
uzņēmēju iespējām veicināt tūrisma
attīstību
4.3.2.1.

4.3.2.2.

5.1.1.1.

5.1.1.2.

5.1.1.3.

5.1.1.4.

Piedalīties
Baltijas
valstīs
notiekošajās tūrisma izstādēs – 3
izstādes gadā
Realizēt pasākumus saistībā ar
iekļaušanos RIGA+ konceptā

2014 - 2020

tūrisma attīstībā
U4.3.2. Atbalstīt citur notiekošo tūrisma izglītojošo semināru apmeklēšanu
Ķekavas novads ir atpazīstams
2013
pastāvīgi
10 800
Baltijas valstu reģionā
Palielināts tūristu skaits Ķekavas
novadā

2014

pastāvīgi

Kultūras aģentūra
Kultūras aģentūra

6000

VTP5. Attīstīts vispusīgs starptautiskās sadarbības tīklojums
RV5.1. Starptautisko partneru sadarbības alianses veidošana
U5.1.1. Turpināt attīstīt un dažādot starptautisko sadarbību noslēgto sadarbības līgumu ietvaros, nostiprināt iekšējo komunikāciju
Rīkot
pieredzes
apmaiņas, Ieviestas un pielietotas jaunas darba
2013
pastāvīgi
15 000
6 000
izglītojošos pasākumus kultūras, metodes, kvalificēti speciālisti
izglītības darbiniekiem
Organizēt novada pašdarbības
kolektīvu un interešu grupu dalību
partnerpašvaldību
rīkotajos
pasākumos,
uzņēmēju
kontaktbraucienus uz sadraudzības
pašvaldībām,
rīkot
kultūras,
izglītojošos pasākumus, lietišķās
biznesa tikšanās, uzņemot partnerus
Ķekavas novada pašvaldībā
Piesaistīt ES un citu fondu
finansējumu, iesaistot projektos
sadraudzības
partnerus
un
vispusīgas novada interešu un
mērķgrupas
Uzturēt
saraksti,
e-saraksti,
informācijas apmaiņu, aktualizēt
sadarbības
līgumus,
nodomu
protokolus

Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa
Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa

Iegūta pieredze lielo pasākumu
organizēšanai novadā, nodibināti
kontakti ar ārvalstu partneriem,
vēstniecībā, attīstīts eksports

2013

pastāvīgi

30 000

Piesaistīts papildu finansējums,
iespēja veikt mobilitātes, stažēšanās,
pieredzes apmaiņas, kapacitātes
celšanas pasākumus bērniem,
jauniešiem, pieaugušajiem,
senioriem, cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām u. c. mērķgrupām
Regulāra kontaktu uzturēšana,
sakārtoti sadarbību juridiskie aspekti

2013

pastāvīgi

0

Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa

2013

pastāvīgi

0

Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa

9 000

3 000
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5.1.2.1.

Izvērtēt jaunās sadarbības, kas
veidojas skolām, kultūras iestādēm
projektu rezultātā

5.1.2.2.

Sadarbībā ar uzņēmējiem, iestāžu
vadītājiem un novada iedzīvotāju
interešu grupām, piesaistīt jaunus
sadarbības partnerus – Zviedrija,
Francija

5.2.1.1.

Turpināt organizēt un attīstīt
starptautisko festivālu VIA Ķekava,
izmantojot dažādas tematikas

5.2.2.1.

Attīstīt folkloras festivāla tradīciju,
izkopjot tautas tradīcijas, iesaistot
tajā iedzīvotājus un demonstrējot
Latviešu
folkloru
ārvalstu
partneriem

2014 - 2020

U5.1.2. Veicināt jaunu sadarbības līgumu noslēgšanu ar sadraudzības pilsētām
Jaunu partneru piesaiste, plašākas ES 2013
pastāvīgi
0
finansējuma iespējas
Piesaistīti jauni sadarbības partneru,
plašākas ES finansējuma iespējas

2013

pastāvīgi

Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa
Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa

0

RV5.2. Starptautiskās sadarbības veidu attīstīšana dažādošana
U5.2.1. Attīstīt tradicionālā festivāla VIA Ķekava norisi
Jaunas starptautiskas tradīcijas
2014
pastāvīgi
40 000
izveide reizi 2 gados
U5.2.2. Starptautisko folkloras festivālu tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšana
Jaunas starptautiskas tradīcijas
2013
pastāvīgi
5000
izveide reizi 2 gados

20 000

5 000

2000

Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa
Kultūras aģentūra

VTP 6. Sabiedrības līdzdalība kultūrvides, tūrisma un starptautiskās sadarbības attīstībā

6.1.1.1.

RV6.1. Iedzīvotāju līdzdalības palielināšana kultūrvides, tūrisma un starptautiskās sadarbības procesos
U6.1.1. Veicināt vietējo kopienu un brīvprātīgo iesaistīšanos vietējas un starptautiskas nozīmes pasākumu organizēšanā
Sadarboties ar vietējām kopienām Iesaistīti vietējie brīvprātīgie no
2013
pastāvīgi
1000
novada apdzīvotajās vietās un vietējām kopienām
iesaistīt
iedzīvotājus
kopīgu
pasākumu organizēšanā un norisē
Kopā 3 gados:
853 165
469 950
110 500

Kultūras aģentūra
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5.5. Veselība un sociālā aizsardzība
ILGTERMIŅA PRIORITĀTE – sociāli atbalstīta un vesela sabiedrība

Nr.

Projekta/pasākuma plānotie darbības
rezultāti

Projekta nosaukums/pasākums

Plānotais laika posms
Projekta/
Projekta/
pasākuma
pasākuma
uzsākšanas realizācijas
gads
ilgums

Finanšu instruments un indikatīvā summa
Pašvaldības
budžets

ES un citu
ārējo fondu
finansējums

Cits
finansējuma
avots

Atbildīgais

VTP 1. Kvalitatīva un profesionāla veselības un sociālo pakalpojumu pieejamība

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

Jaunu saistošo noteikumu izstrāde
par pabalstu piešķiršanas sistēmu
esošā budžeta ietvaros
Izvērtēt un pilnveidot esošo
pabalstu
piešķiršanas
sistēmu/kārtību
Pārskatīt
un
nepieciešamības
gadījumā pilnveidot pašvaldības
saistošos noteikumus par sociālās
aprūpes
un
medicīnas
pakalpojumiem

1.1.1.4.

Pārskatīt
un
nepieciešamības
gadījumā pilnveidot sabiedriskās
kārtības noteikumus

1.1.2.1.

Pilnveidot saistošos noteikumus par
nodokļu atvieglojumiem ģimenēm
ar 3 bērniem un vairāk
Informatīvā atbalsta sniegšana
jaunajām ģimenēm, ģimenēm ar

1.1.2.2.

RV 1.1. Sociālā darba organizācijas pilnveidošana
U 1.1.1. Pilnveidot sociālā darba pašvaldības saistošos noteikumus
Izstrādāti jauni saistošie noteikumi
2013
1 gads
0
par pabalstu piešķiršanas sistēmu
esošā budžeta ietvaros
Izvērtēta un pilnveidota esošā
2014
pastāvīgi
0
pabalstu piešķiršanas sistēma/kārtība
1 reizi gadā
Pilnveidoti pašvaldības saistošie
2013
pastāvīgi
0
noteikumi par sociālās aprūpes un
medicīnas pakalpojumiem 1 reizi
gadā
Pilnveidoti sabiedriskās
noteikumi 1 reizi gadā

kārtības

2013

pastāvīgi

Sociālais dienests
Sociālais dienests
Sociālais aprūpes
centrs –
soc.aprūpes
pakalp.;
Ambulancemed.pakalp.
Reģionālā
pašvaldības
policija

0

U1.1.2. Atbalstīt un veicināt demogrāfiskās situācijas uzlabošanos novadā
Pilnveidoti saistošie noteikumi par
2014
pastāvīgi
0
nodokļu atvieglojumiem 1 reizi gadā
Informācija mājas lapā, avīzē,
Informatīvi bukleti,

2013

pastāvīgi

0
500

Finanšu daļa

3 000

Sabiedrisko
attiecību un
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bērniem

1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.4.1.

1.1.4.2.

1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.2.1.

2014 - 2020

tikšanās ar speciālistiem 1 reizi
1 500
ceturksnī
U1.1.3. Nodrošināt efektīvu pašvaldības sociālo institūciju savstarpējo sadarbību un koordināciju
Organizēt
pašvaldības
sociālo Notikušas tikšanās reizi 2 mēnešos
2013
pastāvīgi
0
institūciju speciālistu tikšanās ar
izpilddirektoru vai vietnieku
Pilnveidot sadarbības modeļi par Informācijas lapa par sociālā dienesta
2013
1 gads
500
pašvaldības
sociālo
institūciju un aprūpes centra pakalpojumiem,
savstarpējo
sadarbību
un bāriņtiesas
un
ambulances
koordināciju
pakalpojumiem
U1.1.4. Uzlabot informācijas par veselības un sociālo palīdzību un aizsardzību pieejamību iedzīvotājiem
Informācijas nodrošināšana par Informācija mājas lapā, laikrakstā
2013
pastāvīgi
0
3000
veselības un sociālo palīdzību un Bukleti klientu apkalpošanas centros,
0
aizsardzību iedzīvotājiem dažādos poliklīnikās, bibliotēkās, skolās, PII
1000
veidos
Informatīvi pasākumi iedzīvotājiem 1
reizi ceturksnī
3000
Atvērto durvju dienu organizēšana Atvērto durvju dienas 1 reizi gadā
2013
pastāvīgi
1500
pašvaldības sociālā darba un
veselības
iestādēs, reģionālajā
pašvaldības policijā
RV1.2. Kvalificēta darbaspēka nodrošinājums
U1.2.1. Paaugstināt kvalifikāciju un motivācijas līmeni esošajiem sociālā dienesta un veselības speciālistiem
Pašvaldības atbalsts sociālā darba Ar pašvaldības atbalstu speciālisti
2013
pastāvīgi
900 policija
un
veselības
speciālistiem, piedalījušies kursos kvalifikācijas
900 apr. c.
reģionālās pašvaldības policijas celšanai un saņemts cita veida
12 000 soc.
speciālistiem
atbalsts
d.
1050
bāriņtiesa
1500
ambulance
Organizēt pirmās palīdzības kursus Noorganizēti pirmās palīdzības kursi
2014
pastāvīgi
1200
sociālā darba un reģionālās 1 reizi gadā (ambulance)
pašvaldības policijas speciālistiem
U1.2.2. Attīstīt sociālā dienesta un veselības speciālistu pieredzes apmaiņu
Ar pašvaldības atbalstu noorganizēt Noorganizēti kvalifikācijas celšanas
2014
pastāvīgi
3 000
30 000
kvalifikācijas celšanas, pieredzes kursi, pieredzes apmaiņas braucieni
apmaiņas braucienus, kursus sociālā

konsultatīvā
atbalsta daļa
Bāriņtiesa
Sociālais dienests

Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa
Bāriņtiesa

Sociālais dienests

Ambulance

Attīstība daļa
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darba un veselības speciālistiem
1.2.2.2.

1.3.1.1.

1.3.1.2.

RV1.3. Sadarbība ar citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs
U1.3.1. Turpināt attīstīt sadarbību ar citām pašvaldībām, institūcijām sociālo un medicīnas pakalpojumu nodrošināšanā
Atbalsts novada iedzīvotājiem ar Noorganizētas
apmācības
ar
2014
pastāvīgi
10 000
30 000
pamatizglītību, organizēt apmācības pašvaldības, uzņēmuma, paša cilvēka
līdzfinansējumu
Trīspusējo
sadarbības
līgumu Noslēgti
trīspusējie
sadarbības
2014
pastāvīgi
0
10 000
slēgšana
(pašvaldība-NVA- līgumi, nodarbināti cilvēki
uzņēmums) par novada atbalsta
grupu iedzīvotāju nodarbinātību

10 000

Izglītības daļa

10 000

Sociālais dienests

1.3.1.3.
1.3.2.1.

1.3.2.2.

1.3.3.1.

U1.3.2. Atbalstīt attīstību un darbību pašvaldības teritorijā nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas sociālās palīdzības un veselības aizsardzības jomā
Izveidot sadarbības modeļus NVO Izveidoti
ieteicamie
sadarbības
2013
1 gads
0
Sociālais dienests
iesaistei sociālā dienesta darbā
modeļi NVO iesaistei sociālā dienesta
darbā
(pārstāvju
deleģēšana
pašvaldībā)
Sniegt pašvaldības konsultācijas par Sniegtas konsultācijas 1 reizi gadā
2013
pastāvīgi
1500
Sociālais dienests
NVO izveidi un darbību sociālās
(lektori)
palīdzības un veselības aizsardzības
jomā
U1.3.3. Iesaistīties valsts sociālās un veselības aizsardzības politikas izstrādē
Sagatavot un iesniegt priekšlikumus Sagatavoti un iesniegti priekšlikumi
2013
pastāvīgi
0
Sociālais dienests
sociālās un veselības aizsardzības
politikas uzlabošanā valstī

VTP 2. Prasībām atbilstoša infrastruktūra veselības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanā

2.1.1.1.

RV2.1. Infrastruktūras uzlabošana
U2.1.1.Uzlabot sociālo pakalpojumu un palīdzības sniegšanai materiāli tehnisko nodrošinājumu
Iegādāties tehnisko aprīkojumu Sociālā dienesta, pašvaldības policija
2014
pastāvīgi
300 policija
sociālo un veselības pakalpojumu, un veselības pakalpojumi pieejami
12 000 apr.
sociālās palīdzības sniegšanai
augstā līmenī
c.
250
15 000
bāriņtiesa
ambulance

Sociālās aprūpes
centrs
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2.1.1.2.

2.1.2.1.

2.1.2.2.

Uzlabot
esošos
pakalpojumus

2014 - 2020

15 000
ambulance
22 500

mobilos

Uzlaboti esošie mobilie pakalpojumi
2014
pastāvīgi
– izveidota mobilā brigāde kopā ar
primārās
veselības
aprūpes
pakalpojumiem
U2.1.2. Aktīvi iesaistīties jaunu piemērotu telpu nodrošināšanā sociālo un medicīnas pakalpojumu attīstības vajadzībām
Apzināt pašvaldības rīcībā esošās Apzinātas pašvaldības telpas
2013
1 gads
0
telpas sociālo un medicīnas
pakalpojumu attīstības vajadzībām
Telpu renovācija/atjaunošana
Atjaunotas/renovētas telpas – aprūpes
2013
2 gadi
centrā Gaismas ielā 19k-8 Ilgstošas
245 000
sociāla aprūpes centra paplašināšanai
Ēku Planciemā Mellupi un Lillijas
renovācija
sociālās
aprūpes
241 560
pakalpojumu
paplašināšanai
Plakanciemā
Izbūvēts ambulances 3. stāvs (ar liftu)
350 000

Sociālās aprūpes
centrs

Īpašumu daļa
Attīstības daļa

VTP 3. Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība un sabiedrības līdzdalība

3.1.1.1.

Sagatavot jaunus projektus ārējā
finansējuma piesaistei sociālo un
medicīnas pakalpojumu attīstībai

3.1.2.1.

Saieta vietas/pulcēšanās vietas
nodrošināšana sociālā dienesta
telpās sociālajām un medicīnas
NVO

3.2.1.1.

RV3.1. Ārējā finansējuma piesaiste sociālo un medicīnas pakalpojumu attīstībai
U3.1.1.Piesaistīt ārējo finansējumu sociālo un medicīnas pakalpojumu attīstībai
Sagatavoti jauni projekti sociālo un
2014
pastāvīgi
15 000
medicīnas pakalpojumu attīstībai
U3.1.2.Atbalstīt NVO atbalsta centra izveidi
Nodrošināta saieta/pulcēšanās vieta
2013
pastāvīgi

0

RV3.2. Sociālo pakalpojumu pilnveide un jaunu pakalpojumu ieviešana
U3.2.1. Uzlabot sniegto pakalpojumu profesionalitāti, kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem
Klientu aptauju veikšana 1 reizi Uzzināts klientu viedoklis, zināmie
2013
Pastāvīgi
750
gadā par sociālajiem un medicīnas jauni nepieciešamie pakalpojumi
pakalpojumiem

50 000

Attīstības daļa

Sociālais aprūpes
centrs

Sociālais dienests
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3.2.1.2.

3.2.2.1.
3.2.2.2.

3.2.3.1.

3.2.3.2.

3.2.4.1.

3.2.4.2.

3.2.5.1.

3.2.5.2.

3.2.5.3.

Sniegto pakalpojumu pieejamības
uzlabošana iedzīvotājiem

2014 - 2020

Medicīnas punktu telpas, sociālā
dienesta un pašvaldības policijas
telpu pieejamība cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām

2014

pastāvīgi

10 000
(policija)

55 000 (liftssoc. apr. c.)
3000 kāpslis
ambulancei
U3.2.2. Attīstīt grupu dzīvokļu, grupu dzīvokļu bērniem bāreņiem izveidi
Izvērtēt pašvaldības rīcībā esošos Apzinātas iespējamās grupu dzīvokļu
2014
1 gads
resursus grupu dzīvokļu izveidei
vietas
Izveidot grupu dzīvokļus, grupu Izveidoti grupu dzīvokļi personām ar
2014
2 gadi
108 000
dzīvokļu bāreņiem izveidi
īpašām vajadzībām, atgriežoties no
aprūpes iestādēm
U3.2.3. Attīstīt atbalsta pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem
Izveidot atbalsta grupas jaunām Pieejams atbalsts jaunām māmiņām,
2014
pastāvīgi
1800
māmiņām,
bezdarbniekiem, bezdarbniekiem, personām pirms
personām pirms pensijas vecuma
pensijas vecumā
Izveidot un uzturēt krīzes dzīvokli, Izveidots un uzturēts krīzes dzīvoklis
2014
pastāvīgi
2250
uzturēt krīzes istabas
(2 istabu) un krīzes istabas vardarbībā
cietušām personām
1350
U3.2.4. Deleģēt noteiktus sociālos pakalpojumus sabiedriskajām organizācijām vai privātajām struktūrām
Izvērtēt
sabiedriskajām Izvērtēti un apzināti pakalpojumi
2013
1 gads
0
organizācijām nododamos sociālos
pakalpojumus
Izstrādāt rīcības modeli/shēmu Izstrādāts rīcības modelis
2014
1 gads
0
pakalpojumu deleģēšanai
U3.2.5. Ieviest jaunas darba metodes sociālajā darbā, attīstīt jaunus un alternatīvus sociālo pakalpojumu veidus
Apzināt vietas, ko piedāvāt Izveidoti pašvaldības mazdārziņi
2013
1 gads
0
sociālajām riska grupām un skolām sociālajām riska grupām, skolas
mazdārziņu
ierīkošanai
pašu brīvpusdienu kompensācijai
vajadzībām
Piedāvāt sociālā riska grupām un Ierīkoti un apstrādāti mazdārziņi
2014
Pastāvīgi
400 Ls/ha
skolām mazdārziņu vietas pašu sociālajām riska grupām un skolām
vajadzībām un sniegt tehnikas
pakalpojumus zemes apstrādei,
atbalstu sēklas materiāla iegādei
kartupeļu audzēšanai
Izveidot Sociālo māju Mellupos ar Izveidota sociālā māja Mellupos ar
2013
1 gads
0

Sociālais aprūpes
centrs

Īpašumu daļa
Sociālais aprūpes
centrs
Sociālais dienests
Sociālais dienests

Sociālais dienests
Sociālais dienests
Īpašumu daļa

Lauku attīstības
speciālists

Sociālais aprūpes
60

ĶEKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

paplašinātu pakalpojumu loku
3.2.5.4.

Ieviest pusceļa mājas pakalpojumus

3.2.5.5.

Izstrādāt rīcības plānu darbam ar
migrantiem

3.3.1.1.

3.3.1.2.
3.3.1.3.

3.3.1.4.

2014 - 2020

paplašinātu pakalpojumu loku –
bibliotēka, pašvaldības speciālists utt.
Ieviesti pusceļa mājas pakalpojumi
personām, kuras atgriežas no psihoneiroloģiskajiem aprūpes centriem
Izstrādāts rīcības plāns

centrs
2014

pastāvīgi

2014

1 gads

2000

2000

Sociālais dienests

16 000
(iepirkums)

Sociālā komiteja

RV3.3. Sabiedrības līdzdalība sociālo problēmu risināšanā
U3.3.1. Atbalstīt veselīga dzīvesveida un preventīvo pasākumu veselības jomā organizēšanu
Informēšanas kampaņas, arī skolās, Noorganizētas
informācijas
2013
pastāvīgi
300
PII ar sabiedrībā pazīstamu cilvēku kampaņas
veiksmes stāstiem
Organizēt izbraukuma speciālistus
Noorganizēti izbraukuma speciālisti
2013
Pastāvīgi
1500
uz Plakanciemu, Dzērumiem u.c.
Noorganizēt Drošības dienu 1 reizi Noorganizēta Drošības diena
2013
Pastāvīgi
9000
gadā
Noorganizēt Sporta dienu 1 reizi Noorganizēta Sporta diena
2013
Pastāvīgi
9000
gadā
Noorganizētas Veselības dienas pa
2013
pastāvīgi
1800
Noorganizēt Veselības dienas pa ciemiem
ciemiem 1 reizi gadā
Turpināt atbalstīt Ķekavas novada Finansiālā
atbalsta
nolikums,
2013
pastāvīgi
70 000
sportistus veselīga dzīvesveida popularizēts veselīgs dzīvesveids
popularizēšanā
novadā, piesaistīti iedzīvotāji aktīvam
dzīvesveidam
Kopā 3 gados:
1 099 810
277 000

Izglītības daļa
Ķekavas
ambulance
Reģ.pašv.policija
500
500

Sporta aģentūra
Ambulance
Sporta aģentūra

21 000
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5.6. Infrastruktūra, nekustamais īpašums un apdzīvotās vietas
ILGTERMIŅA PRIORITĀTE – ilgtspējīga apdzīvojuma struktūra ar attīstītu, vidi saudzējošu infrastruktūru

Nr.

Projekta nosaukums/pasākums

Projekta/pasākuma plānotie darbības
rezultāti

Plānotais laika posms
Projekta/
Projekta/
pasākuma
pasākuma
uzsākšanas realizācijas
gads
ilgums

Finanšu instruments un indikatīvā summa
Pašvaldības
budžets

ES un citu
ārējo fondu
finansējums

Cits
finansējuma
avots

Atbildīgais

VTP 1. Efektīva infrastruktūras pārvalde
RV 1.1. Infrastruktūras pārvaldes pilnveidošana
U 1.1.1. Izstrādāt vienotu aprēķinu sistēmu par pašvaldības uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem
1.1.1.1.
Pārskatīt apsaimniekošanas maksas Pārskatīta apsaimniekošanas maksa,
2013
1 gads
1000
Finanšu daļa
aprēķinu principus pašvaldības ieviesta diferencēta apsaimniekošanas
eksperta
uzņēmumos un aprēķinus veikt maksa katrā mājā
slēdziens
balstoties
uz
katras
mājas
apsaimniekošanas izmaksām
1.1.1.2.
Pārskatīt maksas pakalpojumu Jauns,
pārskatāms
pakalpojumu
2014
1 gads
1000
Finanšu daļa
aprēķināšanas kārtību
cenrādis
eksperts
U1.1.2. Izstrādāt vienotas uzskaites sistēmu un norēķinu kārtību par pašvaldības uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem
1.1.2.1.
Vienotas grāmatvedības sistēmas Izveidota vienota grāmatvedības
2014
1 gads
10 000
Grāmatvedības
izveide
sistēma
programma
daļa
1.1.2.2.
Norēķinu kārtības uzlabošana, lai Jauna rēķinu sagatavošanas kārtība
2013
1 gads
0
Grāmatvedības
veicinātu rēķinu saprotamību
daļa
U1.1.3. Uzlabot infrastruktūras un mājokļu apsaimniekošanā iesaistīto institūciju savstarpējo sadarbību
1.1.3.1.
Vienota
dokumentu
vadības Visas
pašvaldības
institūcijas
2013
1 gads
0
Administratīvā
sistēmas ieviešana (Namejs)
darbojas vienotā dokumentu aprites
daļa
sistēmā
U1.1.4. Pašvaldības uzņēmumu sniegto pakalpojumu namu apsaimniekošanā, komunālo pakalpojumu optimizācijas izpētes veikšana
1.1.4.1.
Veikt izpēti par centralizētu Veikta izpēte, izstrādāti ieteikumi
2014
2 gadi
20 000
Izpilddirektors
komunālo pakalpojumu sniegšanu komunālo
pakalpojumu
iepirkums
novadā ar vienu operatoru
optimizēšanai
U1.1.5. Esošo inženierkomunikāciju plānu izvērtēšana, inženierkomunikāciju tehniskā stāvokļa izvērtēšana, nepieciešamo plānu un izpildshēmu izstrāde, t.sk. digitālā formā
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1.1.5.1.

Inženierkomunikācijas
plānu
aktualizēšana pēc nepieciešamības

Aktualizēti
plāni

1.1.5.2.

Esošo inženierkomunikāciju plānu
digitalizēšana
Inženierkomunikāciju
tehniskā
stāvokļa izvērtēšana

Digitalizēti
esošie
2014
2 gadi
inženierkomunikāciju plāni
Atjaunota
informācija
par
2013
pastāvīgi
inženierkomunikāciju
tehnisko
stāvokli
U1.1.6. Nodrošināt sistemātisku un operatīvu informācijas pieejamību iedzīvotājiem
Pieejama informācija internetā par
2013
pastāvīgi
0
uzņēmumu

1.1.5.3.

1.1.6.1.

1.1.6.2.

1.2.1.1.
1.2.1.2.

1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.2.2.3.

Nodrošināt informācijas pieejamību
internetā par uzņēmumu (rekvizīti,
sniedzamie pakalpojumi, cenas un
tarifi), regulāra tās aktualizācija
Paredzēt informatīvu sadaļu novada
informatīvajā izdevumā Ķekavas
novads par komunālajiem un
sadzīves pakalpojumiem un to
izmaiņām

inženierkomunikāciju

Informēti iedzīvotāji

2013

2013

pastāvīgi

pastāvīgi

Atkarībā no
apjoma
15000
2000

Būvvalde

15 000

0

RV1.2. Kvalificēta darbaspēka nodrošinājums
U1.2.1. Atbalstīt darbinieku kvalifikācijas celšanas pasākumus pašvaldības uzņēmumos
Darbinieku apmācība darbam ar Apmācīti darbinieki
2014
1 gads
0
vienoto dokumentu aprites sistēmu
Atbalstīt kvalifikācijas celšanas Noorganizēti kvalifikācijas celšanas
2013
pastāvīgi
3000
5000
kursus komunālo un sadzīves kursi ar pašvaldības atbalstu
pakalpojumu
uzņēmumu
darbiniekiem
U1.2.2. Pašvaldības uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana, pašvaldības uzņēmumu pozitīva tēla veidošana
Atbalstīt
pieredzes
apmaiņas Pieredzes apmaiņas braucieni 2 reizes
2013
pastāvīgi
3000
5000
braucienus komunālo un sadzīves gadā
pakalpojumu
uzņēmumu
darbiniekiem
Organizēt
sanāksmes
ar Iedzīvotāju sanāksmes 1 reizi gadā pa
2013
pastāvīgi
0
iedzīvotājiem
apdzīvotām vietām
Iedzīvotāju anketēšana par sniegto
pakalpojumu kvalitāti

Noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par
sniegto pakalpojumu kvalitāti, jaunu

2013

pastāvīgi

0

Komunikāciju
inženieris
Komunikāciju
inženieris

Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa
Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa

Administratīvā
daļa
Izpilddirektors

Izpilddirektors

Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa
Sabiedrisko
attiecību un
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pakalpojumu nepieciešamību 1 reizi
gadā

konsultatīvā
atbalsta daļa

VTP 2. Kvalitatīvas infrastruktūras izveide

2.1.1.1.

Automašīnu satiksmes intensitātes
noteikšana

2.1.1.2.

Pašvaldības
ceļu
un
rekonstrukcija saskaņā ar
programmu (Pielikums nr.7)

2.1.2.1.

Apzināt iedzīvotāju viedokli un
iespējamās vietas autostāvvietu
izveidei
Ķekavā,
Valdlaučos,
Baložos
Nekustamo īpašumu iegāde jaunu
autostāvvietu izveidei
Esošo autostāvvietu seguma un
krāsojuma atjaunošana, aprīkojuma
uzstādīšana
Esošo pašvaldības autostāvvietu
apmalīšu, krāsojuma un ceļa zīmju
pielāgošana invalīdu transportam
un
personām
ar
kustību
traucējumiem

2.1.2.2.
2.1.2.3.

2.1.2.4.

2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.1.3.3.

ielu
ceļu

RV2.1. Satiksmes infrastruktūras attīstība
U2.1.1. Uzlabot pašvaldības autoceļu un ielu tehnisko stāvokli
Pārskats par pašvaldības ielām un
2013
1 gads
1 000
ceļiem
ar
norādītu
satiksmes
intensitāti
Atjaunoti pašvaldības ceļi un ielas
2014
pastāvīgi
854 250
saskaņā ar ceļu programmu

Ceļu uzraudzības
speciālists
Ceļu uzraudzības
speciālists

4 840 750

U2.1.2. Palielināt autostāvvietu skaitu un labiekārtot esošās autostāvvietas novadā
Izvērtēta nepieciešamība pēc jaunām
2013
1 gads
0
autostāvvietām
un
noskaidrotas
iespējamās vietas
Iegādāts
nekustamais
īpašums
autostāvvietu izveidei Ķekavā
Atjaunotas
un
labiekārtotas
autostāvvietas

2013

1 gads

40 000

2013

pastāvīgi

15 000

Katra
atjaunotā
pašvaldības
2013
pastāvīgi
10 000
15 000
autostāvvietā, kas atrodas pie
nozīmīgiem
infrastruktūras
objektiem, ierīkotas un apzīmētas
atsevišķas stāvvietas invalīdiem
U2.1.3. Palielināt gājēju ietvju, veloceliņu garumu, veidot to savienojamību vienotā tīklā
Ietvju un veloceliņu programmas Izstrādāta un uzturēta ietvju un
2013
pastāvīgi
0
izstrāde
veloceliņu programma
Ietvju ierīkošana gar ielām ar Ierīkotas ietves galvenajās apdzīvoto
2013
pastāvīgi
100 000
500 000
augstu satiksmes intensitāti
vietu ielās
Pontona tilta izveide no Ķekavas uz Uzstādīts pontonu tilts
2014
1 gads
50 000
200 000
Doles salu, ieskaitot tehniskā
projekta izstrādi

Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa
Īpašumu daļa
Ceļu uzraudzības
speciālists
Ceļu uzraudzības
speciālists

50 000

Ceļu uzraudzības
speciālists
Ceļu uzraudzības
speciālists
Attīstības daļa
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Plānoto
veloceliņu
tehnisko Izstrādāti tehniskie projekti
2013
2 gadi
20 000
Attīstības daļa
projektu izstrāde Baložu veloceliņu
ar Rāmavu; no Ķekavas līdz
Jaunajiem kapiem (Celtnieku iela);
Ķekavas centrs līdz Putnu fabrikai
2.1.3.5.
Velo nomas punktu izveide, Izveidoti 2 velo nomas punkti,
2014
2 gadi
8 000
7 000
Kultūras aģentūra
velostatīvu
izgatavošana, izgatavoti un uzstādīti vienota stila
uzstādīšana
velostatīvi
2.1.3.6.
Veloceliņu ierīkošana, lai savienotu Palielināts veloceliņu garums par
2013
3 gadi
200 000
600 000
50 000
Ceļu uzraudzības
Baložu veloceliņu ar Rāmavu; 18,9 km
speciālists
veloceliņš no Ķekavas (Odukalns)
līdz Rīgai; No Valdlaučiem līdz
Katlakalna kapiem; no Ķekavas līdz
Jaunajiem kapiem (Celtnieku iela);
Ķekavas centrs līdz Putnu fabrikai
U2.1.4. Izpētīt esošo situāciju sabiedriskā transporta pieejamības jomā, sniegt priekšlikumus Rīgas plānošanas reģionam par sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošanu novadā
2.1.4.1.
Veikt izpēti par sabiedriskā Veikta
izpēte
un
sagatavoti
2013
1 gads
20 000
Ceļu uzraudzības
transporta maršrutu optimizāciju priekšlikumus
(iepirkums)
speciālists
novadā
2.1.4.2.
Veikt izpēti un sagatavošanas Veikta izpēte un sagatavošanas darbi
2014
3 gadi
3000
Attīstības daļa
darbus par ātrgaitas sabiedriskā
transporta izveidi maršrutā Rīga–
Ķekava–Rīga
U2.1.5. Attīstīt ūdens transporta ceļus un satiksmi novadā
2.1.5.1.
Ūdens piestātnes vietas izveide Izveidota ūdens piestātnes vietu
2014
2 gadi
5 000
15000
Vides daļa
Ģipšu stūrī Katlakalnā (Regulārais
transports starp Rīgu un Ķekavu)
2.1.5.2.
Upes kuģu piestātnes izveidošana Izveidota upes kuģu piestātne
2013
1 gads
1 000
2 000
Vides daļa
pretim
Nāves
salai,
blakus
Ķīķerītim
2.1.5.3.
Upes kuģu piestātnes izveidošana Izveidota upes kuģu piestātne
2013
1 gads
1 000
2 000
Vides daļa
Vedmeros
U2.1.6. Uzlabot ceļu satiksmes organizāciju
2.1.6.1.
Vienota karte ar ceļu satiksmes Izveidota jauna karte
2014
1 gads
0
Telpiskās
organizācijas elementu atrašanās
plānošana daļa
vietām
2.1.6.2.
Sistēmas izstrāde ceļu satiksmes Zīmju maiņa 2 reizes gadā
2013
pastāvīgi
0
Ceļu uzraudzības
2.1.3.4.
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2.1.6.3.

2.1.6.4.

2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.2.1.

2.2.2.2.

2.2.2.3.

2.2.3.1.

organizēšanai
Jaunu ceļu satiksmes organizēšanas
elementu uzstādīšana
Izstrādāt un uzstādīt vienota stila
norādes zīmes uz kultūras, vēstures
u. c. objektiem

Realizēt
ūdenssaimniecības
projektus lielākajās apdzīvotās
vietās – Baloži, aglomerācija
Valdlauči/Ķekava,
Rāmava,
Ziedonis, Katlakalns
Ūdenssaimniecības
projektu
realizēšana vidēji lielās apdzīvotās
vietās

2014 - 2020

Uzstādīti jauni ceļu
organizēšanas elementi,
bojātie
Uzstādītas norādes zīmes

satiksmes
nomainīti

2013

pastāvīgi

30 000

2013

1 gads

3 000

RV2.2. Ūdenssaimniecības attīstība
U2.2.1. Paplašināt ūdensvadu un kanalizācijas tīklu sistēmas
Realizēti ūdenssaimniecības projekti
2013
3 gadi
Ķekava
200 000
Baloži
1.4 milj.
Rāmava
(Mākoņkalns,
Loreķi,
900 000
Alejas)
Ziedonis
700 000
Katlakalns (Vimbukrogs, Odukalns)
600 000
Atbilstoša notekūdeņu savākšana un
2014
3 gadi
100 000
attīstība

speciālists
Ceļu uzraudzības
speciālists
Ceļu uzraudzības
speciālists

5 000

Attīstības daļa
1.6 milj.
3 milj.
5.2 milj.
1.6 milj.
3.0 milj.
500 000

U2.2.2. Sakārtot lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apdzīvotajās vietās novadā
Izstrādāt programmu lietus ūdens Izstrādāta lietus ūdens kanalizācijas
2013
1 gads
0
kanalizācijas sistēmu sakārtošanai sistēmu sakārtošanas programma
sadarbībā ar novada komunālajām
saimniecībām
Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu Atbilstoša lietus ūdens savākšana un
2014
3 gadi
100 000
500 000
sakārtošana lielākajās apdzīvotās novadīšana
vietās – Baloži, aglomerācija
Valdlauču/Ķekava
Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu Atbilstoša lietus ūdens savākšana un
2014
3 gadi
50 000
100 000
sakārtošana vidēji lielās apdzīvotās novadīšana
vietās
U2.2.3.Risināt nelikumīgo pieslēgumu problēmu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām
Ūdens un notekūdeņu patēriņa Patērētā ūdens daudzuma atbilstība
2013
pastāvīgi
kontrole un trasējuma pārbaude
iegūtā ūdens apjomiem, samazināti
ūdens zudumi
RV2.3. Siltumapgādes un enerģētikas infrastruktūras attīstība
U2.3.1. Pabeigt centralizētās siltumapgādes sistēmu atjaunošanu

Attīstības daļa

Vides daļa

Attīstības daļa

Attīstības daļa

1 000

Izpilddirektors
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2.3.1.1.

Rekonstruēt
centralizētās
siltumapgādes trases Ķekavā un
Baložos

2.3.2.1.

Uzstādīt energotaupīgās spuldzes
visās pašvaldību ēkās un iestādēs

2.3.3.1.

Veikt pašvaldības un to iestāžu ēku
800 000
siltināšana – Katlakalna Tautas
(KPFI)
nams, Doles Tautas nams, Ķekavas
kultūras nams, Baložu kultūras
nams, Daugmales pamatskola,
Sporta nama, Gaismas ielas 19, k-8,
k-9 siltināšana Ķekavā
Energoaudits Gaismas ielas 19, k-8, Veikts energoaudits
2013
1 gads
700
k-9 siltināšana Ķekavā
U2.3.4. Samazināt nelietderīgu elektroenerģijas resursu patēriņu ielu un gājēju ietvju apgaismošanai, izmantot energoefektīvus risinājumus
Esošo apgaismojumu nomaiņa uz Ietaupīti energoresursi
2014
1 gads
100 000
400 000
LED apgaismojumu ar vadības
blokiem
Apgaismes
stabu
nomaiņa, Uzlabota
apgaismotības
2014
2 gadi
120 000
Saskaņā ar
gaisvadu līniju nomaiņa ar kabeļu nepārtrauktība
Latvenergo
līnijām
darbu plānu
U2.3.5. Paplašināt atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanas iespējas siltumapgādē
Uzstādīt atjaunojamo enerģijas Samazināts neatjaunojamo enerģijas
2014
2 gadi
200 000
600 000
resursu izmantošanas siltumiekārtas resursu patēriņš
dzīvojamām ēkām un sabiedriskām
ēkām
RV2.4.Sabiedriskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība
U2.4.1. Izveidot jaunus un labiekārtot esošos atpūtas, sporta un rekreācijas objektus
Ķekavas upes ielejas parka Izveidots parks
2014
2 gadi
50 000
200 000
izveidošana
Vedmeru atpūtas vietas pie Izveidota atpūtas vieta
2014
1 gads
25 000
50 000
Daugavas labiekārtošana Daugmalē
Baložu Mežaparka izveide
Izveidots Mežaparks
2013
1 gads
2 500
50 000
(Rīgas meži)
Mežaparka izveide Ķekavā
Izveidots Mežaparks Ķekavā
2013
2 gadi
5000
50 000

2.3.3.2.

2.3.4.1.

2.3.4.2.

2.3.5.1.

2.4.1.1.
2.4.1.2.
2.4.1.3.
2.4.1.4.

Rekonstruētas siltumtrases

2013

3 gadi

U2.3.2. Samazināt nelietderīgu elektroenerģijas resursu patēriņu pašvaldības ēkās
Ietaupīti energoresursi
2014
1 gads
atbilstoši
aprēķinam
U2.3.3. Paaugstināt pašvaldības un to iestāžu ēku energoefektivitāti
Ietaupīti energoresursi
2014
3 gadi
200 000

700 000

250 000

Izpilddirektors

Komunikāciju
inženieris
Attīstības daļa

SIA Ķekavas
nami
Komunikāciju
inženieris
Komunikāciju
inženieris

Izpilddirektors

Vides daļa
Vides daļa
Vides daļa
Vides daļa
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(LVM)
2.4.1.5.

Pašvaldības īpašumā esošo tūrisma
objektu labiekārtošana

2.4.1.6.

Plakanciema karjerdīķa apkārtnes
labiekārtošana
Titurgas
ezera
apkārtnes
labiekārtošana

2.4.1.7.

2.4.1.8.

2.4.1.9.

2.4.1.10.

2.4.1.11.

2.4.2.1.

2.4.3.1.

Labiekārtoti pašvaldības īpašumā
esošie tūrisma objekti: Nāves sala,
Senču
pilskalns,
ūdenstornis
Odukalnā, Rāmavas muižas ēka
Labiekārtota atpūtas vieta

2013

2 gadi

10 000

20 000

Vides daļa

2014

2 gadi

5 000

15 000

Vides daļa

Labiekārtota atpūtas vieta, pastaigu
2014
2 gadi
5 000
15 000
taka apkārt ezeram gājējiem un
velobraucējiem
Ūdenstorņa Ķekavā (Odukalnā) Pārbūvēts skatu tornis ar labiekārtotu
2013
3 gadi
10 000
30 000
rekonstrukcija un pārbūve par skatu skatu laukumu, binokļiem. Uz divām
torni
no torņa fasādēm uzmontētas
mākslīgās klinšu sienas
Koka konstrukcijas skatu torņa Uzbūvēts līdz 15 metru augsts koka
2013
1 gads
5 000
10 000
izveide Mūlkalnā, Baložos
konstrukcijas skatu tornis ar diviem
skatu laukumiem
Sabiedrisko tualešu tīkla attīstība
Ierīkotas sabiedriskās tualetes pie
2013
3 gadi
20 000
atpūtas, sporta un rekreācijas
objektiem
Suņu pastaigu laukumu ierīkošana
Ierīkoti suņu pastaigu laukumi
2013
2 gadi
60 000
Ķekavā, Valdlaučos, Baložos
U2.4.2. Nodrošināt apdzīvotās vietas ar nepieciešamo sabiedrisko pakalpojumu un infrastruktūras grozu
Izvērtēt sabiedrisko pakalpojumu Pārskats
par
sabiedriskajiem
2013
2 gadi
0
grozu katrai apdzīvotai vietai
pakalpojumiem, kas ir pieejami
pašlaik un kas būtu nepieciešami
atbilstoši
izstrādātai
novada
apdzīvojuma
funkcionālajai
pakalpojumu
centru
attīstības
koncepcijai
U2.4.3. Uzlabot sabiedriskās infrastruktūras objektu (pakalpojumu) sasniedzamību un pieejamību
Noteikt sabiedrisko pakalpojumu Pakalpojumi
pieejami
atbilstoši
2015
3 gadi
0
centru atrašanās vietas vai piesaisti izstrādātai
novada
apdzīvojuma
apdzīvotām
vietām
atbilstoši funkcionālajai pakalpojumu centru
izstrādātai novada apdzīvojuma attīstības koncepcijai,
funkcionālajai pakalpojumu centru (uzlabots ceļu segums, nodrošināta
attīstības koncepcijai
satiksme) sabiedriskās infrastruktūras

Vides daļa
Vides daļa

Vides daļa
Vides daļa
Vides daļa
Telpiskās
plānošanas daļa

Telpiskās
plānošanas daļa
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2.4.4.1.

2.4.5.1.

2.4.6.1.

2.5.1.1.

2.5.2.1.

2014 - 2020

objektu
(pakalpojumu)
sasniedzamības uzlabošanai, t.sk.
invalīdiem
U2.4.4. Palielināt pašvaldības īpašumu fondu, pašvaldības funkciju veikšanas nodrošināšanai
Iegūt nekustamos īpašumus, kas Pieejami
nekustamie
īpašumi
2013
pastāvīgi
300 000
nepieciešami pašvaldības funkciju pašvaldības funkciju veikšanai
veikšanai
U2.4.5. Izstrādāt vienotu infrastruktūras attīstības koncepciju (ceļu, ielu, t. sk. gājēju un veloceliņu tīkla, inženierkomunikāciju u. c. attīstībai)
Ielu un ceļu hierarhijas shēmas
Izstrādāts ielu sarkano līniju plāns
2013
pastāvīgi
0
izveide (izstrāde) novada teritorijai
(lokālplānojumu, detālplānojumu)
un ielu sarkano līniju plānu
ciemu teritorijām
izstrāde ciemu teritorijām
U2.4.6. Nodrošināt skaidrus nosacījumus vienmērīgas infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai apdzīvoto vietu teritorijās un novadā
Pārskatāmas informācijas sistēmas
Sabiedrībai novada mājas lapā
2013
pastāvīgi
0
izveide novada infrastruktūras un
www.kekavasnovads.lv pieejama,
pakalpojumu attīstības jomā
aktualizēta informācija
RV2.5. Mājokļu attīstība
U2.5.1. Realizēt vairākus daudzdzīvokļu māju siltināšanas pilotprojektus novada ciemos
Realizēt
daudzdzīvokļu
māju Energoefektīvas daudzdzīvokļu mājas
2013
3 gadi
20 000
300 000
300 000
siltināšanas projektus Ķekavā,
Valdlaučos, Daugmalē, Rāmavā
U2.5.2. Veicināt daudzdzīvokļu māju īpašnieku atbildības uzņemšanos par māju uzturēšanas un apsaimniekošanas jautājumiem
Sniegt konsultatīvu atbalstu jaunu Izveidotas jaunas biedrības, kuras
2013
pastāvīgi
0
daudzdzīvokļu
māju
dzīvokļu pārņēmušas
māju
savā
īpašnieku biedrību izveidošanai
apsaimniekošanā

Īpašumu daļa

Telpiskās
plānošana daļa

Telpiskās
plānošana daļa

Attīstības daļa

Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa

VTP 3. Par infrastruktūras attīstību atbildīga sabiedrība

3.1.1.1.

RV3.1. Sabiedrības iesaistes veicināšanas pasākumi koplietošanas infrastruktūras attīstībā
U3.1.1. Sniegt atbalstu dzīvokļu īpašnieku kopību realizētajiem pasākumiem saistībā ar infrastruktūras attīstību
Atbalstīt
dzīvokļu
un
māju Uzlabota infrastruktūra, realizēts
2014
pastāvīgi
60 000
īpašnieku biedrību aktivitātes, projektu konkurss
projektu
realizējot kopīgi izmantojamās
konkursam
infrastruktūras attīstības projektus

Attīstības daļa
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3.1.2.1.

Izveidot
sadaļu
mājas
www.kekavasnovads.lv
infrastruktūras aktualitātēm

2014 - 2020

U3.1.2. Sabiedrības informēšana par infrastruktūras jautājumiem un atgriezeniskās saites veidošana
lapā Izveidota jauna sadaļa, informēta
2013
1 gads
0
par sabiedrība

Administratīvā
daļa

VTP 4. Ilgtspējīga apdzīvojuma struktūra

4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.2.1.1.

4.2.2.1.

RV4.1. Četru plānošanas telpu (urbānā, centra, kultūrvēsturiskā, lauku) līdzsvarota attīstības pieeja novada teritorijā
U4.1.1. Izstrādāt plānošanas telpu attīstības koncepcijas (attīstības stratēģijas, lokālplānojumi, tematiskie plānojumi)
Definēt katras plānošanas telpas Izstrādātas attīstības koncepcijas
2014
1 gads
0
(teritorijas) apdzīvojuma struktūru (stratēģijas) katrai plānošanas telpai
ar atbilstoši attīstāmu funkcionālo
pakalpojumu grozu
Definēt novada zili zaļo struktūru Izstrādāta
attīstības
koncepcija
2014
2 gadi
0
(rekreācijas
un
tūrisma (stratēģija/tematiskais plānojums) zili
pakalpojumu tīkls) kā plānošanas zaļai struktūrai
telpu savienojošu sistēmu novadā
un integrētu kaimiņu teritorijās
RV4.2. Sociālās (kopienu) plānošanas instrumenta ieviešana ilgtspējīgas attīstības īstenošanā
U.4.2.1. Izstrādāt sociālās (kopienu) plānošanas koncepciju
Apzināt esošo apkaimju kopienas,
Attīstīta sociālo grupu savstarpēja
2013
pastāvīgi
0
līderus, veidot dialogu, izstrādāt
sadarbība dažādos līmeņos starp
sadarbības principus un sadarbības
kopienām, apkaimēm un pašvaldību
virzienus
U.4.2.2. Veicināt sadarbību ar kopienām, to apzināšanas un iesaistes pasākumus
Izveidot interaktīvu platformu vai Izveidota un uzturēta interaktīva
2013
pastāvīgi
1 000
apkaimju informācijas apmaiņas platforma vai apkaimju informācijas
rīku
novada
mājas
lapā apmaiņas rīks novada mājas lapā,
www.kekavasnovads.lv
veicinot
vietas
piederību,
atpazīstamību un pozitīvu sapratni
par
sabiedrības
interesēm
un
apkaimes attīstību
Kopā 3 gados:
6 564 750
24 136 750

Telpiskās
plānošana daļa
Telpiskās
plānošana daļa

Telpiskās
plānošana daļa

Telpiskās
plānošana daļa

1 566 700
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5.7. Pārvalde
ILGTERMIŅA PRIORITĀTE – efektīva un moderna pārvalde

Nr.

Projekta nosaukums/pasākums

Projekta/pasākuma plānotie darbības
rezultāti

Plānotais laika posms
Projekta/
Projekta/
pasākuma
pasākuma
uzsākšanas
realizācijas
gads
ilgums

Finanšu instruments un indikatīvā summa
Pašvaldības
budžets

ES un citu
ārējo fondu
finansējums

Cits
finansējuma
avots

Atbildīgais

VTP 1. Optimāla un efektīva pašvaldības pārvalde

1.1.1.1.

1.1.1.2.
1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.2.1.

1.1.2.2.

RV 1.1. Pārvaldes sistēmas pilnveidošana
U1.1.1. Pilnveidot pašvaldības pārvaldes struktūru un nodrošināt efektīvu pašvaldības darbu
Veikt funkciju auditu pašvaldības
Apzināta administratīvo resursu
2013
1 gads
5000
administrācijā un iestādēs
izmantošanas efektivitāte;
priekšlikumi pašvaldības darba
uzlabošanai
Veikt procesu auditu pašvaldības
Pārskatāms pašvaldības darbs
2013
2 gadi
2000
administrācijā un iestādēs
Izstrādāt un ieviest pārvaldes
Izveidota optimāla novada pārvaldes
2013
2 gadi
0
struktūras modeļus
struktūra, skaidri definētas pašvaldības
pakalpojumu saņemšanas iespējas
Veikt pašvaldības administratīvo
Maksimāli lietderīgi tiek izmantotas
2013
2 gadi
0
ēku un telpu izmantošanas
pašvaldības telpas
optimizāciju
U1.1.2. Uzlabot finanšu vadības sistēmu
Mācības finanšu plānošanā un
Amatpersonu (t. sk. domes deputātu,
2013
pastāvīgi
300
vadībā iesaistītajiem cilvēkiem 1
iestāžu un struktūrvienību vadītāju un
reizi gadā
darbinieku) izpratne par finanšu
plānošanas pamatprincipiem
Izstrādāt vienotu budžeta
Izstrādāti vienoti kritēriji un ieviesta
2013
1 gads
0
veidošanas plānu ar vienotiem
vienota budžeta plānošanas sistēma
pamatprincipiem
pašvaldībā un iestādēs

Izpilddirektors

Izpilddirektors
Izpilddirektors
Īpašumu daļa

Personāla daļa

Finanšu daļa

U1.1.3. Izveidot vienotu personāla vadības sistēmu
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1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.2.1.1.
1.2.1.2.

1.2.1.3.

1.2.2.1.

1.2.2.2.

Izstrādāt vienotus personāla
vadības pamatprincipus pašvaldībā

2014 - 2020

Vienota personāla vadības sistēma
2013
2 gadi
0
pašvaldības administrācijā un iestādēs,
esošās dokumentu vadības sistēmas
uzlabošana un pielāgošana personāla
vadībā
Pilnveidot pašvaldībā nodarbināto
Izstrādāta vienota darba samaksas
2013
pastāvīgi
0
atalgojuma sistēmu
sistēma pašvaldībā nodarbinātajiem
RV1.2. Nodrošinājums ar augstas kvalifikācijas speciālistiem
U1.2.1. Sistemātiski paaugstināt pašvaldības darbinieku kvalifikāciju un profesionalitāti
Izstrādāt plānu pašvaldības
Veikta mācību vajadzību analīze
2013
pastāvīgs
0
darbinieku apmācībām
pašvaldības darbiniekiem
Kursi pašvaldības darbinieku
Pašvaldības darbinieku zināšanas par
2013
pastāvīgi
21 000
kvalifikācijas paaugstināšanai savā jaunākajām prasībām un tendencēm
specialitātē
atbilstoši novērtējumam
Pašvaldības darbinieku prasmju
Efektīva IT iespēju izmantošana
2013
pastāvīgi
0
uzlabošana informācijas un
pašvaldības darbā, operatīva
komunikāciju tehnoloģiju
informācijas apmaiņa pašvaldībā
izmantošanā
U1.2.2. Attīstīt sadarbību ar Latvijas un citu valstu pašvaldībām
Pašvaldības speciālistu dalība
Paaugstināta pašvaldības darbinieku
2013
pastāvīgi
9 000
pieredzes apmaiņas pasākumos
kompetence un izpratne savā
Latvijā
specialitātē, jaunu pieeju izmantošana
pašvaldības funkciju nodrošināšanā,
noorganizēti vismaz divi pieredzes
apmaiņas pasākumi katram
speciālistam gadā ar Latvijas
pašvaldībām
Pašvaldības darbinieku pieredzes
Noorganizēts vismaz viens pieredzes
2013
pastāvīgi
15 000
apmaiņas braucieni uz ārvalstu
apmaiņas pasākums gadā
sadarbības partneru pašvaldībām

Personāla daļa

Personāla daļa

Personāla daļa
Personāla daļa
Administratīvā
daļa

Izpilddirektors

Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa

72

ĶEKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

2014 - 2020

VTP 2. Attīstīta e-pārvalde

2.1.1.1.

2.1.1.2.

Vienotas lietvedības sistēmas
pilnveidošana un uzturēšana
atbilstoši ārējo normatīvo aktu
prasībām
Optimizēt telefonu sakaru sistēmu
pašvaldībā un tās struktūrvienībās

2.1.2.1.

Sniegt priekšlikumus valsts
mēroga e-pārvaldes projektu
ieviešanai

2.2.1.1.

Attīstīt pašvaldības epakalpojumus
Organizēt informatīvus pasākumus
iedzīvotājiem par e-pakalpojumu
izmantošanas iespējām 2 reizes
gadā

2.2.1.2.

2.2.2.1.

2.2.2.2.

Uzturēt un papildināt
pamatinformāciju pašvaldības
interneta mājas lapā vismaz divās
valodās
Uzlabot pašvaldības mājas lapas
struktūru un pārskatāmību

RV 2.1. E-pārvaldes sistēmas ieviešana
U 2.1.1. Izveidot vienotu pašvaldības komunikāciju un informācijas sistēmu
Pārskatāma dokumentu aprite
2013
pastāvīgi
5 000

Administratīvā
daļa

Samazinātas pašvaldības telefonsakaru
2013
1 gads
0
izmaksas
U2.1.2. Iekļauties vienotā valsts e- pārvaldes sistēmā
Iedzīvotājiem un pašvaldības
2013
pastāvīgi
0
darbiniekiem pieejama vienota
informācijas sistēma
RV2.2. E-pakalpojumu pieejamība sabiedrībai
U2.2.1. Aktivizēt iedzīvotājus izmantot pašvaldības e-pakalpojumus
Izstrādāti vai uzlaboti ne mazāk kā
2013
pastāvīgi
2000
divi pašvaldības e-pakalpojumi gadā
Palielinājies iedzīvotāju skaits, kas
2013
pastāvīgi
0
aktīvi izmanto pašvaldības epakalpojumus
U2.2.2. Paplašināt informāciju pašvaldības mājas lapā
Informācija par sabiedrību pieejama
2013
pastāvīgi
plašam sabiedrības lokam
Uzlabota informācijas pieejamība
iedzīvotājiem, pilnveidota mājas lapa

2013

1 gads

Administratīvā
daļa
Administratīvā
daļa

Administratīvā
daļa
Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa

0

Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa
Administratīvā
daļa

100

VTP 3. Sabiedrības līdzdalība pārvaldes procesos

3.1.1.1.

Izmantot daudzveidīgas
sadarbības formas pašvaldības un

RV 3.1. Iedzīvotāju iesaistīšana pašvaldības attīstības jautājumu risināšanā
U3.1.1. Sekmēt pilsonisko izglītību un iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos
Noorganizēt vismaz 2 pasākumus gadā,
2014
3 gadi
1000
izmantojot forumus, diskusijas u. c.

10 000

Sabiedrisko
attiecību un
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iedzīvotāju komunikācijā
3.1.1.2.

Organizēt iedzīvotāju aptaujas,
t.sk. elektroniskās

3.1.1.3.

Tiešsaistes
komunikācija
iedzīvotājiem – intervijas
pašvaldības vadību

3.1.2.1.

Izveidot informatīvo bāzi par
NVO darbību novadā

3.1.2.2.

Organizēt NVO forumu 1 reizi
gadā

ar
ar

2014 - 2020

metodes mājas lapā, izmantoti sociālie
tīkli
Vienkārša un operatīva iedzīvotāju
2013
pastāvīgi
0
viedokļa noskaidrošana pašvaldības
darbā aktuālos jautājumos vismaz 1
reizi gadā
Vienkāršota iespēja iedzīvotājiem
2013
pastāvīgi
0
uzdot pašvaldības vadībai aktuālos
jautājumus; nodrošinātas tiešsaistes
intervijas ar vadību 2 reizes gadā
U3.1.2. Veicināt dialogu starp pašvaldību, NVO un interešu grupām
Izveidota informatīvā bāze, pieeja
2013
pastāvīgi
0
informācijai par NVO
Vietējās kopienas ir informētas par
pašvaldības darbu un iesaistītas
sabiedriskajā dzīvē

2013

pastāvīgi

Kopā 3 gados:

konsultatīvā
atbalsta daļa
Administratīv
ā daļa
Administratīv
ā daļa

Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa
Sabiedrisko
attiecību un
konsultatīvā
atbalsta daļa

3000

63 400

10 000
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6. ĶEKAVAS NOVADA PRIORITĀRIE PROJEKTI

1.

Ķekavas sākumskolas būvniecība

VTP2 (IAP3)

3

1 000
000

9 000 000

8 000 000
1 000
000

Projekta
realizācijas
ilgums

Projekta
uzsākšanas
gads

Privātais
finansējums

Kredīts

Indikatīvā
summa,
LVL

Pašvaldības
budžets

Projekta ideja (nosaukums)

Plānotais laika
posms

Finansējums, LVL
ES un citi
finansēšanas
instrumenti

Nr.p.k.

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātēm

Papildinātība
ar citiem
projektiem
(projekta
Nr.p.k.)

2012

3 gadi

2013
2013

4 gadi
1 gads

2013

3 gadi

2013

4 gadi

2.
3.

Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavas novadā
Daugmales bērnudārza pabeigšana

VTP2 (IAP6)
VTP2 (IAP3)

4
1

10 000 000
724 000

9 000 000

4.

Siltumsaimniecības attīstība Ķekavas novadā
– siltumtīklu nomaiņa

VTP2 (IAP6)

2

500 000

375 000

125000

5.

Galveno pašvaldības ceļu rekonstrukcija
(Rāmavas iela, V6-Putnu fabrika, A7-Zālītes
(Krustkalnos), Rīgas iela Baložos (no Rīgas
20 līdz Olaines novada robežai) u. c.

VTP2 (IAP6)

17

660 000

200 000

300 000

6.

Pašvaldības iestāžu ēku siltināšana (Ķekavas
kultūras nams, Daugmales pamatskola,
Ķekavas mūzikas skola, Sociālā
daudzdzīvokļu ēka, Baložu kultūras centrs)

VTP2 (IAP6)

13

1 000 000

750 000

250 000

2014

3 gadi

7.

Pļavniekkalna sākumskolas rekonstrukcija
Katlakalnā

VTP2 (IAP3)

3

1 000 000

750 000

250 000

2013

1 gads

8
9

Ķekavas ambulances rekonstrukcija (3. stāva
izbūve)
Stadiona būvniecība Ķekavā pie vidusskolas

VTP2 (IAP5)
VTP2 (IAP3)

6
11

320 000
1 200 000

240 000
900 000

80 000
300 000

2013
2014

2 gadi
1 gads

724 000

160 000
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11

Energoefektīva apgaismojuma ierīkošana
pašvaldības ielām, ceļiem un sabiedriskajām
vietām
Sporta laukuma izbūve pie Baložu
vidusskolas

12
13
14

Atpūtas vietu pie ūdeņiem labiekārtošana
Ķekavas novadā (Ķekavas upes parks, pie
Daugavas upes Daugmalē – pie Važu Rāvēja
un Nāves sala)
Daudzdzīvokļu ēku siltināšana
Biznesa dārza izbūve Ķekavas novadā

VTP2 (IAP4)
VTP2 (IAP6)
VTP2 (IAP2)

17; 20
6; 13
2; 4

15

Multifunkcionāla jauniešu centra ierīkošana
Ķekavā

VTP2 (IAP3)

19

600 000

VTP2 (IAP3)
VTP2 (IAP6)

11; 15
5; 10

600 000
600 000

VTP2 (IAP6)

1*

3 000 000

VTP2 (IAP3)
VTP2 (IAP6)

15
12

300 000
200 000

10

18

Baseina izbūve pie Baložu vidusskolas
Ielu un ceļu rekonstrukcija Ķekavas novadā
Administrācijas jaunas ēkas būvniecība
Ķekavā

19
20

Tehnisko sporta veidu poligona izveide
Ķekavas novadā – Pulkarnē
Tirgus izveide Ķekavā

16
17

Kopā

VTP2 (IAP6)

2; 4; 6; 17

200 000

150 000

VTP2 (IAP3)

16

800 000

600 000

200 000

400 000
1 000 000
800 000

300 000
500 000
500 000

100 000

450 000

32 904 000

50 000

500 000
100 000

200 000
150 000

600 000
500 000

100000
3 000 000

50 000
15 265
000

50 000
200 000
3 155
000

200 000
12 084
000

2014

1 gads

2014

1 gads

2014
2013
2014

2 gadi
3 gadi
2 gadi

2012

1 gads

2014
2014

2 gadi
2 gadi

2015

2 gadi

2014
2014

2 gadi
1 gads

2 400
000

*ir saistīti teritoriāli
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7. ĶEKAVAS NOVADA SPECIALIZĀCIJA
Ķekavas novads ietilpst Rīgas plānošanas reģiona teritorijā tiešā Rīgas pilsētas
tuvumā. Ķekavas novada specializāciju ietekmē novada atrašanās Rīgas funkcionālā
reģiona aglomerācijā. Nosakot Ķekavas novada specializāciju, ievērota hierarhiski
augstākos plānošanas dokumentos izvirzītie nosacījumi un priekšlikumi Ķekavas
novada ekonomiskajai attīstībai.
Saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona noteiktajiem mērķiem un prioritātēm sava
attīstība ir jābalsta uz pievilcīgas dzīves vietas nodrošināšanu ar augstas dzīves
kvalitātes iespējām, nozīmīgu valsts un starptautisku transporta mezglu attīstību,
augstas kvalitātes izglītības nodrošināšanu visa mūža garumā, eksportspējīgu
uzņēmumu un tūrisma pakalpojumu attīstību.
Ķekavas novada resursu daudzveidība ļauj nodrošināt pievilcīgu dzīves vietu
ikvienam novada iedzīvotājam ar augstas dzīves kvalitātes iespējām. Kā stabilas un
ilgtspējīgas attīstības rādītājs Ķekavas novadā ir iedzīvotāju skaita un migrācijas
pieaugums. Jāsekmē jaunu darbavietu radīšana, lai nodrošinātu iedzīvotāju palikšanu
novadā un mazinātu „guļamvagona” veidošanās tendenci. Ķekavas novadā tiek
īstenota pirmskolas, sākumskolas, pamatskolas un vispārējā vidējā izglītība. Novadā
darbojas interešu izglītības pulciņi un profesionālās ievirzes izglītības iestādes Novadā
ir pieejams plašs sociālās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu loks, kuri
pastāvīgi tiek uzlaboti. Ķekavas novadā ir izveidota pilnvērtīga kultūrvide, kur radīti
visi apstākļi radošai brīvībai, nodrošinot materiālo un finansiālo pamatu, kas dod
iespēju katram indivīdam atbilstoši viņa spējām un interesēm piedalīties gan kultūras
vērtību apguvē, gan to radīšanā.
Ķekavas novadu šķērso valsts galvenie autoceļi A7 (Rīga–Bauska–Lietuvas robeža)
un A5 (Rīgas apvedceļš–Salaspils–Babīte), kuri vienlaicīgi ir Via Baltica posms un
autotransporta kustības plūsmas galvenā artērija (autoceļš E67) starp Eiropas
Savienības (ES) rietumu un ziemeļu dalībvalstīm. Tas rada priekšnosacījumus
nozīmīgu valsts un starptautisku transporta mezglu attīstībai, kā arī transporta
loģistikas nozares attīstībai.
Ķekavas novadā ir lielas esošo darījumu un ražošanas objektu teritorijas, kurās ir
bāzēti vairāki loģistikas un ražošanas uzņēmumi. Ražojošo uzņēmumu attīstības
pamatā ir to eksportspēja. Loģistikas uzņēmu veiksmi un potenciālu nosaka novada
atrašanās vieta pie galvenajiem valsts autoceļiem, kā arī plānotais Ķekavas apvedceļš.
Turpmākā ekonomiskā attīstība ir jāsaista ar uzņēmēju atbalstīšanu, pastāvošo
uzņēmumu attīstību, vienlaicīgi veicinot jaunas uzņēmējdarbības formas un piesaistot
kvalificētu darbaspēku, kas nostiprinātu pašvaldības saimniecisko patstāvību un
sekmētu iedzīvotāju labklājību.
Lauksaimniecība tradicionāli bijusi viens no galvenajiem uzņēmējdarbības veidiem
Ķekavas novadā. Tā ir balstīta uz lauksaimniecības produktu pārstrādājošās/pārtikas
ražotnēm, kā arī piepilsētas lauksaimniecības specifiku: dārzeņu, ogu audzēšana,
zirgkopības organizēšana u. c. Apzinoties šīs nozares attīstības problēmas, svarīgi ir
veicināt nozares radītās pievienotās vērtības pieaugumu, lai tā arī turpmāk spētu
nodrošināt darbavietas novadā dzīvojošiem. Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība ne
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vien saglabās un uzlabos teritoriju ainavisko vērtību, bet arī radīs augstākas vērtības
lauksaimniecības produktu piedāvājumu noietam lokālajā tirgū. Ir jānodrošina arī
lauku ekonomikas dažādošana un kvalitatīva ražošanas pārorientācija, kas saglabātu
un radītu darbavietas lauku teritorijās.
Dabas teritorijas, to saglabātība un pieejamība nākotnē būs viens no galvenajiem
dzīves vides augstas kvalitātes rādītājiem. Daugavas krasts ar tā ainavu ir viena no
pagasta vērtībām un piesaistošais faktors, kas padara Ķekavas pagastu īpaši pievilcīgu
dzīves vietai un tūrismam.
Rīgas aglomerācijas novietojums, lielās mežu platības, kā arī daudzo ūdenskrātuvju –
Daugavas, Sausās Daugavas, Ķekavas, Misas, Olektes upju teritorijas veido dabisku
attīstības potenciālu, kas padara novadu pievilcīgu tūrisma attīstībai. Tā ir iespēja
attīstīt dažāda profila tūrisma nozares uzņēmumus, kuri piedāvā augstas kvalitātes un
plašu pakalpojumu spektru, apmierinot katra klienta vajadzības un vēlmes. Ir
jāpilnveido esošie un jāveido jauni tūrisma maršruti (tai skaitā – dabas takas,
veloceliņi, aktīvais, ūdens, dabas un darījumu tūrisms), īpaši domājot par apkārtējās
vides sakopšanu. Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām ir iespēja attīstīt ūdenstransporta
maršrutus, atjaunot kuģīšu satiksmi starp Rīgu un Doles salu ar pieturvietām Ķekavas
pagastā, veidojot dažādus tūrisma un ekskursiju maršrutus pa Daugavu.
Izvērtējot Ķekavas novada resursus un vērtības, novada specializācija ir:
 Dzīves vieta ar augstas dzīves kvalitātes iespējām.
 Uzņēmējdarbība ar īpašu uzsvaru uz loģistiku un lauksaimniecību.
 Tūrisma attīstība un rekreācija.
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8. ĶEKAVAS NOVADA FUNKCIONĀLĀS SAITES
Zemāk tabulā atspoguļotas Ķekavas novada funkcionālās saites dažādos līmeņos
kopīgas sadarbības realizēšanai.
Ķekavas novada funkcionālās saites
Funkcionālā
Sadarbības
ietekme
teritorijas
Starptautiskajā līmenī
Via Baltica un
Rīga, Baldones,
Rail Baltica
Salaspils, Olaines
novads

Sadarbības tēmas

Kultūra un
starptautiskā
sadarbība

Latvijas tēla
popularizēšana
ārvalstīs

Rīga, citas
pašvaldības Latvijā,
sadarbības partneri
ārvalstīs

Nacionālajā līmenī
Izglītība
Rīga, citas
pašvaldības Latvijā

Reģiona līmenī
Sabiedriskais
transports

Pārvaldība

Ceļi, dzelzceļš

Novadu šķērso autoceļš Via Baltica, kas
savieno novadu ar Rīgu un dienvidu virzienā
ar Rietumeiropas valstīm, plānota Rail
Baltica izbūve, savienojot Ziemeļeiropas
valstis ar Rietumeiropas valstīm. Sadarbībā
ar citām pašvaldībām iespējama transporta
loģistikas centru plānota attīstība, veicinot
uzņēmējdarbību. Nepieciešams uzlabot šī
autoceļa drošību, ierīkot veloceliņu visā tā
garumā, realizēt Ķekavas apvedceļa izbūvi.
Nepieciešams nodrošināt ātrgaitas ietilpīga
sabiedriskā transporta satiksmi no plānotās
dzelzceļa pieturas Ķekavā uz Rīgu.
Novadam ir izveidotas aktīvas starptautiskās
sadarbības saites starp pašvaldībām Eiropas
Savienībā un bijušā Padomju Savienības
bloka valstīm. Sadarbība kultūras, sporta u.
c. jomās, realizējot kopīgus projektus
veicina Latvijas tēla atpazīstamību pasaulē
un ekonomisko izaugsmi.

Speciālās un
augstākās izglītības
iespējas

Ķekavas novada jaunieši speciālo un
augstāko izglītību, kā arī vidējo izglītību
izvēlas iegūt ārpus novada, jo tajā nav
profesionālās un augstākās izglītības
iestādes.

Rīga, Baldones,
Salaspils, Olaines
novadi

Sabiedriskā
transporta maršruti,
ūdenstransporta
attīstība

Rīgas reģiona
pašvaldības

Attīstības
plānošana, efektīva
pārvaldība

Vēlams pilnveidot sabiedriskā transporta
kustību starp Ķekava un Rīgu kā galamērķi,
kā arī starp pašvaldībām pa Rīgas
apvedceļu, nodrošināt ērtu pārvietošanos
sabiedriskajos
transportlīdzekļos
kā
alternatīvu
privātajiem
autotransporta
līdzekļiem, tai skaitā nodrošinot pieejamību
ģimenēm ar maziem bērniem, invalīdiem,
gados veciem cilvēkiem. Nākotnē iespējams
attīstīt sabiedrisko transportu, izmantojot
ūdens transporta līdzekļus – pa Daugavu
starp Ķekavas pagastu (Katlakalns), Doles
salu (Salaspils novads) un Rīgu – tas varētu
būt arī papildinošs pasākums tūrisma
attīstībai.
Ķekavas novada pašvaldība sadarbojas ar
citām Rīgas reģiona pašvaldībām un Rīgas
plānošanas reģiona administrāciju dažādu
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Sabiedriskā
kārtība un
drošība

Rīgas reģiona
pašvaldības

Efektīva
sabiedriskā kārtības
un drošības
nodrošināšana

Tūrisms

Rīga, Salaspils,
Baldones, Olaines,
Ikšķiles novadi

Tūrisma
pakalpojumi un
aktīvās atpūtas
iespējas

Uzņēmējdarbība
un
nodarbinātība

Rīga, Baldones,
Olaines novadi un
citas Latvijas
pašvaldības

Transporta
infrastruktūra un
sabiedriskais
transports

Rīga

Notekūdeņu
attīrīšana, dzeramā
ūdens apgāde

Sociālie
pakalpojumi un
tūrisms

Rīga, Salaspils
novads

Tūrisma objektu un
sociālo
pakalpojumu
pieejamība

Veselības
aprūpe

Rīga

Veselības aprūpes
pakalpojumu
pieejamība

Sadzīves
pakalpojumi

Rīga

Sadzīves
pakalpojumu
pieejamība

Sabiedriskā
drošība

Rīga

Ugunsdrošība

Dabas resursi

Rīga, Salaspils,
Ozolnieku,
Baldones, Olaines,
Ķeguma novadi

Dabas vērtību
(meži, upes)
aizsardzība un
saudzīga
izmantošana

Vietējā līmenī
Ūdensapgāde
un kanalizācija

2014 - 2020

kopīgu aktivitāšu un projektu sagatavošanā
un realizēšanā, veic labākās pieredzes
apmaiņu
Reģionālā pašvaldības policija efektīvi un
kvalitatīvi nodrošina sabiedrisko kārtību un
drošību vairākās Rīgas reģiona pašvaldībās,
pastāv iespējas savu darbību paplašināt,
uzlabot sadarbību ar sabiedrību.
Ķekavas novadu tūristi galvenokārt izmanto
tranzītā, tāpēc kopīgi ar blakus esošajām
pašvaldībām būtu nepieciešams izstrādāt
vienas dienas un vairāku dienu kombinētus
maršrutus, lai tūristi un Rīgas iedzīvotāji
ilgāku laika posmu pavadītu tieši Pierīgā.
Novads ir ērti sasniedzams, lai varētu
dzīvošanu novadā apvienot ar darbu Rīgā.
Tāpat arī citu pašvaldību iedzīvotāji (tai
skaitā no Rīgas) strādā Ķekavas novada
uzņēmumos un iestādēs.
Notekūdeņi no putnu fabrikas Ķekava,
ciemiem Ķekava, Odukalns, Rāmava,
Valdlauči pa spiedvadu nonāk notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās Daugavgrīva Rīgā, tiek
realizēts projekts saistībā ar ciemu
Vimbukrogs, Alejas, Katlakalns, Ziedonis,
Loreķi, Mākoņkalns pieslēgšanu šim
spiedvadam. Iedzīvotāji ciemos Valdlauči
un Rāmava tiek nodrošināti ar dzeramo
ūdeni no Rīgas pilsētas ūdensapgādes tīkla.
Izbūvējot gājēju tiltiņu pāri Sausajai
Daugavai no Ķekavas uz Doles salu,
uzlabotos pieejamība tūrisma objektam –
Daugavas muzejam un Doles pilij; daudziem
Doles salas iedzīvotājiem ģimenes kapi
atrodas Ķekavas novadā.
Lai arī novadā ir pieejami nepieciešamākie
veselības aprūpes pakalpojumi, specializētus
veselības aprūpes pakalpojumus Ķekavas
novada iedzīvotāji visbiežāk izmanto Rīgā.
Ķekavas novadu apkalpo arī Rīgas
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
brigādes.
Lai arī novadā ir pieejami nepieciešamākie
sadzīves pakalpojumi, tirdzniecības centri,
ēdināšanas pakalpojumi u. c., Ķekavas
novada iedzīvotāji sadzīves pakalpojumus
bieži vien izmanto Rīgā.
Ķekavas novada pašvaldības teritorijā
ugunsgrēku dzēšanu veic brigādes no Rīgas
vai
Baldones.
Ķekavā
nav
sava
ugunsdzēsēju depo.
Mežos un upēs ir gandrīz neiespējami
novilkt fizisku robežu, kas norādītu uz
konkrētu administratīvo teritoriju, tāpēc šo
resursu izmantošana un aizsardzība, it īpaši
pierobežas teritorijās ir jāplāno un jārealizē
kopīgi.
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9. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS
KĀRTĪBA
Attīstības programmas īstenošana ir paredzēta atbilstoši noteiktajiem novada attīstības
stratēģiskajiem virzieniem (prioritātēm) un mērķiem, kā arī attīstības programmā
noteiktiem uzdevumiem, veicot konkrētus pasākumus (rīcības), kas ir konkrēti
definētas darbībai tuvākajos 3 gados, un šajā periodā nodrošināmas ar pašvaldības un
partneru resursiem.
Attīstības programmas īstenošana ir iespējama apvienojot pašvaldības resursus un
efektīvi sadarbojoties savā starpā, sadarbojoties ar valsts institūcijām un citām
pašvaldībām, ar nevalstisko sektoru un uzņēmējiem. Sekmīgi īstenojot šo programmu,
Ķekavas novads kļūs konkurētspējīga un ilgtspējīgas attīstības teritorija ar līdzsvaroti
attīstītu kvalitatīvu dzīves vidi.
Attīstības programmas īstenošanai ir nepieciešama uzraudzības sistēma. Tās mērķis ir
radīt ietvaru, kas nodrošinātu iespēju izvērtēt teritorijas attīstības progresu un
attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegtos rezultātus. Attīstības programmas
īstenošanas uzraudzība ir Ķekavas novada Domes kompetencē, kas ar rīkojumu
izveido attīstības programmas uzraudzības darba grupu un ieceļ atbildīgo darba
grupas vadītāju, kurš ir atbildīgs par gadskārtējā uzraudzības ziņojuma sagatavošanu.
Novada teritorijas gadskārtējā attīstības uzraudzība ir veicama katru gadu un vienu
reizi 3 gados par trīs gadu periodu – rīcības plāna izvērtējums, sagatavojot ziņojumu
par plānošanas dokumentos noteikto rīcību ietekmi vai rezultātiem, izmantojot
uzraudzības pamatrādītājus. Ķekavas novada attīstības programmas 2014.–2020.
gadam uzraudzības procesa rezultāti tiks iekļauti pārskatā „Pārskats par Ķekavas
novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanu”. Par pārskata
sagatavošanu ir atbildīga programmas uzraudzības darba grupa.
Novada teritorijas attīstības gadskārtējo uzraudzību veic pēc pašvaldības
apstiprinātiem uzraudzības pamatrādītājiem. Tie nepieciešami, lai nodrošinātu iespēju
nepārtraukti sekot līdzi teritorijas attīstības tendencēm un programmā noteikto mērķu
vispārējai izpildei. Ieteicams izveidot pastāvīgu uzraudzības rādītāju datu bāzi
vispārējai teritorijas attīstības vērtēšanai, tajā iekļaujot vismaz šādus tabulā (skat.
zemāk) redzamus pamatrādītājus.
Ķekavas novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam trīs gadu uzraudzības
ziņojums struktūras ziņā neatšķirsies no ikgadējā uzraudzības pārskata, bet saturiski
tajā tiks iekļauta informācija un tās analīze 3 gadu griezumā.
Ķekavas novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji noteikti kā galvenie
pamatrādītāji, kas raksturo tautsaimniecības attīstības tendences novadā un ir
salīdzināmi Latvijas mērogā ar citām pašvaldībām. Ķekavas novada attīstības
izvērtējuma pamatrādītāju izmaiņu pārskatu sagatavo un pievieno ziņojumam par
plānošanas dokumentos noteikto rīcību ietekmi vai rezultātiem.
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Ķekavas novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam uzraudzības
pamatrādītāji

Nepieciešamības gadījumā veicama šo kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju kopas
papildināšana. Pēc attīstības programmas stāšanās spēkā, visām rīcības plānā norādīto
projektu un aktivitāšu izpildes atbildīgajām pašvaldības nodaļām, iestādēm un
kapitālsabiedrībām u. c. institūcijām jāņem vērā noteiktie rezultatīvie rādītāji. Ziņas
par šiem rādītājiem jāsniedz attīstības programmas uzraudzības darba grupas
vadītājam.
Pārskatā par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanu
ietilpst arī:
 atzinumi par Attīstības programmas ietekmi un pasākumu īstenošanu;
 ieteikumi par nepieciešamajām izmaiņām attīstības programmā, attīstības
programmas „Rīcības plānā”, kā arī uzraudzības sistēmas pilnveidošanā;
 ieteikumi novada budžeta veidošanai, lai nodrošinātu plānoto pasākumu
īstenošanu.
Ķekavas novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam vidēja termiņa prioritāšu
sasniegšanas rezultatīvie rādītāji ir doti tabulā zemāk. Vidēja termiņa prioritāšu
sasniegšanai IAP īstenošanas uzraudzības ietvaros ik gadu tiks veikts vidēja termiņa
prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums. Nepieciešamības gadījumā veicama šo
rādītāju papildināšana.
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Ķekavas novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam vidējā termiņā
sasniedzamie rezultāti vidēja termiņa prioritāšu novērtēšanai
Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā
1.

Prognozētā
rādītāja vērtība
2020. gadā

Datu avots

VIDE, LAUKSAIMNIECĪBA UN MEŽSAIMNIECĪBA
VTP 1. Attīstīta atkritumu apsaimniekošana

1.

Dalīto atkritumu savākšanas
punktu skaits

32
(2012. gads)

35

Komunālās
saimniecības
uzņēmumi

VTP 2. Efektīva vides aizsardzība
2.

Sūdzību skaits par vides kvalitāti
novadā

9
(2011. gads)

6

Ķekavas novada
pašvaldība

VTP 3. Ilgtspējīga resursu izmantošana
3.
4.
5.

Smilts un smilts-grants karjeru
skaits
Pašvaldības īpašumā esošās
mežu platības, ha
Ar latvāņiem aizaugušās zemes
platības

1
(2012. gads)
440,29 ha
(2012. gads)
230 ha
(2012. gads)

2
450 ha
180 ha

Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība

VTP 4. Aktīva un izglītota sabiedrība vides jautājumos
6.

Datoraplikācija internetā, kur
iedzīvotāji ziņo par problēmām
vides aizsardzībā
2.

0
(2012. gads)

1

Ķekavas novada
pašvaldība

EKONOMIKA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA

VTP 1. Uzņēmējdarbību atbalstoša pašvaldība
7.
8.

Reģistrēto uzņēmumu skaits
pašvaldībā
Privātās publiskās partnerības
projektu skaits

336
(2011. gads)
1
(2012. gads)

450

Lursoft statistika

2

Ķekavas novada
pašvaldība

VTP 2. Ekonomisko aktivitāti veicinoša infrastruktūra
9.
10.

Publisko interneta pieejas
punktu skaits
Uzņēmējdarbības zonās
rekonstruēto ceļu garums

13
(2012. gadā)
5,2 km
(2012. gads)

23
14,6 km

Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība

VTP 3. Prioritāro nozaru (ražošanas, loģistikas, lauksaimniecības, pakalpojumu un rekreācijas)
attīstība
11.
12.

Biznesa dārzu (inkubatoru)
skaits
Uzņēmumu skaits, kas strādā
prioritārajās nozarēs

0
(2012. gads)
110
(2011. gads)

1
250

Ķekavas novada
pašvaldība
Lursoft statistika
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3.

2014 - 2020

IZGLĪTĪBA, JAUNATNE UN SPORTS

VTP 1. Kvalitatīva, sistēmiski un ekonomiski sakārtota novada izglītības sistēma
13.

Metodisko centru skaits

14.

Izstrādātās un licencētās
izglītības programmu skaits
12.klašu absolventu īpatsvars,
kas turpina izglītību augstākās
izglītības iestādē
Vispārējo izglītības iestāžu
skolēnu rezultatīvi rādītāji
starpnovadu līmeņa mācību
priekšmetu olimpiādēs
(godalgoto vietu ieguvēju skaits)

15.

16.

0
(2012. gads)
15
(2012. gads)
81%
(2012. gads)

1

100
(2012. gads)

125

20
84%

Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība

VTP 2. Prasībām atbilstoša izglītības un sporta infrastruktūra
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vispārizglītojošo skolu skaits
novadā
Pašvaldības PII skaits
Bērnu skaits rindā uz vietām
pašvaldības PII
Sporta zāļu skaits (t.sk. izglītības
iestāžu sporta zāles)
Peldbaseinu skaits novadā
Sporta laukumu un stadionu
skaits

5
(2012. gads)
4
(2012. gads)
500
(2012. gads)
9
(2012. gads)
1
(2012. gads)
5
(2012. gads)

6
5
200
10
2
7

Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība
Sporta aģentūra
Ķekavas novada
pašvaldība
Sporta aģentūra

VTP 3. Izglītības un sporta pakalpojumu pieejamība un attīstība
23.

Jauniešu centri novadā

24.

Karjeras izglītības konsultatīvais
metodiskais centrs

0
(2012. gads)
0
(2012. gads)

2
1

Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība

VTP 4. Sabiedrības līdzdalība un iesaistīšana izglītības procesā
25.

26.

Atbalstīti projekti neformālās un
mūžizglītības programmu
realizācijai
Neformālā izglītībā iesaistījušos
jauniešu skaits (15–25 gadi)

21
(2012. gads)

31

Ķekavas novada
pašvaldība

49%
(2012. gads)

59%

Ķekavas novada
pašvaldība

VTP 5. Jaunatnes līdzdalība un iesaistīšanās jaunatnes politiku ietekmējošu pašvaldības lēmumu
pieņemšanā
27.

EKO skolu skaits novadā

28.

Jaunatnes lietu konsultatīvo
padomju skaits
Jauniešu skaits, kuri
piedalījušies brīvprātīgā darba
pasākumos

29.

1
(2012. gads)
1
(2012. gads)
90
(2012. gads)

1
1
200

Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība
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4.

2014 - 2020

KULTŪRA, STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA UN TŪRISMS

VTP 1. Efektīva kultūras procesa, tūrisma un starptautiskās sadarbības jomas pārvalde
30.

31.

Noslēgto sadarbības līgumu
skaits kultūras un tūrisma jomā
ar uzņēmējiem, NVO, kaimiņu
pašvaldībām
Kopīgi realizēto projektu skaits
kultūras un tūrisma jomā kopš
2009. gada

17
(2012. gads)

30

Kultūras aģentūra

20
(2012. gads)

50

Kultūras aģentūra

VTP 2. Attīstīta kultūras un tūrisma institūciju infrastruktūra
32.

Kultūras/tautas namu skaits

33.

Brīvdabas estrāžu skaits

34.

Bibliotēku skaits

35.

Bibliotēku apmeklētāju skaits

36.

Muzeju skaits novadā

5
(2012. gads)
1
(2012. gads)
4
(2012. gads)
82 098
(2011. gads)
1
(2012. gads)

120 000

Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība
Kultūras aģentūra

1

Kultūras aģentūra

5
2
4

VTP 3. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un mūsdienīgas kultūrvides attīstība

40.

Pašdarbības kolektīvu skaits
(dalībnieku skaits kolektīvos)
Pasākumu apmeklētāju skaits
novada kultūras/tautas namos
Muzeja ekspozīciju skaits (t.sk.
ceļojošās)
Muzeja apmeklētāju skaits

41.

Muižu skaits

42.

Pieminekļu un piemiņas vietu
skaits

37.
38.
39.

34 (1000)
(2011. gads)
19 000
(2011. gads)
4
(2011. gads)
2 663
(2011. gads)
1
(2012. gads)
9
(2012. gads)

50 (1500)

Kultūras aģentūra

25 000

Kultūras aģentūra

6

Kultūras aģentūra

6 500

Kultūras aģentūra

1

Kultūras aģentūra

9

Kultūras aģentūra

VTP 4. Daudzveidīga un attīstīta tūrisma nozare

44.

Tūrisma objektu apmeklētāju
skaits
Tūrisma maršrutu skaits

45.

Tūrisma objektu skaits

46.

Sporta pasākumu apmeklētāju
skaits

43.

15 000
(2012. gads)
5
(2012. gads)
39
(2012. gads)
15 000
(2012. gads)

50 000

Kultūras aģentūra

10

Kultūras aģentūra

45

Kultūras aģentūra

25 000

Sporta aģentūra

VTP 5. Attīstīts vispusīgs starptautiskās sadarbības tīklojums
47.

Noslēgto starptautisko
sadarbības līgumu skaits

7
(2012. gads)

9

Ķekavas novada
pašvaldība
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VTP 6. Sabiedrības līdzdalība kultūrvides, tūrisma un starptautiskās sadarbības attīstībā
48.

49.

Iedzīvotāju skaits, kuri
piedalījušies brīvprātīgā darba
aktivitātēs
Atbalstīto NVO projektu skaits
kultūrvides, tūrisma un
starptautiskās sadarbības jomā
5.

50
(2012. gads)

100

Ķekavas novada
pašvaldība

12
(2012. gads)

21

Ķekavas novada
pašvaldība

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

VTP 1. Kvalitatīva un profesionāla veselības un sociālo pakalpojumu pieejamība
50.

51.

Sociālo darbinieku ar augstāko
izglītību sociālajā darbā
īpatsvars kopējā sociālo
darbinieku skaitā
Budžeta apjoms sociālās
aizsardzības nodrošināšanai

90%
(2012. gads)

100%

Ķekavas novada
pašvaldība

6%
(2012. gads)

7%

Ķekavas novada
pašvaldība

VTP 2. Prasībām atbilstoša infrastruktūra veselības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanā
52.

Ģimenes ārstu prakšu skaits

53.

Veselības aprūpes centru skaits

11
(2012. gads)
2
(2012. gads)

13
4

Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība

VTP 3. Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība un sabiedrības līdzdalība
54.
55.

Piedāvāto sociālo pakalpojumu
skaits
Atbalstīto NVO projektu skaits
veselības un sociālās
aizsardzības jomā
6.

13
(2012. gads)
10
(2012. gads)

16
17

Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība

INFRASTRUKTŪRA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN APDZĪVOTO VIETU
ATTĪSTĪBA
VTP 1. Efektīva infrastruktūras pārvalde

56.

57.

Darbinieku ar augstāko izglītību
īpatsvars komunālās
saimniecības uzņēmumos
Organizēto sanāksmju ar
iedzīvotājiem skaits vidēji gadā

13%
(2012. gads)

17%

23
(2012. gads)

10

Komunālās
saimniecības
uzņēmumi
Komunālās
saimniecības
uzņēmumi

VTP 2. Kvalitatīvas infrastruktūras izveide

59.

Pašvaldības asfaltēto/labas
kvalitātes ceļu īpatsvars
Veloceliņu garums

60.

Ūdensvadu tīklu garums

61.

Kanalizācijas tīklu garums

58.

30%
(2012. gads)
4 km
(2012. gads)
40,5 km
(2012. gads)

55%

64,06 km
(2012. gads)

112 km

7 km
80,5 km

Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība
Komunālās
saimniecības
uzņēmumi
Komunālās
saimniecības
uzņēmumi
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62.
63.

64.

Labiekārtotu teritoriju pie
ūdeņiem skaits
Realizēto pašvaldības ēku
energoefektivitātes projektu
skaits
Realizēto daudzdzīvokļu māju
siltināšanas projektu skaits

2014 - 2020

5
(2012. gads)
3
(2012. gads)

8

4
(2012. gads)

12

8

Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība
Komunālās
saimniecības
uzņēmumi

VTP 3. Par infrastruktūras attīstību atbildīga sabiedrība
65.

66.

Atbalstīto NVO projektu skaits
kopīgi izmantojamās
infrastruktūras attīstībai
Dzīvokļu īpašnieku biedrību
skaits

22
(2012. gads)

35

Ķekavas novada
pašvaldība

5
(2012. gads)

10

Komunālās
saimniecības
uzņēmumi

VTP4. Pamatota apdzīvojuma struktūra ar atbilstīgu pakalpojumu kopu (grozu)
67.

68.

Interaktīvs rīks internetā
informācijas apmaiņai ar
iedzīvotājiem
Plānošanas telpu skaits ar
atbilstošu attīstāmu funkcionālo
pakalpojumu grozu

0
(2012. gads)

1

Ķekavas novada
pašvaldība

0
(2012. gads)

4

Ķekavas novada
pašvaldība

7.

PĀRVALDE

VTP 1. Optimāla un efektīva pašvaldības pārvalde
69.
70.

Sniegto pakalpojumu veidu
skaits
Vidējais iedzīvotāju iesniegumu
izskatīšanas laiks (dienas)

37
(2012. gads)
21
(2012. gads)

137
14

Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība

VTP 2. Attīstīta e-pārvalde
71.

Sniegto e-pakalpojumu skaits

5
(2012.gads)

11

Ķekavas novada
pašvaldība

VTP 3. Sabiedrības līdzdalība pārvaldes procesos
72.
73.

Organizēto tikšanos ar
iedzīvotājiem skaits vidēji gadā
Iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir
apmierināti ar Ķekavas novada
pašvaldības darbu

5
(2011. gads)
60%
(2012. gads)

6
70%

Ķekavas novada
pašvaldība
Ķekavas novada
pašvaldība
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10. PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS IZSTRĀDĒ
Ķekavas novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam izstrāde uzsākta saskaņā
ar Ķekavas novada domes 2011. gada 30. augusta sēdes lēmumu (prot. Nr.16, 1.§ 1.)
„Par Ķekavas novada attīstības programmas 2013.–2020. gadam izstrādes uzsākšanu
un vadības grupas apstiprināšanu”.
Informācija par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu tika publicēta mājas lapā
www.kekavasnovads.lv un Ķekavas novada informatīvajā izdevumā Ķekavas novads.
Paziņojumos tika iekļauta informācija par to, ka uzsākta attīstības programmas
izstrāde, par plānotajiem pasākumiem, tika sniegta kontaktinformācija, kur vērsties ar
jautājumiem vai priekšlikumiem.
Attīstības programmas izstrāde ir notikusi, pašvaldībai sadarbojoties ar iedzīvotājiem,
sabiedrisko organizāciju, uzņēmēju, kaimiņu novadu pārstāvjiem un citiem
interesentiem vairākos veidos:
Darba grupas
Tika izveidotas septiņas darba grupas, kuras ir pulcējušās uz vairākām sanāksmēm, un
apkopota pašreizējā situācija pa nozarēm, kā arī katras nozares SVID analīze. Darba
grupās tika iekļauti pašvaldības speciālisti, uzņēmēji, NVO pārstāvji, iedzīvotāji.
Anketēšana
No 2011. gada decembra beigās tika uzsākta iedzīvotāju, uzņēmēju un jauniešu
anketēšana internetā, kopā aptaujājot 1023 iedzīvotājus, 205 jauniešus un 19
uzņēmējus.
Iedzīvotāju sanāksmes Ķekavas novada ciemos
Lai noskaidrotu Ķekavas novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām,
problēmām un to iespējamiem risinājumiem, kā arī sagatavotu priekšlikumus Ķekavas
novada attīstības programmas konkrētu apdzīvoto vietu attīstībai, tika organizētas 8
tikšanās ar Ķekavas novada iedzīvotājiem Ķekavas novada ciemos.
Nr.
1
2
3
4
5

6
7
8

Laiks
4. aprīlis,
plkst.18:00
11. aprīlis,
plkst.18:00
17. aprīlis,
plkst.18:00
18. aprīlis,
plkst.18:00
24. aprīlis,
plkst.18:00
25. aprīlis,
plkst.18:00
15. maijs,
plkst.18:00
16. maijs,
plkst.18:00

Ciems
Valdlauči
Rāmava
Krustkalni, Baloži, Titurga,
Lapenieki
Alejas, Krogsils, Skujnieki,
Katlakalns
Ķekava, Odukalns,
Vimbukrogs, Jaunsils,
Jenči, Bērzmente,
Pulkarne, Saulgoži
Plakanciems, Mellupi
Dzērumi
Daugmale

Vieta
Izstāžu komplekss Rāmava, semināru zāle,
Valdlauči
Rāmavas (Depkina) muiža,
Rāmavas iela 9, Rāmava
Baložu pilsētas pārvaldes ēka,
Uzvaras prospekts 1a, Baloži
Katlakalna Tautas nams,
Katlakalns, Pļavniekkalna iela 35
Doles Tautas nams,
Ķekava, Rīgas iela 26
Mellupu sociālā māja,
Mellupi, Lilijas
Dzērumcelmi (pie veikala), Dzērumi
Daugmales multifunkcionālais centrs,
Daugmale, Skola
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Šo tikšanos laikā tika iegūtas vērtīgas idejas un priekšlikumi, kas iespēju robežās tika
iestrādāti attīstības programmā. Ideju un priekšlikumu kopsavilkums redzams
Pielikumā Nr.8.

Ideju talka
Ķekavas novada attīstības programmas un stratēģijas izstrādes ietvaros mājaslapā tika
izveidota ideju sadaļa www.kekava.lv/idejas, kas ļāva sadzirdēt un realizēt
novadnieku idejas. Tā bija iespēja ikvienam novada iedzīvotājam un interesentam
virtuāli paust savas idejas par novada tālākām attīstības iespējām.
Attīstības programmas sabiedriskās apspriešana
Ar Ķekavas novada Domes 2012. gada 12. jūlija lēmumu Nr. 2.§1. „Par Ķekavas
novada attīstības programmas 2013.–2020. gadam 1. redakcijas nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai” (protokols Nr.14) uzsākta Ķekavas novada attīstības
programmas 2013.–2020. gadam pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana.
Sabiedriskā apspriešana noteikta no 2012. gada 19. jūlija līdz 2012. gada 31.
augustam.
Sabiedriskās apspriešanas sapulces tika organizētas:
1) 2012. gada 21. augustā, plkst.17:00, Daugmales pagastā: Daugmales pamatskolā,
Skola, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads;
2) 2012. gada 22. augustā, plkst.17:00, Baložu pilsētā: Baložu Kultūras nama
Mazajā zālē, Skolas iela 4, Baložu pilsēta, Ķekavas novads;
3) 2012. gada 23. augustā, plkst.17:00, Ķekavas pagastā: Doles Tautas namā, Rīgas
iela 26, Ķekava, Ķekavas novads.
Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti vairāki priekšlikumi/iebildumi, kas
apkopoti tabulā:
Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ķekavas novada attīstības programmu 2014.–2020.
gadam 1. redakciju
Nr. Iebilduma/priekšlikuma
p.k.
iesniedzējs
1. Rīgas plānošanas
reģions

Iesniegtā iebilduma/
priekšlikuma būtība
Ķekavas novada attīstības
programmas 2013.–2020.
gadam 1. redakcijas termiņš ir
8 gadi, kas nav saskaņā ar
Teritorijas attīstības
plānošanas likumā noteikto,
ka attīstības programma ir
vidēja termiņa teritorijas
attīstības plānošanas
dokuments. Savukārt
Attīstības plānošanas sistēmas
likums nosaka, ka attīstību
vidējā termiņā plāno līdz 7
gadiem. Lūgums precizēt
attīstības programmas
darbības termiņu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.

Ņemts
vērā/
nav
ņemts
vērā
Ņemts
vērā

Pamatojums, ja
iebildums/priekšlikums
nav ņemts vērā
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2. Rīgas plānošanas
reģions

3. Rīgas plānošanas
reģions

4. Rīgas plānošanas
reģions

5. Rīgas plānošanas
reģions

2014 - 2020

Pašvaldības specializācija ir Ņemts
noteikta
Attīstības vērā
programmas
Pašreizējās
situācijas analīzes sadaļā.
Pašvaldības specializācija tiek
balstīta uz novada resursiem
un vērtībām un atspoguļo
teritorijas
perspektīvos
uzņēmējdarbības virzienus.
Vēlams izvērtēt
nepieciešamību Ķekavas
novada specializācijas sadaļu
pārcelt uz Attīstības
programmas Stratēģisko daļu.
Stratēģiskās daļas uzbūve
Ņemts
kopumā ir skaidra un tās
vērā
elementi ir savstarpēji
papildinoši, taču būtu
ieteicams saprotamāk attēlot
3. sadaļu „Stratēģisko mērķu
un prioritāšu kopsavilkums”.
Šobrīd ir grūti orientēties
mērķu un prioritāšu lielajā
apjomā. Galvenos
stratēģiskos virzienus (vīzija,
stratēģiskie mērķi, prioritārie
virzieni) būtu ieteicams
attēlot pēc līdzīgas pieejas
gan ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā, gan attīstības
programmā.
Rīcības virzienu un
Ņemts
uzdevumu plānotie rezultāti ir vērā
iekļauti Stratēģiskās daļas 4.
sadaļā, taču šeit katrai no 7
attīstāmajām jomām
vajadzētu noteikt arī vidējā
termiņā sasniedzamo
rezultātu rādītājus, norādot
bāzes vērtību un plānoto
vērtību līdz ar attīstības
programmas darbības
termiņu.
Attīstības
programmas Ņemts
Investīciju plānā nav norādīta vērā
plānoto projektu papildinātība
ar citiem projektiem.
Attīstības
programmu
izstrādes metodika paredz
šādu nepieciešamību, šāds
punkts
ir
iekļauts
arī
vērtēšanas kritērijos.

6. Dārzkopības sabiedrība Programmas Pielikumu Nr.7 Nav
Veckalni
papildināt, nosakot, ka
ņemts
nepieciešams veikt autoceļa vērā
rekonstrukciju Dzērumos,
tāpēc ka ceļš ir neapmierinošā
stāvoklī un tiek pārvadāti

Dzērumos pasažieri tiek pārvadāti
pa valsts autoceļu V-27. Autoceļš,
kas ir no veikala uz DKS Ausmas
Ķekavas novada pašvaldība uztur
atbilstoši uzturēšanas klasei.
Saskaņā ar Ķekavas pagasta Tautas
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pasažieri. Vienlaikus
nepieciešams veikt
rekonstrukciju ceļiem, kas iet
no veikala (Dzērumcelmi) uz
dārzkopības kooperatīvu
Ausma un ceļiem, kas atrodas
Sabiedrības teritorijā, jo ceļi
ir avārijas stāvoklī.
Sabiedrība informē, ka šo
ceļu īpašnieks un
apsaimniekotājs ir Ķekavas
novads.

2014 - 2020

deputātu padomes 20. sasaukuma
14. sesijas 1992. gada 30. jūnija
lēmumu „Par zemes piešķiršanu
lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju
citām personām” dārzkopības
kooperatīvajai sabiedrībai Veckalni,
individuālo augļu dārzu
izveidošanai un uzturēšanai tika
piešķirta lietošanā zeme no valstij
piekrītošajām brīvajām zemēm, 19.5
ha platībā.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma
25. panta pirmās daļas 4. punktu,
lauku apvidus zemes pastāvīgajiem
lietotājiem, kuri līdz 2011. gada 30.
decembrim nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumus ar
valsts akciju sabiedrību Latvijas
Hipotēku un zemes banku, arī tādā
gadījumā, ja līdz zemes
kadastrālajai uzmērīšanai un
izpirkuma (pirkuma) līguma
slēgšanai ir veikta priekšapmaksa,
izbeidzas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma
25. panta 21 daļā noteikto, proti,
zemes nomas pirmtiesības personai
jāizlieto viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigšanās. Ja minētajā termiņā
persona zemes nomas pirmtiesības
neizlieto, pašvaldība pieņem
lēmumu par attiecīgās zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes
2012. gada 12. jūlija lēmumu Nr.3.§
10. (protokols Nr.14), dārzkopības
kooperatīvā sabiedrība Veckalni ir
ieguvusi zemes nomas pirmtiesības
uz lietošanā bijušo zemi, kas
realizējamas gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.
gada 30. decembrim.
Ja dārzkopības kooperatīvā
sabiedrība Veckalni izmantos zemes
nomas pirmtiesības uz lietošanā
bijušo zemi līdz 2012. gada 30.
decembrim, pienākums rūpēties par
teritorijas labiekārtošanu ir
dārzkopības kooperatīvajai
sabiedrībai Veckalni, bet, ja
neizmantos, pašvaldība pieņems
lēmumu par attiecīgās zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā,
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7. Dārzkopības sabiedrība Vienlaikus nepieciešams
Veckalni
iekļaut Programmā, ka šie
ceļi tiks apgaismoti –
izbūvētas elektroenerģijas
līnijas.
8. Dārzkopības sabiedrība Programmā nepieciešams
Veckalni
ietvert, ka Ķekavas dome
Dzērumos līdzfinansēs
apgaismes stabu nomaiņu,
gaisvadu līniju nomaiņu ar
kabeļa līnijām.
9. Dārzkopības sabiedrība Programmā nepieciešams
Veckalni
ietvert, ka tiks sakārtotas
lietus ūdens kanalizācijas
sistēmas apdzīvotajās vietās
novadā (Dzērumos un citos
ciemos).

10. Dārzkopības sabiedrība Sabiedrība ierosina
Veckalni
programmā ietvert punktu,
kas nosaka par
nepieciešamību labiekārtot
Misas upi Dzērumos.

11. Dārzkopības sabiedrība Sabiedrība ierosina
Veckalni
programmā ietvert punktu,
kas nosaka, ka tiks
labiekārtotas ūdens tilpnes,
kas atrodas Ķekavas novada,
Ķekavas pagasta dārzkopības
Veckalni teritorijā. Šīs ūdens
tilpnes ir aizaugušas ar
krūmiem un zāli, līdz ar to, ja
izcelsies ugunsgrēks,
ugunsdzēsēji nevarēs
piebraukt, lai paņemtu ūdeni.
Tāpat tiek apdraudēta cilvēku
veselība un dzīvība.
12. Dārzkopības sabiedrība Sabiedrība ierosina
Veckalni
programmā ietvert punktu, ka
tiks izveidots spēļu laukums,
kas atrodas Ķekavas novada,
Ķekavas pagasta dārzkopības
Veckalni teritorijā.
13. Artis Brants, Padebeši, Interesējās par iespējām

2014 - 2020

Nav
ņemts
vērā

un pienākums rūpēties par teritorijas
labiekārtošanu tiks nodots valstij.
Ņemot vērā minēto, šobrīd
dārzkopības kooperatīvās
sabiedrības Veckalni koplietošanas
teritorijas labiekārtošana nav
Ķekavas novada pašvaldības
kompetencē.
Skatīt punktu Nr.6.

Nav Skatīt punktu Nr.6.
ņemts
vērā

Nav Ķekavas novada attīstības
ņemts programmas 2014.–2020. gadam II
vērā sējumā jau ir iekļauts punkts par
lietus ūdens kanalizācijas sistēmas
sakārtošanu apdzīvotās vietās
novadā (sadaļa Infrastruktūra,
nekustamais īpašums un apdzīvotas
vietas, U2.2.2.).
Nav Ķekavas novada pašvaldība drīkst
ņemts uzturēt un ieguldīt līdzekļus tikai
vērā savā īpašumā.
Ķekavas novada attīstības
programmas 2014.–2020. gadam II
sējumā jau ir iekļauts punkts par
pašvaldības īpašumā esošo ūdens
objektu uzturēšanu, labiekārtošanu,
attīstību (sadaļa Vide,
lauksaimniecība, mežsaimniecība,
U3.4.1.).
Nav Ķekavas novada pašvaldība drīkst
ņemts uzturēt un ieguldīt līdzekļus tikai
vērā savā īpašumā.
Ķekavas novada attīstības
programmas 2014.–2020. gadam II
sējumā jau ir iekļauts punkts par
pašvaldības īpašumā esošo ūdens
objektu uzturēšanu, labiekārtošanu,
attīstību (sadaļa Vide,
lauksaimniecība, mežsaimniecība,
U3.4.1.).

Nav Skatīt punktu Nr.6.
ņemts
vērā

Nav

Šobrīd Ķekavas novada pašvaldība
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2014 - 2020

ņemts nodrošina ar transportu bērnu
vērā nokļūšanu uz skolu Ķekavas novada
ietvaros. Tiek plānots uzsākt
sarunas ar Baldones novadu par to,
kā risināt jautājumu par transporta
maršrutu sasaisti starp abiem
novadiem.
14. Raimonds Karls,
Lūdz iekļaut Bēgļu ceļa
Nav 2012. gada 28. jūnijā Ķekavas
Duducīši, Daugmale
sakārtošanu attīstības
ņemts novada Domē ir pieņemts lēmums
programmā, sarkano līniju
vērā turpināt 2010. gadā uzsākto
jautājuma sakārtošana.
Ķekavas
pagasta
teritorijas
plānojuma 2009.–2021. gadam
grozījumu izstrādi sadaļā Apbūves
noteikumi, sarkano līniju plāna
izstrāde uz laiku tiek apturēta.
Grozījumi tika uzsākti 2010. gadā,
ar mērķi veikt izmaiņas spēkā
esošajos Apbūves noteikumos,
izstrādāt
ceļu
infrastruktūras
hierarhijas plānu un izstrādāt
sarkano līniju plānu Ķekavas
pagasta ciemu teritorijām.
Sarkanās līnijas plānots turpināt
izstrādāt jaunā projektā, katram
ciemam atsevišķi.
15. Mairita Millere,
Iekļaut attīstības programmā Ņemts Attīstības programmā iekļauts
Padebeši, Daugmale
pasākumu par publiskās
vērā pasākums par publiskās piekļuves
piekļuves punkta uzturēšanu
punkta uzturēšanu pie Daugavas
pie Daugavas Bēgļu ceļa galā.
Bēgļu ceļa galā Daugmalē
16. Kaspars Savickis,
Lūdz iekļaut pasākumus
Nav Attīstītības programmas III sējuma
Krūmliepas, Krustkalni attīstības programmā ielu
ņemts Pielikumā ir iekļauti vairāki
seguma uzlabošanai
vērā pašvaldības ceļi Krustkalnu ciema
Krustkalnos, sarkano līniju
teritorijā.
problēmu risināšanai, gājēju
2012. gada 28. jūnijā Ķekavas
pāreju izbūvi pār A7
novada Domē ir pieņemts lēmums
autoceļu.
turpināt 2010. gadā uzsākto
Ķekavas
pagasta
teritorijas
plānojuma 2009.-2021. gadam
grozījumu izstrādi sadaļā Apbūves
noteikumi, sarkano līniju plāna
izstrāde uz laiku tiek apturēta.
Grozījumi tika uzsākti 2010. gadā,
ar mērķi veikt izmaiņas spēkā
esošajos Apbūves noteikumos,
izstrādāt
ceļu
infrastruktūras
hierarhijas plānu un izstrādāt
sarkano līniju plānu Ķekavas
pagasta ciemu teritorijām.
Sarkanās līnijas plānots turpināt
izstrādāt jaunā projektā, katram
ciemam atsevišķi.
Gājēju pārejas izbūve ir iekļauta
projektā.
17. Kaspars Savickis,
Izveidot dienas centru
Ņemts Ir labots pasākums un tiek plānots
Krūmliepas, Krustkalni Baložos, ne tikai jauniešu
vērā veidot dienas centru Baložos
centru.
apvienojumā ar jauniešu centru.
18. VGP Latvija, arī SIA
Uz kādu atbalstu var cerēt
Ņemts Atbalsta pasākumi uzņēmējiem ir
Arkolat, Andrejs
uzņēmēji, lai īstenotu liela
vērā minēti zem IAP2 Ekonomika un
Konstantīns
mēroga investīciju projektu?
uzņēmējdarbība.
Daugmale

bērniem nokļūt uz skolu
Baldonē. Vai ir paredzēts
šādu pasākumu iekļaut
attīstības programmā?
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19.

20.

21.

22.

Vai tas ir paredzēts attīstības
programmā?
Anna Zgirska, Kārklu Attīstības programmā vairāk Nav
iela 7, Odukalns
uzmanības pievērst
ņemts
jautājumiem, piemēram, par vērā
ūdensvadu izbūves kvalitāti,
ekspluatāciju, ielas
apgaismojumu, elektrības
vadiem, lietus ūdens
kanalizācijas sistēmas
kvalitāti Vidus ielā, hidrantu
neesamībai ugunsgrēka
gadījumā.
Anna Zgirska, Kārklu Attīstības programmā vēlas Nav
iela 7, Odukalns
redzēt uzsvaru uz pareizu
ņemts
Daugavas izmantošanu
vērā
tūrismā, tūrisma iespēju
paplašināšanu – laukums pie
TIC par mazu autobusiem,
Odukalna tornis jāattīsta,
piesaistīt tūristus no Krievijas
dzīvošanai vasarā pie
zemniekiem, uzņēmumu
personificēšanu u. c.
Anna Zgirska, Kārklu Priekšlikums iekļaut attīstības Nav
iela 7, Odukalns
programmā izbūvēt
ņemts
mansardus uz pašvaldību ēku vērā
jumtiem sociālo dzīvokļu
vajadzībām, pievērst vairāk
uzmanības atkarīgo cilvēku
problēmai.
Artjoms Ustinovs, SIA Paredzēt attīstības programmā Nav
FTD „Vāverītes”
Skujnieku ciema
ņemts
komunikāciju izbūvi
vērā
(kanalizācijas, ūdens,
elektrība) un ceļa seguma
uzlabošanu, vai būs atbalsts
no pašvaldības?

2014 - 2020

Visi šie pasākumi ir iekļauti
attīstības programmas pasākumos
attiecīgās nozares sadaļā un
atbilstoši apdzīvotās vietas
lielumam.

Visi šie pasākumi ir iekļauti
attīstības programmas pasākumos
zem attiecīgās nozares un atbilstoši
apdzīvotās vietas lielumam.

Atkarīgo cilvēku problēmas
risināšana ir valsts nozīmes
jautājums.

Visi šie pasākumi ir iekļauti
attīstības programmas pasākumos
zem attiecīgās nozares un atbilstoši
apdzīvotās vietas lielumam.
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