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IEVADS
Ķekavas novada attīstības programma 2014.–2020. gadam (turpmāk tekstā – attīstības
programma) izstrādāta saskaņā ar Ķekavas novada Domes 30.08.2011. sēdes lēmumu 1.§1.
(prot. Nr. 16) „Par Ķekavas novada attīstības programmas 2013.–2020. gadam izstrādes
uzsākšanu un vadības grupas apstiprināšanu”.
Ķekavas novada attīstības programmas izstrāde veikta, balstoties uz LR normatīvajiem
aktiem, kā arī nacionāla līmeņa, Rīgas plānošanas reģiona un vietēja līmeņa plānošanas
dokumentiem. Attīstības programmas izstrādei izmantoti LR Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas (tagad – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)
2010. gada 23. septembra „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un
vietējā līmenī”. Ķekavas novada attīstības programma izstrādāta, izmantojot integrētu pieeju:
ievērojot telpisko, tematisko un laika dimensiju.
Attīstības programma sastāv no šādām daļām:
 I sējums. Pašreizējās situācijas raksturojums un SVID analīze.
 II sējums. Stratēģiskā daļa, rīcības plāns un programmas īstenošanas uzraudzības
kārtība.
 Pielikumi.
I sējums. Pašreizējās situācijas raksturojums un SVID analīze
Esošās situācijas analīzes mērķis ir apzināt un novērtēt novada rīcībā esošos resursus (vides,
sociālos un ekonomiskos), raksturot teritorijas attīstības tendences, kā arī identificēt novada
funkcionālās saites.
SVID analīze (stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējums) ir teritorijas attīstības
perspektīvu izvērtējums, ņemot vērā pašreizējo situāciju.
II sējums. Stratēģiskā daļa, rīcības plāns un programmas īstenošanas uzraudzības
kārtība
Attīstības programmas stratēģiskajā daļā, ņemot vērā esošās situācijas analīzes rezultātus, ir
formulēti novada attīstības vidēja termiņa mērķi un prioritātes. Prioritātēm ir definēti
(kvalitatīvi un kvantitatīvi) vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti. Lai sasniegtu izvirzītos
vidējā termiņa rezultātus, ir definēti rīcības virzieni.
Rīcības plānā uzskaitītas attīstības programmas ietvaros veicamās rīcības. Tās rīcības, kurām
ir definēts nepieciešamais finansējuma apjoms, finansējuma avoti, rīcības uzsākšanas un
pabeigšanas termiņš un atbildīgais, ir atsevišķi uzskaitītas investīciju plānā.
Rīcības plānā ietverts arī attīstības programmas uzraudzības sistēmas apraksts, kā arī pārskats
par sabiedrības līdzdalību un iesaisti attīstības programmas izstrādē.
III sējums. Pielikumi
Informatīvi materiāli, kas papildina Ķekavas novada attīstības programmā ietverto
informāciju.
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ĶEKAVAS NOVADA VIZĪTKARTE
1. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
1.1. Ķekavas novada vispārīgais raksturojums
Ķekavas novads ir izveidots 2009. gada 1. jūlijā, administratīvās reformas rezultātā apvienojot
pirms tam trīs patstāvīgas pašvaldības – Baložu pilsētu, Daugmales un Ķekavas pagastus.
Ķekavas novada administratīvais centrs ir Ķekavas ciemā ar administratīvajām pārvaldēm
Baložu pilsētā un Daugmales ciemā.
Ķekavas novads:
-

Platība: 273,3 km2
Iedzīvotāju skaits: 22118 (01.01.2012, avots PMLP statistika)
Iedzīvotāju blīvums: 78,6 iedz./km2 (2012. gada sākums, avots: pārskats „Reģionu attīstība
Latvijā 2011’’)
Darbspējas vecuma iedzīvotāji: 65,7% (2012. gada sākums, avots: pārskats „Reģionu
attīstība Latvijā 2011’’)
Bezdarba līmenis: 4% (2012. gada sākums, avots: pārskats „Reģionu attīstība Latvijā 2011’’)
Jaundibināto uzņēmumu skaits: 342 (2011. gads)
Ķekavas novada kopējā platība ir 27327,1 ha1

1. attēls. Ķekavas novada teritorijas sadalījums pēc teritorijas

1

pēc NĪVK IS 01.01.2012.
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1.2. Ģeogrāfiskais raksturojums
Valsts mērogā Ķekavas novadam ir stratēģiski izdevīgs novietojums – tas atrodas Vidzemē,
Viduslatvijas zemienē, gandrīz Latvijas centrā. Novada ziemeļu austrumu robeža ~40 km
garumā ir Daugavas upes un Sausās Daugavas piekraste. Teritoriju šķērso valsts galvenie
autoceļi A7 (Rīga–Bauska–Lietuvas robeža) un A5 (Rīgas apvedceļš–Salaspils–Babīte), tie ir
arī Via Baltica posms, kā arī autotransporta kustības plūsmas galvenā artērija (autoceļš E67)
starp Eiropas Savienības (ES) rietumu un ziemeļu dalībvalstīm.
Ķekavas novads ietilpst Rīgas plānošanas reģionā (1. attēls) un robežojas ar 7 pašvaldībām (2.
attēls): Rīgas pilsētu, Salaspils, Ikšķiles, Ķeguma, Baldones, Ozolnieku un Olaines novadu.
Attālums no Ķekavas novada administratīvā centra – Ķekavas ciema – līdz Rīgai ir 20
kilometri, līdz Baložu pilsētai 9 km, Daugmales ciemam 15 km.

2. attēls. Ķekavas novads Rīgas plānošanas reģionā

3. attēls. Ķekavas novads
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Dominējošais zemes lietošanas veids ir meža zemes, kas aizņem aptuveni 15 tūkstoši ha jeb
55% no kopējās zemes platības. Būtisks zemes izmantošanas veids ir arī lauksaimniecības
zemes, kas aizņem aptuveni 7 tūkstoši ha jeb 25,6% no kopējās zemes platības novadā.
1.3. Vēsturiskā attīstība
Novads senatnē bija samērā reti apdzīvota teritorija zemgaļu valsts Upmales ziemeļdaļā ar
jauktu etnisko sastāvu. Senlietas, kas atrastas Sauliešu pilskalna vietā un arheoloģiskajos
izrakumos Klaņģu un Daugmales pilskalnos, raksturīgas baltu kultūras apgabalam, ko saista
ar senajiem zemgaļiem 1. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. Zemgaļu kultūras uzplaukuma
kulminācija bija 5.–7. gadsimtā. Daugavas labajā krastā pirms vācu ekspansijas jau bija
izveidojušās lībiešu valstis. Arī Doles salā un teritorijā ap seno zemgaļu Pļavniekkalna
apmetni 13. gadsimtā dzīvojuši lībieši.
Latvijā vēsturiski galvenais transporta ceļš bija Daugava, visa sadzīve norisinājās tās krastā.
Arī ceļš, kas veda no Rīgas uz Jaunjelgavu (toreiz Frīdrihštati), gāja tieši gar Daugavu. Šajā
apvidū kādreiz atradās Pikstezeres muiža, kuras vārds cēlies no Baldones meža upītes Pikstes,
Piksteres, kuras ūdeņi, plūstot uz Daugavu, veidoja nelielu ezeriņu, kas vēlāk kļuva par
Dzirnezeru. Pie šī ezeriņa atradās senākās zināmās muižas (18. gadsimta sākumā, Ziemeļu
kara laikā, abas muižas izpostītas kopā ar visiem vēsturiskajiem īpašuma dokumentiem) šajā
pusē. Šī vieta ir bijusi apdzīvota jau tālā senatnē. Daugmales vārds minēts Atskaņu hronikā,
kur stāstīts par zemgaļu karagājieniem pret vācu iebrucējiem ķēniņa Nameja vadībā. Pirms
Pirmā pasaules kara Daugmales pagasts tika saukts par Līves pagastu, jo tā centrs atradās
Veclīves tuvumā. Šis nosaukums bijis piemērotāks, jo ļaudis vēl vēroja Veclīves un tāpat arī
Jaunlīves muižu vietas.
Pirmais pasaules karš nodarīja lielus zaudējumus daudzām muižām un saimniecībām, bet jau
1924. gadā Daugmales pagastā tika uzceltas dzīvojamās un saimniecības ēkas. Galvenais
nodarbošanās veids bija zemkopība, amatniecība un Daugavas laivinieki. Vecās Līves muižas
netika atjaunotas, līdz ar to arī šim nosaukumam vairs nebija pamata, tāpēc trīsdesmitajos
gados Līves pagasts tika pārdēvēts par Daugmales pagastu.
Pirmā rakstiskos vēstures avotos minētā apdzīvotā vieta, kas saistīta ar Ķekavas vārdu, ir
Ķekavas muiža ar ūdensdzirnavām. Tā minēta ordeņa un Rīgas prāvesta zemes strīda
dokumentos 1435. gadā.
Ķekavas novads bieži ir bijis pakļauts karadarbībai, tomēr, pateicoties ģeogrāfiski
izdevīgajam novietojumam – Rīgas tuvumam –, sarukušais iedzīvotāju skaits ikreiz strauji
papildinājās ar ienācējiem, un saimnieciskā dzīve atkal atjaunojās. Pēckara periodā padomju
okupācijas režīma uzspiestās kolektivizācijas rezultātā radikāli tika mainīts zemnieku un
zvejnieku saimniekošanas un dzīvesveids. Šī procesa sākumā izveidotās mazās
kopsaimniecības ik pa laikam apvienoja, izveidojās kolhozi Ķekava, Sarkanais strēlnieks, kas
savas pastāvēšanas laikā kļuva par daudznozaru saimniecībām. Dzīvi Ķekavā būtiski
12
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izmainīja putnu fabrikas uzcelšana – līdz ar kuru izauga arī tās strādnieku ciemats ar
daudzstāvu apbūvi. Baložu pilsēta ir izveidojusies no kūdras fabrikas Baloži (1947) ciemata,
un teritorijas lielākā daļa ir purvi. 1974. gadā Baložu ciemata teritorijai pievienoja daļu bijušā
Katlakalna pagasta teritorijas līdz Bauskas šosejai, un 1991. gada 14. novembrī Baloži ieguva
pilsētas tiesības.

4. attēls. Pilsētbūvniecība un arhitektūra Baložu pilsētā

Baložu ciemata celtniecībā izmantotas dažādu laika posmu arhitektoniskās formas. Pirmās
sadzīves un dzīvojamās ēkas bija karkasu mājas (barakas), kurās ievietoja gan skolu, gan
bērnudārzu. 50. gadu beigās būvēja piecstāvu blokdzīvokļu mājas un nodeva ekspluatācijā
pamatskolu un kultūras namu. Tajā pašā laikā būvēja daudzdzīvokļu mājas – „Staļina mājas”
– mūsdienās tās uzskata par arhitektūras pieminekļiem. 60. gados izstrādāja projektu kotedžu
tipa divdzīvokļu mājām ar piemājas dārzu. 70. gados attīstījās daudzdzīvokļu māju un
sabiedrisko objektu būve (uzcēla tirdzniecības centru, bērnudārzu). Ciematā uzcēla arī ēkas
apģērbu r/a Latvija iecirknim. 1980. gadā tika uzsākta Ķekavas PMK ciemata būve, kas
pavisam drīz tautā ieguva nosaukumu Titurga. Līdz 80. gadu beigām uzcēla apmēram 500
dzīvokļu, katlu māju, attīrīšanas ietaises, sadzīves pakalpojumu centru, ambulanci, kafejnīcu
un tirdzniecības centru. Pilsētā strauji attīstījās individuālā un daudzstāvu apbūve.
2. APDZĪVOJUMS UN IEDZĪVOTĀJI
2.1. Apdzīvojuma struktūra un mājokļu raksturojums
1. tabula. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju blīvums Ķekavas novadā, kaimiņu pašvaldībās un Latvijā 2011. gadā2

Teritorija
Ķekavas novads
Salaspils novads
Ikšķiles novads
Ķeguma novads
Baldones novads
2

Iedzīvotāju skaits
(01.07.2011.)

Platība (km2)

21906
22400
8808
5742
5486

281
117
131
492
179

Iedzīvotāju blīvums
01.07.2011. (iedz. uz 1
km2)
77.9
191.9
67.4
11.7
30.7

Informācijas avots: CSP datu bāzes 2011.
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Ozolnieku novads
Olaines novads
LATVIJA

2014 - 2020

9786
20144

286
298

34.2
67.5

2074605

64562

32.1

Iedzīvotāju izvietojums novada teritorijā ir nevienmērīgs – 31% no visiem iedzīvotājiem
dzīvo Ķekavā (skatīt 5. attēlu), 29% – Baložos, 12% – Katlakalnā, 10% – Valdlaučos, bet
pārējā novada teritorija sadrumstalota mazos ciematos.
5. attēls. Iedzīvotāju izvietojums Ķekavas novadā (01.01.2012.)
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6. attēls. Iedzīvotāju skaits Ķekavas novadā

8000

7000

1540

6000

5000

5660

5867

4000

1500
2760

3000
2800

1920

2000
180
1000

230

480

250

970

500

320

480
270

570

10

0

140

180

880
50

80

240

500
60

130

110

131

20

vasaras sezonas iedzīvotāju skaits (aprēķināts ņemot vērā esošo apbūvi un
DKS pārstāvju aptauju)
pastāvīgo iedzīvotāju skaits (aprēķināts ņemot vērā PMLP datus uz
01.01.2012. ciemu robežas, esošo apbūvi)

Informācijas avots: PMLP statistikas dati par iedzīvotāju kopējo skaitu 2012. gada 1. janvārī Ķekavas novadā
Baložu pilsētas un Ķekavas un Daugmales pagastu griezumos.

Iedzīvotāju skaits Ķekavas novada teritorijā, sadalījums pa ciemu un pilsētas
administratīvajām robežām, kā arī Ķekavas un Daugmales pagastos ārpus ciemiem 2012.
gada 1. janvārī parādīts 6. attēlā.
Lai provizoriski aprēķinātu iedzīvotāju skaitu Ķekavas un Daugmales pagastos ciemu
griezumos un ārpus ciemiem, ņemta vērā faktiskā apbūve dabā (mājsaimniecību skaits x 2.5
cilvēki uz mājsaimniecību), kas salīdzināts ar iedzīvotāju reģistra datiem pašvaldībā, tādējādi
ciemos iegūstot aptuvenu skaitu +/–10% robežās. Iedzīvotāju skaits ir noapaļots.
Dzintaros un Jeņčos – iedzīvotāju skaits atbilstoši iedzīvotāju reģistram, jo šajās teritorijās ir
grūti parādīt faktisko iedzīvotāju skaitu.
Pārējos ciemos dati aprēķināti aptuveni pēc esošās apbūves (t.i., mājsaimniecību skaita).
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2.2. Iedzīvotāju skaita dinamika

7. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ķekavas novadā un kaimiņu pašvaldībās laika periodā no 2009. līdz 2011.
gadam3

8. attēls. Dabiskā iedzīvotāju kustība Ķekavas novadā 2006 –2010. gadā4

3
4

Informācijas avots: PMLP datu bāze 2010.–2012.
Informācijas avots: CSP datu bāze
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IEDZĪVOTĀJU DZIMUMA UN VECUMA STRUKTŪRA
9. attēls. Vīriešu un sieviešu īpatsvars Ķekavas novadā un Latvijā, % no kopējā iedzīvotāju skaita ( 01.01.2012.)5

Ķekavas novadā

Latvijā

10. attēls. Bērnu vecuma un dzimuma struktūra Ķekavas novada pašvaldībā (01.01.2012.)6

0–6 gadu vecumā

5
6

7–18 gadu vecumā

Informācijas avots: CSP datu bāze 01.01.2012.
Informācijas avots: PMLP datu bāze 01.01.2012.

17

ĶEKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

2014 - 2020

11. attēls. Bērnu skaits salīdzinājumā ar kaimiņu pašvaldībām (01.01.2012.)7

0-6 gadu vecu
2500
2008
2000

1641

1500
12. attēls. Bērnu un jauniešu skaits salīdzinājumā ar kaimiņu pašvaldībām 2011. gadā8

1000

786

316

500
0
Ķekavas
novads

7
8

Salaspils
novads

Ikšķiles
novads

Ķegum
novad

Informācijas avots: PMLP datu bāze 01.01.2012.
Informācijas avots: PMLP datu bāze 01.01.2012.
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13. attēls. Bērnu un jauniešu skaita dinamika Ķekavas novadā 2009.–2011. gadā9

5000 4405 4480 4598
4500
4000
3500
3000
246
2008
2500
1939 1966
2000
14. attēls. Darbaspējas
vecuma un dzimuma struktūra Ķekavas novada pašvaldībā (01.01.2012.)
(01.01.2012; darbaspējas vecums (no) = 15; vecums virs darbaspējas vīriešiem (no) = 62; vecums virs
darbaspējas sievietēm
(no) = 62)
1500
1000
500
0
kopā
0-6 gadu vecumā 7-18
10

2. tabula Demogrāfiskā slodze 2006.–2010. gadā11

Teritorija
Ķekavas novads
Salaspils novads
Ikšķiles novads
Ķeguma novads
Baldones novads
Ozolnieku novads
Olaines novads
Rīgas reģions
LATVIJA

2010.
492
474
542
474
544
528
462
518
514

2011.
505
490
543
476
541
538
477
514
520

9

Informācijas avots: PMLP datu bāze 01.01.2010. – 01.01.2012.
Informācijas avots: PMLP datu bāze 01.01.2012.
11
Informācijas avots: CSP datu bāze
10
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PILSONĪBA
15. attēls. Iedzīvotāju skaits Ķekavas novada pašvaldībā pēc valstiskās piederības 12

IEDZĪVOTĀJU NACIONĀLAIS SASTĀVS
16. attēls. Iedzīvotāju skaits Ķekavas novadā pēc nacionālā sastāva13

12
13

Informācijas avots: PMLP datu bāze 01.01. 2012.
Informācijas avots: PMLP datu bāze 01.01.2012.

20

ĶEKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

2014 - 2020

3. DABAS UN KULTŪRVĒSTURISKĀS VĒRTĪBAS
3.1. Dabas resursi un teritorijas
Meža resursi. Reģistrētie meži lielākoties ir privāto īpašnieku īpašumā – 1898,82 ha;
pašvaldības īpašumā ir 440,29 ha; valsts un valsts institūciju īpašumā – 1221,80 ha.
Privātīpašumā esošo mežu apsaimniekošana nenotiek plānveidīgi, jo nav izveidota Meža
īpašnieku asociācija un daudzām meža teritorijām nav mežierīcības un apsaimniekošanas
plānu, ir aizaugušas robežstigas. Meži jāsaglabā blakus esošās Rīgas radītā gaisa
piesārņojuma attīrīšanas funkciju nodrošināšanai.
Vietās, kur lauksaimniecības zemes auglība zemāka par 39 ballēm, kā arī vietās, kuras
nesakoptības dēļ jau aizaugušas ar pašizsējas kokiem un krūmiem, ir ieteicama zemes
lietošanas mērķa maiņa no lauksaimniecības uz mežsaimniecību.
Novada teritorijā praktiski ir tikai aizsargājamie un saudzējamie meži. Mežu teritorijā ietilpst
arī purvi. Ievērojamā mežu platība labvēlīgi ietekmē arī floru un faunu, kas ļauj pagastā
esošajiem medību kolektīviem iegūt vērtīgas trofejas.
Ūdens resursi. Novada austrumu puses robeža stiepjas gar Daugavas un tās attekas – Sausās
Daugavas – kreiso krastu un Rīgas HES ūdenskrātuvi, kas ir lielākais saldūdens resurss
Ķekavas novadā.
Novada teritoriju šķērso vairākas mazās upes – Ķekava, Misa, Olekte, Titurga, Tāmurga,
Bērzene, Dobupīte, Sūnupīte, Ostvalda kanāls, Ēturga, Varžupīte, Raģupīte, Meitupe,
Silupīte, Medaine, Baložu kanāls, Mellupe, Skujupīte, Butleru strauts, no kurām lielākās ir
Ķekavas un Misas upes.
Rīgas HES ūdenskrātuve – zemākā ūdenskrātuve Daugavas kaskādē. Ūdenskrātuves ūdens
spoguļa laukums ir 42,2 km2, ūdens ietilpība – 339 milj. m3. Maksimālais ūdenskrātuves
dziļums ir 18 m, vidējais – 8 m. Ūdenslīmeņu svārstību amplitūda diennaktī sasniedz 2 m.
Ūdens slāņa sasilšana vasaras laikā un apmierinošais skābekļa režīms ūdenskrātuvē labvēlīgi
iespaido bioloģiskos procesus, ko izmanto liels daudzums dažādu zivju sugu.
Padomju laikos mākslīgi izbūvētais Daugavas–Misas kanāls, kas savieno Daugavas un Misas
upes, patlaban nepilda savas sākotnēji plānotās funkcijas un darbojas kā grāvis meliorācijas
ūdeņu savākšanai. Kanāls ir pašvaldības īpašums, kur, lai vismaz daļēji atjaunotu ūdens
plūsmu kanālā, no 2010. gada vasaras sezonas ir atjaunota ūdens padeve no Rīgas HES
ūdenskrātuves. Šeit atrodas labiekārtota atpūtas vieta Dambītis un notiek regulāri uzturēšanas
darbi – krūmu izciršana nogāzēs, bebru dambju likvidēšana.
Ezeri – Titurgas ezers Baložu pilsētā (saukts arī par Mulkalna ezeru, spoguļa laukuma platība
12,0 ha, vidējais dziļums 0,4 m, maksimālais 8,0 m, 20.gs. 80. gadu beigās ezers iztīrīts,
izsūknētas dūņas un sapropelis, hidroloģiskais režīms – caurteces ezers – iztek Titurgas upe
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uz Sauso Daugavu, ezera krastā ir labiekārtota atpūtas vieta), Lejas ezers Daugmales pagastā
(ezers starpkāpu ieplakā, spoguļa laukuma platība 4,9 ha, hidroloģiskais režīms – beznoteces,
vidējais dziļums 2,5 m, maksimālais dziļums 4,0 m, ezers ir VAS Latvijas Valsts meži
īpašumā, šeit iekārtota atpūtas vieta). 14
Lielākie purvi – Smerdūklis, Augstais tīrelis.
Zivju resursi. Zivis ir bioloģisks, pārvietoties spējīgs un atjaunojams dabas resurss. Saskaņā
ar Latvijas Zivsaimniecības pētījumu institūta 2001. gadā veikto izpēti kopumā Daugavas
baseina ūdeņos sastopama 41 saldūdens un ceļotājzivju suga: palede (Alosa fallax), lasis
(Salmo salar), taimiņš (Salmo trutta) un tā saldūdens pasuga strauta forele (Salmo trutta
fario), sīga (Coregonus lavaretus), repsis (Coregonus albula), salaka (Osmerus eperlanus),
līdaka (Esox lucius), plaudis (Abramis brama), plicis (Blicca bjoerkna), spāre (Abramis
ballerus), rauda (Rutilus rutilus), rudulis (Scardinius erythrophthalmus), līnis (Tinca tinca),
karūsa (Carassius carassius), sudrabkarūsa (Carassius auratus), karpa (Cyprinus carpio),
ālants (Leuciscus idus), sapals (Leuciscus cephalus), baltais sapals (Leuciscus leuciscus),
salate (Aspius aspius), vīķe (Alburnus alburnus), ausleja (Leucaspius delineatus), grundulis
(Gobio gobio), spidiļķis (Rhodeus sericeus), mailīte (Phoxinus phoxinus), pavīķe
(Alburnoides bipunctatus), vimba (Vimba vimba), kaze (Pelecus cultratus), zandarts
(Stizostedion lucioperca), asaris (Perca fluviatilis), ķīsis (Gymnocephalus cernua), zutis
(Anguilla anguilla), sams (Silurus glanis), vēdzele (Lota lota), akmeņgrauzis (Cobitis taenia),
bārdainais akmeņgrauzis (Noemacheilus barbatulus), pīkste (Misgurnus fossilis), rotans
(Percottus glehni), platgalve (Cottus gobio), deviņadatu stagars (Pungitius pungitius) un
trīsadatu stagars (Gasterosteus aculeatus), kā arī 3 nēģu sugas: upes nēģis (Lampetra
fluviatilis), strauta nēģis (Lampetra planeri) un jūras nēģis (Petromyzon marinus). Zivju sugu
daudzveidības ziņā Daugava ar tās ūdenskrātuvēm kopumā ir viena no nozīmīgākajām upēm
Latvijā. Tajā ir sastopamas visas Latvijas saldūdens un ceļotājzivju sugas, izņemot repsi.
Ceļotājzivis parasti uzturas jūrā, bet nārstot dodas uz upēm. Tās ir 8 sugas: palede, lasis,
taimiņš, sīga (ceļotājforma), jūras salaka, vimba, kaze, kā arī zutis. Ceļotāji ir arī jūras nēģis
un upes nēģis.
Zivju resursu atjaunošanai saskaņā ar LZRA Zivsaimniecisko programmu zvejai zivkopības
nolūkos pavasarī nārstojošo zivju vaislinieku un ikru ieguvei 2007. gadā zivkopības nolūkos
kā zivju vaisliniekus Sausajā Daugavā un Daugavā no Rīgas HES līdz Salu tiltam tika plānots
nozvejot līdakas (80 gab.), zandartus (280 gab.) un vimbas (600 gab.). Pavasarī nārstojošo
zivju kāpuru un mazuļu izlaišana ūdenstilpnēs LZRA zivju resursu atražošanas plāna
realizācijai gadā – Sausajā Daugavā izlaiž nēģus (3 milj. kāpuru), vimbas (300 tūkst. mazuļu)
un zandartus (50 tūkst. mazuļu).
Zemes dzīles. Visvairāk sastopamie derīgie izrakteņi Ķekavas novadā ir smilts un smiltsgrants. Atradnes izvietotas galvenokārt pie Daugmales pagasta.

14

Datu bāze www.ezeri.lv
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Ķekavas novadā nav nevienas Valsts nozīmes derīgo izrakteņu – būvmateriālu izejvielu –
atradnes.
Esošajās atradnēs iegūtā smilts un smilts-grants izmantojama smilts un grants maisījumam,
būvniecībai, pašvaldības atradnē iegūtais materiāls tiek izmantots pašvaldības ceļu
uzturēšanai. Kūdra izmantojama lauksaimniecībai un enerģētikai.
Novada teritorijā atrodas arī māla (Olaines pagasta pierobežā) un kūdras (Plakanciems,
Lapenieki) atradnes vietas, kas šobrīd netiek izmantotas vai ir jau izstrādātas.
Ķekavas novada pašvaldība nodrošina Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
izsniegšanu.
Augsne ir zemes virsējā, bioloģiski aktīvā kārta, kas izveidojusies dabas apstākļu ietekmē un
cilvēka mērķtiecīgas darbības rezultātā un kurai piemīt specifiska īpašība – auglība.
Augsnes vērtīgo īpašību izmantošana notiek lauksaimniecībā – Ķekavas novada
lauksaimniecībai 2011. gadā izmantoja 800 ha zemju.
Lauksaimniecības zemes, kuru vērtība ir augstāka par 51 balli, ieteicams saglabāt kā
lauksaimniecībā izmantojamas, neatļaujot veikt transformāciju. Šīs lauksaimnieciski vērtīgās
zemes ir būtiski saglabāt. Tādas ir palienes gar Sauso Daugavu un Daugmales pagasta
Dzintaros, kur zemes auglība ir visaugstākā.
Daudzviet nekoptajās lauksaimniecības zemēs ir sācies degradācijas process, aizaug
meliorācijas grāvji, apakšzemes meliorācijas sistēmas – nefunkcionē drenāža. Zemes netiek
izmantotas paredzētajam mērķim, netiek veikta zemes apstrāde.
Kopš 2010. gada, sākoties neapkopto zemju apsekošanai, ko veic Lauku atbalsta dienests, tiek
uzlikta papildus nekustamā īpašuma nodokļa samaksa, kas ir mainījusi īpašnieku attieksmi, un
daļa no šīm zemēm tiek atkal koptas. Daugmales pagastā salīdzinājumā ar 2010. gadu
neapkopto platību samazinājums ir ievērojams ~ 170 ha. Vairāki zemes īpašnieki, lai veiktu
zemju apstrādi, izmanto Lauku atbalsta dienesta administrēto tiešo maksājumu līdzekļus.
Eiropas fondu maksājumiem pieteikušās ~ 75 saimniecības.

3.2. Kultūrvēsturiskie objekti un teritorijas
Dabas mantojums novada ģeogrāfiskajā teritorijā ir ainavas dažādība, vietējo un introducēto
sugu dižkoki, Daugava, mazās upes, meži, purvi, ielejas un kraujas.
Ķekavas novadā nav izveidotas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (ĪADT), kas iekļautas
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīklā.
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Dabas pieminekļi
Aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi: Garlība Merķeļa piemiņas dendroloģiskie stādījumi
Katlakalna priedes – dendroloģisks stādījums 1,6 ha platībā, sils, atrodas uz Rīgas pilsētas
meža fonda zemes un ir valsts aizsardzībā kopš 1977. gada. Dabīgais meža masīvs papildināts
ar 84 veidu svešzemju augu sugu stādījumiem.
Aizsargājamie koki (dižkoki): Ķekavas novadā ir vairāki aizsargājami koki (kļavas,
melnalkšņi, priedes, ozoli, vītoli, liepas – kopskaitā apmēram 25 koki, lielākā daļa no tiem
atrodas Rāmavā, Depkina muižas apkārtnē, kā arī Valdlaučos, Ķekavā, Daugmalē un citur),
kuru inventarizācija veikta 1995. gadā. Tuvāko 2 gadu laikā kopā ar Dabas aizsardzības
pārvaldi tiks veikta atkārtota inventarizācija, datu aktualizēšana un informatīvo zīmju
uzstādīšana.
Mikroliegumi
Izveidoti divi putnu sugu aizsardzības mikroliegumi. Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka
informācija, kas satur aizsargājamās sugas nosaukumu un teritoriju, ir ierobežotas
pieejamības, jo tas rada potenciālu apdraudējumu sugai, kā arī nav nepieciešams dabā apzīmēt
ar informatīvām zīmēm.15
Kultūras pieminekļi – arheoloģijas pieminekļi
Ķekavas pagastā atrodas 3 valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi:
1) Klaņģu kalns – pilskalns (bijis apdzīvots bronzas laikmetā un datējams ar pirmo
gadu tūkstoti pirms mūsu ēras);
2) Sauliešu pilskalns ar apmetni (datējams ar pirmo gadu tūkstoti pirms mūsu ēras);
3) Pļavniekkalna skolas senkapi (5.–7. gs. zemgaļu apbedījumi).
Daugmales pagastā:
1) Daugmales pilskalns (pirmie cilvēki apmetušies otrajā gadu tūkstotī pirms
mūsu ēras);
2) Sakaiņu pilskalns.
Kultūras pieminekļi – vēstures pieminekļi
Ķekavas pagastā atrodas 1 valsts nozīmes vēstures piemineklis – rakstnieka Garlība Merķeļa
dzīves vieta – Depkina muižas apbūve un parks (rakstnieks Rāmavā Depkina muižā dzīvoja
no 1806. līdz 1850. gadam).
Kultūras pieminekļi – arhitektūras pieminekļi
Ķekavas pagastā atrodas 2 valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi:
1) Doles (Ķekavas) ev. lut. baznīca (celta 1783. gadā, baznīcā ir īpaša altārglezna
(mākslinieks A. Annuss), kas saglabājusies no 1929. gada un ir valsts nozīmes mākslas
piemineklis. Baznīcas draudzē reģistrēti 152 locekļi, bet regulāri baznīcu apmeklē aptuveni 80
cilvēku. Kopš 2003. gada ar draudzes atļauju baznīcā 2 reizes mēnesī notiek dievkalpojumi
15

Dabas aizsardzības pārvaldes 19.10.2011.g. vēstule Nr.D 4.2/6 Ķekavas novada pašvaldībai
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Ķekavas katoļu draudzei, kurā darbojas vairāk nekā 300 locekļu. Uz draudzei piederošās
zemes atrodas tautā populārais avotiņš pie Ķekavas upes);
2) Katlakalna ev. lut. baznīca (celta no 1791. līdz 1794. gadam klasicisma stilā pēc
arhitekts K. Hāberlanda projekta, laika posmā no 1900. līdz 1905. gadam baznīcas ērģelnieks
bija Fricis Bārda. Baznīcas draudzē reģistrēti 138 locekļi. Garlība Merķeļa piemiņai, kurš
apglabāts Katlakalna kapos, pie baznīcas ir iekopts skaists parks).
Vietējas nozīmes ēkas ar kultūrvēsturisku nozīmi
Ķekavas pagastā:
1) Doles Tautas nams (kopš 1911. gada bij. Doles Saviesīgās biedrības nams);
2) Doles pagasta un tiesas nams (celts 1896. gadā) – Doles-Ķekavas 6 klasīgā
pamatskola (kopš 1920. gada), tagad – Ķekavas sākumskola (kopš 1990. gada);
3) Pļavniekkalna sākumskola (kopš 1993. gada, nams celts 1911. gadā);
4) Katlakalna Tautas nams (precīzs celšanas gads nav zināms, varētu būt īsi pēc
1892. gada, kad nostabilizējās pagasta teritorijas robežas);
5) Ķekavas konfesionāli luteriskās (Augsburgas draudzes) baznīcas iesvētīšanasatklāšanas dievkalpojums notika 2002. gada 4. augustā. Jaunā baznīca atrodas Odukalnā,
Saules ielā. Baznīcas draudzē reģistrēti 65 locekļi.
Daugmales pagastā:
1) Daugmales (Līves) pamatskola;
2) vecais Tautas nams.
Baložu pilsētā:
1) Kūdras fabrika (dibināta 1947. gadā);
2) 1950. gadu dzīvojamā apbūve.
Godinot savus izcilākos novadniekus un vēsturiskus notikumus, to piemiņai ir ierīkoti
pieminekļi, paliekošas zīmes un norādes.
Ķekavas pagastā:
1) piemiņas akmens Paulam Lejiņam, kurš 1920. gadā izveidoja un līdz 1945.
gadam vadīja Latvijas Universitātes, vēlāk Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas mācību un
pētījumu saimniecību Rāmava;
2) piemiņas akmens mežsargam Hermanim Gailim;
3) piemiņas akmens mežzinātnes un mežu meliorācijas pamatlicējam Latvijā,
vienam no ievērojamākiem mežkopjiem Baltijā Eiženam Ostvaldam;
4) piemiņas akmens represētajiem novadniekiem Odukalnā (uz akmens uzraksts
1989., bet akmens uzstādīts 1990. gadā).
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Daugmales pagastā:
1) Nāves salas Pirmā pasaules kara kauju un Brīvības cīņu piemineklis (atklāts
1924. gadā (pirmais Latvijā), autors – arhitekts Eižens Laube);
2) Septiņu nezināmo karavīru kapuvieta Nāves salā.
4. ĶEKAVAS NOVADA EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA
4.1. Nodarbinātība
Pozitīvas tendences valsts sociālekonomiskajā attīstībā un arī bezdarba mazināšanas pasākumi
kopumā labvēlīgi iespaido procesus darba tirgū. Būtiskā ekonomisko aktivitāšu
samazināšanās pārejas perioda sākuma posmā izraisīja arī jūtamu nodarbinātības līmeņa
samazināšanos un pārmaiņas nodarbinātības struktūrā.
Pēc Ķekavas novada pašvaldības Sociālā dienesta datiem 2012. gada 1. janvārī Ķekavas
novadā bija reģistrēti 624 bezdarbnieki, kas ir 4,3% no darbaspējīgajiem iedzīvotājiem.
Nereģistrēto bezdarbnieku skaits saskaņā ar Sociālā dienesta aplēsēm pagastā ir aptuveni 600
cilvēku jeb 4,2%. Slēptā bezdarba pamatā ir šādi faktori:
•

piemājas saimniecību esamība;

•

lauksaimniecības produktu ražošana pašpatēriņam;

•

nevēlēšanās reģistrēties NVA kā bezdarbniekam.

Oficiālais bezdarbnieku skaits Ķekavas novadā atspoguļo daļu no faktiskā bezdarbnieku
skaita pašvaldībā. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, reģistrētā bezdarba
līmenis ir gandrīz uz pusi mazāks nekā faktiskais, kas novērtēts atbilstoši Starptautiskās
Darba organizācijas metodoloģijai. Tam ir vairāki iemesli – ne visiem ir iespēja iegūt
bezdarbnieka statusu, jo nav veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas; nav ieinteresēti
pārkvalificēties; nav reģistrējušies NVA; nevēlas strādāt oficiālā darbavietā; strādā nelegāli.
Salīdzinājumam, pēc CSP datiem 2012. gada sākumā, bezdarba līmenis Latvijā ir 9,0%;
Pierīgas statistiskajā reģionā – 7,1%; Rīgas pilsētā – 6,5%. Zemāks bezdarba līmenis par
Ķekavas novadā reģistrēto Latvijā ir tikai Mārupes novadā – 3,8%.
Nedaudz vairāk nekā puse no Ķekavas novadā reģistrēto bezdarbnieku skaita ir sievietes – 37.
Salīdzinoši daudz novadā ir ilgstošie bezdarbnieki – 172 personas, jaunieši vecumā no 18 līdz
24 gadiem – 60 personas, kā arī invalīdi – 34 personas.
Zemāk attēlā atspoguļota bezdarbnieku skaita dinamika Ķekavas novadā.
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17. attēls. Bezdarbnieku skaits Ķekavas novadā

Bezdarbnieku skaits Ķekavas novadā
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Ķekavas novadā bezdarba līmenis no 2006. gada mazinājās līdz 2009. gadam, kad iestājās
ekonomiskā lejupslīde. Bezdarba līmenis strauji pieauga 2010. gadā, kad arī sasniedza
maksimumu, bet 2011. gadā tas atkal ir krities, kas liecina par ekonomiskās situācijas
uzlabošanos. Novada lielākajās apdzīvotajās vietās dinamika ir šāda. Baložu pilsētā 2006.–
2008. gadā bezdarba līmenis ir bijis zems, bet, iestājoties krīzei, 2010. gadā tas strauji
pieauga, sasniedzot augstāko līmeni, 2011. gadā līmenis krities aptuveni uz pusi. Daugmales
pagastā bezdarba līmenis pieaudzis no 2006. gada līdz 2008. gadam, bet 2010. gadā, tāpat kā
2011. gadā, tas pretēji situācijai citās administratīvajās teritorijās ir samazinājies, ko varētu
skaidrot ar to, ka nevis iedzīvotāji ir atraduši darbu, bet devušies to meklēt uz citu novadu vai
uz citu valsti. Ķekavas pagastā bezdarba rādītāji ir visaugstākie, jo tur ir koncentrējušies
visvairāk iedzīvotāju, 2006. gadā bezdarba līmenis ir bijis augstāks nekā 2007. gadā, bet kopš
2008. gada ekonomiskās lejupslīdes dēļ tas ir audzis, 2010. gadā bezdarbs bijis visaugstākais,
bet 2011. gadā tas samazinājies.
Pašvaldībai būtu jāatbalsta jaunu darbavietu radīšana novada teritorijā, lai iedzīvotāji varētu
dzīvot savā novadā, nevis braukt prom uz citu dzīves vietu.
Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi uz vienu ģimenes locekli joprojām turpina
samazināties. CSP rīcībā ir dati par ieņēmumu līmeni Pierīgas reģionā, bet dati par Ķekavas
novada iedzīvotāju ienākumu līmeni nav pieejami. Vidēji ienākumu līmenis Pierīgas
plānošanas reģionā 2007. gadā bija 350 LVL, 2008. gadā – 300 LVL, 2009. gadā – 230 LVL,
2010. gadā – 208 LVL.
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Lai pētītu iedzīvotāju dzīves līmeni mazās teritorijās, ekonomiskās aktivitātes pamatrādītāju
vietā var izmantot netiešu rādītāju – iedzīvotāju ienākuma nodokli, pārrēķinot uz 1
iedzīvotāju. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa uz 1 iedzīvotāju dinamiku Ķekavas novadā skatīt
3. tabulā. Šāds netiešs rādītājs ļoti labi atspoguļo iedzīvotāju labklājību noteiktā teritorijā. Ja
labklājības līmenis ir zems, ienākumu ievērojamu daļu veido tā sauktais neapliekamais
minimums, un netiešais rādītājs var parādīt nedaudz zemāku labklājības līmeni, nekā tas ir
patiesībā. Atbilstoši pārrēķinot, 2011. gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedzīvotāju
Ķekavas novadā vidēji ir 452 LVL.
3. tabula. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa uz 1 iedzīvotāju dinamika Ķekavas novadā

Gads

Iedzīvotāju skaits

Ienākuma nodoklis,
LVL

2009
2010
2011

21501
21848
22118

8042922
9039024
9989084

Ienākuma nodoklis
uz 1 iedzīvotāju
gadā, LVL
374
414
452

Ķekavas novadā līdz šim nav veikti speciāli pētījumi, kas atspoguļotu iedzīvotāju vēlmi
maksāt par komunālajiem pakalpojumiem. Ierobežota ir arī cita veida informācija, kas ir
saistīta ar iedzīvotāju apmierinātību ar komunālajiem pakalpojumiem. Par iedzīvotāju vēlmi
un spēju maksāt par komunālajiem pakalpojumiem ir grūti spriest arī pēc pašvaldības
iekasētajiem maksājumiem. Vienīgais objektīvais rādītājs, kas atspoguļo ieņēmumus no
sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem, ir pašvaldības komunālo uzņēmumu ieņēmumi,
kas atspoguļojas šo uzņēmumu bilancē.
4.2. Uzņēmējdarbība
UZŅĒMĒJDARBĪBAS RAKSTUROJUMS KOPUMĀ
Ķekavas novads ir uzskatāms par saimnieciski aktīvu, uzņēmējdarbība attīstās vairākos
virzienos – ir gan ražotāji, gan pakalpojumu sniedzēji un liels skaits tirdzniecības uzņēmumu.
Uzņēmumos strādā gan Ķekavas novada, gan citu pašvaldību iedzīvotāji (tai skaitā arī no
Rīgas). Pēc Lursoft datiem, Ķekavas novadā 2012. gada sākumā bija reģistrēti 1960
uzņēmumi, tai skaitā 1654 SIA, ir pārstāvētas arī citas uzņēmējdarbības formas.
4. tabula. Ķekavas novada lielākie uzņēmēji

PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOTNES
AS Putnu fabrika Ķekava – putnu gaļas
ražošana
AS Ķekavas broileri – putnu gaļas pārstrāde
AS Gutta – sulu un dzeramā ūdens ražošana
SIA Melnā kafija – kafijas ražošana
SIA Ķekavas avots – bezalkoholisko un
alkoholisko dzērienu ražošana
SIA Sovar – gaļas pārstrāde, desu ražošana

LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKCIJAS
RAŽOŠANAS UZŅĒMUMI
SIA Ķekavas dārzs – dārzeņi, augļi
SIA Kronis 93 – ziedi;
SIA Ķekavas dārzeņi – dārzeņi, augļi
SIA Gabrāni – ziedi
z/s Velna purvs – lauksaimniecības produkti
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SIA Krūkļi LBC – cūku audzēšana
SIA Co Priedes – olu ražošana
SIA Baltās naktis – konditorejas produktu
ražošana, maiznīca
CITAS RAŽOTNES
PAKALPOJUMI
SIA PAA – santehnika
SIA Teiko – galdniecība
SIA UNI RL – logi
SIA LN Bruģis – bruģakmeņi
SIA Specceltnieks – jumiķa darbi
SIA Hanse–Shrott–Rīga GMBH – metāla
otrreizējā pārstrāde
SIA HC Betons ražotne – betona un
dzelzsbetona izstrādājumi
SIA Baloži – kūdras ražotne
SIA Pindstrup Latvia – kūdras iepakošana
SIA TEGO – putuplasta izstrādājumi
SIA Tecnopali – metāla izstrādājumu,
apgaismes ķermeņu balstu ražošana

VIESNĪCAS
SIA Park Hotel Ķekava

DEGVIELAS UZPILDES STACIJAS
SIA LUKoil Serviss
SIA Tilpums
SIA Kalnakrogs
SIA Neste Latvija
SIA Latvija Statoil
SIA Dinaz

AS SEB Banka – banku pakalpojumi
SIA Dominante Park – biznesa centrs
SIA AML – lauksaimniecības izstāžu
komplekss Rāmava
SIA Noliktavu centrs – loģistika un
mārketings
SIA Officeday Latvia birojs – centrālā
noliktava
SIA Toode – jumtu segumi
SIA Brenntag – ķīmiskās preces, pārtikas
rūpniecības izejvielas
LKS Ķekavas kodols – darījumu centrs;
SIA Elko – elektroapgāde, būvniecība
VAS Latvenergo – elektrotīklu apkalpošana
AS Baložu siltums – siltuma un
elektroenerģijas ražošana
SIA
Ragn
Sells
–
atkritumu
apsaimniekošana
Tirdzniecības centri Liiba, Maxima, Elvi,
Dālderi, veikals Valdlauči
VAS Latvijas Valsts meži – valsts mežu
pārraudzība un apsaimniekošana
6 frizētavas, 5 skaistumkopšanas saloni, 1
apbedīšanas pakalpojumu birojs (SIA
Sebeka), kā arī liels skaits nelielu pārtikas un
saimniecības preču veikaliņu
VIESU MĀJAS
SIA Aleja Luks
Svelmes
Kāli
Meldriņi
Līči
Līgas
LAUKSAIMNIECĪBAS U.C. TEHNIKAS
PĀRDOŠANAS UN SERVISA CENTRI
SIA AML – lauksaimniecības izstāžu
komplekss Rāmava
SIA Juspa – autoserviss
SIA Agro Technical Supplies
SIA Akora – autoserviss
SIA HRX – autotransporta pārvadājumi
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SIA Autex – lauksaimniecības tehnika
IK Teia – autopiederumi
SIA Meža darbs – mežistrādes tehnika un
aprīkojums

ĒDNĪCAS UN KAFEJNĪCAS
SIA Adeja – Vimbukrogā
SIA AIVVA, Krodziņš A7 – Ķekavā
SIA Riekstkoks – Mellupos
SIA Garozu ķēķis (Kalnakrogs) – Ķekavā
SIA Dainese (Bamba-leo) – Ķekavā
SIA Dālderi – Ķekavā
IU Armuss
Starp lielākajiem nodokļu maksātājiem novadā ir AS Putnu fabrika Ķekava, SIA ELKO, SIA
SEB Līzings, SIA DIPOL BALTIJA, SIA EMPOWER, SIA Akvedukts, kā arī komunālās
saimniecības uzņēmumi SIA Ķekavas nami un SIA Baložu komunālā saimniecība.
Galvenās nozares pēc nozares uzņēmumu kopējā apgrozījuma 2012. gadā:


kravu pārvadājumi un pārējās transporta darbības;



dažādu celtniecībai nepieciešamo materiālu ražošana, pārstrāde, tirdzniecība;



celtniecības pakalpojumi, iekārtu uzstādīšana;



dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība;



dažādas specializācijas vairumtirdzniecība, loģistika.

Ķekavas novadā kopš 2006. gada, neraugoties uz ekonomisko lejupslīdi, ir pieaudzis juridisko
personu un fizisko personu (saimnieciskās darbības veicēju) skaits, bet pašnodarbināto
personu skaits šajā periodā, neraugoties uz ekonomisko lejupslīdi, praktiski ir palicis
nemainīgs, protams, 2009. gadā skaits ir nedaudz samazinājies, bet 2010. gadā atkal
pieaudzis.
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18. attēls. Nodokļu maksātāju skaits Ķekavas novadā
Nodokļu maksātāju skaits Ķekavas novadā 2006. - 2010. gads
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900
800
Skaits
700
600
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400
300
200
100
0
Gads 2006.gads

Juridiskās personas

Fiziskās personas saimnieciskās
darbības veicēji

Pašnodarbinātās
personas

2007.gads

2008.gads

2009.gads

2010.gads

Juridisko personu skaits Ķekavas novadā pēdējo četru gadu laikā kopumā ir pieaudzis – šī
tendence vērojama visās novada administratīvajās teritorijās. Protams, lielākais reģistrēto
juridisko personu skaits ir Ķekavas pagastā, bet mazākais ir Daugmales pagastā. Līdzīga
situācija Ķekavas novadā ir arī ar fizisko personu (saimnieciskās darbības veicēju) un
pašnodarbināto skaitu. Tās nav izvietojušās vienmērīgi pa novadu, bet koncentrētas Ķekavas
pagastā. Būtībā kopējais šo rādītāju pieaugums, liecina par to, ka novadā notiek veiksmīga
attīstība, kas vēlāk ietekmēs novadu, saņemot nodokļus budžetā. Tas vērtējams pozitīvi, taču
minētās pazīmes liecina par nevienmērīgu attīstību, kas būtu jārisina kā problēma nākotnē, lai
attīstītu pārējās novada daļas un lai neveidotos neattīstītas perifēriju buferzonas novadā.
Novadā aktīvi darbojas arī daudzas sabiedriskās organizācijas, piemēram, Doles Saviesīgā
biedrība, Pensionāru klubs, Ķekavas un Bordesholmas sadraudzības biedrība, Dāmu klubiņš,
invalīdu biedrība PERKWUS, biedrība Partnerība Daugavkrasts, biedrība Solis tuvāk,
Ķekavas Jauniešu padome, kā arī vairākas sporta biedrības, mednieku un makšķernieku klubi.
Pēc Lursoft datiem, Ķekavas novadā 2012. gada sākumā bija reģistrētas 170 biedrības un
nodibinājumi.
Ķekavas novada pašvaldība katru gadu organizē projektu līdzfinansēšanas konkursu
nevalstisko organizāciju realizētajiem projektiem. Biedrību atsaucība šim projektu konkursam
ir liela, un šī pieeja nākotnē būtu jāturpina, lai veidotu demokrātisku sabiedrību, attīstītu
vietējo kopienu un iesaistītu sabiedriskajā dzīvē, vienlaicīgi labiekārtojot tuvāko apkārtni.
4.3. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un derīgo izrakteņu ieguve
LAUKSAIMNIECĪBA
Ķekavas novadā lauksaimniecības zemes ir Daugmales un Ķekavas pagastos, Baložu pilsētā
tādu nav, ir vairāki dārzkopības kooperatīvi un mazdārziņi, taču tie nav klasificējami kā
lauksaimniecības zemes.
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Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platība Ķekavas novadā 2011. gada 1. janvārī ir
6161 ha, kas ir 22% no kopējās novada teritorijas platības. 89% no lauksaimniecības zemēm,
t. i., 5513 ha zemes pieder privātīpašniekiem. Lauksaimniecības zemes ir sadalītas 3804
īpašumos, tas nozīmē, ka vidējā LIZ īpašuma platība ir tikai ~1,6 ha.
5. tabula. Lauksaimniecības zemju sadalījums Ķekavas novadā

Gads

visas zemes
kopā LIZ
fiz. p.
īpašumi
individuālā
apbūve

2009. g.
%
26504
6131 (23%)

Īpašumi gb.
/ īp.lielums
3100
(1,98 ha)

5542 (90%)
1099 (4%)

6702

2010. g.
%
27326
6136
(22%)
5554
(90%)
1250
(4,57%)

Neapstrādātās LIZ
Ķekavas pag.
Daugmales
pag.

Īpašumi gb.
/ īp.lielums
3800
(1,6 ha)

2011. g.
%
27313
6161 (22%)

Īpašumi gb.
/ īp.lielums
3804
(1,6 ha)

5513 (89%)
8599

1218
(4,45%)

2088
no LIZ
(34%)
1596

1973
no LIZ
(32%)
1650

492

323

8600

Laika gaitā būtiski nemainās zemju sadalījums – aramzemes, pļavu un ganību, krūmāju un
purvu attiecība.
Ķekavas novadā darbojas vairāki lauksaimniecības produktu lielražotāji un ap 40 mājražotāji,
kuri savu saražoto produkciju patērē paši, pārdod vietējiem iedzīvotājiem un Rīgas
tirdzniecības vietās.
6. tabula. Lielākie pārtikas produktu ražotāji – lauksaimnieki Ķekavas novadā

Nosaukums
A/S Putnu fabrika Ķekava
A/S Ķekavas broileri
SIA Co Priedes
SIA Ķekavas dārzs
SIA Kronis-93
SIA Mottra
ZS Dorītes
Juris Avens

Produkts
Gaļa
Gaļa
Olas
augļi, dārzeņi
Dārzeņi
Zivis
Medus
Sulas

Kopējais lauksaimniecības dzīvnieku skaits apskatāms tabulā, kur redzams būtisks slaucamo
govju samazinājums. Vidēji saimniecībā ir trīs govis, tikai Melitas Kopštāles saimniecībā
Jaunavoti to ir četrpadsmit, un visa saražotā produkcija tiek pārdota vietējiem patērētājiem.
Lielākās piena lopkopības saimniecības ir Jaunavoti, Pavāri, Strautmaļi, kurās ir no 6 līdz14
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slaucamām govīm, saražotā produkcija tiek pārdota tiešā tirdzniecībā vietējiem patērētājiem
un realizēta Rīgas tirgū.
Savu lomu novadā ieņem biškopība ar Latvijā pazīstamo Daugmales „bišu Jāni” un viņa
produkciju. Biškopība pamatā ir kā papildu nodarbe, bet pēdējā laikā tā arvien vairāk ieņem
vietu kā pamatnodarbe.
7. tabula. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits Ķekavas novadā

Atskaites datums
Administratīvā
teritorija
Baloži

Daugmale

Ķekava

Dzīvnieku suga
Liellopi
no tiem slaucamas
govis

01.01.2009
5

01.01.2010
5

01.01.2011
5

01.07.2011
5

01.01.2012
4

2

3

4

4

3

Mājputni
Liellopi
no tiem slaucamas
govis
Aitas
Kazas
Zirgi
Bites

13
64

0
42

0
41

16
38

16
34

35
0
10
0
1

22
0
10
0
0

22
7
11
8
300

20
7
10
13
270

20
7
8
18
270

Mājputni
Liellopi
no tiem slaucamas
govis
Cūkas
Aitas
Kazas
Zirgi
Truši
Kažokzvēri
Mājputni

131
225

101
196

15
166

20
170

10
150

104
117
46
34
51
311
421
37386

89
92
33
21
58
227
681
1387808*

75
109
58
22
76
101
113
1248439

78
34
64
37
86
115
479
1106361

68
67
86
19
86
127
440
1049842

52

69

89

39

59

Bites
* no 01.01.2010 datiem
pievienota PF Ķekava

2011. gadā audzēto kultūru proporcijas ir šādas: Ķekavas novadā pārsvarā tiek audzēti
kartupeļi un ziemas rapsis, mazāk – graudaugi, kas izskaidrojams ar nelielajiem laukiem,
augsnes struktūru un īpašībām.
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19. attēls. Zemes platības pa kultūrām Ķekavas novadā
Zemes platības pa kultūrām 2011.gadā, ha

14

6

32

ziemas kvieši

90

vasaras kvieši
vasaras mieži
17

auzas
ziemas rapsis
kartupeļi

60

Ķekavas novada lauksaimnieki ir pievērsušies vairākām netradicionālām nozarēm, kas
izskaidrojams ar paaudžu maiņu (jaunas zināšanas) un Rīgas tiešo tuvumu (tūrisms).
Novadā darbojas Inas Ladigas pundurtrušu audzētava, Inetas Bošas šinšillu audzētava, SIA
Kalna-Ģūģi – gaļas liellopu audzētava, vairāki slieku un biohumusa ražotāji, divas savvaļas
dzīvnieku apskates vietas, ZS Akeri – sīpolpuķu audzētava un dāliju selekcionārs Aivars
Baroniņš.
Novadā attīstās zirgu audzēšana, un daudzviet tiek piedāvātas izjādes ar zirgiem – Agates
(izjādes), SIA Dabas zirgi (izjādes, ārstniecība), Rāmavas-1 (sporta zirgi), jātnieku sporta
klubs Strigi (izjādes).
Lauksaimniecības zemes, kuru vērtība ir augstāka par 51 balli, ieteicams saglabāt kā
lauksaimniecībā izmantojamas, neatļaujot veikt transformāciju. Būtiski ir saglabāt šīs
lauksaimnieciski vērtīgās zemes. Tādas ir palienes gar Sauso Daugavu un Daugmales pagasta
Dzintaros, kur zemes auglība ir visaugstākā.
Daudzviet nekoptajās lauksaimniecības zemēs ir sācies degradācijas process, aizaug
meliorācijas grāvji, apakšzemes meliorācijas sistēmas – drenāža nefunkcionē. Zemes netiek
izmantotas paredzētajam mērķim, netiek veikta zemes apstrāde. Kopš 2010. gada, sākoties
neapkopto zemju apsekošanai, ko veic Lauku atbalsta dienests, tiek uzlikta papildus
nekustamā īpašuma nodokļa samaksa, kas ir mainījusi īpašnieku attieksmi, un daļa no šīm
zemēm tiek atkal koptas. Daugmales pagastā salīdzinājumā ar 2010. gadu neapkopto platību
samazinājums ir ievērojams ~ 170 ha. Vairāki zemes īpašnieki, lai veiktu zemju apstrādi,
izmanto Lauku atbalsta dienesta administrēto tiešo maksājumu līdzekļus. Eiropas fondu
maksājumiem pieteikušās ~ 75 saimniecības.
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Mazajām saimniecībām ir nelieli ražošanas apjomi un salīdzinoši augstas ražošanas izmaksas.
Būtiskākās problēmas lauksaimniecībā ir saistītas ar to, ka lielākā daļa saimniecību ir sīkas,
mazattīstītas, netiek piesaistīts papildu finansējums no valsts un ES maksājumiem. Līdz ar to
mazajām saimniecībām ir grūti konkurēt ar lielajām saimniecībām. Mazo saimniecību
produkcijai ir neviendabīgs piedāvājums tirgū. Viens no lauksaimniecības produkcijas
ražošanas samazināšanās iemesliem ir novecojusi tehnika. Saimniecībām piederošā tehnika ir
vidēji 30–40 gadus veca. Tikai 5% no visas lauksaimniecības tehnikas ir jauna (līdz 5 gadus
veca). Lielākā daļa lauksaimniecības ēku un būvju ir celtas pirms 60–70 gadiem un neatbilst
mūsdienu ražošanas vajadzībām. Daudzās liellopu novietnēs nav kūtsmēslu krātuves – to
uzkrāšana, glabāšana un izvākšana neatbilst ES standartiem un vides aizsardzības prasībām.
Graudu noliktavas vai klētis ir tikai dažām saimniecībām, bet lauksaimniecības tehnikas
novietņu ar jumta segumu un apkopes vietu nav gandrīz nevienā saimniecībā.
Saskaņā ar Eiropas Nitrātu direktīvu 91/676/EEC un LR MK noteikumiem Nr.531
„Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā
piesārņojuma ar nitrātiem” bijušais Rīgas rajons ir noteikts kā īpaši jutīga teritorija ar mērķi
samazināt difūzā piesārņojuma – nitrātu – nonākšanu virszemes un pazemes ūdeņos. Šobrīd
lauksaimnieciskās darbības intensitāte bijušajā Rīgas rajona teritorijā ir neliela, intensificējot
rūpniecisko ražošanu, tāpēc augsnes barības vielu izskalošanas risks pieaug. Tomēr,
pielāgojoties cilvēku vēlmei, dzīvot tīrākā un sakoptākā vidē, arī lauksaimniecībā tiek domāts
par „Zaļās komponentes” vai uz vidi vērstas saimniekošanas ieviešanu. Saimniekojot
intensīvi, cenšas pasargāt dabu no ķimikālijām, piesārņojuma un ģenētiski modificētu augu
audzēšanas. Jaunā ES plānošanas perioda laikā, sākot no 2014. gada, šiem jautājumiem tiks
pievērsta pastiprināta uzmanība.
Ķekavas novadā ir spēkā saistošie noteikumi Nr.17/2010 „Par aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Ķekavas novada pašvaldības teritorijā”, kas nosaka
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai uz pieciem gadiem (no 2010. līdz
2015. gadam). Nepieciešams veikt šo noteikumu pārapstiprināšanu pēc 2015. gada.
MELIORĀCIJA
Zemes meliorācija ir radikāla zemes uzlabošana, kas maina klimatisko apstākļu nelabvēlīgo
ietekmi, uz ilgu laiku uzlabo augsnes auglību, veicina zemes, meža un ūdens resursu
līdzsvarotu izmantošanu un saglabāšanu. Melioratīvo situāciju ļoti ietekmē klimatiskie
apstākļi, kā rezultātā mainās novadāmo ūdeņu daudzums.
2010. gada vasaras sezona bija pēdējo gadu laikā nokrišņiem bagātākā. Visvairāk nokrišņu
bija augustā – Daugavas baseinā 175% no normas, Daugavā tika novērotas 0,3–1,0 m ūdens
līmeņa svārstības, īpaši pēc septembra lietavām, oktobra beigās sasniedzot svārstības 0,9–1,8
m. Maksimālā palu notece Daugavas baseinā tika novērota no 30. marta līdz 7. aprīlim, datu
avots – LVĢMC Ziņojums par virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzību 2010. gadā.
Rezultātā daudzviet – Baložos, Lapeniekos, Katlakalnā, Alejās un citur – tiek novērots
paaugstināts gruntsūdens līmenis.
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Lielākā daļa no meliorācijas sistēmām ir koplietošanas, kas reāli apgrūtina to ekspluatāciju, jo
ne vienmēr kopīpašnieki, kas par to ir atbildīgi pēc likumdošanas aktu prasībām, nodrošina
pareizu meliorācijas sistēmu uzturēšanu – grāvji un drenāžas sistēmas aizaug ar krūmiem, ar
zāli, gultnes piesērē, netiek nojaukti bebru dambji – rezultātā apkārtējām apbūves, meža un
lauksaimniecības teritorijām tiek nodarīts kaitējums.
Ķekavas novadā esošās valsts nozīmes meliorācijas sistēmas (pēc likumdošanas aktu
prasībām ekspluatācija un uzturēšana jānodrošina valstij) ir Misas upe, Titurgas upe, Ķekavas
upe, Osvalda kanāls, Dobupīte, Sūnupīte, Bērzenes upe.
MEŽSAIMNIECĪBA
Meža resursi – meža zemes ir dominējošais zemes lietošanas veids Ķekavas novadā,
mežaudžu platības skatīt 8. tabulā.
8. tabula. Mežaudžu platības Ķekavas novadā (10.02.2012.)

Valsts meži
Privātie meži
Pašvaldības meži
KOPĀ

Platība, ha
1221,8
1898,82
440,29
3560,91

Privātīpašumā esošo mežu apsaimniekošana nenotiek plānveidīgi, jo nav izveidota Meža
īpašnieku asociācija, un daudzām meža teritorijām nav mežierīcības un apsaimniekošanas
plānu, ir aizaugušas robežstigas. Meži jāsaglabā blakus esošās Rīgas radītā gaisa
piesārņojuma attīrīšanas funkciju nodrošināšanai.
Vietās, kur lauksaimniecības zemes auglība zemāka par 39 ballēm, kā arī vietās, kuras
nesakoptības dēļ jau aizaugušas ar pašizsējas kokiem un krūmiem, ir ieteicama zemes
lietošanas mērķa maiņa no lauksaimniecības uz mežsaimniecību.
Novada teritorijā praktiski ir tikai aizsargājamie un saudzējamie meži. Mežu teritorijā ietilpst
arī purvi. Ievērojamā mežu platība labvēlīgi ietekmē arī floru un faunu, kas ļauj pagastā
esošajiem medību kolektīviem iegūt vērtīgas trofejas.
Novada teritorijā esošajos mežos medības rīko 6 medību kolektīvi: Babīte, Dzilnas, Rieksti,
Rīgas mežu aģentūra, Mežinieki un Salas.
Apliecinājumus meža ciršanai un citus dokumentus, kas saistīti ar mežu apsaimniekošanu
Ķekavas novada teritorijā, pēc teritoriālā sadalījuma var nokārtot Rīgas reģionālās
virsmežniecības Babītes un Ogres birojos (bijušās mežniecības).
Kokapstrādes nozare ir attīstīta, nodarbinot iedzīvotājus kokapstrādes uzņēmumos un mežu
izstrādē. Lielākie kokapstrādes uzņēmumi ir SIA Teiko Ķekavā, SIA Vera Krogsilā.
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ZIVSAIMNIECĪBA
Zivju sugu daudzveidības ziņā Daugava ar tās ūdenskrātuvēm kopumā ir viena no
nozīmīgākajām upēm Latvijā. Tajā ir sastopamas visas Latvijas saldūdens un ceļotājzivju
sugas, izņemot repsi. Ceļotājzivis parasti uzturas jūrā, bet nārstot dodas uz upēm. Tās ir 8
sugas: palede, lasis, taimiņš, sīga (ceļotājforma), jūras salaka, vimba, kaze, kā arī zutis.
Ceļotāji ir arī jūras nēģis un upes nēģis.
Zivju resursu atjaunošanai saskaņā ar LZRA Zivsaimniecisko programmu zvejai zivkopības
nolūkos pavasarī nārstojošo zivju vaislinieku un ikru ieguvei zivkopības nolūkos kā zivju
vaisliniekus Sausajā Daugavā un Daugavā no Rīgas HES līdz Salu tiltam zvejo līdakas,
zandartus un vimbas. Pavasarī notiek nārstojošo zivju kāpuru un mazuļu (nēģu kāpuru, vimbu
un zandartu mazuļu) izlaišana ūdenstilpēs LZRA zivju resursu atražošanas plāna realizācijas
ietvaros. Sausajā Daugavā izlaiž nēģus (3 milj. kāpuru), vimbas (300 tūkst. mazuļu) un
zandartus (50 tūkst. mazuļu).
Šobrīd zivju ieguve (zivju rūpnieciskā zveja, izmantojot murdus) notiek Daugavā, kur valsts
piešķirtais limits ir 3 murdi (ar sētas garumu vai spārnu atvērumu līdz 100 m). 2010. gadā un
2011. gadā komercdarbībai zvejniecībā limits izsniegts trīs pretendentiem: SIA Priedmalas-T,
biedrība Daugavas zvejnieku biedrība, biedrība Zaļā līdaciņa. Vienlaicīgi tiek veikta arī
vaislinieku nozveja, lai nodotu zivju ikrus zivjaudzētavām zivju resursu atjaunošanai.
Pašpatēriņa zvejai Rīgas HES ūdenskrātuvē paredz 7 limita vienības (murdi ar sētas garumu
vai spārnu atvērumu līdz 30 m) gadā privātpersonām (pēdējos gados pieprasītas visas limita
vienības).
Ķekavas novada pašvaldība nodrošina rūpnieciskās zvejas atļauju izsniegšanu, slēdzot
līgumus.
Sausajā Daugavā lejpus Rīgas HES ūdenskrātuves rūpnieciskā zveja nenotiek.
Ķekavas novada publiskajos ūdeņos zveja ar tīkliem nav atļauta. Makšķerēšana atļauta,
iegādājoties gada makšķerēšanas kartes.
DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVE
Ķekavas novadā ir vairākas vietējas nozīmes derīgo izrakteņu atradnes, skatīt 9. tabulu.
9. tabula. 2010. gadā izmantotās vietējas nozīmes derīgo izrakteņu atradnes Ķekavas novadā, LVĢMC, Derīgo
izrakteņu krājumu bilance par 2010. gadu, 2010. gadā izmantojamo derīgo izrakteņu atradņu saraksts
Nr.
1.
2.
3.
4.

Atradnes
nosaukums
Titurgas
Ezeri
Grantsbedres
Medema purvs

Derīgo izrakteņu veids

Īpašnieks

Smilts
Smilts-grants un smilts
Smilts-grants un smilts
Kūdra

J. Jegorova
AS Latvijas Valsts meži
Pašvaldība
AS Baloži (atradne daļēji atrodas arī
Mārupes un Olaines novados)
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Ķekavas novadā nav nevienas Valsts nozīmes derīgo izrakteņu – būvmateriālu izejvielu
atradnes.
Esošajās atradnēs iegūtā smilts un smilts-grants izmantojama smilts un grants maisījumam,
būvniecībai, pašvaldības atradnē iegūtais materiāls tiek izmantots pašvaldības ceļu
uzturēšanai. Krājuma izmantošana pašvaldības īpašumā esošajā atradnē Grantsbedres ir
ierobežota, bet ir liels pieprasījums pēc smilts un smilts-grants maisījuma ceļu uzturēšanai.
Tāpēc nepieciešams apgūt jaunu atradni, atbilstoši to juridiski noformējot. Kūdra
izmantojama lauksaimniecībai un enerģētikai. Derīgo izrakteņu krājumus esošajās atradnēs
skatīt 10. tabulā.
10. tabula. Derīgo izrakteņu krājumi esošajās atradnēs Ķekavas novadā, LVĢMC, Derīgo izrakteņu krājumu
bilance par 2010. gadu, 2010. gadā izmantojamo derīgo izrakteņu atradņu saraksts

Atradnes
nosaukums

Derīgā
izrakteņa
izmantošana

1.
2.

Titurgas
Ezeri

Būvniecībai
Būvniecībai

3.

Grantsbedres

4.

Medema purvs

Būvniecībai,
pašvaldības ceļu
uzturēšanai
Lauksaimniecībai

Krājumi 01.01.2010.
(tūkst. m³)

Krājumi 01.01.2011.
(tūkst. m³)

Smilts 3250.00
Smilts-grants 152.42
Smilts 15.29
Smilts-grants 21.59
Smilts 109.23

Smilts 3246.52
Smilts-grants148.53
Smilts 15.29
Smilts-grants 18.22
Smilts 107.46

Kūdra 1 286.75

Kūdra 1 282.87

Novada teritorijā atrodas arī māla (Olaines pagasta pierobežā) un kūdras (Plakanciems,
Lapenieki) atradnes vietas, kas pašreiz netiek izmantotas vai ir jau izstrādātas.
Ķekavas novada pašvaldība nodrošina bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
izsniegšanu. Kopš 2008. gada, kad ir uzsākta šādu atļauju izsniegšana, ir izsniegta 5 atļaujas.
4.4. Tūrisms un rekreācija
Līdz ar Doles Tautas nama atklāšanu 2009. gadā tajā ir sācis darboties Tūrisma informācijas
centrs (TIC). Centrā var iegūt informāciju par apskates objektiem Ķekavas novadā un
kultūrvēsturisko mantojumu, ir izstrādāti atsevišķi tūrisma maršruti.
Kopumā tūrisma resursus Ķekavas novadā var attiecināt uz 10 tūrisma veidiem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dabas tūrisms, tai skaitā ekotūrisms.
Kultūras tūrisms.
Aktīvais tūrisms.
Rekreatīvais tūrisms.
Sporta tūrisms.
Lietišķais tūrisms (Konferenču un semināru tūrisms).
Lauku tūrisms.
Specializētais tūrisms (medības, makšķerēšana).
Ūdenstūrisms.
Pasākumu tūrisms.
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Galvenie aspekti, kas piesaista tūristus Ķekavas novadam, ir lielais kultūrvēsturisko
pieminekļu skaits, bagātīgie dabas resursi un tīra vide. Tūristi un atpūtnieki izmanto Rīgas
apkārtnes mežus ogošanai un sēņošanai, makšķerē publiskajos ezeros un upēs u.c. veidos
realizē daudzveidīgās brīvā laika pavadīšanas iespējas. Ķekavas novadā tiek rīkoti dažādi liela
mēroga kultūras un sporta pasākumi, kas ļauj piesaistīt plašu tūristu loku. Tūrisma resursi
nākotnē jāpiemēro gan vietējam, gan starptautiskam tūrismam. Uz vietējo tirgu var attiecināt
resursus no visiem iespējamiem tūrisma veidiem, bet uz ārzemju tirgu – vairāk kultūras, dabas
un aktīvo tūrismu.
Ķekavas novadā ir pārstāvētas dažas apmešanās vietu kategorijas: telšu vietas, viesu nami,
viesnīca. Tāpat arī ir salīdzinoši labi attīstītas ar tūrismu saistītās nozares – ēdināšana, banku
pakalpojumi, degvielas uzpildes stacijas, iepirkšanās centri u. c. pakalpojumi, kas arī ir svarīgi
tūristam. Ķekavas novads ir viegli sasniedzams ar sabiedrisko transportu un personisko
autotransportu. Nākotnē būtu svarīgi uzlabot tūrisma infrastruktūru – izbūvēt autostāvvietas,
ierīkot dabas takas, nodrošināt tūrisma objektu pieejamību, uzstādīt tūrisma informācijas
zīmes, norādes un stendus u. c.
20. attēls. TIC apmeklētāju dinamika

4.5. Investīciju piesaiste
Lai arī ir pieaugusi nenoteiktība ārējos tirgos, Latvijas tautsaimniecībā pēc pārdzīvotās
recesijas turpinās izaugsme. Latvijas IKP 2011. gada 4. ceturksnī par 5,7% pārsniedza
iepriekšējā gada atbilstošā ceturkšņa līmeni un 2011. gadā kopumā par 5,5% pārsniedza 2010.
gada līmeni. Aizvadītajā gadā ekonomikas izaugsmes tempi bija vieni no straujākajiem ES.
Pozitīvas tendences saglabājas arī 2012. gada pirmajos mēnešos. Latvijas tautsaimniecības
izaugsme 2011. gadā bija straujāka nekā tika prognozēts iepriekš, un arī 2012. gads ir sācies
ar pozitīvām tendencēm rūpniecībā, transportā, eksportā, mazumtirdzniecībā un nodokļu
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ieņēmumos. Tajā pašā laikā kopumā ES 2012. gada sākumā ekonomiskā aktivitāte ir zema, lai
arī atsevišķi indikatori liecina, ka situācija stabilizējas. Starptautiskais Valūtas fonds ir
palielinājis ES izaugsmes prognozes 2012. gadam, tomēr joprojām saglabājas nenoteiktība par
ES turpmāko izaugsmi.
Ņemot vērā Latvijas preču eksporta tendences šī gada pirmajos mēnešos, kā arī izaugsmes
perspektīvas mūsu galvenajās partnervalstīs, Latvijas eksporta pieaugums salīdzinājumā ar
2011. gadu kļūs nedaudz mērenāks, un kopumā 2012. gadā var būt 10% robežās. Palēninoties
eksporta izaugsmei, arī tā pozitīvais efekts uz tautsaimniecību kopumā kļūs mērenāks. 2012.
gadā pakāpeniski turpinās palielināties iekšzemes pieprasījums. Tomēr strauju privātā
patēriņa kāpumu ierobežos joprojām lielās mājsaimniecību parādsaistības un, neraugoties uz
turpmāku situācijas uzlabošanos darba tirgū, arī relatīvi augstais bezdarba līmenis. Investīciju
dinamiku ietekmēs komercbanku piesardzīgā kreditēšanas politika. Privātā sektora investīcijas
noteiks uzņēmēju nogaidošais noskaņojums attiecībā uz nākotnes perspektīvām. 2012. gadā
vairumā tautsaimniecības pamatnozaru saglabāsies izaugsme, tomēr pieauguma tempi būs
lēnāki nekā 2011. gadā. Joprojām liels ieguldījums izaugsmē būs uz eksportu orientētajām
nozarēm – galvenokārt apstrādes rūpniecībai. Salīdzinoši strauja izaugsme sagaidāma arī
būvniecības nozarē, kas pakāpeniski atgūstas no krīzes radītajām sekām. Savukārt valsts
budžeta izdevumu samazinājums atsauksies uz sabiedrisko pakalpojumu nozarēm, kurās arī
2012. gadā nav sagaidāms būtisks pieaugums.
2011. gada pirmajā pusē bija vērojama stabila pasaules ekonomikas izaugsme, kas bija pat
straujākos tempos nekā prognozēts iepriekš. Tomēr 2011. gada otrajā pusē un 2012. gada
sākumā globālās ekonomikas pieauguma tempi ir piebremzējušies un saglabājas nenoteiktība
par turpmākās izaugsmes perspektīvām. Eiropas finanšu sektorā ir pieaugušas bažas par valstu
finansēm saistībā ar lielajiem budžeta deficītiem un augsto valdību parāda līmeni. Savukārt
stāvoklis finanšu tirgos ir būtiski pasliktinājis gan uzņēmēju, gan patērētāju konfidenci. (LR
EM „Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”)
Sākot ar 2007. gada 1. janvāri, Latvijā ir sācies 2007.–2013. gada ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda apguves periods. Latvija kopumā saņems 4,53 miljardi eiro. Līdz ar to strauji
pieauga iedzīvotāju interese par struktūrfondiem un nosacījumiem to apgūšanai.
2007.–2013. gada plānošanas periodā ES fondu atbalsts primāri virzīts uz iedzīvotāju
izglītību, uzņēmumu tehnoloģisko izcilību un elastību, kā arī zinātnes un pētniecības attīstību,
lai veicinātu zināšanu ietilpīgas ekonomikas veidošanos valstī un stiprinātus citus
nepieciešamos priekšnoteikumus ilgtspējīgai ekonomiskai attīstībai un cilvēku dzīvei Latvijā
kopumā (lai Latvija varētu sasniegt vidējos ES attīstības rādītājus, ar fondu palīdzību ir
jāīsteno valsts attīstības stratēģija, ko valdība noteikusi Nacionālajā attīstības plānā. Valsts
attīstības stratēģijas priekšplānā izvirzīts izglītots, radošs un uzņēmīgs cilvēks, bet kā
galvenais mērķis noteikts uz izglītību, zinātni un konkurētspējīgiem uzņēmumiem balstīta
tautsaimniecība).
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Daudzi uzņēmēji novadā ir izmantojuši Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārraudzībā
esošās ES fondu līdzfinansēšanas iespējas programmās Atbalsts nodarbināto apmācībām
komersantu konkurētspējas veicināšanai – „Atbalsts komersantu individuāli organizētām
apmācībām”, „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un
tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” un „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”. Kopējās
apstiprināto projektu izmaksas šajās programmās – aptuveni 500 tūkstoši LVL. Dažādu
investīciju veidā novada uzņēmumi savai attīstībai laika posmā no 2007. gada līdz 2012.
gadam ieguldījuši vairāk nekā 10 miljoni LVL.
Latvijas pašvaldībām pieejami finansiālie līdzekļi no šādiem struktūrfondiem:
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Atbalsta attīstības un dzīves līmeņa atšķirību mazināšanu reģionos. Finansējums
galvenokārt paredzēts infrastruktūras, ražošanas un MVU attīstībai.
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Samazina diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū. Investīcijas izglītības sistēmā,
profesionālajā izglītībā un nodarbinātības veicināšanā.
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (ELVGF)
Atbalsta lauksaimniecības pārstrukturēšanu un veicina lauku attīstību.
Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI)
Sniedz atbalstu piekrastes zvejniekiem, zivju krājumu aizsardzībai, zvejas ostu
uzlabošanai, akvakultūrai un zivju produkcijas pārstrādei.
Kohēzijas fonds (KF)
Viens no Eiropas Savienības reģionālās politikas finanšu instrumentiem, kura mērķis
ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības (vides
aizsardzība, transporta infrastruktūras uzlabošana un attīstība).
EQUAL un INTERREG III programmas, kā arī Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības
programma 2007.–2013. gadam, Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības
programma 2007.–2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros ir
pieejamas kā Eiropas Kopienas iniciatīvas programmas.
Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas Republikas valsts budžeta
programma, kuras mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos
klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu
(piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan
privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un
ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai).
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Ķekavas novadā investīcijas tiek piesaistītas galvenokārt infrastruktūras sakārtošanai un
uzlabošanai, vides infrastruktūras sakārtošanai, cilvēkresursu attīstībai.
Ar Kohēzijas fonda atbalstu novadā tiek realizēti lielie ūdenssaimniecības uzlabošanas
projekti Baložu pilsētā un Ķekavas pagastā. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Baložos”
kopējās izmaksas Ls 6 269 342,00, līgumi noslēgti par Ls 2 131 360,56. (Kohēzijas fonds Ls
5 328 940,70; Valsts budžeta dotācija Ls 738 871,92; SIA Baložu komunālā saimniecība Ls
201 529,38 bez PVN). Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Baložos, II kārta” kopējais
budžets – Ls 3 627 763,62. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā, II kārta” kopējais
budžets – Ls 3 633 555. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā, III kārta” kopējais
budžets – Ls 2 346 086,84.
2011. gadā īstenots projekts „Daugmales ciema ūdenssaimniecības attīstība”, kura ietvaros
tika izbūvētas bioloģiskās attīrīšanas ietaises, kā arī izbūvēts jauns kanalizācijas spiedvads un
jauna kanalizācijas pārsūknēšanas stacija. Projekta kopējā summa Ls 217 841,76 (ar PVN), no
tās ERAF līdzfinansējums – Ls 152 469,60.
Ar ELFLA finansiālo atbalstu 2011. gadā realizēts projekts „Multifunkcionāla centra izveide
Daugmalē, Daugmales pagastā”. Projekta rezultātā izveidots Multifunkcionāls centrs, t. sk.
baseins, konferenču zāle, mācību telpas Ķekavas novada dažāda vecuma iedzīvotājiem.
Multifunkcionālā centra būvniecības kopējās izmaksas ir 556 929,78 lati, no kuriem 126
000,00 lati tiek segti no ELFLA līdzfinansējuma līdzekļiem.
2009. gadā ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu realizēts projekts „Ūdensvada
izbūve Gaismas ielā, Ķekavā”, kura ietvaros izbūvēts ūdensvadu 430 m Ķekavā. Kopējais
projekta finansējums – Ls 12 674, no Latvijas vides aizsardzības fonda – Ls 11 399,31.
2010. gadā ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu realizēts projekts „Sadzīves
atkritumu savākšanas konteineru laukuma izbūve Nākotnes ielā 6, Ķekavā”, kura ietvaros
izbūvēts atkritumu savākšanas laukums Ķekavā, Nākotnes ielā 6. Projektu finansēja Latvijas
vides aizsardzības fonds – Ls 8 600,69 apmērā.
2010. gadā realizēts publiskās privātās partnerības projekts „Četru PII būvniecība un
apsaimniekošana Mārupē, Ķekavā, Ogrē un Tukumā", kura rezultātā uzbūvēta pirmskolas
izglītības iestāde Bitīte 250 bērniem, ārējo inženiertīklu (ūdensvads, kanalizācijas vadi, gāzes
vads, elektrība, vājstrāvas tīkli) izbūve Madaru, Asteru un Kazeņu ielās. Projekta izmaksas
EUR 3 912 171,13 (Ls 2 848 060).
2010. gadā ar ERAF finansiālo atbalstu realizēts projekts „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu
pieejamības attīstība Ķekavas pagastā”, kura rezultātā ir izveidots Dienas centrs Ķekavā,
iepirkts mājas aprūpes aprīkojums, t. sk. veļas mašīnas, elektriskie riteņkrēsli u. c., dienas
centra pensijas vecuma personām aprīkojums, t. sk. krēsli, gultas, ledusskapis u. c., dienas
centra invalīdiem aprīkojums, t. sk. keramikas apdedzināšanas krāsns, datori u. c. Projekta
kopējais budžets – Ls 35 009 (ERAF finansējums Ls 29 758, valsts budžeta finansējums Ls
1 050).
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Ar ERAF atbalstu realizēts projekts „Dienas centra Adatiņas izveide Daugmalē”. Projekta
rezultātā izveidots dienas centrs jauniešiem un pensionāriem, veikta ēkas un fasādes
renovācija, iegādāts un uzstādīts dienas centra aprīkojums, nodrošināta vides pieejamība
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta izmaksas Ls 48 951, tai skaitā ERAF
finansējums – Ls 41 608.
2010. gadā noslēdzās ar ERAF finansiālo atbalstu realizētais projekts „Kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā”, kura
rezultātā tika veikts 4 kabinetu remonts, veikta mācību materiāla, inventāra un izejvielu
iegāde. Projekta kopējais finansējums – Ls 98 392, tai skaitā ERAF finansējums – Ls 83
633,20.
2012. gadā noslēgsies ar ERAF atbalstu finansētais projekts „Ķekavas novada izglītības
iestāžu informatizācija”. Projekta rezultātā Ķekavas un Baložu vidusskolās, Daugmales
pamatskolā un Pļavniekkalna sākumskolā izveidoti lokālie tīkli, tiek iegādāti stacionārie
datori, portatīvie datori un multimediju tehnika. Projekta izmaksas pilnā apmērā finansē
ERAF – Ls 43 692,02.
2011. gadā ar ERAF atbalstu ir izbūvēts apvienotais gājēju un veloceliņš Baložu pilsētā 2
kilometru garumā no Titurgas līdz Baložiem. Projekta kopējais budžets Ls 365 610,00, tai
skaitā ERAF finansējums – Ls 310 769,00.
ESF finansēto projektu ietvaros ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums un finanšu
ekonomiskais pamatojums Ķekavas sākumskolas būvniecībai privātās un publiskās
partnerības ietvaros, un finanšu ekonomiskais pētījums energoefektīva pašvaldības ielu un
sabiedrisko vietu apgaismojuma izveidei.
Ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu 2011. gadā ir realizēts projekts
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ķekavas novada pirmskolas izglītības iestādē
Avotiņš”. Projekta rezultātā veikti rekonstrukcijas darbi bērnudārza ēkai Baložu pilsētā par
kopējo summu Ls 24 4131. No Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta realizācijai
piešķirti 42,57 % no kopējām izmaksām. 2012. gadā noslēdzās projekta „Oglekļa dioksīda
emisiju samazināšana Ķekavas PII Ieviņa” realizēšana, kura rezultātā uzstādīta saules
kolektoru sistēma bērnudārza ēkā Ķekavā, peldbaseina ūdens sildīšanai no atjaunojamiem
energoresursiem. Projekta kopējais finansējums – Ls 52 411,22, no kuriem KPFI finansējums
– Ls 39 308,42.
2010. gadā ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu sadarbībā ar Lietuvas Republikas Šauļu
rajona pašvaldību realizēts starptautisks projekts – „Ķekavas un Šauļu pašvaldības
efektivitātes paaugstināšana un pārrobežu sadarbības attīstība, uzlabojot pakalpojumu
pieejamību, veicinot vienmērīgu un ilgtspējīgu reģiona attīstību”. Projekta rezultātā izveidota
dokumentu vadības sistēma Namejs, iegādāti serveri, attīstīti e-pakalpojumi, izveidoti trīs
klientu apkalpošanas centri (Ķekavā, Baložos un Daugmalē), apmācīti 25 darbinieki. Projekta
kopējais finansējums EUR 320 536 (Ls 233 350), no kura EUR 281 036 (Ls 204 594)
finansēja Norvēģijas finanšu instruments.
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Projekta „Pašvaldības aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to
saistītos atbalsta pasākumos” ietvaros 2010. gadā iegādāts autobuss skolēnu pārvadāšanai. Ls
135 000 šī projekta finansēšanai piešķīra Latvijas–Šveices sadarbības programma.
Ķekavas novada pašvaldība aktīvi piedalās dažādu projektu realizēšana ELFLA un EZF
LEADER tipa pasākumu ietvaros – sagatavota novada adrešu karte, rekonstruēts automašīnu
stāvlaukums Ķekavā pie Doles Tautas nama, plānots izbūvēt ietvi gar Pļavniekkalna ielu
Katlakalna ciemā.
Arī novada biedrības aktīvi iesaistītas projektu realizēšanā un ELFLA un EZF LEADER tipa
pasākumu ietvaros – kopumā dažādos projektos investīcijās kopš 2009. gada ELFLA un EZF
LEADER tipa pasākumu ietvaros novada teritorijā ir piesaistīts aptuveni 200 000 latu.
5. INFRASTRUKTŪRA
5.1. Satiksmes infrastruktūra un sakaru pakalpojumi
AUTOCEĻI, IELU APGAISMOJUMS
Pagasta teritoriju šķērso starptautiska automaģistrāle, kas savieno Rīgu ar Tallinu. Novada
teritoriju šķērso starptautiska automaģistrāle, kas savieno Rīgu ar Tallinu, Viļņu, Varšavu,
Berlīni (A7, Via Baltica) un Rīgas apvedceļš (A5). Novadā ir salīdzinoši labi attīstīts vietējo
ceļu un ielu tīkls. Valsts ceļu kopgarums pagastā ir 227 km. Pašvaldības ceļi ir 102,46 km
garumā, pašvaldības ielas – 85,75 km. Attālums no Ķekavas līdz Rīgai ir 18 km. Novadā ir 1
valsts nozīmes autoceļa tilts pār Ķekavas upi. Saikni ar Daugavas labo krastu labi nodrošina
esošie tilti Rīgā un Rīgas HES tilts. Diemžēl nav tilta, kas ērti saistītu Ķekavu ar tās
vēsturisko daļu – Doles salu (izņemot apvedceļu caur Rīgas HES). Novadā ir vairāki vietējas
nozīmes tilti – 2 uz Misas upes un 6 uz Ķekavas upes (esošās konstrukcijas var raksturot kā
laipas gājējiem).
Maģistrālie autoceļi ir salīdzinoši labi uzturēti, vietējas nozīmes autoceļi un vecākās ielas
regulāri tiek uzturētas, atjaunojot ielu un ceļu nodilumkārtu, veicot ikdienas autoceļu
uzturēšanas pasākumus, kā arī veicot ielu un ceļu seguma regulāru izbūvi un atjaunošanu.
Samazinoties Autoceļu fonda apjomam, mazāk līdzekļus ir iespējams atvēlēt ceļu uzturēšanai
un ielu un ceļu kvalitāte pasliktinās.
Ielu tīkls Ķekavas novadā veidojies haotiski, detālplānojumu stihiskas realizācijas gaitā, kā
rezultātā ir problēmas ar ielu fizisko savietojamību, aprobežojumiem ielu sarkanajās līnijās,
māju nosaukumiem un numerāciju utt. Nav uzstādītas norādes uz mājām, tūrisma objektiem,
māju numuru plāksnītes bieži ir neapgaismotas un grūti saskatāmas. Vēlams uzstādīt vienota
dizaina norādes zīmes.
Ķekavas novadu skar LR Satiksmes ministrijas vadītā Via Baltica izbūve attiecībā uz Ķekavas
novada šķērsojumu (Ķekavas ciema apvedceļš), kura realizācija tiks finansēta no ES
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Kohēzijas fonda un valsts pamatbudžeta līdzekļiem. Saikni ar Daugavas labo krastu uzlabo
Rīgas pilsētas pašvaldības izbūvētais Dienvidu tilts.

21. attēls. Bauskas iela Valdlaučos pēc rekonstrukcijas

Pašvaldība 2011.–2012. gadā veica autoceļa V6 Putnu fabrika Ķekava asfaltēšanu līdz Sporta
klubam Ķekavā, uzsākta Atpūtas ielas rekonstrukcija Valdlaučos, rekonstruēts automašīnu
stāvlaukums pie Doles Tautas nama, veikta apgaismojuma elementu nomaiņa Nākotnes ielā
Ķekavā, kā arī Vimbukrogā.
Maģistrālā autoceļa A7 Rīga–Bauska kvalitāte tiks uzlabota, 2012. gadā veicot ceļa seguma
pastiprināšanas darbus, tomēr joprojām nav izdevies panākt, lai valsts autoceļu
apsaimniekotājs ierīkotu regulējamu gājēju pāreju Ķekavā pie Doles Tautas nama, kur bieži
notiek ceļu satiksmes negadījumi.
Ar galveno ielu apgaismojumu ir labi nodrošināti lielāko apdzīvoto vietu centri – Ķekava,
Valdlauči, Baloži, Katlakalns, Daugmale, Vimbukrogs, Alejas. Tajā pašā laikā ielu
apgaismojums ir nepietiekams vai nav iekārtots lielāko apdzīvoto vietu nomalēs, mazākos
ciematos un jaunajos dzīvojamās apbūves ciematos.
Ķekavas novadā ielu apgaismojuma elektrolīnijas būvētas laika posmā no 50. gadu beigām
līdz 90. gadu sākumam, lietojot bijušajā PSRS ražotās elektroiekārtas. Lielākā daļa no ielu
apgaismojuma tīkliem ir ekspluatācijā vairāk nekā 30 gadus, līdz ar to elektroiekārtas
pārsniedz PSRS iekārtu izgatavošanas standartos atļauto iekārtu ekspluatācijas mūžu 25
gadus.
Ķekavas pagastā ir 27 uzskaites vietas un apgaismojuma vadības sadalnes, kas nodrošina ielu
apgaismojuma ieslēgšanos. Deviņas no tām ir aprīkotas ar GSM stacijām, kuras tiek
kontrolētas, izmantojot datoru ar interneta palīdzību. Daļa no vadības sadalnēm ir aprīkotas ar
laika relejiem, kas nodrošina ielu apgaismojuma ieslēgšanos, kas tiek sasniegts iestādītais
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laiks, bez vadības sistēmas. Ķekavas pagasta ielu apgaismojumu nodrošina 29 km dažāda
veida apgaismes elektropārvades līnijas. Aptuveni 16 km ir zem zemes kabeļi, piekarkabeļu
kopējais garums ir 9,5 km, bet alumīnija kailvadi ir 3,5 km. Kopš 1999. gada aptuveni 15 km
garumā ir izbūvētas kabeļu līnijas, kā arī veikta rekonstrukcija esošajām ielu apgaismojuma
līnijām. Kopējais atjaunojamo elektropārvades līniju garums, kas būtu jārekonstruē, ir 14 km.
Ielu apgaismojuma līnijās ir 612 balsti, uz kuriem izvietoti pašvaldībai piederošie gaismekļi,
no kuriem 470 balsti pieder pašvaldībai, bet 142 pieder AS Sadales tīkli. Vietās, kur gaismekļi
izvietoti uz AS Sadales tīkls balstiem, vajadzētu veikt jaunas apgaismes līnijas ar metāla
balstiem projektēšanu un izbūvi aptuveni 8 km garumā.
Daugmales pagastā pašvaldība nodrošina ielu apgaismojumu 12,5 km garumā. No visiem
ciemata un centra balstiem puse pieder pašvaldībai, puse AS Sadales tīkls, tikai skolas ceļā
visi stabi atrodas pašvaldības īpašumā.
Baložu pilsētā 2012. gadā tiks pabeigti 2 ielu rekonstrukcijas projekti, kas paredz arī daļēju
ielu apgaismojuma rekonstrukciju (Skolas ielā), un apgaismojuma līnijas izbūvi Saulgriežu
ielā.
Likvidējoties dārzkopības sabiedrībām, apdzīvotajā vietās veidojas ciemati, kuru teritorijā
esošajās pašvaldības ielās pašvaldībai ir pienākums nodrošināt apgaismojumu. Tā pašvaldība
ir pārņēmusi 6,5 km gaisa vadus un 36 m kabeļu tīklus kooperatīva Buras teritorijā. Diemžēl
balsti pieder AS Sadales tīkls, un apgaismojuma nodrošināšanai šajā teritorijā pašvaldībai nav
iespējams saņemt ES finansējumu, ja balsti netiek mainīti.
Daļā pašvaldības ielu apgaismojums nav izbūvēts vispār, tāpēc, projektējot un izbūvējot ielas,
ir jāparedz apgaismojuma izbūve.
Sadarbībā ar ESF ir izstrādāts projekts un veikts finanšu un ekonomiskais pētījums par
energoefektīvu Ķekavas novada pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojumu, kurā
analizēts un fiksēts ielu apgaismojums Ķekavas pagastā un izvirzīti 3 iespējamie risinājumi
ielu apgaismojuma nomaiņai.
VELOTRANSPORTS UN GĀJĒJU CELIŅI
Ķekavas novadā paredzēta pakāpeniska novada veloceliņu tīkla attīstība. 2008. gadā izbūvēts
pirmais veloceliņš Valdlaučos no Bauskas ielas līdz A7 Via Baltica. Bija plānots, ka turpinot
A7 Via Baltica rekonstrukciju no Baložu pagrieziena līdz apvedceļam Salaspils–Jūrmala, gar
automaģistrāli tiks izbūvēts arī veloceliņš, bet esošo darbu ietvaros, pastiprinot A7 autoceļa
segumu, veloceliņš netiks izbūvēts.
2011. gadā ierīkots gājēju celiņš pie SEB Bankas Valdlaučos. 2011. gadā projekta ietvaros
izbūvēts apvienotais gājēju un veloceliņš Baložos 2 km garumā. Pašlaik tiek izstrādāts
tehniskais projekts gājēju ietves un veloceliņa izbūvei gar Pliederu ielu, gājēju ietves izbūvei
gar Pļavniekkalna ielu Katlakalnā.
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SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Ķekava kā novada centrs ir labi nodrošināta ar sabiedrisko transportu, ko veido gan vietējie
maršruta autobusi, gan starppilsētu maršrutu autobusi, kas nodrošina novada iedzīvotājiem
iespēju pārvietoties. Salīdzinoši labi ar sabiedrisko transportu ir nodrošinātas arī apdzīvotās
vietas Baloži un Daugmale.
11. tabula. Sabiedriskā transporta pārvadājumu reisu skaits un pasažieru skaits
Maršruta nosaukums

Reisu skaits darba
dienās
vasarā/ziemā

Reisu
pasažieru
skaits brīvdienās
vasarā/ziemā

Pārvadāto
pasažieru skaits
2011. gadā

Nr.5432 Rīga–Baloži
Nr.5590
Rīga–
Pļavniekkalns
Nr.6779
Rīga–
Daugmale
Nr.6843
Rīga–
Pļavniekkalns–
Ķekava
Nr.6844
Rīga–
Ķekava
Nr.5172
Rīga–
Mežsētas–Vaivadi
Nr.6859
Rīga–
Mežsētas

110
13

82
0

313 934
28 582

Bez
maksas
pārvadāti
pasažieri
mēnesī
Nav datu
300

30

16

110 897

1 500

12

11

59 177

600

151

101

626 986

6 400

7

6

Nav datu

Nav datu

25/22

25/13

Nav datu

Nav datu

Sabiedrisko autotransportu Ķekavas novadā nodrošina:
Rīgas taksometru parks maršrutos:
•
Rīga–Ķekava Nr.6844;
•
Rīga–Pļavniekkalns–Ķekava Nr. 6843
•
Rīga–Pļavniekkalns Nr.5590;
•
Rīga–Mežsētas–Vaivadi Nr. 5172;
•
Rīga–Straume (caur Mellupiem) Nr.6852;
•
Rīga–Tekstilnieks Nr.6991;
•
Rīga–Daugmale Nr.6779.
Novadu šķērso arī maršruts Rīga–Baldone Nr.6847 un Rīga–Sarma–Baldone Nr.6848.
Ķekavā iespējams nokļūt izmantojot starppilsētu autobusu maršrutus Rīga–Iecava–Bauska,
Rīga–Valle–Kurmene, Rīga–Ilūkste, Rīga–Jaunjelgava–Jēkabpils (c. Daugmali), Rīga–
Vecumnieki–Nereta, Rīga–Skaistkalne (c. Daugmali). Daugmalē iespējams nokļūt, izmantojot
starppilsētu autobusu maršrutu Rīga–Jaunjelgava–Aizkraukle.
AS Rīgas satiksme nodrošina sabiedrisko transportu maršrutos;
•
•
•

Abrenes iela–Ziedonis Nr.12;
Abrenes iela–Katlakalns Nr.26;
Abrenes iela–Baloži Nr.23.
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Teritoriālā ziņā lielas Ķekavas novada daļas iedzīvotāju nokļūšana no Plakanciema un
Mellupiem pašvaldības centrā Ķekavā iespējama tikai ar sabiedrisko transportu cauri Rīgai.
Skolēnu transportu nodrošina novada pašvaldība:
- no Ķekavas, Katlakalna un Valdlaučiem uz Baložu vidusskolu un atpakaļ;
- no Ķekavas uz Daugmales pamatskolu un atpakaļ;
- no Ķekavas un Valdlaučiem uz Pļavniekkalna sākumskolu un atpakaļ;
- no Mellupiem, Plakanciema un Valdlaučiem uz Ķekavas vidusskolu un atpakaļ.
Tiek nodrošināts arī transports bērniem ar īpašām vajadzībām uz skolu Rīgā un atpakaļ un
transports skolnieku interešu izglītībai (sportisti, pašdarbnieki, mūzikas, mākslas skolas).
Vienu reizi nedēļā pašvaldība nodrošina vienu bezmaksas pārvadājumu pensionāriem – no
Baložiem, Daugmales un Plakanciema uz Ķekavu.
Sabiedrisko pārvadājumu uzlabošanu novadā un it īpaši tā nomalēs ierobežo valsts politika
sabiedriskā transporta jomā, kas nosaka aizliegumu pašvaldībām dotēt vietējo pasažieru
pārvadājumus, t. i., esošajos pašvaldības dotētajos skolēnu autobusos nedrīkst pārvadāt arī
citus pasažierus (piemēram, skolēnu vecākus, pensionārus un citus novada iedzīvotājus).
Ķekavas novadu šķērso arī starptautiskie autobusu maršruti Rīga–Viļņa, Rīga–Parīze, Rīga–
Druskininki, Rīga–Minstere, Rīga–Bonna (c. Berlīni), Rīga–Ulma, Rīga–Prāga–Štutgarte,
Rīga–Viļņa–Sofija, Rīga–Berne, Rīga–Varšava, Rīga–Grodņa, Rīga–Viļņa–Minska.
INTERNETA UN MOBILO SAKARU PĀRKLĀJUMS, PASTS
Sakaru sistēma novadā ir labi attīstīta gan attiecībā uz fiksētajām telefona sakaru līnijām (SIA
Lattelecom), gan mobilā telefona sakaru centrālēm, tomēr tā ir neatgriezeniski saistīta ar
centralizētās elektroapgādes nepieciešamību. Visu trīs mobilo telefonu operatoru – LMT,
TELE2, BITE pārklājums visā novada teritorijā ir pieejams un labs.
Novadā ir 4 pasta nodaļas (Katlakalns LV-2111, Ķekava LV-2123, Titurga LV-2128,
Daugmale LV-2124). Iedzīvotāji bieži izsaka sūdzības par pasta nepieejamību Baložos,
Valdlaučos un Plakanciemā.
Visā pasaulē un arī Latvijā strauji pieaug datorizācijas līmenis, interneta lietotāju skaits, un
arvien plašāk tiek izmantotas dokumentu elektroniskās apmaiņas iespējas. Valsts iestādēs
elektroniska dokumentu aprite jau ir kļuvusi par normālu procedūras sastāvdaļu. Datoru un
lietotāju skaits likumsakarīgi ir lielāks pilsētās nekā laukos. Optiskā interneta pakalpojumi jeb
platjoslas interneta pieslēgums pieejams Rīgas tuvumā, kā arī Ķekavā.

48

ĶEKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

2014 - 2020

22. attēls. SIA Lattelecom optiskā interneta pārklājums

Piekļuve platjoslas tīklu pakalpojumiem novada nomalēs ir stipri ierobežota. Platjoslas tīklu
pakalpojumu nepieejamība lauku apvidos ir būtisks šķērslis to ekonomiskajai attīstībai, jo
platjoslas pakalpojumu pieejamība kļūst par arvien būtiskāku faktoru, izvēloties vietu, kur
sākt veikt uzņēmējdarbību vai kur ģimenēm apmesties uz dzīvi. Nozīme ir arī mikroviļņu
radio savienojuma izveidei, kas nereti ir arī nestabils un daudz kur nemaz nav pieejams.
Labas uztveršanas zona
Zona uztveršanai ar ārējām antenām

23. attēls. SIA TRIATEL bezvadu interneta pārklājums
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Publiskas datora un interneta izmantošanas iespējas tiek piedāvātas bibliotēkās un klientu
apkalpošanas centros, tomēr šīs iespējas ir ierobežotas aprīkojuma un telpu ziņā.
Nepieciešams ierīkot papildu publiskos interneta pieejas punktus darbam ārpus telpām un
novada teritorijās ārpus lielākajām apdzīvotajām vietām – Ķekavas un Baložiem. Izglītības
iestādes pagastā ir pilnībā datorizētas, tomēr tās ir domātas vienīgi skolēnu vajadzībām. Arī
pašvaldības administrācijā gandrīz visas darbavietas ir datorizētas, dokumentācijas apritē
ieviesta un darbojas elektroniskā datu vadības sistēma Namejs. Augošai pašvaldībai būtisks ir
digitālās kartogrāfijas materiālu krājums un operatīvas tā papildināšanas iespējas. Ķekavas
novada pašvaldībai ir izveidota sava interneta mājas lapa, tomēr tās darbība un lietošanas
iespējas ir jāpapildina.
Datorizācijas iespējas novadā veicina arī augošais iedzīvotāju skaits un labklājības līmenis.
Pamatojoties uz iedzīvotāju pieprasījumu, varētu kļūt lielāks datortīklu un interneta
savienojumus nodrošinošo privātuzņēmumu skaits un plašāks piedāvāto pakalpojumu klāsts
par zemāku cenu, līdz ar to datorizācijas līmenis pagastā visā novada teritorijā pamazām kļūtu
samērojams ar Rīgu.
Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas (PVIS) Centrālais datu centrs nodrošina PVIS
programmatūras apkalpošanu, datu apmaiņu starp pašvaldībām un valsts reģistru datu bāzēm,
pašvaldību mājas lapu un e-pasta adrešu bezmaksas izvietošanu. PVIS programmatūra
nodrošina iedzīvotāju dzīves vietas uzskaiti (tai skaitā tiešsaisti ar Iedzīvotāju reģistra datu
bāzi), dzimtsarakstu datu uzskaites un sociālās palīdzības datu uzskaites sistēmu, nekustāmā
īpašuma uzskaiti un nekustāmā īpašuma nodokļa administrēšanu.

5.2. Enerģētikas infrastruktūra
ELEKTROAPGĀDE
Ķekavas novada teritorijā elektroenerģijas pārvadi un sadali nodrošina AS Latvenergo
koncernā ietilpstošās meitassabiedrības AS Sadales tīkls Centrālais reģions un AS
Augstsprieguma tīkls, kas apkalpo elektropārvades līnijas, nodrošina apakšstaciju un sadales
punktu uzstādīto iekārtu ekspluatāciju, apkopi un remontu. Ķekavas novada kopējā elektriskā
slodze ir 2,5 MW. Elektroapgādi Ķekavas novadā nodrošina 2 elektroapakšstacijas, no kurām
viena atrodas Ķekavas novadā, bet otra Rīgā, Bišumuižā.
Novada teritoriju šķērso 330 kV, 110 kV un 20 kV augstsprieguma elektropārvades līnijas un
zemsprieguma elektropārvades gaisvadu un kabeļu līnijas, ko apkalpo AS Augstspriegumu
tīkli, kā arī novadā atrodas 330/110/6-20 kV apakšstacijas un 20/04 kV, 10/04 kV
transformatoru punkti. Teritorijā atrodas arī Rīgas HES ūdenskrātuves kreisā krasta dambis ar
drenāžas kanālu.
Patlaban praktiski nav nevienas apdzīvotas vietas vai viensētas, kurā nebūtu elektrības. Lai
nodrošinātu pietiekošu elektroapgādi jaunveidojamām dzīvojamām, darījumu un ražošanas
apbūves teritorijām, tiek plānots izbūvēt jaunas 20 kV un 0,4 kV kabeļu līnijas un
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transformatoru apakšstacijas, trases iebūvējot pazemes kabeļu līnijās. Ķekavas novads ar
elektroenerģiju ir apgādāts pietiekamā apjomā un ir pieejamas elektroenerģijas jaudas
ražošanas teritoriju attīstīšanai.
Ķekavas novada teritorijās elektroapgādes līnijas apkalpo AS Sadales tīkls, kuras pārziņā ir
vidēja sprieguma (20kV) un zemsprieguma (0,4kV) elektrolīnijas. Elektroenerģija
patērētājiem tiek pievadīta pa kabeļu līnijām un gaisa vadu līnijām, kuru kopējais garums
sasniedz aptuveni 50 km. Jaunu 20 kV līniju būvniecība nav nepieciešama. Plānots nomainīt
bojātos un nolietojušos balstus, nomainīt gaisvadu līnijas pret kabeļiem.
SILTUMAPGĀDE
Centralizēta siltumapgāde pastāv daudzdzīvokļu māju rajonos apdzīvotās vietās Baloži,
Valdlauči un Rāmava. Decentralizēta siltumapgāde – lokālas katlu mājas tuvu vai blakus
siltuma patērētājiem (daudzdzīvokļu mājām, skolām) – pastāv daudzdzīvokļu māju rajonos
apdzīvotās vietās Ķekava un Daugmale.
Siltumapgādi Ķekavas novadā nodrošina vairāki uzņēmumi: Baložu pilsētā – SIA Baložu
siltums (2002. gada 8. jūlija līgums, pieder tikai katlu māja) un pašvaldības SIA Baložu
komunālā saimniecība (2012. gada 25. janvāra deleģēšanas līgums N21-24/12/1, pieder tikai
siltumtīkli), Ķekavas pagastā – pašvaldības SIA Ķekavas nami, Daugmales pagastā –
pašvaldības SIA Līves 2.
Baložos siltuma ražošana un piegāde gala lietotājiem ir sadalīta starp diviem uzņēmumiem
SIA Baložu siltums un pašvaldības SIA Baložu komunālā saimniecība.
12. tabula. Saražotā siltuma apjomi Ķekavas novada siltumapgādes sistēmā daudzdzīvokļu māju rajonu
iedzīvotājiem

Saražots (MWh)
– SIA Baložu
siltums dati

Saņemts (MWh) Saražots (MWH) – Saražots
– SIA Baložu
SIA Ķekavas nami (MWH) – SIA
komunālā
Līves 2
saimniecība
2009 20498,57
19,087.64
24,268
1,305.9
2010 21073,27
20,447.65
27,285
1,204.39
2011 19,116.10
19,089.14
23,597
1,032.8
Siltumapgādes tīklu kopējais garums Baložos ir 7,8 x 2 km. Lielākie patērētāji: Baložu
pilsētas PII Avotiņš (apkures sezonā 65–80 MW/h), daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bērzu
ielā 7 (apkures sezonā 80–90 MW/h), Uzvaras pr.17 (apkures sezonā 120–150 MW/h), Skolas
ielā 7 (apkures sezonā 90–100 MW/h), Skolas ielā 5 (apkures sezonā 70–80 MW/h), Smilšu
ielā 4 (apkures sezonā 70–80 MW/h). Ir 2 katlumājas: Titurgā (jauda 3,7MW) un Baložos
(7,62 MW). Laika periodā no 2013. līdz 2020. gadam tiek plānots veikt siltumtrašu
rekonstrukciju Titurgas rajonā 3,7 x 2 km garumā.
SIA Ķekavas nami apkalpes zonā Ķekavas pagastā siltumtrases garums ir 4,1 km, no kuras
76% ir rūpnieciski izolētas caurules. Katlumāju kopējā jauda ir 15,64 MW. Katlumāju skaits –
20, kopējā jauda 15,64 MW. Laika periodā no 2013. līdz 2020. gadam tiek plānots veikt
siltumtrašu rekonstrukciju 4109 m garumā, nomainot vecās trases pret rūpnieciski izolētām,
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nepieciešams izolēt 966 m siltumtrašu, kā arī apsvērt iespēju ieviest atjaunojamo
energoresursu tehnoloģijas (saules kolektori u. c.).
SIA Līves 2 apkalpo Daugmali, darbojas divas katlumājas: Salnas (350 kW), Krāces (250
kW). Siltumtrases starp dzīvojamām mājām ir izolētas, labā tehniskā stāvoklī. 83% saražotā
tiek piegādāts iedzīvotājiem, 17% – pašvaldībai, pastam.
13. tabula. Gāzes cena un tarifi 2011. gadā, Ls/1000m3, Ls/MWh bez PVN 12%
Mēnesis
Gāzes
cena
Baložu
siltums
Baložu
komunālā
saimniecība
Ķekavas
nami

01/11
211,1

02/11
206,1

03/11
201,1

04/11
201,1

05/11
211,1

06/11
226,1

07/11
226,1

08/11
231,1

09/11
231,1

10/11
226,1

11/11
226,1

12/11
226,1

30,61

30,09

29,56

29,56

30,61

32,19

32,19

32,71

32,71

32,19

32,19

32,19

41,71

39,82

39,19

39,19

40,44

42,34

42,34

42,96

42,96

42,34

42,34

42,34

39,09

38,46

37,85

37,85

39,09

40,95

42,44

43,06

43,06

42,44

42,44

42,44

Ķekavas novada teritoriju šķērso 330 kV, 110 kV un 20 kV augstsprieguma elektropārvades
līnijas un zemsprieguma elektropārvades gaisvadu un kabeļu līnijas, kā arī atrodas 330/110/620 kV apakšstacijas un 20/04 kV, 10/04 kV transformatoru punkti. Teritorijā atrodas arī Rīgas
HES ūdenskrātuves kreisā krasta dambis ar drenāžas kanālu.

GĀZES APGĀDE
Ķekavas novada teritoriju šķērso vidēja spiediena gāzes vads ar vairākiem atzariem un gāzes
regulēšanas punktiem. Ķekavas, Baložu, Daugmales, Katlakalna, Valdlauču daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas un Vimbukroga, Aleju, Ziedoņa, Mākoņkalna, Loreķu, Plakanciema
individuālās mājas ir apgādātas ar gāzi no šī gāzes vada. AS Latvijas Gāze turpina plašus
gazifikācijas darbus Ķekavas pagastā.
5.3. Vides infrastruktūra
ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA
Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumus Baložu pilsētā un pieguļošajās Ķekavas
pagasta Lapenieku un Krustkalnu ciemu teritorijās nodrošina pašvaldības SIA Baložu
komunālā saimniecība (2012. gada 25. janvāra deleģēšanas līgums Nr.21-24/12/1.), Ķekavas
pagastā – pašvaldības SIA Ķekavas nami, Daugmales pagastā – pašvaldības SIA Līves 2.
Baložos ūdens tiek piegādāts no urbumiem Veco Baložu sistēmā un no SIA Rīgas ūdens
ūdensapgādes sistēmas Titurgas rajonam. Pēc apstiprinātā projekta pilnīgas realizācijas
Baložos tiks izveidota vienota ūdensapgādes sistēma, kas apvienos abas esošās sistēmas un
pievienos ūdensapgādes maģistrālos tīklus dārzkopības sabiedrību Buras un Titurga teritorijā,
kas tiks izbūvēti. Baložu pilsētā ir arī vairākas individuālās ūdensapgādes sistēmas ar saviem
urbumiem, ūdens sagatavošanu un tīkliem. Pēc projekta realizācijas šo tīklu īpašnieki varēs
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izveidot pieslēgumus centrālajai ūdensapgādei. 90% iedzīvotāju par izmantoto ūdeni
norēķinās pēc ūdens skaitītāju rādījumiem, pārējie 10% lietotāju norēķinās pēc normām. Daļai
iedzīvotāju ir izveidoti nelikumīgi pieslēgumi, par ko liecina ļoti augsts ūdens zudumu
procents. Ir uzsākts darbs šo pieslēgumu apzināšanai un arī turpmāk to plānots turpināt, lai
likvidētu šādu pieslēgumu vai noslēgtu līgumu par pakalpojumu saņemšanu. Ūdensapgādes
sistēmas pakalpojumus izmanto 4335 iedzīvotāji, kas ir 78% no kopējā Baložu pilsētas
iedzīvotāju skaita. Kanalizācijas pakalpojumus izmanto 4400 Baložu iedzīvotāji, kas ir 83,4%
no iedzīvotāju skaita.
SIA Ķekavas nami apkalpes zonā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli pieder
uzņēmumam. No 23,5 km esošajiem ūdensvadu tīkliem apmēram 85% ir veci tīkli, kas būvēti
no dažādiem materiāliem. Kanalizācijas tīklu kopējais garums ir 51,1 km, no kuriem aptuveni
70% ir veci tīkli. Patērētāju skaits, kuriem tiek piegādāts ūdens un novadīti sadzīves
notekūdeņi, ir 2970 mājsaimniecības un 70 juridiskās personas. Uzņēmumā darbojas 19
kanalizācijas sūkņu stacijas, kuras uzbūvētas, sākot no 2008. gada (11 gab.) līdz 2010. gadam
(4 gab.), viena stacijas darbojas kopš 1985. gada un viena kopš 2006. gada. Uzņēmums veic
nelielu sadzīves notekūdeņu attīrīšanu ELCO ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, bet
pārējie notekūdeņi pa 14 km garu spiedvadu tiek sūknēti uz AS Rīgas ūdens kanalizācijas
tīklu. Līdz 2013. gada beigām projekta „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas attīstība Ķekavā
(II fāze)” plānots izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas komunikācijas Odukalnā,
Vimbukrogā, Katlakalnā un Ziedonī ar kopējo garumu 35 km. Paredzēts izbūvēt arī 10
kanalizācijas sūkņu stacijas. Projekta III fāzē (2014.–2016. gadā) plānots izbūvēt kanalizācijas
pašteces un ūdensvada ielas vadus Ziedonī ar kopgarumu 23 km.
Daugmalē darbojas 2 urbumi: centra urbums (kopš 1968. gada) un Ziediņu urbums (izveidots
1975. gadā). Darbojas arī 2 kanalizācijas sūkņu stacijas. Attīrīšanas iekārtas atrodas
būvniecības stadijā. Nepieciešams jauns artēziskās akas urbums. Nav ūdensvadu un
kanalizācijas cauruļvadu pārvadu projektu vai izpildshēmu, tāpēc nepieciešama ūdensvada un
kanalizācijas cauruļvadu un aku inventarizācija. Daugmales ciematā ūdensvads un
kanalizācija izbūvēta uz privātām zemēm.
Dārzkopības sabiedrībās ūdensapgāde un kanalizācija risināta individuāli, katram īpašniekam
veidojot savu urbumu un vienojoties ar pakalpojumu sniedzēju par kanalizācijas izvešanu.
Nepieciešams turpināt centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas
paplašināšanu lielākajās apdzīvotajās vietās – Ķekavas/Valdlauču aglomerācija, kas ietver
ciemus no Ķekavas līdz Valdlaučiem gar autoceļu A7, Baložu pilsētā un Daugmales ciemā.
Nepieciešams uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumus apdzīvotās vietās, kur iedzīvotāju
skaits ir lielāks par 200 – Plakanciems, Dzērumi, Loreķi, Krogsils, Jaunsils u. c.,
nepieciešama Ķekavas veco NAI teritorijas rekultivācija.
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ATKRITUMU SAIMNIECĪBA
Ķekavas novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu organizē pašvaldība, daudzdzīvokļu
māju apsaimniekotājiem, juridiskām personām un individuālo māju īpašniekiem slēdzot
līgumus par novada teritorijas administratīvajām vienībām – Daugmales pagastu, Ķekavas
pagastu un Baložu pilsētu – ar operatoriem – specializētām firmām, kas tiesīgas sniegt šo
pakalpojumu.
Ķekavas novadā lielākā daļa iedzīvotāju (72%) dzīvo daudzdzīvokļu mājās Ķekavā,
Valdlaučos, Rāmavā, Daugmalē un Baložos – visi iedzīvotāji ir iesaistīti centralizētā
atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Centralizētā sistēmā ir iesaistīta arī lielākā daļa
iedzīvotāju no lauku saimniecībām un individuālām mājām.
Daugmales pagastā saskaņā ar Daugmales pagasta pašvaldības noslēgto līgumu, kas ir spēkā
līdz tajā noteiktajam termiņam – 31.12.2014., sadzīves atkritumu izvešanu nodrošina Ogres
SIA MARSS, kas 2011. gada sākumā, lai uzlabotu atkritumu izvešanas pakalpojumu kvalitāti,
uzstādīja papildu konteinerus pie Daugmales ciemata daudzdzīvokļu mājām šķiroto atkritumu
savākšanai.
Ķekavas pagastā saskaņā ar Ķekavas pagasta pašvaldības iepirkumu procedūras rezultātā
noslēgto līgumu līdz 03.04.2014. sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA Veolia
vides serviss (iepriekš pazīstama ar nosaukumu SIA Nelsens).
Ķekavas pagasta teritorijā no 2003. līdz 2005. gadam tika realizēts ES LIFE projekts
„Sadzīves bioloģiski sadalošos organisko atkritumu pārstrāde, izmantojot kompostēšanas
tehnoloģijas”, kura laikā Ķekavas pagasta lielākajos ciematos – Ķekavā, Valdlaučos,
Katlakalnā un Rāmavā – ir izvietoti apmēram 50 konteineri atkritumu dalītai vākšanai –
stiklam, plastmasai, papīram un bioloģiski pārstrādājamiem atkritumiem.
Baložu pilsētā saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu procedūras rezultātā
noslēgto trīspusējo deleģēšanas līgumu ar SIA Baložu komunālā saimniecība un SIA Ragn
Sells.

Ķekavas novadā kopš 2011. gada 16. septembra ir spēkā saistošie noteikumi „Ķekavas
novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”, kas reglamentē sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu novada teritorijā, administratīvās teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un
uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu.
Par Ķekavas novada teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā Getliņi
pašvaldībai 11.11.2009. gadā ir noslēgts līgums ar SIA Getliņi EKO.
Visa novada teritorijā iedzīvotājiem šķiroto atkritumu izvešana no specializētiem
konteineriem tiek nodrošināta bez maksas.
54

ĶEKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

2014 - 2020

Bīstamo atkritumu savākšanai veikalos, pašvaldības un izglītības iestādēs ir izvietoti speciāli
konteineri izlietoto bateriju savākšanai. Lietoto autoriepu izvešanai pašvaldība organizē
ikgadējas akcijas.
Bioloģiski noārdāmie atkritumi, kas ir viena no potenciālajām biogāzes ražošanas izejvielām,
ir komunālo notekūdeņu attīrīšanas rezultātā iegūtās un izdalītās dūņas – Ķekavas novadā
3,375 t, pārrēķinot uz sausnu, pēc 2010. gada datiem ir neapstrādāts saražoto dūņu daudzums,
kas atrodas uzglabāšanā. Avots: LVĢMC Pārskats par bioloģiski noārdāmiem atkritumiem
un materiāliem 2010. g.
Ķekavas novadā 2010. gadā radītais bīstamo atkritumu daudzums no organizācijām, kuras
atskaitījušās par 2010. gadu, ir 152,5811 t (salīdzinoši 2009. gadā – 137,6254 t). Kopējais
radītais sadzīves atkritumu daudzums no organizācijām, kuras ir atskaitījušās, 2010. gadā ir
29 805,834 t (salīdzinoši 2009. gadā – 28 238,734 t). Avots: LVĢMC Valsts statistiskā
pārskata „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” kopsavilkums par 2010. gadu.
5.4. Sabiedriskas nozīmes infrastruktūra
KAPSĒTAS UN PIEMIŅAS VIETAS
Ķekavas novada pašvaldības pārziņā ir četras atvērtās kapsētas – Katlakalna kapsēta, Ķekavas
Jaunā kapsēta, Bramberģes kapsēta, Čandaru kapsēta. Ķekavas ciemata centrā esošā kapsēta ir
Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskās draudzes pārziņā. Lielākās kapsētas ir Ķekavas kapi,
Katlakalna kapi un Jaunie kapi – nodoti ekspluatācijā 2009. gadā. Katlakalna kapsēta tiek
izmantota arī Baložu pilsētas iedzīvotāju vajadzībām.

24. attēls. Rakstnieka G. Merķeļa kapa vieta Katlakalna kapos

Daļēji slēgtās kapsētas – Plakanciema kapsēta, Mellupu kapsēta, Ratnieku kapsēta.
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Kapsētu apsaimniekošanu novadā nodrošina kapsētu pārvaldniece un četri kapsētu
pārvaldnieces palīgi. Kapsētas tiek uzturētas labā stāvoklī, tiek nodrošināta ceļu un laukumu
uzturēšana, atkritumu apsaimniekošana, bīstamo koku izzāģēšana, bēru organizācija, mirušo
reģistrācija, arhivēšana, kapavietas nomas līgumu slēgšana.
Kopumā kapsētās brīva teritorija, kurā var turpināt veikt apbedījumus, ir pietiekošā
daudzumā.
Ķekavas novadā apstiprināti un ir spēkā saistošie noteikumi Nr.12/2010 „Ķekavas novada
kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”.
Godinot savus izcilākos novadniekus un vēsturiskus notikumus, to piemiņai ir ierīkoti
pieminekļi, paliekošas zīmes un norādes:
Ķekavas pagastā:
1)
piemiņas akmens Paulam Lejiņam, kurš 1920. gadā izveidoja un līdz 1945. gadam
vadīja Latvijas Universitātes, vēlāk Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas mācību un
pētījumu saimniecību Rāmava;
2) piemiņas akmens mežsargam Hermanim Gailim;
3) piemiņas akmens mežzinātnes un mežu meliorācijas pamatlicējam Latvijā, vienam no
ievērojamākiem mežkopjiem Baltijā Eiženam Ostvaldam;
4) piemiņas akmens represētajiem novadniekiem Odukalnā (uz akmens uzraksts 1989., bet
akmens uzstādīts 1990. gadā).
Daugmales pagastā:
1)
Nāves salas Pirmā pasaules kara kauju un Brīvības cīņu piemineklis (atklāts 1924.
gadā (pirmais Latvijā), autors – arhitekts Eižens Laube);
2)

Septiņu nezināmo karavīru kapuvieta Nāves salā.

25. attēls. Nāves salas Pirmā pasaules kara kauju un Brīvības cīņu piemineklis, Wikipedia, Nāves sala
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Ķekavas novada teritorijā ir daudz brāļu kapu – kritušo karavīru apbedījumu vietas, skatīt 14.
tabulu.
14. tabula. Brāļu kapi Ķekavas novadā

Pirmajā pasaules
karā kritušo
apbedījuma vietas

Latviešu strēlnieku un
krievu karavīru brāļu
kapi un apbedījumu
vietas
Vācu karavīru brāļu
kapi un apbedījumu
vietas

Otrajā pasaules
Padomju Savienības
karā kritušo
(Sarkanās) armijas
apbedījuma vietas * karavīru brāļu kapi un
apbedījumu vietas

Vēsturisko
notikumu piemiņas
vietas

Pie Kuģiem
Pie Butleriem
Trušeļu kapos – pie Trušeļiem
Neuhof – pie Miķelsoniem
Trušeļu kapos – pie Trušeļiem
Maschin – pie Priedēm 2
Martenberg-II – Smerdūklī
Martenberg-III – Smerdūklī
Pins-Braker – pie Brāķeriem
Lelmelup II – Mellupos pie Dzintariem
Lelmelup I – Mellupos
Brāļu kapi pie Siliem
Apbedījums Čandaru kapos
Brāļu kapi pie Daugmales–Baldones ceļa
– pie Ezeriem
Brāļu kapi pie Daugmales–Baldones ceļa
– Meža masīvā Pikstes
Apbedījums pie Sakaiņu pilskalna
Kalna kapi – pie Sakaiņu pilskalna
Kalna Grūbes – pie Sakaiņu pilskalna
Ķekavas brāļu kapi – pie Dimantiem
Trušeļu kapos – pie Trušeļiem
Apbedījums Katlakalna brāļu kapos
Mellupu brāļu kapi – pie Vecmellupiem
Apbedījums pie Daugmales–Baldones
ceļa – pie Čaukstēm
Piemiņas akmens 1. Daugavgrīvas
latviešu strēlnieku pulkam – Spieķukalnā
Piemiņas akmens represētajiem Ķekavas
pagasta iedzīvotājiem – Odukalnā

*Otrajā pasaules karā kritušo vācu karavīru brāļu kapi un apbedījumu vietas dabā nav saglabājušās.

AINAVA UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA
Ainaviskās vērtības. Ainava ir teritorija, kā to uztver cilvēki un kas ir veidojusies dabas un/vai
cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā (Eiropas Ainavu konvencija). Ķekavas novadā nav
veikta visaptveroša ainavu novērtēšana, piešķirot tām noteiktu vērtību, ko izmantot savas
ainavas unikalitātes parādīšanā, lai ainavas pārveides procesā netiktu pārveidoti tās vērtību
veidojošie elementi, taču vispārīgs priekšstats par ainavu novadā ir izveidojies.
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Ķekavas novada ainava ietver sevī gan Rīgas pilsētas pievārtei raksturīgās apbūves iezīmes –
daudzstāvu dzīvojamie nami, rūpnieciskās teritorijas –, gan izteiktu lauku apvidus ainavu –
tīrumi, meži, pļavas, viensētu apbūve. Apbūves telpiski-ainaviskais veidols vēsturiski
veidojies un arī pašreiz ir raksturojams kā mozaīkveida.
Visbūtiskāk novada ainavu raksturo Daugavas lejteces nepārveidotā posma ieleja ar Doles
salu un Daugavas mākslīgais uzstādinājums – Rīgas HES ūdenskrātuve un uzpludinātie
Daugavas krasti Daugmalē, kur uzbēruma – Rīgas HES dambja – ainava ir iespaidīga
mākslīgi veidota plastiska zemes forma kā pļava bez stādījumiem. Šī ainava ir unikāla, jo tā ir
viena no nedaudzajām šāda tipa ainavām Latvijā un ir labi saglabāta. Daugavas upes
piekrastes pļavu ainava ir klusa – tajā nav intensīvam tūrismam un biznesam raksturīgo
elementu – kuģu, jahtu, laivu un piestātņu, kas ir upju ainavas raksturīgākie elementi vecajās
Eiropas Savienības valstīs. Daugava un tās krasts tiek izmantoti atpūtai un tūrismam – vasaras
sezonā atsevišķās vietās iedzīvotāji izmanto labiekārtotas atpūtas vietas pie ūdens –
Katlakalnā, Ķekavā un Baložos pie Titurgas ezera, Daugmalē pie Daugavas – Ķīķerītis,
Jāņkalniņš, Lejas ezers.

26. attēls. Aktīvā atpūta Ķekavā. Foto: Zane Ešenvalde

Atsevišķo ezeru apkārtnei raksturīgi daļēji pārpurvojušies krasti, kur rekreācijai tiek
izmantotas atsevišķas labiekārtotas vietas krastā.
Daugavas krasta ainavas būtiska sastāvdaļa ir latviešu senās kultūras pieminekļi un bijušās
apbūves vietas Doles salā, Katlakalnā, Klaņģu kalnā, Daugmales pilskalnā. Gandrīz visu
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kultūrvēsturisko pieminekļu tuvumā (piemēram, pie Depkina muižas, pie Ķekavas baznīcas
un Doles Tautas nama) ir neizteiksmīga un mazvērtīga apbūve, kas bojā kultūrvēsturiski
vērtīgu ainavu, taču arī šai dažādībai katrā vietā ir savs stāsts, kas sniedz informāciju par
pagātni. Depkina muižas parka ainavai ir augsts estētiskās vērtības potenciāls.
Ekoloģiski nozīmīgas un ainaviski izteiksmīgas ir mazo upju – Titurgas, Ķekavas, Misas – un
citu upju mazpārveidoto posmu ielejas, kur raksturīgas periodiski pārplūstošas pļavas.
Ķekavas novada mežiem pie Baložu pilsētas, Plakanciemā, Daugmalē un arī tajos esošajiem
purviem, ir liela ainavas stabilizējoša un vietējās rekreācijas nozīme – iedzīvotāji mežus
izmanto pastaigām, sportošanai, ievāc meža veltes.
Salīdzinoši līdzenajā Ķekavas novada ainavā ir būtiski izteiktas tehnogēnās dominantes –
baznīcu torņi (Ķekavā, Odukalnā), ūdenstorņi (Katlakalnā, Odukalnā), skursteņi, kas vizuāli
ietekmē ainavu, piešķirot vertikālus akcentus, – tie ir labi atpazīstami orientieri, redzami no
vairākiem skatpunktiem, simbolizē nemainīgu virzienu.
Pagasta teritorijas apbūves ainavā ir izteikta policentriskās apbūves tendence, ko nosaka Rīgas
tuvums un automaģistrāles. Tādā veidā notiek būvobjektu koncentriska attīstība vairākās
stratēģiski izdevīgās vietās, kas pēdējos gados krasi ir samazinājusies, un dažviet vērojami
nepabeigti objekti.
Daudzstāvu apbūves centru – Baložu, Valdlauču, Rāmavas, Ķekavas, Daugmales – ainavas ir
tipiskas padomju laika ainavas, kur dominē daudzstāvu dzīvojamās, kur apbūves stilu
saderība ir vidēji saderīga, taču apstādījumi un rotaļlaukumi ir labi apzaļumoti, pagalmi ir labi
uzturēti, ielas ir bagātas ar kokiem, netraucē uzbāzīga reklāma, apgaismojums un ēku
insolācija ir laba, publiskā ārtelpa ir draudzīga, atmosfēra – dzīva. Iedzīvotājiem viegli
sasniedzamā attālumā ir atvērtas teritorijas, ko var izmantot atpūtai pēc darba. Iespēju robežās
tiek uzstādīti jauni bērnu rotaļlaukumi un iekopti jauni dekoratīvie stādījumi, tiek uzturēti
esošie. Baložos 2011. gadā izbūvēts jauns veloceliņš.
Atsevišķās vietās sastopamo kapsētu ainavu raksturo dominējoši lieli koki ar augstu
ekoloģisko vērtību.
Novada ainavā būtisku akcentu dod dārzkopības sabiedrību apbūve – mazdārziņi. Daudzas no
dārzkopības sabiedrībām (Dzērumos, Baložos, Ziedonī, Jenčos) rada labu vizuālo iespaidu ar
bagātīgu veģetācijas klātbūtni, taču nepieciešams uzlabot infrastruktūru, paceļot šo teritoriju
potenciālo vērtību.
Tradicionāla ir lauku ainava, kuras nozīmi mazina pašreizējā lauksaimniecības zemju
ekstensīvā apsaimniekošana un nesakoptība. To papildina ainaviski neveikli izvietotas gaisa
pārvades elektrolīnijas. Novadā esošajām daudzajām viensētām raksturīgie ainavu elementi ir
iekopti priekšdārzi, pagalmi, stādījumi pagalmos un ap ēkām, aizvēja un aizsargājošie
stādījumi. Individuālās apbūves mazdārziņi ir labs paraugs mūsdienīgu vienģimeņu māju un
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savrupmāju būvniecībai un to apkārtnes labiekārtošanai. Šī tipa ainavas aizņem lielas platības
ar proporcionāli nelielu ēku skaitu.

27. attēls. Ķekavas novada ainavas

6. SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI
6.1. Sociālās situācijas raksturojums
Pēdējo gadu straujais bezdarba līmeņa pieaugums, iedzīvotāju maksātspējas pazemināšanās,
migrācija ir ietekmējusi sociālo situāciju novadā. Pieaug sociālā dienesta sociālās palīdzības
saņēmušo personu skaits (skatīt 28. attēlu).
28. attēls. Klientu dinamika pēc sociālās palīdzības

Avots: Ķekavas novada pašvaldības iestāde Sociālais dienests

Ķekavas novadā sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem sniedz pašvaldības
aģentūra Ķekavas sociālais aprūpes centrs un pašvaldības iestāde Sociālais dienests.
Pašvaldības aģentūras Ķekavas sociālais aprūpes centrs pārziņā ir Ilgstošās sociālās aprūpes
centrs, Dienas centrs pensijas vecuma cilvēkiem, alternatīvās sociālās aprūpes dienas centrs
Gaismas iela un dienas centrs Adatiņas Daugmalē.
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P/a Ķekavas sociālais aprūpes centrs nodrošina arī HIV/AIDS profilakses programmu,
sociālās ēdnīcas pakalpojumus un aprūpi mājās.
Ķekavas novada bāriņtiesa ir Ķekavas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības
iestāde.
Saskaņā ar Sociālo pakalpojuma un sociālās palīdzības likuma 10. pantā noteikto normu uz
1000 iedzīvotājiem jābūt 1 sociālā darba speciālistam. Ķekavas novada pašvaldībā 1 sociālais
darbinieks ir uz 1700 iedzīvotājiem. Ķekavas novada pašvaldībā netiek izpildīta šī likuma
norma, kas liecina par to, ka joprojām trūkst kvalificētu sociālā darba speciālistu.
6.2. P/A Ķekavas sociālās aprūpes centrs
Pašvaldības aģentūras darbības jomas ir daudzveidīgas, un tās visas vērstas uz sociālās
aprūpes sniegšanu:
 sociālā aprūpe ar izmitināšanu;
 sociālā ēdnīca maznodrošinātiem pagasta iedzīvotājiem;
 palīglīdzekļu sagāde un iznomāšana invalīdiem un gulošiem slimniekiem;
 lietoto apģērbu un sadzīves priekšmetu sagāde un sadale;
 vannas, dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem;
 sabiedriskās dzīves organizēšana, sociālo kontaktu veidošana;
 atbalsta grupa – darbnīca bērniem ar speciālām vajadzībām;
 sabiedriskās dzīves un kultūras pasākumu organizēšana pensionāriem;
 sadarbība ar draudzēm, svētbrīžu programma;
 kariatīvā (garīgā) darbinieka konsultācijas, atbalsta grupa sievietēm.

pagasta

Labklājības ministrija ir izsniegusi reģistrācijas apliecības par Aģentūras Ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra, dienas centra Gaismas iela un Mājas aprūpes biroja
reģistrāciju Sociālo pakalpojumu reģistrā. Tas norāda uz atbilstību Ministru kabineta
noteiktajām prasībām.
Aģentūra pastāvīgi pilnveido un attīsta klientiem piedāvāto pakalpojumu klāstu, izstrādā
jaunus darbības virzienus, pilnveido tehnoloģijas, meklē labākos klientu problēmu risināšanas
ceļus, kā arī paaugstina klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Aģentūras Ilgstošas sociālās aprūpes centrā pilnveidota kārtība, kas ļauj apzināt klientu
vajadzības, kā arī uzlabota klientu priekšlikumu un sūdzību izskatīšanas procedūra.
Lai aprūpes centra iemītniekiem garantētu drošu un viņu vajadzībām piemērotu vidi, tika
veikti pasākumi vides piemērotības un sanitāri higiēnisko prasību kontrolei. Šobrīd Aģentūra
var nodrošināt vietas 50 cilvēkiem.
Lai aprūpes centrā uzņemtu jaunus klientus, jārēķinās ar klientu vājajām funkcionālajām
spējām. Tas nozīmē, ka nepieciešams papildu finansējums aprīkojuma iegādei (gulošajiem
klientiem), kā arī papildus štata vietas darbiniekiem.
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Aģentūras darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, finanšu līdzekļiem, kas
iegūti, veicot saimniecisko darbību un aprūpes centra klientu pensijām. Aģentūra 2011. gadā
ir nodrošinājusi sociālās aprūpes pakalpojumus lielākam klientu skaitam, nekā 2010. gadā bija
plānots, kā rezultātā līdzekļu izlietojums uz vienu klientu gadā ir zemāks nekā plānotais.
Aģentūras Ilgstošas sociālās aprūpes centrā var izmazgāt veļu un nomazgāties dušā.
Dienas centra mērķis ir piedāvāt pensijas vecuma cilvēkiem alternatīvas dienas pavadīšanas
iespējas: nodarbībās, kultūras pasākumos. Iesaistoties Dienas centra aktivitātēs, cilvēki
nezaudē ierasto vidi un saglabā vai atjauno sociālo atbalsta tīklu. Dienas centra darbība ir
orientēta uz klientu personības respektēšanu, sociālo funkcionēšanu un psiholoģisko
labsajūtu, radot viņiem iespēju atrasties sabiedrībā.
Sniegtie sociālie pakalpojumi:
1. Konsultācijas:
 iespēja tikties ar sociālo darbinieku, pārrunāt un kopīgi risināt aktuālas problēmas;
 brīvā laika izmantošanas iespējas.
2. Darbs ar klientu – individuālais darbs ar klientu un klientu grupu ikdienas aktivitātes:
 galda spēles (dambrete, domino, puzles, loto);
 krustvārdu mīklu minēšana;
 preses apskats, diskusijas;
 individuālas pārrunas.
3. Interešu pulciņi:
 fizkultūras nodarbībās (atbilstošas vecumam un veselības stāvoklim) 2 reizes nedēļā;
 rokdarbu klubiņš 1 reizi nedēļā;
 radīta iespēja satikties ar domubiedriem, lasīt avīzes, žurnālus, grāmatas, uzspēlēt
galda spēles: šahu, dambreti;
 Dienas centra klientiem ir pieejams dators un internets;
 grāmatas, žurnālus un avīzes iespējams lasīt gan uz vietas, gan paņemt līdzi;
 organizēti vispārizglītojoši pasākumi pārrunas par veselīgu dzīvesveidu, sagatavoti
dažādi izdales materiāli.
Alternatīvās sociālās aprūpes dienas centrs Gaismas iela darbu uzsāka 2010. gada 1.
februārī. Izveidotas divas nodaļas: nodaļa personām ar funkcionāliem traucējumiem
(demence) un nodaļa personām ar kustību funkcionāliem traucējumiem. Dienas centra
izveidei tika piešķirts finansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Dienas centra
mērķis ir sniegt sociālu un psihosociālu atbalstu personām ar kustību funkcionāliem
traucējumiem un personām ar demenci, īstenot šādu Ķekavas novadā dzīvojošu personu
integrāciju un rehabilitāciju sociālajā vidē.

62

ĶEKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

2014 - 2020

29. attēls. Klientu kopējais skaits un dinamika

2011. gadā klientiem tika piedāvātas nodarbības:








vingrošanā,
rokdarbos,
keramikā,
filcēšanā,
angļu valodā,
kokapstrādē,
datorzinībās.
30. attēls. Vispieprasītākās ir datorzinību pamatu apguves nodarbības
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31. attēls. Datorzinību pamatu apguves nodarbību apmeklētāju skaits

Datorzinību pamatu apguves nodarbību
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Datorzinību pamatu apguves
nodarbību apmeklētāju skaits

2010.gads

2011. gads

Dienas centrs Adatiņas, piesaistot ERAF līdzfinansējumu, tika izveidots un savu darbību
uzsāka 2011. gada 28. martā.
Tas nodrošina Ķekavas novada iedzīvotājiem alternatīvās aprūpes pakalpojumus, sociālo
prasmju attīstību, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespējas skolas vecuma bērniem, bērniem no
sociālā riska grupas ģimenēm, cilvēkiem pensijas vecumā un personām ar funkcionāliem
traucējumiem.
Regulārie (ikdienas) pasākumi
Dienas centrs ir atvērts katru darba dienu no plkst. 9 līdz 18. Dienas pirmā puse ir atvēlēta
vecāka gadagājuma cilvēkiem, lai saturīgi pavadītu brīvo laiku un gūtu jaunas zināšanas.
Divas reizes nedēļā notiek nodarbības datorklasē, kur seniori apgūst pamatprasmes darbam ar
datoru. 2011. gadā notikušas 68 nodarbības, kuras sistemātiski apmeklējuši 8 cilvēki, kā arī
30 cilvēkiem ir bijušas nepieciešamas individuālas apmācības par tikai viņiem aktuālajām
vajadzībām, piemēram, internetbankas apgūšana, e-pasta izveidošana, darba piedāvājumu
meklēšana u. c.
Pēcpusdienas dienas centrā pavada skolas vecuma bērni. Skolas vecuma bērniem ir iespēja
pavadīt brīvo laiku pēc mācībām skolā, iesaistoties nodarbībās un spēlējot dažādas prāta
spēles, kā arī sagatavot mājas uzdevumus nākamajai skolas dienai. 2011. gadā dienas centru
vidēji apmeklēja 10 skolas vecuma bērni. Visapmeklētākās bijušas Kulinārijas nodarbības –
vidēji tās apmeklēja 15 bērni. Tāpat apmeklētas ir filmu multfilmu pēcpusdienas (vidēji 12
bērni), radošo meistardarbnīcu pēcpusdienas (vidēji 10 bērni). 2011. gadā mēnesī vidēji
dienas centru apmeklēja 212 bērni, nedēļā vidēji – 42 bērni.
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Kampaņveida pasākumi dienas centrā









Apmācības bezdarbniekiem
Fotoizstādes
Lieldienu izstāde
Bērnu aizsardzības diena
Ielīgošanas pasākums
Izbraukums ekskursija
Mārtiņdienas masku gājiens
Ziemassvētku pasākums

HIV/AIDS profilakses programma (turpmāk – HPP) kā Aģentūras struktūrvienība savu
darbību uzsāka 2005. gadā. HPP nodrošina kaitējuma mazināšanas pakalpojumus augstam
inficēšanas ar HIV riskam pakļautām Ķekavas pagasta iedzīvotāju grupām. HPP sniegtie
pakalpojumi ietver:
 konsultatīvo un izglītojošo darbu ar augstam inficēšanas ar HIV riskam pakļautām
iedzīvotāju grupām (intravenozajiem narkotiku lietotājiem, komerciālajā seksā iesaistītām
personām, ar alkoholismu slimajiem u.t.t.);
 konsultatīvo un izglītojošo darbu ar HIV inficētām personām;
 primāro un sekundāro HIV profilaksi;
 kaitējuma mazināšanu (apgāde ar sterilām šļircēm un adatām, dezinficējošiem
materiāliem, prezervatīviem; izlietoto šļirču un adatu savākšana un nodošana utilizācijai);
 izglītojošo darbu ar skolēniem, pedagogiem, sociālā darba veicējiem;
 profilaktiskās un izglītojošās literatūras izplatīšana;
Šajā programmā strādā divi darbinieki, programmas koordinators un ielu darbinieks.
Sociālās ēdnīcas darbības mērķis ir nodrošināt Ilgstošas sociālās aprūpes centra klientu
ēdināšanu trīs reizes dienā. Siltas pusdienas ēdnīcā var paēst vai saņemt pārtikas pakas uz
mājām var arī novada maznodrošinātie, trūcīgie iedzīvotāji. Pensijas vecuma cilvēki un
cilvēki ar invaliditāti var saņemt pusdienas ar atlaidēm.
Aprūpes mājās mērķis ir nodrošināt Ķekavas pagasta iedzīvotājus (pensijas vecuma personas
un cilvēkus ar invaliditāti), kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, ar
kvalitatīviem sociālās aprūpes pakalpojumiem personām dzīvesvietā.
Lai klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošus aprūpes pakalpojumus, tiek
noteikti 4 aprūpes līmeņi.
2011. gadā aprūpes mājās pakalpojumi tika sniegti 29 personām un saņēma:





1. līmeņa aprūpi – 2 aprūpējamie,
2. līmeņa aprūpi – 3 aprūpējamie,
3. līmeņa aprūpi – 18 aprūpējamie,
4. līmeņa aprūpi – 6 aprūpējamie.
65

ĶEKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

2014 - 2020

24 klientiem pilnībā vai daļēji Aprūpe mājās pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības
līdzekļiem. 5 klienti šo pakalpojumu apmaksā paši.

6.3. Sociālais dienests
Sociālā dienesta darbības mērķi un struktūra
Ķekavas novada pašvaldības iestādes Sociālais dienests darbībai un sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības sniegšanai ir izstrādāta Ķekavas novada pašvaldības iestādes Sociālais
dienests darbības un attīstības stratēģija 2012.–2020. gadam.
Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu pieejamību
atbilstoši cilvēku sociālām vajadzībām.
Sociālā dienesta uzdevumi saskaņā ar LR likumdošanu:
 veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir
bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžu ģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē
kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga
rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
 novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus;
 noteikt klientu līdzdarbības pienākumus;
 sniegt sociālo palīdzību;
 administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības kvalitāti;
 izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un
priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
 novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības kvalitāti;
 informēt iedzīvotājus par sociāliem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
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32. attēls Ķekavas novada pašvaldības iestādes Sociālais dienests struktūra

Sociālā dienesta darbs tiek organizēts tā, lai nodrošinātu cilvēkiem iespēju saņemt viņu
vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus tuvāk viņu dzīves vietai. Sociālā darba un citu
sociālo pakalpojumu attīstību novadā ietekmē pašvaldības ierobežotie finansiālie un
materiālie līdzekļi.

Sociālās palīdzības un sociālās aprūpes veidi
Galvenie sociālās palīdzības veidi ir sociālie pabalsti. Tos reglamentē ar Ķekavas novada
domes lēmumu apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.3/2009 „Par sociālo palīdzību Ķekavas
novadā”.
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Noteikumos ir paredzēti šādi sociālās palīdzības pabalsti:
1. Garantētais minimālais ienākuma (GMI) pabalsts.
2. Ēdināšana sociālajā virtuvē, zupas virtuves Baložos, Rāmavā, Valdlaučos.
3. Brīvpusdienas skolā (trūcīgu ģimeņu bērniem).
4. Ēdināšana bērnu dārzā ( trūcīgu ģimeņu bērniem).
5. Ikmēneša pabalsts apkures maksājumu veikšanai apkures sezonas laikā (trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm) tiek piešķirts personai šādā apmērā.
6. Naudas pabalsts malkas iegādei apkures sezonā Ls 80 apmērā (trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm).
7. Pabalsts bērniem ar invaliditāti sociālās rehabilitācijas iestāžu pakalpojumu segšanai,
uzrādot stingrās uzskaites kvīti ar personas datiem, kopējā pabalsta summa gada laikā
nevar pārsniegt Ls 200.00 (trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm).
8. Pabalsts zobu protēžu izgatavošanai līdz Ls 50.00 (vienu reizi 2 gados), uzrādot
stingrās uzskaites kvīti ar personas datiem (trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm).
9. Naudas pabalsts briļļu iegādei līdz Ls 30.00, redzes invalīdiem līdz Ls 50.00 (vienu
reizi 2 gados), uzrādot stingrās uzskaites kvīti ar personas datiem (trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm). Gadījumā, ja persona iesniedz ārsta izziņu par redzes
pasliktināšanos, sakarā ar ko nepieciešams iegādāties jaunas brilles, Sociālais dienests
var izskatīt iesniegumu un pieņemt lēmumu par pabalsta piešķiršanu vienu reizi gadā.
10. Medikamentu, ārstēšanās slimnīcā izdevumu apmaksa līdz Ls 140.00 gadā uz ģimeni,
uzrādot stingrās uzskaites kvītis ar personas datiem, iesniedzot Sociālajā dienestā ne
vēlāk, kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža un ģimenes ārsta izziņu
(trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm).
11. Naudas pabalsts krīzes situācijā no Ls 20.00 līdz Ls 100.00 (trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm).
12. Naudas pabalsts par veikto operāciju locītavu endoprotezēšanā līdz Ls 300.00, uzrādot
stingrās uzskaites kvīti ar personas datiem ( trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm);
13. Naudas pabalsts stihisku nelaimju, ugunsgrēka gadījumos līdz Ls 500.00 ( bez
materiālā stāvokļa izvērtēšanas);
14. Bērna piedzimšanas pabalsts Ls 100.00 apmērā ģimenei izvērtējot materiālo stāvokli.

Sociālā dienesta mērķauditorija ir atspoguļota 33. attēlā.
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33. attēls. Pašvaldības iestādes Sociālā dienesta mērķauditorija

Sociālā dienesta mērķauditorijas materiālā stāvokļa izvērtēšana 2010. un 2011. gadā parādīta
15. tabulā.
15. tabula. Sociālā dienesta mērķauditorijas materiālais stāvoklis
Sociālās palīdzības pabalsta
saņēmušo ģimeņu ienākumu
Personas, 2010
līmenis uz 1 ģimenes locekli (Ls)

Personas, 2011

GMI pabalsta saņēmēji – līdz
40,00 (bērniem līdz 45,00)

77

82

Trūcīgas personas – no 40,00 līdz
90,00

1885

1818

Maznodrošinātas personas – līdz
160,00

743

840
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Sociālās palīdzības finansējums
2011. gadā sociālajai palīdzībai izlietoti 380 038 Ls jeb 2,57% no pamatbudžeta līdzekļiem.
34. attēls. Sociālā budžeta dinamika, Ls

35. attēls. 2011. gadā izmaksātie pabalsti, Ls

Sociālā dienesta sadarbība ar citām institūcijām
Ķekavas novada PI Sociālais dienests, lai nodrošinātu likumā noteiktos sociālos
pakalpojumus, sadarbojas ar citām sociālo pakalpojumu sniedzošām institūcijām, šos
pakalpojumus pērkot.
Novadā ir izveidots sociālās aprūpes centrs, kurā tiek nodrošināta vientuļu pensionāru un
invalīdu izmitināšana.
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No ģimenēm izņemtie bērni tiek nodoti audžu ģimenēs. 5 audžu ģimenēs – 8 bērni, kā arī
vairāki bērni uzturas un mācās Mālpils internātskolā.
Bērni ar speciālām vajadzībām apmeklē novada dienas centru Gaismas iela.

Novada sociālā dienesta sadarbība ar citām institūcijām atspoguļota 36. attēlā.
36.attēls. Sociālā dienesta sadarbība ar citām institūcijām.

6.4. Bāriņtiesa
Ķekavas novada bāriņtiesa ir Ķekavas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības
iestāde. Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē.
Ķekavas novada bāriņtiesā ir šādas nodaļas:
-

Ķekavas nodaļa, adrese: Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas
novads, LV-2123;
Baložu nodaļa, adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, p/n Titurga,
LV-2128;
Daugmales nodaļa, adrese: „Salnas”, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124.

Bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem
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un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērnu vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un
interešu aizstāvību.
Bāriņtiesa savas darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:
- apliecina darījumu, ja to slēdz iedzīvotāji, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada
administratīvajā teritorijā savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa
nepārsniedz 6000 latus;
- apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma
sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas
attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
- ieraksta testamentu grāmatā iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada
administratīvajā teritorijā, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no
novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu
atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
- apliecina iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā
teritorijā, pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukums;
- apliecina iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā
teritorijā, paraksta īstumu uz dokumentiem;
- apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz
konkrēto personu;
- pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai
uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada
administratīvajā teritorijā;
- apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no līdzējiem
deklarējis dzīvesvietu Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
- sagatavo dokumentu projektus.
16. tabula. Bāriņtiesas darbs no 2009. līdz 2011. gadam
Gads
2009
2010
2011
Kopā
Gads
2009
2010
2011

Bērnu skaits, kuru
Aprūpes tiesību
vecākiem ir
atjaunošana
atjaunotas aprūpes
vecākiem
tiesības
18
12
5
3
9
5
5
4
13
11
2
3
40
28
12
10
Bērni, par kuriem bāriņtiesa šajā gadā pieņēmusi lēmumus par ārpusģimenes aprūpi
Kopā
Audžuģimenē
Aizbildnībā
Aprūpes iestādē
14
2
12
0
13
3
8
2
9
2
6
1

Bērnu skaits, kuru
vecākiem ir atņemtas
aprūpes tiesības

Aprūpes tiesību
atņemšana vecākiem
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7. IZGLĪTĪBA
Ķekavas novads ir Rīgas reģiona teritoriālā vienība, kurā tiek īstenota pirmskolas,
sākumskolas, pamatskolas un vispārējā vidējā izglītība. Novadā darbojas interešu izglītības
pulciņi un profesionālās ievirzes izglītības iestādes.
Ķekavas izglītības sistēmu veido četras pirmsskolas izglītības iestādes – Ieviņa, Zvaigznīte,
Avotiņš un Bitīte, vispārizglītojošās skolas – Pļavniekkalna sākumskola, Daugmales
pamatskola, Ķekavas un Baložu vidusskolas, profesionālās ievirzes izglītības iestādes –
Ķekavas mākslas, sporta un mūzikas skolas. Lielāko daļu novada izglītības iestāžu ir
dibinājusi pašvaldība. Novada teritorijā darbojas arī viena privātā pamatskola – Gaismas tilts
97.
7.1. Pirmsskolas izglītības iestādes
2011./2012. mācību gadā Ķekavas novadā darbojas 4 pirmsskolas izglītības iestādes, kopumā
nodrošinot izglītības iespējas 1232 pirmskolas vecuma bērniem Ķekavā, Valdlaučos, Baložos,
Katlakalnā. Jaunākā pirmskolas izglītības iestāde Bitīte savu darbību uzsāka 2010. gada
vasarā un ir viena no tām Latvijā, kas būvēta privātās publiskās partnerības ietvaros.
Pirmsskolas izglītības grupiņas darbojas arī pie Baložu vidusskolas (48 bērni) un privātskolā
Gaismas tilts 97 (40 bērni). Ķekavas novadā darbojas pirmsskolas izglītības konsultatīvi
metodiskais centrs un pirmskolas izglītības iestāžu konsultatīvie kabineti.
Saskaņā ar dzīvesvietas deklarācijas datiem Ķekavas novadā 2012. gadā ir 750 bērni, kuriem
nepieciešamas vietas pirmsskolas izglītības iestādēs.
Vietu trūkums pirmskolas mācību iestādēs neļauj nodrošināt pirmskolas izglītības iestāžu
vienlīdzīgu pieejamību novadā visiem bērniem no 1,5 gadu vecuma, kā tas ir noteikts
„Izglītības likumā”. Tas saistīts ar dzimstības līmeņa paaugstināšanos un Ķekavas novada
teritorijas atrašanās vietu tuvu Rīgai ar aizvien pieaugošo pieprasījumu pēc vietām pirmskolas
izglītības iestādēs.
Lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju pirmskolas izglītībai, novads veido aukļu dienestu.
37. attēls. Novadā dzimušo bērnu skaita izmaiņas
Ķekavas novada deklarēto bērnu skaita dinamika (1994.-2011.)
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Visās pirmsskolas izglītības iestādēs tiek realizētas pirmsskolas izglītības programmas ar
latviešu mācību valodu, bērnu attīstības atbalstam ir pieejami logopēdi.
7.2. Vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības mācību iestādes
Ķekavas novadā ir 5 vispārizglītojošās skolas – Ķekavas vidusskola, Baložu vidusskola,
Daugmales pamatskola, Pļavniekkalna sākumskola, privātā pamatskola Gaismas tilts 97.
2011./2012. mācību gadā 5 novada vispārizglītojošā skolās mācās 1426 skolēni, papildus
apgūstot arī interešu izglītības programmas. Ķekavas novada Dome ir piešķīrusi finansējumu
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanai pamatizglītības apguvē. To īsteno pirmskolas
izglītības iestādes, Daugmales pamatskola un Ķekavas vidusskola un deleģēšanas līguma
ietvaros arī privātā pamatskola Gaismas tilts 97.
Ķekavas vidusskola ir viena no lielākajām vispārējās izglītības iestādēm novada teritorijā.
Skolā mācās 807 skolēni. Skola piedāvā un savā darbībā īsteno pirmsskolas izglītības,
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programmas. Mācību
iestāde, atbilstoši izglītojamo un viņu vecāku vēlmēm un iespējām, īsteno arī interešu
izglītības programmas. Ķekavas vidusskola pēc rezultātiem centralizētajos eksāmenos var
pretendēt uz ģimnāzijas statusu.
38. attēls. Ķekavas vidusskola ceļā uz ģimnāziju

ABC līmeņu skaits centralizētajos
eksāmenos
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39. attēls. Skolēnu skaita izmaiņas Ķekavas vidusskolā no 2010. līdz 2020. gadam

Baložu vidusskola ir vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības programmas Baložu pilsētā. Skolā mācās 353 skolēni. Pēc mācību
stundu beigām bērniem ir iespējas apmeklēt pulciņu un sporta nodarbības jaunajā sporta zālē.
Baložu vidusskola ir ceļā uz duālās izglītības ieviešanu, lai paralēli vispārējai izglītībai
vidusskolēniem, kuri to vēlas, mācoties vidusskolā, būtu iespēja apgūt arī profesiju.
40. attēls. Skolēnu skaita izmaiņas Baložu vidusskolā no 2010. līdz 2020. gadam

Skolēnu skaita izmaiņas Baložu vidusskolā no 2010. - 2020.
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Ķekavas privātā pamatskola Gaismas tilts 97 ir dibināta 1993. gadā un ir jaunākā no novada
izglītības iestādēm. Skolā mācās 97 skolēni. Skolēniem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības
pulciņus.
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Daugmales skolas mūžs aizsākās jau 1926. gadā, kad Daugmales iedzīvotāji pašu rokām
uzcēla skolas ēku. Šobrīd Daugmales pamatskola ir Ķekavas novada pašvaldības izglītības
iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmu. Skolā mācās 119
skolēni. Daugmales pamatskola ir iesaistījusies ļoti pozitīvā, sabiedrībai un skolai zaļā
pasākumā – ekoskolu programmā. Skolā sekmīgi darbojas mazpulks. Daugmales
multifunkcionālā centra atklāšana pie skolas 2011. gadā ir skolas papildu pievilcības un
novada izglītības piedāvājuma un iedzīvotāju veselības attīstības līdzeklis.
41. attēls. Daugmales pamatskolas piepildījuma prognoze 2011./2012.– 2019./2020.
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Pļavniekkalna sākumskola atjaunota 1993. gadā. Pļavniekkalna sākumskola ir Ķekavas
novada pašvaldības izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības sākumskolas
posma un interešu izglītības programmas. 2011./2012. mācību gadā skolu apmeklē 147
skolēni.
42. attēls. Pļavniekkalna sākumskolas piepildījuma prognoze 2012/2013. 2019/2020.

Analizējot šī brīža situāciju vispārizglītojošās skolās, secināms, ka lielākā noslodze ir
vērojama Ķekavas novada centra mācību iestādēs.
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Prognozējot izglītojamo skaita pieaugumu, novadam ir nepieciešamība veidot jaunu izglītības
iestādi Ķekavā – sākumskolu, kas spētu mazināt šī brīža izglītības iestāžu noslogojumu un
ilgtermiņā risinātu skolēnu aizplūšanu no novada uz citām mācību iestādēm Rīgā un blakus
teritorijās. Pašvaldība pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtībā apmaksā Ķekavas novadā
dzīvojošo bērnu izglītošanos citās mācību iestādēs.
Turpinās tendence palielināties izglītojamo skaitam novada vispārējās izglītības iestādēs.
Ņemot vērā dzimstības un iedzīvotāju migrācijas rādītājus, šī tendence izteikti turpināsies vēl
vismaz 5 gadus, kopumā radot lielāko vietu deficītu tieši obligātās izglītības posmā –
pamatizglītībā. Lai rastu risinājumu, novada pašvaldība šobrīd aktīvi strādā pie Ķekavas
sākumskolas celtniecības projektēšanas darbiem.
Novada teritorijā darbojas arī vairākas izglītības iestādes, kas piedāvā bērnu un jauniešu brīvā
laika pavadīšanu, profesionālās ievirzes un interešu izglītības realizēšanu.
Interešu izglītības programmas Ķekavas novadā tiek finansētas no pašvaldību budžeta
līdzekļiem un no valsts budžeta kā mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Papildu
iemaksas veic izglītojamo vecāki, un iespēju robežās tiek piesaistīti ārējo fondu finanšu
līdzekļi.
Turpinot novada interešu izglītības kvalitatīvu un saturisku attīstību, novads turpina uzlabot
izglītojamo skaitam atbilstošas telpas un aprīkojumu, rada iespējas iepazīt un attīsta tehniska
rakstura aktivitātes, meklē jaunas iespējas izveidot jauniešu centrus Ķekavā un Baložos.
7.3. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
Ķekavas novadā darbojas 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes: Ķekavas Mākslas skola,
Ķekavas novada sporta skola un Ķekavas Mūzikas skola.
Ķekavas Mākslas skola dibināta 1995. gadā, tā ir Ķekavas pašvaldības mācību iestāde.
Izglītības iestāde akreditēta līdz 2015. gadam. Skola realizē licencētu profesionālās ievirzes
izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”, interešu izglītības programmas pirmsskolas
bērniem vecumā no 5–6 gadiem, skolas absolventiem un studija pieaugušajiem. Skolā mācās
207 audzēkņi.
43. attēls. Mākslas skolas audzēkņu skaita prognoze
Ķekavas Mākslas skolas prognozējamais audzēkņu skaits
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Ķekavas Mūzikas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā mācās bērni no 7
gadu vecuma. Mūzikas skola realizē 13 licencētas un akreditētas izglītības programmas. Skolā
mācās 213 skolēni.
Sagatavošanas klasē audzēkņus uzņem no 5 gadu vecuma, bet interešu izglītības grupā bez
vecuma ierobežojuma. Sagatavošanas un interešu izglītība ir pašapmaksas.
Skolā darbojas vairāki kolektīvi – pūtēju orķestris, koklētāju ansamblis, ģitāristu ansamblis,
stīgu instrumentu ansamblis, koris un kora klases ansambļi, kā arī dažādu sastāvu
kameransambļi.
Šobrīd skolā profesionālās ievirzes programmu apgūst 120 audzēkņi.
Ar 2009./2010. mācību gadu skola uzsāka apmācību arī Baložu pilsētā, Baložu vidusskolas
telpās, kas palielināja skolas audzēkņu skaitu un apstiprināja profesionālās ievirzes izglītības
augošo popularitāti, lomu un nozīmi.
44. attēls. Mūzikas skolas audzēkņu skaita prognoze
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Ķekavas novada sporta skola
Sporta skola ir jaunākā novada profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Tā dibināta 2010.
gadā Latvijas valsts reģionālās reformas ietekmē. Pirmie izglītojamie tika uzņemti 2011. gadā
mākslas vingrošanas profesionālās ievirzes un brīvās cīņas profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmās.
Skolā mācās 115 izglītojamie.
45. attēls. Sporta skolas audzēkņu skaita prognoze
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8. KULTŪRA UN IZKLAIDE
Sabiedrības attīstībai nozīmīgas ir visas kultūras izpausmes formas, bet visvairāk – tautas jeb
tradicionālā kultūra, kas nodrošina vislielāko iedzīvotāju līdzdalību. Tieši tautas kultūrai ir
vislielākā nozīme Ķekavas pagasta iedzīvotāju nacionālās un novada identitātes veidošanā un
attīstībā, jo tā:
 veido patīkamu un labvēlīgu dzīves vidi;
 nodrošina daudzveidīgas brīvā laika izmantošanas iespējas;
 rada interesi un informē par Ķekavas novadu;
 mazina sociālo spriedzi un veicina sabiedrības izlīdzināšanos (integrāciju).
Pašvaldība sniedz materiālo u. c. veida atbalstu kultūras aktivitāšu realizēšanai:
 infrastruktūra – telpas nodarbībām, pasākumiem;
 radošo kolektīvu un to vadošo darbinieku algas;
 tērpi, dekorācijas u. c. materiālās vajadzības;
 transports, kas nodrošina koncertdzīvi.
Ķekavas novadā darbojas pašvaldības aģentūra Ķekavas novada pašvaldības kultūras
aģentūra (ĶNKA) ar šādām struktūrvienībām:
 Baložu pilsētas bibliotēka;
 Baložu pilsētas kultūras nams;
 Baložu sabiedriskais centrs;
 Daugmales bibliotēka;
 Daugmales kultūras nodaļa;
 Daugmales keramikas radošās darbnīcas;
 Doles Tautas nams;
 Katlakalna bibliotēka;
 Katlakalna Tautas nams;
 Ķekavas kultūras nams;
 Ķekavas pagasta bibliotēka;
 Ķekavas novadpētniecības muzejs;
 Tūrisma informācijas centrs;
 Kultūras informācijas centrs.
ĶNKA 2011. gada budžets ir Ls 749 022, kopējais pastāvīgi nodarbināto skaits – 103.
ĶNKA pārraudzībā ir 24 informatīvie stendi, tiek sagatavoti sadarbības piedāvājumi, atlaižu
grāmatiņas, ir pieejamas dāvanu kartes, kā arī Ķekavas novada Drauga karte, kas darbojas kā
lojalitātes programmas produkts. Plašāka informācija par ĶNKA piedāvājumiem Pielikumā
Nr.2.
Skatēs un konkursos savu augsto kvalitāti ir pierādījuši Ķekavas novada 31 amatiermākslas
kolektīvs un 4 interešu klubi, kuri kopā aptver apmēram 1000 dalībnieku ar tendenci augt.
Vecākajiem kolektīviem ir ap 40 gadiem (TDA Zīle, vīru koris Ķekava, TLMS Ķekava).
Kolektīvu saraksts Pielikumā Nr.3.
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Ķekavas kultūras namā pēdējo gadu laikā no jauna sācis darboties Jaunais Miltu teātris (5
gadi) un Danču klubiņš (2 gadi).
Baložu kultūras namā no jauna sākusi darboties vidējās paaudzes deju grupa Baloži (5 gadi),
bērnu deju kolektīvs Ābolītis.
Katlakalna Tautas namā sākusi darboties folkloras kopa (2 gadi), mūsdienu deju grupa
Oglītes, latviskās dzīvesziņas interešu grupa (1 gads), bērnu vokālais ansamblis.
Daugmalē darbojas ansamblis Līves (5 gadi) un Teātra draugu grupa (1gads).
46. attēls. Ķekavas novada svētki 2012. gadā

Kultūras aģentūra bez saviem kolektīviem savās kultūras institūciju telpās atbalsta kolektīvus,
kuri izmanto telpas kā īrnieki, tādā veidā atbalstot un rodot iespēju iedzīvotājiem apmierināt
arī cita piedāvājuma intereses (joga, gleznošana, stila kursi, līnijdejas utt.). Sezonas laikā
pašvaldības iestādēs darbojas aptuveni 15–20 interešu grupas, kuras apvieno aptuveni 450
dalībnieku.
2011. gadā Ķekavas novada kultūras un tautas namos notikušas 44 Valsts svētku un
tradicionālo svētku norises, pulcējot 6566 apmeklētājus; pieminētas Barikāžu dienas
Daugmalē, Doles Tautas namā; svinētas Lieldienas gan Katlakalnā, gan Baložos, gan
Daugmalē; atzīmēta Starptautiskā Sieviešu diena un teātra diena Ķekavas kultūras namā;
notikuši jubilejas pasākumi, svinot tautas mūzikas kapelas Klabatas, kā arī sieviešu kora
Daugaviete, deju grupas Mirāža, deju ansambļa Savieši un deju ansambļa Katlakalns
jubilejas. Notikuši Mātes dienas un ģimenes dienas pasākumi, ielīgošanas tradīcijas
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Daugmalē, Baložos un Ķekavā; iedibināti Pilskalna svētki Daugmalē; svinēta Baložu pilsētas
gadadiena; notikuši Lāčplēša dienai un Valsts gadadienai veltīti pasākumi, un plašas
Ziemassvētku norises visā novadā.
Tāpat 2011. gadā notikuši 46 dažādu amatierkolektīvu koncerti, pulcējot 6401 apmeklētāju un
29 profesionālo mākslinieku koncerti – kurus noskatījušies 3244 skatītāji (Ainārs Mielavs,
Varis Vētra, Riču ģimene, Samanta Tīna, Baltie lāči, Kazanovas orķestris, Lauris Reiniks,
Brīnumskapis, Latvijas Radio koris, Xylem Trio, krievu mūzikas koncerti, pasakas par
ziediem, romantiskās mūzikas koncerts, Ievas Paršas programmas, u.c.). Notikušas 7
amatierteātru izrādes – 911 skatītājiem un 13 profesionālo aktieru izrādes – 1885 skatītājiem
(bērniem – Sarkangalvīte un vilks, Princese uz zirņa, Tāltālā meža varonis, Draudzēsimies,
Kas zaķīti pasargās. Izrādes – Sekss un grēkpilsēta, Kailie brieži, Benjamiņa u. c.).
2011. gadā notikuši 44 dažādi izklaides pasākumi, kopējais apmeklētāju skaits – 4154, kā arī
pašu rīkotas informatīvi izglītojošas norises – 91 ar 2089 dalībniekiem un citu rīkotas 257
norises – ar 12246 dalībniekiem, kam esam snieguši savus pakalpojumus gan maksas, gan
sadarbības formā – citām Ķekavas novada pašvaldības iestādēm un organizācijām.
Blakus jau tradicionālajiem deju grupu festivāliem Baložu pavasara danči, Maija festivālam
Katlakalnā, senioru deju grupu Mārtiņdienas sadancošanās Ķekavā iedibinājies arī bērnu
vokālo ansambļu festivāls Padziedi mazputniņ! Ķekavā un folkloras festivāls Katlakalnā.
ĶNKA veiksmīgi darbojas dažādu Eiropas Savienības u.c. nacionālā līmeņa atbalsta
programmu projektu sagatavošanā, vadīšanā un īstenošanā. Līdz šim realizēti projekti tādās
programmās kā Eiropa pilsoņiem, Jaunatne darbībā, NORDEN, LAD programmā LEADER,
kā arī Valsts Kultūrkapitāla fonda programmā, kas atbalsta tradicionālo kultūru. Kopš 2011.
gada pusotra gada laikā piesaistīts finansējums aptuveni 100 000 EUR apmērā.
Bibliotēkas
Ķekavas novada bibliotēkas nodrošina visiem novada iedzīvotājiem un interesentiem brīvu,
neierobežotu literatūras, periodisko izdevumu un nepieciešamās informācijas saņemšanu bez
maksas, iespējas strādāt ar internetu.
Baložu pilsētas bibliotēka ir noteikta par Ķekavas novada galveno bibliotēku bibliotekārajā
darbā. Tā darbojas arī kā metodiskais centrs Ķekavas novada vispārizglītojošo skolu
bibliotēkām bibliotekārajā darbā un vienotas bibliotēku informācijas sistēmas jautājumos.
Baložu pilsētas bibliotēka veido arī Ķekavas novada bibliotēku kopkatalogu un Ķekavas
novada Novadpētniecības datubāzi.
Laika posms no 2006. līdz 2011. gadam bibliotēku darbā bijis attīstības un uzplaukuma laiks.
2005. gadā sākās informācijas tehnoloģiju uzplaukuma laikmets, kad v/a Kultūras
informācijas sistēmas projekta Gaismas tīkls ietvaros novada bibliotēkas ieguva jaunus
datorus.
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Pateicoties Latvijas valsts un Bila&Melindas Geitsu fonda finansējumam, Latvijas publiskajās
bibliotēkās tika realizēts bibliotēku attīstības projekts Trešais tēva dēls. Projekta rezultātā
bibliotēkas ieguva ne tikai jaunus un jaudīgus datorus un multifunkcionālās iekārtas, bet tika
uzlabots interneta pieslēguma ātrums un nodrošināta bezvadu piekļuve internetam.
Tieši bezmaksas internets ir strauji palielinājis bibliotēkas apmeklējumu statistiku.
47. attēls. Ķekavas novada bibliotēku apmeklējumu skaits

Tāpat strauji palielinājies arī bibliotēku lasītāju kopskaits. Visstraujāk bibliotēkas skaitliskie
rādītāji palielinājušies Ķekavas pagasta bibliotēkai, kad 2009. gada pavasarī bibliotēka
pārcēlās uz jaunām, speciāli bibliotēkai piemērotām telpām renovētajā Doles Tautas namā.
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48. attēls. Ķekavas novada bibliotēku lasītāju kopskaits

Ne tikai apmeklējumu skaits ir būtiski palielinājies, ir audzis arī grāmatu un žurnālu
izsniegums. Cilvēki arvien vairāk izvēlas nākt uz bibliotēku, nevis pirkt grāmatas paši, kas
skaidrojams ar arvien pieaugošo grāmatu dārdzību.
49. attēls. Ķekavas novada bibliotēkās izsniegto grāmatu un žurnālu daudzums

Bibliotēku apmeklē arvien vairāk gados jauni lasītāji, tai skaitā palielinājies pirmsskolas
vecuma bērnu skaits, kas ir bibliotēkas lietotāji.
Liela nozīme ir labajai sadarbībai ar PII un skolām. Ik gadu vairākas PII grupiņas un arī
skolēni tiek aicināti uz dažādiem lasīšanas veicināšanas pasākumiem, kā arī lai iepazītos ar
bibliotēku.
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50. attēls. „Zibakcija” pie Baložu kultūras nama 2012. gadā

Šo gadu laikā ir paveikts liels darbs bibliotēku automatizācijā. Visās novada publiskajās
bibliotēkās ir pabeigta krājuma rekataloģizācija (tas ļauj redzēt visu Ķekavas novada
bibliotēku
krājumu
vienkopus
elektroniskajā
katalogā)
http://91.200.67.222/Alise/lv/home.aspx
Baložu pilsētas bibliotēka ir noteikta par metodisko centru ne tikai Ķekavas novada
publiskajām bibliotēkām, bet arī vispārizglītojošo skolu bibliotēkām bibliotekārajā darbā un
vienotas bibliotēku informācijas sistēmas jautājumos.
2008. gadā Baložu pilsētas bibliotēkā uzsākta automatizēta lietotāju apkalpošana. Ķekavas
pagasta bibliotēkā šis darbs uzsākts 2011. gadā, bet Daugmales pagasta bibliotēkā un
Katlakalna bibliotēkā šis darbs tiks uzsākts 2012. gada vasarā.
Tā kā Baložu pilsētas bibliotēka ar Ķekavas novada domes lēmumu ir noteikta par novada
galveno bibliotēku un kopīgas informācijas datu bāzes (DB) veidotāju, tad no 2009. gada
oktobra ir paplašināts novadpētniecības DB teritoriālais aptvērums – Baložu bibliotēka
apraksta elektroniski visus pieejamos rakstus presē par Ķekavas novadu.
Ikvienā novada bibliotēkā ir novadpētniecības materiāls, kas ietver publikācijas par pagastu
vai pilsētu. Tā kā Baložos nav muzeja, tad bibliotēka ir vienīgā iestāde, kas rūpējas par
novadpētniecības materiālu vākšanu, apstrādi, glabāšanu un popularizēšanu. Bibliotēkā ir
uzkrāts plašs novadpētniecības materiāls par Baložiem un BIS ALISE tiek veidota datubāze
Novads, kurā ievadīti analītiskie apraksti par Baložiem, sākot no 1946. gada. Šobrīd datubāzē
Novads ir > 4300 ieraksti.
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Vērtīgs novadpētniecības materiāls ir 15 intervijas ar Baložu iedzīvotājiem un iestāžu
vadītājiem, kas saistās ar pilsētas vēsturi, ciemata celtniecību un izveidi. Šīs intervijas ir
ieraksta veidā un arī atšifrētas drukātā veidā.
2011. gada nogalē ir iesākts novadpētniecības digitalizācijas darbs. DB Novads tiek
papildināta ar digitalizētiem vecāko analītisko rakstu tekstiem, ko var apskatīt sadaļā Baložu
vēsture presē, savukārt sadaļā Baloži attēlos var apskatīt digitalizētus attēlus par Baložu
vēsturi un to aprakstus. Šis ir plašs darba lauks nākotnei visās novada bibliotēkās, lai
saglabātu ekskluzīvās vēstures liecības un ļautu tās ērti izmantot apmeklētājiem ne tikai
bibliotēkā uz vietas, bet arī attālināti.
Visas Ķekavas novada publiskās bibliotēkas ir akreditētas 2009. gadā.
51. attēls. Vispārīgs pārskats par bibliotēku darba rādītājiem laika posmā no2006. līdz 2011. gadam

2011. gadā 4 bibliotēkas apkalpojušas 82 098 apmeklētājus, kopējais lasītāju skaits – 2928
(Baložu pilsētas bibliotēkā – 1249, Daugmales bibliotēkā – 204, Katlakalna bibliotēkā – 529,
Ķekavas bibliotēkā – 946).
Bibliotēkās notikušas arī dažādas tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem, kopā 70 pasākumi.
Ķekavas bibliotēkā darbību sākušas un guvušas atsaucību nodarbības pirmsskolas vecuma
bērniem kopā ar vecākiem Grāmatu tārpiņš, arī Baložu bibliotēka darbojas jau ar bērnu dārza
un pirmo klašu bērniem ciklā Iepazīsti bibliotēku, atraktīvas nodarbības pusaudžiem un cikls
par tautas tradīcijām. Regulāri notiek grāmatu izstādes, kas ir veltītas grāmatu autoru
jubilejām, iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām. Liela atsaucība jauniešu vidū ir interneta
pieejamībai bibliotēkās. Arī tikšanās pasākumi devuši ļoti labas atsauksmes – piemēram,
tikšanās ar žurnālisti Līgu Blau, Visvaldi Bebrišu Katlakalna bibliotēkā, Inesi Ziņģīti Ķekavas
bibliotēkā.
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Muzejs
Ķekavas novadā darbojas akreditēts novadpētniecības muzejs. Šobrīd Ķekavas
novadpētniecības muzejs ir Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūras struktūrvienība.
No 2009. gada 16. maija durvis vēris jaunajās telpās rekonstruētajā Doles Tautas namā.
Muzeja misija:
 veidot izpratni par Ķekavas novada vēsturi un attīstību līdz mūsdienām kā Latvijas
vēstures un kultūras mantojuma nozīmīgu sastāvdaļu;
 veicināt Ķekavas novadpētniecības muzeja izveidošanos par patīkamu un interesantu
apmeklējuma vietu novada iedzīvotājiem un tūristiem;
 rosināt Ķekavas novada iedzīvotāju un tūristu interesi par karikatūrista E. Ozoliņa
radošo darbību un karikatūru kā mākslas žanru.
Krājuma komplektēšanas politika saistās ar Ķekavas novada vēsturi un kultūrvēsturiskiem
objektiem no laika, kad parādās pirmās ziņas par Ķekavu līdz mūsdienām. Svarīgākās tēmas:







Ķekavas novada arhitektūras pieminekļi un vēsturiskās vietas;
ievērojami novadnieki;
novada skolas un skolotāji;
Pirmais pasaules karš un latviešu strēlnieku cīņas, Brīvības cīņas;
Latvijas Republikas periods (1918–1940);
pēckara periods un Trešā atmoda.

Ķekavas novadpētniecības muzejs 2011. gadā apkalpojis 2663 apmeklētājus.
2011. gadā muzeja krājums papildinājies par 794 vienībām, un šobrīd kopējais krājuma
vienību skaits ir 9960. Kopš 2008. gada muzeja krājums pakāpeniski tiek digitalizēts.
2011. gadā izveidotas 10 izstādes muzeja telpās un 2 ceļojošās izstādes, 8 muzeja izglītojošās
aktivitātes, 4 konkursi jauniešiem un 5 tematiskie pasākumi. Plašāka skaitliskā informācija ir
attēlota Pielikumā Nr.4.
Daugmales pamatskolā izvietota novadpētniecības ekspozīcija. Ķekavas novadpētniecības
muzejam ir vienošanās par metodisku palīdzību materiālu inventarizēšanā, uzskaitē utt.
Krājumu un informācijas papildināšanai ir veikta foto fiksācija gan Daugmalē, gan Baložos, ir
notikušas tikšanās ar Daugmales un Baložu iedzīvotājiem. Tiek plānotas ekspedīcijas krājuma
papildināšanai.
Muzejs ir iekļāvies starptautiskajā Muzeju nakts kustībā. 2011. gada tēma bija Kaimiņu
būšana, kurai tika piesaistīti dažādi novada amatiermākslas kolektīvi. Tradicionāla kļuvusi
Joku diena Ķekavā 1. aprīlī un muzeja sadarbība ar karikatūristiem, iepazīstinot apmeklētājus
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ar karikatūru izstādēm visa gada garumā – I. Melngaiļa 88 jubilejai veltītā izstāde, kā arī
Nerātnās dainas A. Liepiņa ilustrācijās.
Skolēniem un ģimenēm ar bērniem ir iespēja darboties izglītojošās muzejpedagoģiskās
programmās – Simboli un to pielietojums; Krāso, zīmē, piezīmē; Karikatūra kā vēstures avots;
Kas ir muzejs?
Konkursi:
- G. Merķeļa piemiņai veltīts skolēnu literāro darbu konkurss Latvieši.
- Pieaugušo un skolēnu dzejas konkurss Esi dzejnieks!
- E. Ozoliņa piemiņai veltīts skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss Pa-smejies!
- Novada skolām Iepazīsti savu novadu!
Vecākais no muzeja rīkotajiem konkursiem ir G. Merķeļa piemiņai veltītais skolēnu literāro
darbu konkurss Latvieši, kurā jau 20 gadus piedalās skolēni no visas Latvijas. Tradicionāls ir
arī konkurss Esi dzejnieks!, kura noslēgums parasti ir kā Dzejas dienas Ķekavā. Konkursos
piedalās dalībnieki no dažādiem Latvijas reģioniem – Ventspils, Saldus, Kuldīgas,
Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Rēzeknes, Gulbenes utt. Kopš 2007. gada maija vidus
apmeklētāji tiek aicināti uz Starptautisko Muzeju nakti.
Muzejs sadarbībā ar Doles Saviesīgo biedrību 2011. gadā organizēja konferenci Dole-Ķekava
100 gados, bet 2006. gadā notika latviešu strēlnieku cīņām 1916. gadā Ķekavā veltīta
konference.
Kopā ar Latvijas karikatūristiem (Z. Zaharānu, P. Hafizovu, M. Aizpurieti, A. Liepiņu, R.
Cinkusu, K. Auzenbergu, G. Šļūku) tiek organizētas karikatūru izstādes, skolēnu karikatūru
zīmēšanas konkurss Pa-smejies! (jau 3 reizes) un Joku diena 1. aprīlī. 2011. gadā pirmo reizi
tika pasniegta E. Ozoliņa piemiņas balva gada karikatūristam – godalga tiek pasniegta
konkursa uzvarētājiem katrā vecuma grupā.

Tūrisma informācijas centrs (TIC)
Ķekavas novada tūrisma informācijas centrs darbību uzsācis 2009. gada pavasarī, un tā telpas
atrodas atjaunotajā Doles Tautas namā Rīgas ielā 26, Ķekavā. TIC telpās pieejams plašs klāsts
ar tūrisma kartēm un ceļvežiem latviešu, angļu, krievu un citās valodās. 2011. gada vasarā
TIC modernizēts un aprīkots ar kases aparātu, suvenīru pārdošanas vitrīnu, klientu
apkalpošanas leti, kopēšanas/faksa/skenēšanas tehniku un dokumentu laminētāju. Suvenīru
tirdzniecība notiek ciešā sadarbībā ar Ķekavas novada amatniekiem, tiek piedāvāta suvenīri
gan ar Latvijas, gan Ķekavas simboliku. TIC telpās apmeklētājiem pieejams bezmaksas
bezvadu internets, kā arī stacionārs dators ar interneta pieslēgumu.
TIC kā ĶNKA struktūrvienība ir Zemgales tūrisma asociācijas un Vidzemes tūrisma
asociācijas biedrs, kā arī veic aktīvu sadarbību ar Salaspils un Baldones novadu tūrisma
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nozares atbildīgām struktūrām. Kopš 2010. gada Ķekavas novada tūrisma materiāli ir bijuši
pieejami starptautiskā tūrisma izstādē Balttour, bet 2012. gadā Ķekavas novads pārstāvēts
atsevišķā stendā kopā ar Salaspils un Baldones novadiem.

52. attēls. Ķekavas novads izstādē Balttour 2012

3 pastāvēšanas gadu laikā sagatavotas un izdotas 3 dažādas tūrisma kartes un vairāki tematiski
bukleti – Aktīva atpūta Ķekavas novadā, Kāzu svinēšanas vietas Ķekavas novadā utml. TIC
kā struktūrvienība uztur vairākus ar tūrismu saistītus profilus sociālajos tīklos internetā. 2012.
gada 1. jūlijā kopējais sekotāju skaits pārsniedza 1000 lietotājus.
Kā vienu no prioritātēm TIC izvirzījis vietējo uzņēmēju izglītošanu un, lai to realizētu, ir
rīkoti vairāki tematiskie semināri ar vieslektoru un tūrisma nozares ekspertu piedalīšanos.
2011. gada septembrī starptautiskā festivāla VIA Ķekava ietvaros Ķekavas novada TIC
sadarbībā ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru organizēja konferenci par tēmu Rīga+.
TIC sadarbībā ar citām ĶNKA struktūrvienībām un biedrībām Ķekavas novadā ir piedalījies
vairāku nozīmīgu pasākumu rīkošanā, kas ir veicinājuši Ķekavas novada vārda
popularizēšanu – Daugmales pilskalna svētki, Iepazīsti savējos, Atrodi Ķekavas novada
dārgumus, Garšaugu festivāls u. c.
Kultūras informācijas centrs Liiba (KIC)
Kultūras informācijas centrs Liiba (KIC) darbību uzsācis 2011. gada 13. jūlijā un tas atrodas
tirdzniecības centra Liiba telpās Rīgas ielā 22a, Ķekavā. KIC mērķis ir veicināt un popularizēt
kultūras pasākumus Ķekavas novadā. Lai šo mērķi sasniegtu, KIC piedāvā virkni
pakalpojumu:
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biļešu iegādi uz ĶNKA rīkotajiem pasākumiem;
biļešu iegādi no sistēmām Biļešu Paradīze un Biļešu Serviss;
lojalitātes programmas Drauga Karte noformēšanu un iegādi;
suvenīru iegādi;
tūrisma informāciju par Ķekavas novadu un Latviju;
ĶNKA dāvanu kartes iegādi;
citus pakalpojumus – kopēšana, skenēšana, datorizdrukas.

Ikdienā vidēji KIC apmeklē līdz 35 klientu, no tiem vidēji 20 veic biļešu iegādi uz kultūras un
sporta pasākumiem.

53. attēls. Kultūras informācijas centrs Liiba

Baložu sabiedriskais centrs
Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūras struktūrvienība Baložu pilsētas sabiedriskais
centrs veidots, lai paplašinātu Baložu pilsētas iedzīvotāju izglītošanās un pieredzes apmaiņas
iespējas, dažādojot mūžizglītības programmas, aktivizējot plašāku iedzīvotāju iesaistīšanos
sabiedriskajos procesos, aktivizētu jauniešu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.
2012. gada martā notika pirmā radošā akcija Puķe, kurā piedalījās mazie pilsētas iedzīvotāji
un ar saviem darbiem priecēja Ķekavas novada iedzīvotājus izstādēs gan Ķekavas kultūras
namā, gan Baložu pilsētas kultūras namā. Kopā ar aktīviem Baložu vidusskolas jauniešiem
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tika rīkota pirmā talka kultūras nama pagrabā, lai pamazām veidotu jauniešiem domātu telpu,
kurā būtu iespēja pulcēties un veidot pašiem savu Baložu pilsētas jauniešu padomi.
2012. gada maijā darbu uzsāka Stila kursi sievietēm, kuras vēlas papildināt vai iegūt jaunas
zināšanas par krāsu daudzveidību un iespējamo izmantošanu tērpos, aksesuāros, kā veidot
tēlu, ko izcelt un ko noslēpt. Kursu nodarbības notiek 2 x mēnesī un ilgs līdz rudenim.
Sākot ar 2012. gada jūniju, notiek Make-up kursi meitenēm, kuros iespējams iemācīties, kā
pareizi lietot kosmētiku, tās plusus un mīnusus, kas jāņem vērā, lai nebojātu ādu un daudzas
citas noderīgas lietas. Būs arī radošās darbnīcas bērniem pieredzējušu pedagogu vadībā.
Baložos notika pirmā bērnu dienas nometne Velosports un drošība, kur, gan lekciju veidā, gan
praktiski braucot ar riteņiem, tika apgūti satiksmes noteikumi. Tika gūtas iemaņas, kā sniegt
pirmo palīdzību, pirmās iemaņas orientēšanās sportā un komandas braucienā ar laivām, notika
nodarbības Daugmales peldbaseinā. Pie bērniem viesojās Olimpiskās sudraba medaļas
ieguvējs Juris Šics un viņa tēvs Jānis Šics.

Baznīcas
Ķekavas novadā darbojas 3 baznīcas. Kopā ar pašvaldību tiek plānotas mirušo atceres dienas
kapos, pašvaldība materiāli atbalsta draudzes ar transportu nokļūšanai uz kapiem un finansē
kapu teritorijas apkopšanu. Baznīcās svētku dievkalpojumos ar īpašiem koncertiem piedalās
mūzikas skolas audzēkņi, pedagogi, kori.
Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskā baznīca celta 1783. gadā. Baznīcā ir īpaša altārglezna
(mākslinieks A. Annuss), kas saglabājusies no 1929. gada un ir valsts nozīmes mākslas
piemineklis. Baznīcas draudzē reģistrēti 152 locekļi, bet regulāri baznīcu apmeklē aptuveni 80
cilvēku. Kopš 2003. gada ar draudzes atļauju baznīcā 2 reizes mēnesī notiek dievkalpojumi
Ķekavas katoļu draudzei, kurā darbojas vairāk nekā 300 locekļi. Uz draudzei piederošās
zemes atrodas tautā populārais avotiņš pie Ķekavas upes.
Katlakalna evaņģēliski luteriskā baznīca celta klasicisma stilā no 1791. līdz 1794. gadam pēc
arhitekta Kristofera Hāberlanda projekta. Laika posmā no 1900.g. līdz 1905. gadam baznīcas
ērģelnieks bija Fricis Bārda. Baznīcas draudzē reģistrēti 138 locekļi. Garlība Merķeļa
piemiņai, kurš apglabāts Katlakalna kapos, pie baznīcas ir iekopts skaists parks.
Ķekavas konfesionāli luteriskās (Augsburgas draudzes) baznīcas iesvētīšanas atklāšanas
dievkalpojums notika 2002. gada 4. augustā. Jaunā baznīca atrodas Odukalnā Saules ielā.
Baznīcas draudzē reģistrēti 65 locekļi.
Draudzēm, kuras reģistrētas Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldē, ir dota iespēja
izmantot savas telpas Bībeles mācībām, kā arī organizēt Draudžu dienas, saskaņojot atļaujasiesniegumus pašvaldībā.
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9. SPORTS UN AKTĪVĀ ATPŪTA
Sporta dzīvi Ķekavas novadā organizē Ķekavas novada sporta aģentūra.
Ķekavas novadā dzīvojošie bērni, jaunieši un pieaugušie aktīvi nodarbojas ar dažādiem sporta
veidiem. Vispopulārākie ir basketbols, futbols, florbols, mākslas vingrošana, regbijs,
riteņbraukšana, brīvā cīņa, velodrošība un motosports.
2010. gada 8. aprīlī ar Ķekavas novada domes sēdes Nr.10 lēmumu Nr.1.§ apstiprināts
nolikums „Par finansējuma sadali Ķekavas novada sportistiem”. Apkopojot iesniegto
informāciju par novada sportistiem, ir redzams sportojošo bērnu, jauniešu un pieaugušo skaits
2010./2011. mācību gadā.
17. un 18. tabulā redzams bērnu, jauniešu un pieaugušo sadalījums pa sporta veidiem.
17. tabula. Ķekavas novada bērnu un jauniešu skaita sadalījums pa sporta veidiem 2010./2011. mācību gadā

Sporta veida nosaukums
Futbols
Basketbols
Florbols
Mākslas vingrošana
Regbijs
Riteņbraukšana
Brīvā cīņa
Bokss
Velodrošība
Motokross, motosports

Grupa
Zēni
Zēni
Meitenes
Zēni
Meitenes
Meitenes
Zēni
Zēni
Meitenes
Zēni
Zēni
Meitenes
Zēni
Zēni

Skaits
164
77
37
83
14
84
6
5
2
30
10
18
20
3
Kopā

553

18. tabula. Ķekavas novada pieaugušo sportistu skaita sadalījums pa sporta veidiem 2010./2011. gada sezonā

Sporta veida nosaukums
Futbols
Basketbols
Florbols
Regbijs
Bokss
Novuss

Grupa
Vīrieši
Sievietes
Vīrieši
Vīrieši
Sievietes
Vīrieši
Vīrieši
Sievietes
Vīrieši

Skaits
25
17
42
39
20
21
10
6
14
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Vīrieši
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Vīrieši
Vīrieši
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7
2
4
2
Kopā

203

Futbols. Novadā darbojas divas bērnu un jauniešu futbola organizācijas – FS Metta un FK
Auda, kā arī divas amatieru komandas – Ķekavas novads/AXA un FK Daugmales Dadzis. Ar
futbolu ir iespēja nodarboties gan iekštelpās (Ķekavas sporta klubā, Daugmales pamatskolā),
gan āra laukumos – stadionos pie Daugmales pamatskolas, Ķekavas sākumskolas, Fortius
laukumā pie Ķekavas sporta kluba, FK Audas stadionā un sporta laukumā Valdlaučos.
Basketbols. Ķekavas novadā ar šo sporta veidu nodarbojas bērnu un jauniešu komandas
vecumā no 8–18 gadiem, kā arī 3 amatieru komandas – Heliotherm/Ķekava, RXG/Ķekava,
FLORAS Maģija/Ķekava un veterānu komandas (+40, +55, +60). Ar basketbolu ir iespēja
nodarboties Ķekavas sporta klubā, Ķekavas vidusskolas zālē, kā arī āra laukumos pie Ķekavas
vidusskolas un Valdlaučos.
Florbols. Ķekavas novadā darbojas divi florbola klubi FK Ķekava un Ķekavas Bulldogi. Ar
florbolu ir iespēja nodarboties Ķekavas vidusskolas zālē un Ķekavas sporta klubā.
Mākslas vingrošana. Pateicoties mākslas vingrotājām, 2010. gadā Ķekavas novada
pašvaldība lēma par Ķekavas sporta skolas izveidošanu.
Regbijs. Ķekavas novadā, Valdlaučos, komandā RK Miesnieki nodarbojas gan jaunieši, gan
pieaugušie.
Riteņbraukšana. Ķekavas novadu šajā sporta veidā pārstāv komanda RRS Baloži, sportisti
trenējas speciāli ierīkotās velotrasēs Baložos.
Brīvā cīņa. 2010. gadā izveidotā biedrība Ķekavas novada cīņas klubs dod iespēju
nodarboties ar brīvo cīņu Daugmales pamatskolas telpās.
Autosports jeb motosports. Ķekavas novadā diezgan populārs sporta veids, ar kuru aizraujas
gan jaunieši, gan pieaugušie. Baložu pilsētā darbojas autosporta klubs Kuļikovski un partneri.
Velodrošība. Bērniem ar velodrošību ir iespēja nodarboties Baložu pilsētā.
Jāšanas sports. Ar jāšanas sportu Ķekavas novadā nodarbojas gan jaunieši, gan pieaugušie.
Daugmales pagastā darbojas jātnieku sporta klubs Strigi, kur savas pamatiemaņas jāšanas
sportā var apgūt ikviens gribētājs.
Kikbokss. Ar šo cīņas veidu nodarbojas jaunieši un pieaugušie, treniņi notiek Ķekavas sporta
klubā.
Novuss. Ķekavas sporta klubā novusu spēlē gan sievietes, gan vīrieši.
Svarbumbu celšana. Iespēja nodarboties ar šo sporta veidu ir Daugmales pamatskolas sporta
zālē un Rāmavas sporta zālē.
Novadā tiek organizēti dažāda veida sporta pasākumi. Sacensības notiek gan individuālajos,
gan komandu sporta veidos – basketbolā, florbolā, futbolā, regbijā, velokrosā, brīvajā cīņā,
skriešanas krosā, svarbumbu celšanā, mākslas vingrošanā, orientēšanās, auto moto sacensībās,
velodrošībā un galda spēļu turnīros.
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra organizē dažādas sacensības.
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Tradicionālās sacensības:
-

bērnu un jauniešu sporta svētki;

-

Ķekavas novada sporta svētki;

-

kausu izcīņu sacensības – mākslas vingrošanā, florbolā, futbolā, basketbolā,
novusā;

-

individuālajos sporta veidos Baložu Bizons (skriešanas krosa sacensības), Baložu
Velodrošība un brīvajā cīņā;

-

Sportojošo ģimeņu spiets;

-

velokross Baloži.

Ir ieviestas arī jaunas tradīcijas:
- Ķekavas novada kausa izcīņā – Andra Eglīša kauss basketbolā, Ķekavas novada kauss
svarbumbu celšanā, pludmales volejbolā, strītbolā un TC Liiba galda spēlēs;
- Ķekavas novada skolēnu ziemas sporta spēles;
- tautas slēpojums Ostvalda Kauss.
Sacensības novadā rīko arī dažādu sporta veidu federācijas, sporta klubi u. c.
Ķekavas novada sportisti piedalās dažādās Latvijas Republikas sporta federāciju rīkotajās
sacensībās – basketbolā, florbolā, futbolā, mākslas vingrošanā, brīvajā cīņā, regbijā,
riteņbraukšanā, novusā.
Viens no populārākajiem un apmeklētākajiem pasākumiem Ķekavas sporta klubā ir Latvijas
Republikas čempionāts florbolā vīriešu virslīgas komandām.
Par tradicionālām kļuvušas starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā Mazās zvaigznītes,
LR čempionātā motokrosā, Ķekavas kauss futbolā un futbola sacensības Mettas Ziķeris.
Ķekavas sporta klubā notiek Latvijas Republikas un Rīgas pilsētas čempionāti novusā.
Populāras ir galda spēles: dambrete, šahs, novuss, šautriņas un zolīte.
Ķekavas novada iedzīvotājiem ir pieejama gan iekštelpu, gan brīvdabas sporta bāžu
infrastruktūra. Iekštelpu sporta nodarbības notiek Ķekavas vidusskolas sporta zālē, Ķekavas
sporta klubs, kur ir 2 lielās sporta zāles, trenažieru zāle, bērnu rotaļu laukums, kā arī sporta
kluba balkons, tiek izmantots boksa, aerobikas, novusa un mākslas vingrošanas nodarbībām.
Nodarbībām brīvā dabā ir pieejami vairāki infrastruktūras objekti:
 pašvaldībai piederošā zemes gabalā Fortius iekārtoti divi pludmales volejbola
laukumi, kas ir brīvi pieejami Ķekavas novada iedzīvotājiem, un futbola laukums, kam ir
nepieciešams uzlabojums;
 FK Auda futbola laukums;
 Ķekavas sākumskolas stadions – atrodas āra basketbola un volejbola laukumi, kā arī
skrejceļš;
 laukumā pie Ķekavas vidusskolas – jauni, moderni basketbola un skeitparka laukumi;
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 Valdlauču āra sporta laukumi (basketbola, volejbola un futbola);
 marķētās trases (nūjošanai, skriešanai, riteņbraukšanai, slēpošanai no Ķekavas
vidusskolas līdz Baložu vidusskolai un Baložu mežu masīvam);
 pludmales volejbola laukumi Baložos un Daugmalē. Futbola laukums Daugmalē. Ielu
basketbola laukumi Ķekavā, Baložos un Daugmalē.
10. VESELĪBAS APRŪPE
Ķekavas novadā ambulatoro veselības aprūpi nodrošina ģimenes ārsti, to palīgi, medmāsas,
zobārsti, to palīgi un higiēnisti. Minētās ārstniecības personas Ārstniecības likuma izpratnē ir
neatkarīgas juridiskas personas, kas slēdz telpu nomas līgumus savas darbības veikšanai.
Ķekavā 15041 iedzīvotājiem primāro veselības aprūpi veic septiņi ģimenes ārsti un viņu
palīgi un medmāsas. Lai pakalpojums būtu pieejamāks, laikā, kad nestrādā ģimenes ārsti,
dežūrē ārsta palīgs. Ķekavā primāro veselības aprūpi veic arī trīs zobārsti un higiēnists.
Jāatzīmē, ka visiem ārstiem ir līgums ar NVD, t. i., viņi sniedz valsts noteikto primāro
veselības aprūpi.
Seši ģimenes ārsti un zobārsti nomā telpas Ķekavas ambulancē. Pieaugot iedzīvotāju skaitam,
papildus bija nepieciešams vēl viens ģimenes ārsts. Jauna ārsta prakse tika izveidota 2010.
gada 1. oktobrī. Šai ārstu praksei nepietika telpas ambulancē telpas ne, arī pašvaldībai nebija
telpu, kuras varētu izīrēt, tāpēc daktere nomā telpas privāti.
Aģentūras filiālē Valdlaučos strādā viens ģimenes ārsts un viņa palīgs, kuram arī ir līgums ar
NVD un ģimenes ārsts, kurš veic maksas konsultācijas.
19. tabula. Ģimenes ārsti Ķekavas novadā
Ģimenes ārsts

Pacientu skaits

Daiga Āboltiņa

1868

Leonija Apsīte

1829

Rasa Daukšane

898

Rudīte Iesalniece

1460

Inese Iļjenkova (Daugmale un Baldone)

1505

Anita Jēgere

2160

Inta Freimane

1638

Ieva Mežale

2273

Anna Pudņika

1353

Biruta Sedliņa

984
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Sekundārā ambulatorā palīdzība ir koncentrēta Ķekavā. Ir pieejami valsts noteiktie ginekologa
un okulista pakalpojumi. Ķekavā ir pieejami arī maksas LOR, traumatologa, urologa,
kardiologa pakalpojumi. Reizēm kampaņveidīgi tiek izmantoti dermatologa, pulmonologa,
endokrinologa pakalpojumi.
Daugmales pašvaldība vēsturiski sadarbojās ar Ķekavas ambulanci, jo gan Ķekava, gan
Daugmale bija saistīta ar Baldones zonālās slimnīcas apkalpes zonu līdz tās reorganizācijai
deviņdesmito gadu beigās. Patlaban Daugmalē, kur ir 1133 iedzīvotāji, ir ģimenes ārsta otra
prakses vieta, kur ārsts pieņem pacientus divas reizes nedēļā. Pārējā laikā pacientu aprūpi
nodrošina ārsta palīgs. Daugmales iedzīvotāji izmanto aģentūras sniegtos laboratoriskos
pakalpojumus. Arī Daugmalē ģimenes ārsts iznomā pašvaldības telpas. Novada ģimenes ārstu
noslogojums attēlots 19. tabulā.
Baložu pilsētas veselības aprūpe tika organizēta neatkarīgi no minētajām pašvaldībām. Līdz ar
to Baložos ir izveidojies cits veselības aprūpes nodrošinājuma modelis. Baložu 5948
iedzīvotājiem medicīniskos pakalpojumus sniedz divi ģimenes ārsti. Viena ārsts iznomā
pašvaldības telpas, bet otrs ģimenes ārsts izmanto privātās telpas.
Problēma ir Plakanciema un Mellupu iedzīvotāju medicīniskā aprūpe. Precīzi nav zināms
iedzīvotāju skaits šajās teritorijās, bet attālums līdz Ķekavai ir liels.
Sarežģīta ir situācija ar divām ģimenes ārstu praksēm, kuras telpas īrē privāti. Šiem ārstiem
nav vienlīdzīgi noteikumi salīdzinājumā ar pārējiem ģimenes ārstiem. Jāatzīmē arī telpu
trūkums ambulancē.
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NMP novadā nodrošina valsts NMP dienests. Viena no brigādēm dislocēta Ķekavā un
nodrošina diennakts NMP, kas ir būtisks medicīnas pieejamības kvalitātes rādītājs.
11. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA
Par sabiedrisko kārtību Ķekavas novadā atbild Reģionālā pašvaldības policija (turpmāk –
Pašvaldības policija) – bruņota militarizēta Ķekavas novada Domes izveidota iestāde
sabiedriskās kārtības uzturēšanai un tiesībaizsardzībai, kas atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei darbojas Ķekavas novada administratīvajā
teritorijā, kā arī citu pašvaldību administratīvajās teritorijās, atbilstoši Pašvaldības policijas
noslēgtajiem līgumiem. Jaunais Reģionālās pašvaldības policijas nolikums ir apstiprināts
2012. gada 9. februāra domes sēdē (prot. Nr.3, lēmums 6. §.1) un ir spēkā ar 2012. gada 1.
martu. Pašvaldības policijas priekšnieks ir tieši pakļauts Domes priekšsēdētājam. Policijas
darbību kontrolē Domes priekšsēdētājs, kā arī Drošības, sabiedriskās kārtības un satiksmes
komiteja.
Pašlaik Pašvaldības policija nodrošina sabiedrisko kārtību Baldones novadā, un, paplašinot
savu darbību, ar 2012. gada aprīli nodrošina sabiedrisko kārtību arī Inčukalna novadā. Ar
2012. gada jūliju savas funkcijas Reģionālajai pašvaldības policijai deleģēs Ikšķiles
pašvaldības policija.
Reģionālās pašvaldības budžets 2010. gadā – 347 000 Ls, 2011.gadā – 353 000 Ls. Stāvoklī
uz 2012. gada 1. aprīli Pašvaldības policijā tika nodarbināts 51 darbinieks. Pašvaldības
policijas struktūra parādīta 54. attēlā.
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54. attēls. Reģionālās pašvaldības policijas struktūra

Pašvaldības policijas rīcībā ir moderns, prasībām atbilstošs tehniskais aprīkojums – 6
transporta vienības, 2 laivas, speclīdzekļi, 1 sūknis glābšanas darbiem, niršanas aprīkojums,
daļējs ugunsdzēsības inventārs.
Pašvaldības policijas galvenie uzdevumi ir:
 garantēt personu un sabiedrības drošību;
 novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus;
 savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi noskaidrot katra administratīvā pārkāpuma
lietas apstākļus, un atbilstoši savai kompetencei saukt pie atbildības personas, kuras
izdarījušas administratīvos pārkāpumus;
 savas kompetences ietvaros piemērot administratīvos sodus;
 likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu
apvienībās to tiesību aizsardzībā un likumā noteikto pienākumu izpildē.
2010. gadā izsaukumu reģistrēšanas kārtība Pašvaldības policijā līdz ar administratīvo
pārkāpumu uzskaites sistēmas (APUS) ieviešanu ir mainījusies, taču, salīdzinot ar 2009. gada
izsaukumu īpatsvaru novada teritorijā, tam ir redzama tendence katru gadu palielināties
apmēram par 10%. Tas saistīts ar izmaiņām likumdošanā, kā arī ar to, ka iedzīvotāji vairāk
uzticas Pašvaldības policijai un policijas aktivitātēm.
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Ņemot vērā to, ka Pašvaldības policija nodarbojas pamatā ar administratīvo pārkāpumu
fiksēšanu, tad, salīdzinot ar Valsts policijas sniegtajiem gada pārskata datiem, ir redzams, ka
Baložu iecirknī fiksēto administratīvo pārkāpumu skaits ir samazinājies. Tas liecina par to, ka
kopējais novada fiksēto pārkāpumu skaits būtiski nav mainījies un ir palicis iepriekšējā
līmenī. Savukārt fiksēto noziedzīgo nodarījumu īpatsvars ir palielinājies pa 10%. Analizējot
fiksētos pārkāpumus, Pašvaldības policija secina, ka pārkāpumi, kas saistīti ar sabiedriskās
kārtības un drošības apdraudējumiem (kopējais īpatsvars apmēram 40%) visbiežāk tiek
izdarīti alkoholisko vai narkotisko vielu reibumā. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem par
55% ir pieaudzis nepilngadīgo izdarīto pārkāpumu skaits, kā arī pārkāpumu, kas ir saistīti ar
nepilngadīgajiem.
2011. gadā Pašvaldības policija konstatēja 11 tirdzniecības vietās alkohola vai cigarešu
pārdošanas faktus nepilngadīgajiem, kā arī ir aizturējusi 17 nepilngadīgos alkohola reibumā, 6
jaunieši ir lietojuši narkotiskās vielas. Turklāt, analizējot pārkāpējus pēc dzīvesvietas,
Pašvaldības policija konstatē, ka ar narkotisko vielu saistītos pārkāpumus visbiežāk izdara
novada iebraucēji (Rīga, Ziepniekkalna rajons).
Izdarīto likumpārkāpumu cēloņi visbiežāk ir saistīt ar ekonomiskajiem un sociālās vides
faktoriem, tādēļ, lai risinātu ar nepilngadīgo likumpārkāpumiem saistītas problēmas,
Pašvaldības policija veic vairākus preventīvos pasākumus. Katrā mācību gada sākumā un
beigās policija organizē un nodrošina akcijas Drošības dienas skolās un Droša vasara – Tava
vasara, kā arī Drošības dienu novadā. Prevencijas laikā īpaša uzmanība tika pievērsta
cēloņiem un iemesliem, kas biežāk izraisa nelaimes gadījumus, arī ceļa satiksmes
negadījumus; narkotiku, alkohola lietošanas problēmām un ar to saistīto atbildību; drošībai
interneta vidē, kā arī tiem apstākļiem, kuros var gūt dažādas traumas ikdienā, piemēram,
spēlējoties pagalmos, būvobjektos vai elektrosadales skapju tuvumā, lēkājot pa batutu,
kontaktējoties ar svešiem mājdzīvniekiem, patvaļīgi pametot dzīvesvietu (klaiņojot) u.tml.
12. ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS RESURSI
12.1. Pašvaldības struktūra un funkcijas
Novada iedzīvotāju pārstāvību pašvaldībā nodrošina viņu ievēlētā Dome – pašvaldības
lēmējinstitūcija, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina
pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un
izpilda pašvaldības budžetu.
Novada dome atbilstoši tās kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku
darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
Ķekavas novada Dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likumam, sastāv no 17 deputātiem. Pirmajās jaunā Ķekavas novada pašvaldību vēlēšanās
2009. gada 6. jūnijā deputātu vietas domē ieguva 9 saraksti
1. Jaunais laiks – 3 deputāti.
2. C e n t r i s k ā p a r t i j a Latvijas Zemnieku Savienība – 2 deputāti.
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3. Politisko partiju apvienība Saskaņas Centrs – 2 deputāti.
4. Sabiedrība Citai Politikai – 2 deputāti.
5. P a r t i j a LPP/LC – 2 deputāti.
6. Politiskā partija Rīgas Apriņķa Novadu Apvienība – 2 deputāti.
7. Sociāldemokrātiskā Partija (SDP) – 2 deputāti.
8. Kristīgi demokrātiskā savienība - 1 deputāts.
9. L atvijas Zaļā Partija –1 deputāts.16
Dome no deputātu vidus ievēlējusi domes priekšsēdētāju un vienu domes priekšsēdētāja
vietnieku, kurš pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa
uzdevumā, kā arī veic citus uzdevumus un pienākumus.
Ķekavas novada domes galvenie uzdevumi ir:
1. Gādāt par iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iegūšanā, pirmskolas vecuma bērnu nodrošināšanā ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs.
2. Rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību.
3. Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu.
4. Nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.
5. Gādāt par novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.
6. Gādāt par sabiedrisko kārtību, apkarot žūpību un netiklību.
7. Nodrošināt iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu pieejamību.
8. Sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā.
9. Sekmēt uzņēmējdarbību novada administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba
samazināšanu.
10.
Pārzināt būvniecību novada administratīvajā teritorijā.
11.
Saskaņā ar administratīvās teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas
un apbūves kārtību.
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu lēmumprojektus, Dome no deputātiem izveidojusi
sešas komitejas:
1. Attīstības komiteju septiņu locekļu sastāvā.
2. Drošības, sabiedriskās kārtības un satiksmes komiteju piecu locekļu sastāvā.
3. Finanšu komiteju septiņu locekļu sastāvā.
4. Izglītības, kultūras un sporta komiteju piecu locekļu sastāvā.
5. Īpašuma lietu komiteju piecu locekļu sastāvā.
6. Sociālo lietu komiteju piecu locekļu sastāvā.17
Ķekavas novada domes darba organizāciju reglamentē Ķekavas novada pašvaldības
nolikums, un tajā noteikta pašvaldības struktūra.
Novada pašvaldības funkciju izpildi un darbību, atbilstoši domes nolikumam un Domes
lēmumiem, nodrošina administrācija, ko vada Domes iecelts izpilddirektors.
Pašvaldības galvenās funkcijas nosaka likums „Par pašvaldībām”. Pamatojoties uz šī likuma
prasībām un veicot citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus, pašvaldība
mērķtiecīgi plāno un izmanto budžeta līdzekļus.
16
17

http://kekava.lv/pub/index.php?id=385
http://kekava.lv/pub/index.php?id=627
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Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome izveido komisijas un darba grupas, kurās tiek
iekļauti domes deputāti un pašvaldības iedzīvotāji. Šo komisiju un darba grupu izveidošanas
nepieciešamību nosaka atsevišķi likumi, normatīvie akti vai domes lēmumi.
Pašvaldības funkciju pildīšanai Dome no deputātiem, Administrācijas darbiniekiem un
pašvaldības iedzīvotājiem izveido komisijas:
1. Administratīvo komisiju.
2. Civilās aizsardzības komisiju.
3. Būvniecības komisiju.
4. Būvobjektu pieņemšanas ekspluatācijā komisiju.
5. Ekspertu komisiju.
6. Iedzīvotāju reģistrācijas jautājumu komisiju.
7. Iepirkumu komisiju.
8. Interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisiju.
9. Koncesijas procedūru komisiju.
10.
Ķekavas novada pašvaldības izglītības programmu izvērtēšanas un valsts
mērķdotācijas sadales komisiju.
11.
Licencēšanas komisiju.
12.
Materiālo vērtību uzskaites un norakstīšanas komisiju.
13.
Pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisiju.
14.
Pilsētas zemes komisiju.
15.
Uzņemšanas komisiju pirmsskolas izglītības iestādēs.
16.
Vēlēšanu komisiju.
17.
Vērtēšanas komisiju finansējuma sadalei Ķekavas novada sportistiem.
18.
Pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas un mantas atsavināšanas
18
komisiju.
Dome izveido šādas pašvaldības iestādes, kuras darbojas saskaņā ar Domes apstiprinātiem
nolikumiem:
1.
Centrālā administrācija Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Centrālā
administrācija).
2.
Baložu vidusskola.
3.
Ķekavas vidusskola.
4.
Daugmales pamatskola.
5.
Pļavniekkalna sākumskola.
6.
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Avotiņš.
7.
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Ieviņa.
8.
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Zvaigznīte.
9.
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Bitīte.
10.
Ķekavas novada sporta skola.
11.
Ķekavas Mākslas skola.
12.
Ķekavas Mūzikas skola.
13.
Reģionālā pašvaldības policija;
14.
Ķekavas novada pašvaldības iestāde Sociālais dienests.
15.
Ķekavas novada bāriņtiesa.

18

Saistošie noteikumi Nr. 28/11 „Kekavas novada pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar Ķekavas novada
Domes 2011. gada 8. decembra sēdes lēmumu Nr.2.(protokols Nr. 27))-22.punkts.
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16.
Jaunatnes iniciatīvu centrs.19
Dome pārrauga šādas pašvaldības aģentūras, kuras darbojas saskaņā ar Domes apstiprinātiem
nolikumiem:
1.
Pašvaldības aģentūra Ķekavas ambulance.
2.
Pašvaldības aģentūra Ķekavas sociālās aprūpes centrs.
3.
Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra.
4.
Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra.20
Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās (turpmāk tekstā –
Pašvaldības kapitālsabiedrība):
1.
SIA Baložu komunālā saimniecība.
2.
SIA Ķekavas nami.
3.
SIA Ķekavas sadzīves servisa centrs.
4.
SIA Līves 221.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
1.
Akciju sabiedrībā Rīgas Piena kombināts.
2.
SIA Rīgas Apriņķa Avīze.
3.
SIA Baložu ēkas.
4.
SIA MG Signāls.
5.
SIA Balartis.
6.
SIA Baložu celtnes.
7.
SIA Baložu nami.
8.
SIA Kvakta.
9.
SIA Baložu siltums.
10. SIA Titurgas nams.
11. SIA Baltijas būves kompānija.
12. SIA Auto Este.
13. SIA Baložu attīstības projekts.
14. SIA Biznesa centrs Baloži.
15. SIA Mēdems.
16. SIA Baložsils.
17. SIA Baložu īpašumi.
18. SIA Dolespils.22
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos:
1.
Biedrība Daugavas savienība.
2.
Biedrība Latvijas Pašvaldību savienība.
3.
Biedrība Latvijas Pilsētu savienība.
4.
Biedrība Partnerība Daugavkrasts.
5.
Biedrība Sporta klubs Ķekavas novads.23

19

Saistošie noteikumi Nr. 28/11 „Kekavas novada pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar Ķekavas novada
Domes 2011. gada 8. decembra sēdes lēmumu Nr.2.(protokols Nr. 27)) -17. punkts
20
Saistošie noteikumi Nr. 28/11 „Kekavas novada pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar Ķekavas novada
Domes 2011. gada 8. decembra sēdes lēmumu Nr.2.(protokols Nr. 27)) - 18. punkts.
21
Saistošie noteikumi Nr. 28/11 „Kekavas novada pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar Ķekavas novada
Domes 2011. gada 8. decembra sēdes lēmumu Nr.2.(protokols Nr. 27)) - 19. punkts
22
Saistošie noteikumi Nr. 28/11 „Kekavas novada pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar Ķekavas novada
Domes 2011. gada 8. decembra sēdes lēmumu Nr.2.(protokols Nr. 27)) - 20. punkts
23
Saistošie noteikumi Nr. 28/11 „Kekavas novada pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar Ķekavas novada
Domes 2011. gada 8. decembra sēdes lēmumu Nr.2.(protokols Nr. 27)) - 21. punkts
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Valsts pārvaldi Ķekavas novadā realizē tikai divas valsts iestāžu nodaļas – Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras Ķekavas klientu apkalpošanas punkts un Valsts policijas Rīgas
reģiona pārvaldes Baložu iecirknis. Pārējās valsts iestādes teritorijas iedzīvotājiem pieejamas
pārsvarā Rīgā.
Ar domes sēdes darba kārtību iedzīvotāji var iepazīties domē pie informatīvā dēļa trīs dienas
pirms kārtējās domes sēdes un Ķekavas pašvaldības interneta mājas lapā (www.kekava.lv).
12.2. Pašvaldības budžets
Ķekavas novada pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi, novada iestāžu un pārvaldes
struktūrvienību uzturēšanu, kā arī novada tālāko attīstību finansiāli nodrošina pašvaldības
budžets – pamatbudžets un speciālais budžets. To var raksturot kā stabilu, ar pieauguma
tendenci un uz novada attīstību vērstu budžetu.
2006.–2009. gada pamatbudžeta ieņēmumos ir ieskaitīti arī administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros pārņemto Daugmales pagasta un Baložu pilsētas ieņēmumi.
Budžeta naudas plūsmu pēdējos sešos gados raksturo sekojoši lielumi, kas atspoguļoti tālāk
tabulās (Pielikums Nr.5): ieņēmumi, izdevumi un līdzekļu atlikums uz gada sākumu un gada
beigām, izdevumu dinamika.
Pamatbudžeta ieņēmumus veido: tiešo un netiešo nodokļu ieņēmumi, nenodokļu
ieņēmumi, transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi. Galvenos budžeta ieņēmumus
sastāda nodokļu ieņēmumi – aptuveni 80% no kopējiem ieņēmumiem, un šī proporcija ir
stabila pēdējos gados. Savukārt nodokļu ieņēmumos noteicošais ir iedzīvotāju ienākumu
nodoklis, kas pēdējos gados stabili veido 90% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem un 70%
no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Straujo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu
pieaugumu pa gadiem var izskaidrot:
1. Ar vidējās darba samaksas un minimālās algas palielināšanos valstī kopumā.
2. Ar iedzīvotāju skaita palielināšanos Ķekavas novadā, kas izskaidrojams ar aktīvu
būvniecības tempu pieaugumu.
3. Ar jaunu uzņēmumu ienākšanu Ķekavas novadā un jaunu darbavietu izveidošanu
Ķekavas novada iedzīvotājiem.
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi ieņēmumu palielinājumu var skaidrot gan ar
zemes tirgus aktivizēšanos un kadastrālo vērtību pieaugumu, gan ar lauksaimniecības zemju
transformēšanu par apbūves zemēm un to kadastrālo vērtību pieaugumu. Turpretī nekustamā
īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm ieņēmumu palielinājums saistīts ar uzņēmējdarbības
attīstību Ķekavas pagasta teritorijā. Ir uzceltas gan jaunas biroja ēkas – AS SEB Banka
administratīvais centrs, gan ražošanas un pakalpojumu sniegšanas objekti – loģistikas un
noliktavu centrs Maxima, noliktavu centrs Dominantes parks, vairumtirdzniecības bāze
Akvedukts, lielveikals Maxima.
Ķekavas novada pašvaldības budžetu 2009. gadam var raksturot kā teritoriālās reformas
rezultātā apvienotu triju pašvaldību – Ķekavas pagasta, Daugmales pagasta un Baložu
pilsētas apvienoto budžetu, kas vērsts uz izdevumu samazinājumu, optimizējot pašvaldības
iestāžu uzturēšanas izdevumus, un tajā pašā laikā uz attīstību vērstu budžetu, jo
ekonomiskā darbība un attīstība ir cieši saistīta ar pašvaldības budžeta finanšu iespējām.
2009. gada konsolidētā budžeta ieņēmumi bija Ls 11 536 558 un naudas līdzekļu atlikums uz
01.01.09. bija Ls 1 558 245. Līdz ar to finanšu līdzekļi 2009. gadā kopā bija Ls 13 094803.
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Pašvaldības budžeta kopējo ieņēmumu samazinājums salīdzinājumā ar 2008. gada
ieņēmumiem bija Ls 3 736 502, kas saistīts ar kopējo ekonomisko situāciju valstī un nodokļu
ieņēmu samazinājumu. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu lielāko daļu veido iedzīvotāju
ienākuma nodokļa maksājumi. 2009. gadā tie bija Ls 8 042 922, kas salīdzinājumā ar 2008.
gadu samazinājušies par Ls 2 710 549. Taču salīdzinājumā ar 2009. gada sākumā
apstiprināto pašvaldības budžetu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi samazināti par Ls
942 051. 2009. gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu ieņēmumi bija Ls 676 962,
kas, salīdzinot ar 2008. gadu, palielinājušies par Ls 9 865.
Kopējie 2009. gada pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja Ls 11 311 920, kas, salīdzinot ar
2008.gadu, samazinājušies par Ls 3 393 440.
Savukārt Ķekavas novada pašvaldības budžetu 2010. gadam var raksturot kā budžetu, kas
vērsts uz izdevumu samazinājumu, optimizējot pašvaldības iestāžu uzturēšanas izdevumus,
un tajā pašā laikā uz attīstību vērstu budžetu, jo novada ekonomiskā darbība un attīstība ir
cieši saistīta ar pašvaldības budžeta finanšu iespējām. 2010. gada konsolidētā budžeta
ieņēmumi bija Ls 12 456 081 un naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.10. bija Ls 265 949.
Līdz ar to finanšu līdzekļi 2010. gadā kopā bija Ls 12 722 030. Pašvaldības budžeta kopējo
finanšu līdzekļu samazinājums salīdzinājumā ar 2009. gadu sastādīja Ls 372 773, kas
saistīts ar kopējo ekonomisko situāciju valstī.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksājumi. 2010. gadā tie bija Ls 9 039 025, kas salīdzinājumā ar 2009. gadu
palielinājušies par Ls 996 103. Taču, salīdzinot ar 2010. gada sākumā apstiprināto
pašvaldības budžetu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi palielināti par Ls 440 792.
2010. gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu palielinājums pret plānu bija Ls 211
387, kas saistīts ar to, ka gada pēdējos mēnešos no Valsts kases tika ieskaitīti lielāki
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi nekā vidēji gada garumā.
2010. gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu ieņēmumi bija Ls 968 646, kas,
salīdzinot ar 2009. gadu, palielinājušies par Ls 291 681. Ieņēmumu palielinājums saistīts ar
izmaiņām likumdošanā un mājokļu aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli. Kopējie 2010.
gada pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja Ls 12 207 973, kas, salīdzinot ar 2009. gadu,
palielinājušies par Ls 896 053.
Ķekavas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam var raksturot kā budžetu, kas vērsts uz
izdevumu samazinājumu, optimizējot pašvaldības iestāžu uzturēšanas izdevumus, un tajā
pašā laikā uz attīstību vērstu budžetu, jo novada ekonomiskā darbība un attīstība ir cieši
saistīta ar pašvaldības budžeta finanšu iespējām. 2011. gada konsolidētā budžeta ieņēmumi
bija Ls 14 153 649 un naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.11. bija Ls 1 061 952. Līdz ar to
finanšu līdzekļi 2011. gadā kopā bija Ls 15 215 601. Nodokļu ieņēmumu palielinājums
salīdzinājumā ar 2010. gada ieņēmumiem bija Ls 1 318 180 apmērā.
Pamatbudžeta izdevumi. 2008. gadā vienu no lielākajām daļām pašvaldības pamatbudžeta
izdevumos veido darbinieku atalgojums un sociālā nodokļa maksājumi, un tas 2008. gadā
bija Ls 4 377 348 no visiem izdevumiem. Šai izdevumu pozīcijai katru gadu ir tendence
palielināties, kas skaidrojams ar minimālās algas un darba samaksas pieaugumu. Straujāks
izdevumu kāpums atalgojumiem izveidojās 2008. gadā, jo ievērojami tika paaugstinātas
algas gan pašvaldības darbiniekiem, gan iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem. Šādā
veidā pašvaldība mēģina novērst speciālistu aiziešanu uz citām darbavietām.
2009. gadā visu pašvaldības, iestāžu un aģentūru darbinieku atalgojums un sociālā nodokļa
maksājumi bija Ls 5 352 939 no visiem izdevumiem. Atalgojumu budžeta izpilde bija Ls 4
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159 811 apmērā, bet sociālā nodokļa obligātie maksājumi un kompensācijas Ls 1 193 128
apmērā. Šī izdevumu pozīcija 2009. gada beigās samazinājusies, salīdzinot ar gada sākumu.
Tas skaidrojams ar darba samaksas samazinājumu un darbavietu optimizāciju. Atlīdzības
izdevumu budžets gada beigās samazinājās par Ls 457 862. Atlīdzības budžeta līdzekļu
samazinājums salīdzinājumā ar 2008. gada izdevumiem samazinājies par Ls 639 116. 2010.
gadā pašvaldības, iestāžu un aģentūru darbinieku atalgojums un sociālā nodokļa maksājumi
tika apstiprināti Ls 4 056 492 apmērā. Atalgojumu budžeta izpilde bija Ls 3 997 802 apmērā
no visiem izdevumiem. Šī izdevumu pozīcija 2010. gadā samazinājusies, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu. Atlīdzības budžeta līdzekļu samazinājums salīdzinājumā ar 2009. gada
izdevumiem samazinājies par Ls 309 776. Vienu no lielākajām daļām pašvaldības
pamatbudžeta izdevumos veido darbinieku atalgojums un sociālā nodokļa maksājumi. 2011.
gadā pašvaldības, iestāžu un aģentūru darbinieku atalgojums un sociālā nodokļa maksājumi
tika apstiprināti Ls 4 453 771 apmērā. Atalgojumu budžeta izpilde bija Ls 4 395 684
apmērā. Sociālā nodokļa obligātie maksājumi un kompensācijas tika apstiprināti Ls 1 133
869 apmērā, izpilde sastādīja Ls 1 106 671. Šī izdevumu pozīcija 2011. gadā palielinājusies,
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Atlīdzības budžeta līdzekļu palielinājums, salīdzinājumā
ar 2010. gada izdevumiem bija Ls 459 192.
55. attēls. Ķekavas novada pašvaldības 2011. gada budžeta izdevumu struktūra, Ls
Kredīta pamatsummas
atmaksa; 1128684; 8%
Sociālā aizsardzība;
882803; 6%
Norēķini par citu
pašvald.sniegtajiem
izglītības pakalpojumiem;
392051; 3%

Vispārējie valdības
dienesti; 1694499; 12%

Maksājumi pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas
fondam; 1526073; 11%

Sabiedriskā kārtība un
drošība; 349680; 2%
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana;
1203057; 9%
Veselības aprūpe;
132882; 1%
Izglītība; 5367962; 38%
Atpūta, kultūra un
reliģija; 1417573; 10%

Lēmējvaras un izpildvaras uzturēšanas izdevumi 2009. gada budžetā apstiprināti Ls 3 992
364 apmērā; plāna izpilde – Ls 3 833 222 ( t.sk. maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā Ls 1 698 456 un norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem Ls
457 175). Salīdzinot ar 2008. gada budžeta izpildi, tie ir samazinājušies par Ls 391 824.
Līdzekļi tika izlietoti novada pašvaldības darbinieku, lēmējvaras un pastāvīgo komisiju darba
atalgojumam un sociālā nodokļa nomaksai, administrācijas uzturēšanas izdevumu (sakaru
pakalpojumu, komunālo maksājumu, kancelejas preču, darbinieku kvalifikācijas celšanas
kursu, mazvērtīgā inventāra iegādes, avīzes Ķekavas novads izdošanas un izplatīšanas)
apmaksai. Lai uzlabotu apmeklētāju apkalpošanas līmeni un nodrošinātu pašvaldības
darbiniekus ar mūsdienīgiem darba apstākļiem, tika iegādāta datortehnika, datorprogrammas,
kopētāji un biroja mēbeles. 2010. gadā šie izdevumi budžetā apstiprināti Ls 3840678 apmērā;
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plāna izpilde – Ls 3 576 936. Salīdzinot ar 2009. gada budžeta izpildi, tie ir samazinājušies
par Ls 256 286. Līdzekļi tika izlietoti novada pašvaldības darbinieku, lēmējvaras un pastāvīgo
komisiju darba atalgojumam un sociālā nodokļa nomaksai, administrācijas uzturēšanas
izdevumu
apmaksai. Lai uzlabotu apmeklētāju apkalpošanas līmeni un nodrošinātu
pašvaldības darbiniekus ar mūsdienīgiem darba apstākļiem, piesaistot ES struktūrfondus, tika
izveidoti klientu apkalpošanas centri Ķekavā, Daugmalē un Baložos, tika iegādāta
datortehnika, datorprogrammas, kopētāji un biroja mēbeles. 2011. gada lēmējvaras un
izpildvaras uzturēšanas izdevumi budžetā apstiprināti Ls 3 752 915 apmērā; plāna izpilde –
Ls 3 591 624 ( t.sk. maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā Ls 1 526 073 un
norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem Ls 392 051). Salīdzinot ar
2010. gada budžeta izpildi, tie ir samazinājušies par Ls 14 688.
12.3. Pašvaldības administrācija
Pašvaldības organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, pašvaldības lēmumu projektu
izstrādāšanu, kā arī pašvaldības lēmumu izpildi nodrošina pašvaldības Centrālā
administrācija, kurā ir šādas struktūrvienības:
1.
Administratīvā daļa.
2.
Sabiedrisko attiecību un konsultatīvā atbalsta daļa.
3.
Dzimtsarakstu nodaļa.
4.
Būvvalde.
5.
Personāla daļa.
6.
Izglītības daļa.
7.
Finanšu daļa.
8.
Grāmatvedība.
9.
Attīstības daļa.
10. Īpašuma daļa.
11. Telpiskās plānošanas daļa.
12. Saimniecības daļa.
13. Vides un labiekārtošanas daļa.
2010. gadā likvidēta Juridiskā daļa. Pārmaiņas veiktas, lai optimizētu pašvaldības funkciju
veikšanu un maksimāli ekonomiski izlietotu pašvaldības budžetu.24
Pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamību nodrošina Centrālās administrācijas teritoriāli
organizatoriskas struktūrvienības:
1.
Ķekavas novada pašvaldības Baložu pilsētas pārvalde.
2.
Ķekavas novada pašvaldības Daugmales pagasta pārvalde.25
Lai izvērtētu Ķekavas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, ir apkopota informācija
par pašvaldībā nodarbinātajiem – darbinieku skaits, vecums, izglītība, vidējais darba stāžs.
Saskaņā ar apstiprināto pašvaldības amatu sarakstu pašvaldībā bija 2008. gadā bija 134 amata
vietas (t. sk. Sociālā dienesta, kultūras iestāžu un sporta iniciatīvu centra darbinieki), 2009.
gadā 112 amata vietas, 2010. gadā – 103 amata vietas un 2011. gada – 125 amata vietas.
24

http://www.kekava.lv/pub/index.php?id=679 2010. gada Ķekavas novada publiskais pārskats.
Saistošie noteikumi Nr. 28/11 „Kekavas novada pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar Ķekavas novada
Domes 2011. gada 8. decembra sēdes lēmumu Nr.2.(protokols Nr. 27)) - 16. punkts
25
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Ierēdņu un darbinieku skaits, kuri strādāja pašvaldībā 2008. gadā bija 134 (t. sk. iestāžu un
aģentūru darbinieki) no tiem –107 sievietes un 27 vīrieši, 2009. gadā bija 105 (bez iestāžu un
aģentūru vadītājiem) no tiem – 68 sievietes un 37 vīrieši, 2010. gadā 101 (bez iestāžu un
aģentūru vadītājiem) no tiem – 71 sieviete un 30 vīrieši, bet 2011. gadā bija 121 (t. sk. iestāžu
un aģentūru vadītāji –20 darbinieki) no tiem – 82 sievietes un 39 vīrieši.
56. attēls. Amatpersonu un darbinieku skaits
26

pašvaldībā

Ierēdņiem un darbiniekiem, kuri strādāja pašvaldībā, vidējais vecums 2008. gadā bija 43 gadi,
2009. gadā – 44 gadi, 2010. gadā – 46,5, bet 2011. gadā – 45, savukārt vidējais darba stāžs
2008. gadā bija 6 gadi, 2009. gadā bija 5,5 gadi, 2010. gadā – 4,6 gadi un 2011. gadā – 6,3.
Pašvaldībā strādājošie darbinieki un ierēdņi ar augstāko izglītību 2008. gadā bija 53, 2009.
gadā – 66, 2010. gadā – 80 un 2011. gadā – 83, savukārt ar vidējo izglītību 2008. gadā bija
68, 2009. gadā – 30, 2010. gadā – 35 un 2011. gadā – 35, bet ar pamatskolas izglītību 2008.
gadā bija 13, 2009. gadā – 9, 2010. gadā – 5 un 2011. gadā – 3.
Kā redzams 56. attēlā, darbinieku skaits Ķekavas novada pašvaldībā no 2008. gada līdz 2011.
gadam pieaudzis, kas izskaidrojams arī ar darba apjomu pieaugumu pašvaldībās. Savukārt
2010. gadā darbinieku skaits kopumā samazinājies. Darbinieku skaita izmaiņu galvenie
faktori bija pašvaldības finanšu līdzekļu samazināšanās, izmaiņas normatīvajos aktos un
pašvaldības funkciju optimizācijas veikšana, lai maksimāli ekonomiski izlietotu pašvaldības
budžetu.
57. attēls. Amatpersonu un darbinieku vidējais vecums un izglītība pašvaldībā

27

26

http://www.kekava.lv/pub/index.php?id=679, 2009. gada un 2010. gada darbinieku skaitā nav iekļauti
iestāžu un aģentūru vadītāji.
27
http://www.kekava.lv/pub/index.php?id=679
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Pašvaldībā strādājošo vidējais vecums 2008.–2011. gadā bija 44,6 gadi. Vairāk nekā ¾
pašvaldības administrācijā nodarbināto ir augstākā izglītība Tomēr šī informācija sniedz tikai
vispārēju priekšstatu, jo nav apkopota informācija par to, cik lielā mērā darbinieku izglītības
līmenis atbilst amata aprakstā minētajām prasībām.
Pašvaldībās nodarbināto vidējais atalgojums līdz administratīvi teritoriālajai reformai
kopumā augstāks ir bijis Baložu pilsētā. 2009. gada ekonomiskās krīzes rezultātā visiem
pašvaldībā nodarbinātajiem algas samazināja, pēc administratīvi teritoriālās reformas
atalgojumu līmenis pakāpeniski savstarpēji līdzsvarojas atbilstoši apdzīvoto teritoriju
lielumam un iedzīvotāju skaitam.
Līdz ar normatīvo dokumentu izmaiņām 2010. gadā arī Ķekavas novada pašvaldībā uzsākta
darbinieku atalgojuma piemērošana atbilstoši ieņemamajam amatam, izvērtējot iegūto
kvalifikāciju un pieredzi. Pilnveidojot darbinieku atlīdzības sistēmu, būtiski ir ņemt vērā arī
veicamā darba apjomu un ievērot vienlīdzības principu.
12.4. Pašvaldības sadarbība ar NVO un uzņēmējiem
Informācija par aktuāliem jautājumiem regulāri izvietota uz 30 ziņojuma dēļiem, un publiskās
vietās pieejamiem bukletiem. Notiek ikdienas individuālās konsultācijas iedzīvotājiem
Ķekavas novada pašvaldībā, Baložu pilsētas pārvaldē, Daugmales pagasta pārvaldē. Reizi
mēnesī tiek izdots informatīvais izdevums Ķekavas novads 14 500 eksemplāros (2009. gadā
bija 11 000 eksemplāri). Nepieciešamības gadījumos informācija papildus tika publicēta
Rīgas Apriņķa avīzē un Latvijas Vēstnesī. Notikusi regulāra sadarbība ar LTV1, LTV2, TV3
u. c., kur tiek atspoguļoti spilgtākie pasākumi un notikumi novadā. Lai risinātu starp
ieinteresētajām personām detālplānojumu attīstības vai ar teritorijas plānojumu saistītus
jautājumus, organizētas sabiedriskās apspriešanas.
Pašvaldība ir atvērta sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, dažādām institūcijām un
sabiedrības grupām, aicinot tās piedalīties pašvaldības organizētajās sabiedriskajās
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apspriešanās, diskusijās un darba grupās, kā arī citos līdzdalības pasākumos. Pašvaldība
iedzīvotājiem nodrošina iespēju tikties ar pašvaldības vadību un darbiniekiem, lai pārrunātu
sev interesējošos jautājumus. Pašvaldības ēkas foajē izveidots informācijas stends ar Domes
sēžu materiāliem, kā arī ar citu aktuālu informāciju.
Sadarbība ar nevalstisko sektoru attīstās strauji. Pašvaldība aktīvi piedalās NVO rīkotajos
pasākumos, atbalsta tās informatīvi. 2010. gadā tika izsludināts NVO projektu pieteikumu
konkurss, kurā atbalstu projektu realizācijai saņēma 5 NVO. 2011. gadā atbalstu saņēma 31
nevalstisko organizāciju projekts. Novadā ar katru gadu palielinās NVO skaits gan sportisko
aktivitāšu, gan sabiedrisko aktivitāšu jomās. 2010. gadā no jauna reģistrētas 31 nevalstiskās
organizācijas. Novadā 2011. gada 1. janvāri reģistrētas 114 NVO.28
Tā kā viens no pašvaldību apvienošanās projektā minētajiem darbības pamatprincipiem bija
veicināt iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iniciatīvu, brīvprātīgo darbu un iesaistīšanu
pašvaldības funkciju nodrošināšanā, tad tika analizētas arī pašreizējās pašvaldības sadarbības
formas ar nevalstisko sektoru.
Laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gada 1. janvārim pašvaldība nav deleģējusi
nevalstiskā sektora organizācijām nevienu no savām funkcijām. Pašreiz pašvaldībā nav
neviena darbinieka, kas koordinētu un attīstītu sadarbību ar sabiedriskā sektora organizācijām,
nav skaidri definēta stratēģija sadarbības virzieniem ar NVO (kādas aktivitātes tiek vai netiek
atbalstītas, kādā veidā notiek atbalsts – finansiāls, praktisks, politisks, informatīvs).
Vienlaikus jāizvērtē pašvaldības loma un atbalsta iespējas NVO sadarbībā ar uzņēmējiem,
piemēram, sniedzot uzņēmējiem informāciju par NVO aktivitātēm un aicinot piedalīties NVO
aktivitāšu atbalstīšanā finansiāli vai praktiski. Tādējādi tiktu ne tikai veicināta iedzīvotāju
iniciatīva un pilnveidota apkārtējā vide, bet arī uzlabota sadarbība dažādu iedzīvotāju grupu
starpā un paaugstināta lojalitāte savam novadam.
Tāpat būtu lietderīgi izvērtēt iespēju pašvaldībai deleģēt atsevišķas funkcijas biedrībām un
nodibinājumiem, kā rezultātā uzlabotos pašvaldības funkciju izpildes kvalitāte un palielinātos
investīciju piesaistes iespējas, ko apliecina citu pašvaldību pozitīvā pieredze (piemēram,
Līvānu novadā sociālās aprūpes jomā liela daļa funkciju nodota biedrībai Baltā māja).
Tikpat nozīmīga kā sadarbība ar nevalstisko sektoru ir pašvaldības sadarbība ar privāto
sektoru jeb uzņēmējiem.
12.5. E-pārvaldes ieviešana
Sakaru sistēma novada administratīvajā teritorijā ir labi attīstīta gan attiecībā uz fiksētajām
telefona sakaru līnijām (SIA Lattelecom), gan mobilā telefona sakaru centrālēm, tomēr tā ir
neatgriezeniski saistīta ar centralizētās elektroapgādes nepieciešamību. Novadā ir 4 pasta
nodaļas (Katlakalns, Ķekava, Titurga un Daugmale). Problēmas pasta nodaļu darbībai rada
nesakārtotā adresācijas sistēma novada teritorijā.
Visā pasaulē un arī Latvijā strauji pieaug datorizācijas līmenis, interneta lietotāju skaits un
arvien plašāk tiek izmantotas dokumentu elektroniskās apmaiņas iespējas. Valsts iestādēs
elektroniska dokumentu aprite ir jau kļuvusi par normālu procedūras sastāvdaļu. Datoru un
lietotāju skaits likumsakarīgi ir lielāks pilsētās nekā laukos. Salīdzinot ar attīstītajām
pašvaldībām, Ķekavas novadā tiek pārāk maz izmantotas datoru sniegtās iespējas. Publiskas
28

http://www.kekava.lv/pub/index.php?id=679 2010. gada Ķekavas novada publiskais pārskats.
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datora un interneta izmantošanas iespējas tiek piedāvātas vienīgi novada bibliotēkās, tomēr
šīs iespējas ir ierobežotas aprīkojuma un telpu ziņā. Izglītības iestādes novadā ir pilnībā
datorizētas, tomēr tās ir domātas vienīgi skolēnu vajadzībām. Arī pašvaldības administrācijā
visas darbavietas ir datorizētas, un dokumentācijas aprite pamatojas uz elektronisko
dokumentu cirkulāciju. Augošai pašvaldībai būtisks ir digitālās kartogrāfijas materiālu
krājums un operatīvas tā papildināšanas iespējas, kas faktiski pašlaik pastāv nepilnīgi.
Ķekavas novada pašvaldībai ir izveidota sava interneta mājas lapa.
Datorizācijas iespējas novada teritorijā veicina arī augošais iedzīvotāju skaits un labklājības
līmenis. Pamatojoties uz iedzīvotāju pieprasījumu, varētu kļūt lielāks datortīklu un interneta
savienojumus nodrošinošo privātuzņēmumu skaits un plašāks piedāvāto pakalpojumu klāsts
par zemāku cenu, līdz ar to datorizācijas līmenis novada teritorijā pamazām kļūtu samērojams
ar Rīgu.
Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas (PVIS) Centrālais datu centrs nodrošina PVIS
programmatūras apkalpošanu, datu apmaiņu starp pašvaldībām un valsts reģistru datu bāzēm,
pašvaldību mājas lapu un e-pasta adrešu bezmaksas izvietošanu. PVIS programmatūra
nodrošina iedzīvotāju dzīves vietas uzskaiti (tai skaitā tiešsaisti ar Iedzīvotāju reģistra datu
bāzi), dzimtsarakstu datu uzskaites un sociālās palīdzības datu uzskaites sistēmu, nekustāmā
īpašuma uzskaiti un nekustāmā īpašuma nodokļa administrēšanu.29
Ikviens Ķekavas pašvaldības mājas lapā reģistrētais lietotājs var piedalīties diskusijā un
izteikt savu viedokli par dažādiem novadam un tās iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem;
var apgūt iemaņas darbā ar datoru, operētājsistēmu Windows un izplatītākajām MS Office
programmām; mājas lapā ir pieejama informācija par Ķekavas novada pašvaldības un ar to
saistīto uzņēmumu un iestāžu pakalpojumiem. Lai fiziska vai juridiska persona vieglāk
varētu atrast sev interesējošo pakalpojumu, tie ir sakārtoti pēc dzīves situācijām un pēc
pakalpojumu grupām, pašvaldības pakalpojumi pieejami arī elektroniskā veidā; mājas lāpā
ikviens var atrast arī vietējos normatīvos aktus, sēžu lēmumus; darbojas pašvaldības
informācijas (uzziņu) centrs; regulāri tiek veikta iedzīvotāju aptauja par iespējamajiem
uzlabojumiem, problēmām.
Realizēta apmācību programma Ķekavas novada iedzīvotājiem darbam ar datoru,
operētājsistēmu Windows un izplatītākajām MS Office programmām. Lai realizētu interneta
pieejamības nodrošināšanu sabiedrībā, piesaistot ES fondu līdzekļus, izveidoti publiskie
interneta pieejas punkti novada (bibliotēkās, Sociālās aprūpes centrā, Doles Tautas namā,
Ķekavas kultūras namā), Valdlaučos, Rāmavā, Katlakalnā, Plakanciemā, Ziedonī, Dzērumos,
Daugmalē, Mellupos.
Elektronisko pakalpojumu jomā Ķekavas novada dome sadarbojas ar SIA ZZ Dats, kura kopā
ar sadarbības partneriem ir izveidojusi vienotu e-pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv.
Sadarbībā ar vadošajām Latvijas komercbankām un autorizācijas pakalpojumu sniedzējiem ir
izveidota integrācija ar internetbanku norēķinu sistēmām e-pakalpojumu autorizācijai un
nomaksai. Sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām portālā tiek sniegti dažāda līmeņa epakalpojumi.
Ķekavas novada pašvaldības un to struktūrvienību pakalpojumi apkopoti sadarbībā ar portālu
Latvija.lv, kas nodrošina visu informāciju par valsts un pašvaldības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem, to saņemšanas iespējām un nosacījumiem. Pakalpojumu uzskaitījums
redzams Pielikumā Nr.6.

29

Ķekavas pagasta attīstības programma 2008 -2020. gadam 5.1.4. nodaļa

109

ĶEKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

2014 - 2020

13. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Starptautiskās sadarbības mērķi:
 Iegūt stabilu partneri ESF apguves jomā.
 Investīciju piesaistes iespēja un uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana.
 Pieredzes apmaiņa starp pašvaldībām kultūras jomā.
 Nacionālā tēla popularizēšana.
 Kopīgu izglītības, kultūras, tūrisma, sporta u. c. pasākumu organizēšana.
 Pieredzes apmaiņa dažādās jomās.
 Jauniešu piesaiste aktivitātēm.
 Veicināt tautu sadraudzību un mieru starp tautām, pilnveidot starptautiskās attiecības,
toleranci visās kultūras jomās un tautu savstarpējā sapratnē.
 Veicināt abu valstu vēstures un kultūras tradīciju izzināšanu, organizējot savstarpēju
delegāciju apmaiņu.
Kopš izveidojies Ķekavas novads, iekļaujot sevī Baložu pilsētu, Ķekavas un Daugmales
pagastu, ir uzsākta aktīva starptautiskā sadarbība, ir apkopota informācija par esošajām
sadraudzībām, izveidotas jaunas un uzturētas esošās partnerattiecības ar ārvalstu draugiem.

Bordesholma (Vācija)
Viens no Ķekavas novada starptautiskās sadraudzības partneriem ir Bordesholmas pašvaldība
Vācijā, Šlesvigas-Holšteinas pavalstī, kas līdzīgi kā Ķekava atrodas Baltijas jūras reģionā.
Sadraudzība dažādās jomās starp abām pašvaldībām noris jau gandrīz 20 gadus.
Veiksmīgākas savstarpējās koordinācijas nodrošināšanai katrā pašvaldībā ir izveidota darba
grupa ar tās vadītāju. Darba grupā piedalās arī pašvaldību vadītāji. Katru gadu tiek organizētas
delegāciju tikšanās, lai pārrunātu sadarbības plānus uz nākamo gadu.
Galvenās sadarbības jomas
 Kultūras apmaiņas pasākumi. starptautiski pasākumi, kuros kopumā piedalījušies
vairāk nekā 100 mākslinieki – gan profesionāļi, gan amatieri un skolu jaunieši. Šajos
pasākumos bijuši pārstāvēti lietišķās mākslas meistari, deju kolektīvi, mūziķi, deju un
dziesmu kolektīvi, teātru kolektīvi no Ķekavas un Bordesholmas. Kultūras darbinieki no
Bordesholmas ir piedalījušies arī Rīgas 800 gadu svinībās, Dziesmu svētkos. Kultūras
apmaiņas un valodu prasmes uzlabošanas nolūkos notiek skolēnu apmaiņas braucieni.
Ķekavas vidusskolā 2003. gadā mācījās viens vācu skolnieks. Kopš 2001. gada ir notikuši
vairāki skolēnu apmaiņas braucieni starp Ķekavas vidusskolu un Bordesholmas pamatskolu
Lindenschule. Pavisam skolu delegācijas no Bordesholmas uz Ķekavu un no Ķekavas uz
Bordesholmu ir devušās 19 reizes. 2007. gadā notika jauniešu sportistu grupu tikšanās.
 Pieredzes apmaiņa. Regulāri notiek pašvaldības darbinieku pieredzes apmaiņas
starptautiskie pasākumi. Vairāki desmiti jauniešu ir guvuši praktiskā darba iemaņas, strādājot
dažādās specialitātēs Vācijā. Katru gadu 17 un 18 gadīgie Ķekavas vidusskolas 11.–12. klašu
skolēni iepazīstas ar darbu Bordesholmas uzņēmumos, bet galvenais mērķis ir viņu vācu
valodas zināšanu pilnveidošana. Prakse ilgst 2 nedēļas. Pavisam sadraudzības gados šo
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iespēju izmantojuši 146 Ķekavas jaunieši. Arī 4 Bordesholmas jaunieši praktizējušies
sociālajā stacijā un zemnieku saimniecībās. Medicīnas iestādēs Bordesholmā un tās tuvumā ir
praktizējuši 9 Ķekavas ārsti. Ķekavu 2001. gadā darba vizītē apmeklēja Šlesvigas-Holšteinas
pavalsts premjerministre. 2007. gadā tika realizēts kopējais pieaugušo izglītības projekts, kurā
par vācu tautas ģimenes tradīcijām semināru nodarbības vadīja Bordesholmas Tautas
augstskolas pasniedzēji.
 Tehniskā palīdzība. Tiek organizēta regulāra humānās palīdzības piegāde no Vācijas,
kas ietver tehniskos līdzekļus, lietotas drēbes, sadzīves priekšmetus, invalīdu palīgierīces.
 Sociālais darbs. 1995. gadā Ķekavā tika nodibināta sociālā stacija, kuras dibinātāji
bija Bordesholmas un Ķekavas pašvaldības, Bordesholmas Kristus baznīca, Ķekavas Doles
baznīca, Katlakalna baznīca un Rīgas Diakonijas centrs. Sākot ar 2005. gadu, stacija darbojas
pašvaldības aģentūras statusā.
 Vides aizsardzība. 1999.–2000. gadā tika realizēts starptautisks projekts par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas izpēti Ķekavas pagastā, kuru finansēja ES Phare BSPF, Ķekavas
un Bordesholmas pašvaldības. Vietējās Agenda 21 ietvaros 1999. un 2000. gadā Bordesholmā
un Ķekavā tika iestādīti sadraudzības koki, 2005. gadā pie Bordesholmas ozola un Ķekavas
liepas tika uzstādīti sadraudzības akmeņi, kas ir viena akmens divas pusītes.
Ilggadīgas starptautiskās sadarbības rezultātā arī daudzas Ķekavas ģimenes ir atradušas
pastāvīgus draugus Bordesholmā. Lai veicinātu šāda veida sadarbību un papildinātu
pašvaldību sadarbību augstākā līmenī, kopš 2000. gada Ķekavā darbojas biedrība Ķekavas un
Bordesholmas draudzības biedrība. Biedrības mērķi un uzdevumi ir:
 veicināt tautu sadraudzību un mieru starp tautām, pilnveidot starptautiskās attiecības,
toleranci visās kultūras jomās un tautu savstarpējā sapratnē;
 palīdzēt īstenot Latvijas valsts un Ķekavas pašvaldības nospraustos mērķus un
programmas saimnieciskajā jomā;
 organizēt un attīstīt personīgo kontaktu veidošanos starp Ķekavas un Bordesholmas
iedzīvotājiem;
 veicināt abu valstu vēstures un kultūras tradīciju izzināšanu, organizējot savstarpēju
delegāciju apmaiņu;
 organizēt vācu valodas apmācību Ķekavas iedzīvotājiem.
Līdzīga rakstura sabiedriskā organizācija darbojas arī Bordesholmā.
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58. attēls. Bordesholmas – Ķekavas sadraudzības partneri Vācijā

Gostina (Polija)
Otrs starptautiskās sadarbības partneris Ķekavas pagastam ir Gostinas pilsētas pašvaldība
Polijā. Šī partnerība ilgst 6 gadus. 2007. gadā tika parakstīts partnerības līgums starp Ķekavas
un Gostinas pašvaldībām, 2011. gada septembrī šis līgums tika aktualizēts un parakstīts jau ar
Ķekavas novada pašvaldību.
Šīs starptautiskās sadarbības ietvaros jau realizēta skolēnu apmaiņa starp Ķekavas un Gostinas
mūzikas skolu audzēkņiem, pašvaldības darbiniekiem.
Iespējamie sadarbības virzieni:








kultūras apmaiņas pasākumi;
pašvaldības darbinieku pieredzes apmaiņas tikšanās;
(sociālais darbs, sabiedriskā drošība;
infrastruktūras attīstība);
iedzīvotāju apmaiņas tikšanās;
uzņēmēju pieredzes apmaiņas tikšanās;
kopīga projektu realizēšana.

59. attēls. Viesošanās Polijā

Sadarbības rezultātā ir izveidojusies lieliska sadarbība ar Polijas vēstnieku un vēstniecību
Latvijā.
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Starptautiskās sadarbības finansējums pašvaldības budžetā tiek izlietots galvenokārt, lai
nodrošinātu delegāciju uzturēšanās un transporta izdevumus, bērnu un jauniešu izdevumus
prakses laikā, kā arī kultūras apmaiņas pasākumu organizēšanai.
Nilufera (Turcija)
2010. gadā tika noslēgts sadraudzības līgums starp Ķekavas novada pašvaldību un Niluferas
pašvaldību Turcijā.
Niluferas pašvaldībā ir augsti attīstīta rūpniecības, ražošanas un industriālā zona. Tā ir uz
attīstību virzīta pilsētas pašvaldība. Niluferas pašvaldība maksimāli izmanto ESF sniegtās
finansējuma piesaistes iespējas, kā rezultātā tikuši realizēti arī vairāki kopēji projekti, tajā
skaitā jauniešu apmaiņas projekts 2011. gadā.
Šīs starptautiskās sadarbības ietvaros tika realizēti kultūras kolektīvu un kultūras darbinieku
pieredzes apmaiņas braucieni, dalība festivālos, koncertos. Notika pašvaldības speciālistu
oficiālās vizītes pieredzes apmaiņas ietvaros, kā rezultātā ir notikušas tikšanās ar Latvijas
Goda konsulu Bursā, pārrunātas uzņēmējdarbības un eksporta attīstības iespējas starp mūsu
valstīm, kultūras apmaiņu, kā arī finansējuma apgūšanu. Vizītes laikā Bursas uzņēmēju
padomē un industriālajā zonā tika pieņemts konceptuāls lēmums iespēju robežās izskatīt
kopuzņēmumu izveides iespējas un eksporta jautājumus. Tika apmeklēti arī vairāki objekti un
pārņemta pieredze:
60. attēls. Viesošanās Turcijā

 Mākslas skolās (pieaugušo un bērnu).
 Kultūras centros.
 Ražošanas uzņēmumos.
 Mūzikas skolā.
 Pilsētas centrālajā bibliotēkā (modernizēta).
 Profesionālajā vidusskolā.
 Skolā bērniem ar īpašām vajadzībām.
 Pašvaldībā (10 departamenti).
 Sabiedriskā pikniku vietā (ģimenes stiprināšanas idejas ietvaros).
Aktīvi tiek uzturēts kontakts un attīstītas lietišķas attiecības ar Turcijas vēstniecību Latvijā.
Regulāri tiek organizētas oficiālo delegāciju vizītes vēstniecībā, pārrunātas ekonomisko
kontaktu attīstības iespējas, apmeklēti semināri un konferences ar vēstnieces dalību.
Sadarbojamies mākslas jomā – apmeklējam un rīkojam izstādes.
Sadarbībā ar Goda konsulu notiek pārrunas par iespējamu Latvijas uzņēmēju misiju Bursā.
Attīstot starptautiskās sadraudzības ideju, ir izdevies izveidot savstarpēju partnerības tīklu,
veicinot kontaktu attīstību starp Baltkrieviju, Azerbaidžānu, Krieviju un Baltkrieviju.
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Pleskavas rajons (Krievija), Pečori (Krievija)
Sadarbības līgums ar Pleskavas rajona izpildkomiteju (Krievija) tika noslēgts 2009. gadā.
Pleskavas rajona pašvaldība ir uz attīstību virzīta pilsētas pašvaldība, maksimāli tiecas uz
starptautisko sadarbību un ESF piesaisti. Sadarbības ietvaros izstrādāts pierobežu projekts
finansējuma piesaistei. Šo sadraudzības gadu laikā ir realizēti vairāki kultūras apmaiņas
braucieni, kuru mērķis ir bijis piedalīties koncertos, festivālos, apgūt praktisko pieredzi. Ir
notikušas 2 uzņēmēju misijas, ar iespēju dibināt kontaktus un tirgot savu ražoto preci
Krievijas gadatirgos.
Novada oficiālā delegācija ir apmeklējusi ikgadējās investīciju konferences.
Krievijā ir uzsākta sadarbība arī ar Pečoru pašvaldību, vienojoties par kopēju Es projektu
apguvi, kultūras un ekonomisko sakaru attīstīšanā.
Vizīšu laikā tika apmeklēti vairāki objekti un pārņemta pieredze:
 Mākslas skolās (pieaugušo un bērnu).
 Kultūras centros.
 Ražošanas uzņēmumos.
 Investīciju konferencēs.
 Kontaktu biržās.
 Pašvaldībā.
 Kultūras objektos.
Braslava (Baltkrievija)
Sadarbības līgums ar Braslavas izpildkomiteju (Baltkrievija) tika noslēgts 2010. gadā.
Braslava ir mūsu sadraudzības partnera Pleskavas rajona ilggadējs sadraudzības partneris.
Braslavas pašvaldība atrodas Vitebskas apgabalā, daudzu ezeru un gleznainu atpūtas vietu
ieskautā teritorijā. Pilsēta ir uz attīstību, starptautisko sadarbību un investīciju piesaisti virzīta.
Sadarbības gaitā esam piedalījušies vairākos investīcijas kongresos un konferencēs, ir attīstīta
sadarbība ar citām Braslavai draudzīgām Baltkrievijas pilsētām. Ķekavas novada pašdarbības
kolektīvi ir aktīvi piedalījušies koncertos, festivālos un sabiedriskajos pasākumos. Jau gadu
izveidojusies lieliska sadarbība ar Baltkrievijas vēstniecību un viesnīcu Latvijā. Ir izveidota
sistēma atvieglotai bezmaksas vīzu izsniegšanai Ķekavas novada delegātiem dalībai
Baltkrievijas puses rīkotajos pasākumos. Uzņemot Baltkrievijas vēstnieku Domē, esam
pārrunājuši veiksmīgas sadarbības attīstību pašvaldību līmenī, kā arī iespējamo atbalstu un
sadarbību ar novada uzņēmumiem. Viesojoties Ķekavas putnu fabrikā, ir panākta konceptuāla
vienošanās par atbalstu produkcijas sertificēšanā, eksporta sadarbībā, kā arī darbinieku
kvalitātes uzlabošanā sadarbībā ar Baltkrievijas augstskolām. Vizīšu laikā tika apmeklēti šādi
objekti:
 Mākslas skola, mūzikas skola.
 Kultūras centri.
 Ražošanas uzņēmumi.
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 Investīciju konferences.
 Kontaktu biržas.
 Pašvaldība.
 Kultūras objekti.
 Koncerti, festivāli, uzņēmēju gadatirgus.
Nizami (Azerbaidžāna)
Pats jaunākais mūsu sadraudzības partneris ir Nizami pašvaldība (Azerbaidžāna). Līgums ar
Nizami pašvaldību tika noslēgts 2011. gadā, kontakts ir LPS iniciēts. Nizami pašvaldība ir
mūsu sadraudzības partnera Niluferas (Turcija) sadarbības partneris, tāpēc veidojas lieliska
partnerība vairāku sadraudzības partneru starpā. Aktīvā sadarbība ar šo pašvaldību gaidāma
nākotnē. Esam uzņēmuši Ķekavas novadā Nizami oficiālo delegāciju un noformulējuši
sadarbības vadlīnijas.
Šauļu rajons (Lietuva), Narva (Igaunija)
Paralēli visām mūsu partnerībām uzturam draudzīgas attiecības un veidojam kopīgus ESF
projektus ar mūsu kaimiņu valsts pašvaldībām – Šauļu rajonu (Lietuva) un Narvu (Igaunija).
Sadarbības ietvaros ir realizēta pieredzes apmaiņa pirmsskolas pedagogiem un skolu
darbiniekiem (Šauļu rajons), dalība reģionālajā izstādē (Šauļi), realizēti projekti (Narva, Šauļu
rajons) un dalība reģionālajos pasākumos. Nākotnē plānojam attīstīt sadarbību ar šīm
pašvaldībām arvien aktīvāk.
Starptautiskais festivāls VIA Ķekava 2011
2011. gada septembrī norisinājās starptautiskais festivāls VIA Ķekava 2011, uz kuru tika
aicinātas delegācijas no visām Ķekavas novada sadraudzības pašvaldībām. Festivāla laikā
notika daudzas un dažādas lietišķās, kultūras, biznesa aktivitātes, folkloras pasākumi.
Piedalījās 8 ārvalstis ar plaši pārstāvētu kultūras un oficiālo delegāciju.

61. attēls. Starptautiskais festivāls VIA Ķekava 2011

Festivāla ietvaros notika :






9 valstu kultūras kolektīvu prezentācijas.
Noslēgti sadarbības līgumi.
Valsts atpazīstamības veicināšana.
Jauni kontakti (veidojot sadarbības blokus).
Nostiprinātas starptautiskās attiecības.
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Iegūti jauni partneri.
Pasākumā iesaistīti liels skaits novada iedzīvotāji.
Uzņēmēju konference.
NVO samits.
Profesionālās izglītības semināri.
9 koncerti visām gaumēm.
Folkloras festivāls.
Nostiprinātas sadarbības ar vēstniecībām.

Sadarbības perspektīvas
Ķekavas novada pašvaldība, plānojot ESF apguvi, uzņēmēju un iedzīvotāju vēlmes attīstot
sadraudzības ģeogrāfiju, plāno attīstīt sadarbību ar Skandināvijas valstīm. Daudzas novada
skolas, uzņēmumi, pirmsskolas iestādes, mūzikas/ mākslas skolas, aģentūras patstāvīgi veido
sadraudzības un partnerības ar dažādu valstu partnerības gan projektu ietvaros, gan pieredzes
apmaiņas rezultātā.
Nākotnē vēlamies veidot sadraudzības partnerības tīklu, kas nodrošinās uzticamu, stabilu
partneru sadarbību dažādās jomās, neatkarīgi no tā, ar kuru no pašvaldībām sākotnēji tikai
noslēgta vienošanās. Pamazām šādas partnerības veidojas, vienojoties sadraudzībā vairākām
pašvaldībām. Piemēram: Pleskavas rajons, Braslava, Ķekavas novads, Nizami, Nilufera.
Nākotnē plānots starptautisko festivālu VIA Ķekava pārvērst par tradīciju – festivāls
norisināsies Ķekavas novadā ar intensitāti reizi 2 gados (atkarībā no pieejamajiem resursiem).
Veicināsim līdzīgu festivālu norisi mūsu sadraudzības valstīs.
Attīstīsim sadarbību ar mūsu sadraudzības valstu vēstniecībām un konsulātiem, veicinot
ciešākas saites un stabilāku partnerību attīstot eksporta, uzņēmējdarbības jautājumus, kā arī
sadarbību vīzu jautājumos.
Uzņemot ārvalstu delegācijas novadā, darba plānā vienmēr tiek iekļautas vizītes un lietišķās
tikšanās ar novada uzņēmējiem un uzņēmēju padomi.
Ne tikai Ķekavas novada pašvaldībai, bet arī citām pašvaldības iestādēm, aģentūrām un
uzņēmējiem ir starptautiskie partneri. Ķekavas vidusskola, Katlakalna sākumskola,
Daugmales pamatskola ļoti aktīvi piedalās starptautiskā COMENIUS projektos, attīstot
sadarbību ar ļoti daudzām pasaules valstīm, kļūstot par stabiliem partneriem arī nākamajos
tematiskajos projektos. Baložu vidusskola, mākslas un mūzikas skolas, kā arī privātskola
aktīvi realizē tematiskos projektus, piesaistot arvien jaunus partnerus.
Īpaši jāatzīmē Kultūras aģentūras aktivitātes kultūras pasākumu, pieredzes apmaiņas, jauniešu
apmaiņas projektu realizēšanā. Paralēli finansējuma piesaistei, ir piesaistīti daudzi ārvalstu
partneri.
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ĶEKAVAS NOVADA SVID ANALĪZE
1. Vide, lauksaimniecība un mežsaimniecība
Stiprās puses
Labs ekoloģiskais stāvoklis – tīra vide, meži lielās
platībās, ūdeņi.
2. Stabili pašvaldības uzņēmumi, kas veic uzturēšanu
un sniedz komunālos pakalpojumus.
3. Darbojas atkritumu apsaimniekošanas sistēma.
4. Ir lauksaimniecības zemes.
5. Privātas iniciatīvas teritoriju sakopšanā.
6. Ir apgūti ES struktūrfondi ūdenssaimniecības
attīstībai.
7. Rekultivēta atkritumu izgāztuve, notiek
gruntsūdens monitorings.
8. Laba dzeramā ūdens kvalitāte (izņemot
Katlakalnu) un ūdens resursi.
9. Ķekavas novada pašvaldībā darbojas Vides un
labiekārtošanas daļa, kas nodarbojas ar vides
problēmu risināšanu.
10. Augsta zemes kadastrālā un tirgus vērtība.
11. Samazinājies nelegālu atkritumu izmešanas vietu
skaits.
12. Pašvaldības smilts ieguves karjers
1.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Iespējas
Labs ģeogrāfiskais novietojums (Latvijas
centrālajā daļā).
Rīgas tuvums produkcijas realizācijai (tirgi).
Investoru un ES finansējuma piesaiste pārstrādes
uzņēmumu attīstībai un vides infrastruktūras
uzlabošanai.
Atbalsts jaunajiem zemniekiem.
Vietējo ražojumu eksports.
Lauksaimnieku kooperēšanās.
Iespēja attīstīt bioloģisko lauksaimniecību.
Iespēja nodarboties ar rūpniecisko zveju (limita
ietvaros).
Ir iespēja atvērt otru pašvaldībai piederošu
karjeru.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Vājās puses
Meliorācijas sistēmu degradācija, kas rada
teritoriju pārpurvošanos.
Daugavas eitrofikācija.
Maz publisku atpūtas vietu pie ūdeņiem.
Privātmāju iedzīvotājiem trūkst iespējas, šķirot
atkritumus un maz iespējas šķirot zaļos
atkritumus.
Hidrobūvju vājais tehniskais stāvoklis
Maza sabiedriskā aktivitāte vides jautājumos.
Mazs derīgo izrakteņu sortiments, maz atradņu
(skaitliski), esošo krājumu atlikums nav liels.
Privāto mežu vāja apsaimniekošana.
Zemju sadrumstalotība (mazi zemes gabali).
Maz lauksaimniecības un citas specifiskās
tehnikas, vecs tehniskais parks.
Novada teritorijā nav graudu, dārzeņu un augļu
apstrādes uzņēmumu.
Neefektīva cīņa ar smakām (Mapeteks, Melnā
kafija, Putnu fabrika).
Ierobežoti pašvaldības finanšu resursi vides
pasākumu realizēšanai (DRN).
Zems pieslēgumu skaits centralizētajai ūdens
apgādes un kanalizācijas sistēmai privātmāju
ciematos.
Punktveida kanalizācijas piesārņojums no
privātmāju rajoniem.
Lietus kanalizācijas tīklu iztrūkums un to sliktais
stāvoklis.
Novecojusi kapu ūdens apgādes sistēma.
Neefektīva cīņa ar latvāņu invāziju.
Draudi
Neefektīva likumdošana meliorācijas sistēmu
uzturēšanas risināšanā.
Nav efektīvas likumdošanas aktu prasības, kas
kontrolē privātmāju individuālo notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu darbību.
Nav efektīvas likumdošanas aktu prasības
invazīvo augu ierobežošanai.
Plūdu draudi (Misā, Daugavā).
Autoceļa A7 pārmērīga autotransporta noslodze
(Ķekavai nav apvedceļa).
Bīstamu kravu transports (degviela, gāze).
Potenciāli bīstams objekts – Rīgas HES
ūdenskrātuve.
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2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Stiprās puses
Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis, Rīgas kā
metropoles tuvums, tranzīta ceļi šķērso novada
teritoriju.
Salīdzinoši liels iedzīvotāju blīvums.
Attīstīts bankomātu tīklojums Ķekavā.
Sabalansēts DUS izvietojums.
Novada uzņēmumu un to inovatīvo ideju atzīšana
valsts mērogā.
Vairāki ražošanas uzņēmumi novadā.
daudzveidīga uzņēmējdarbība.
Pozitīva pieredze ES finansējuma apgūšanā.
Uzņēmējiem ir izteikta piederības sajūta
novada/pagastu/pilsētas teritorijai.
Laba materiāli tehniskā bāze uzņēmējdarbības
veikšanai (telpas, publicitātes iespējas,
cilvēkresursi u. c.).
Novadā izveidota Uzņēmēju padome.
Iedzīvotāju skaita pieaugums.
Pieejamas plašas teritorijas lauksaimnieciska
rakstura darbībām, biomasas audzēšanai.
Labi nodrošināta Ķekavas un Baložu
sasniedzamība ar sabiedrisko transportu.
Augsts teritorijas attīstības indekss.
Pašvaldības pakalpojumu ērta pieejamība
iedzīvotājiem – klientu apkalpošanas centrs un
elektroniskie pakalpojumi.
Pašvaldībā nodarbināti augsta līmeņa speciālisti
un profesionāļi savā jomā.
Iespējas
Lielās automaģistrāles, kas veicina loģistikas
nozares attīstību – tranzīta centri, noliktavas
u.tml.
Uzņēmējdarbību veicinoša pašvaldības nodokļu
politika.
Interneta sakaru attīstīšana novada attālākajās
vietās.
Ražojošo uzņēmumu kapacitātes paaugstināšanās,
eksporta attīstīšana.
Regulāra aktuālās informācijas apmaiņa starp
pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem un tālāka tās
izplatīšana.
Profesionālās izglītības attīstīšana skolās.
Prakses vietu nodrošināšana novada uzņēmumos.
Biznesa kontaktu forumi, tīklošanas pasākumi
Ķekavas uzņēmējiem.
Efektīva sadarbība starp reģiona pašvaldībām
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai (inkubatori,
klasteri u. c.).
Jaunu uzņēmējdarbības veidu
attīstība/aktualizācija tirgū.
Valsts mēroga organizētie transporta
infrastruktūras uzlabošanas projekti.
Ārējā finansējuma piesaiste perspektīviem
projektiem (infrastruktūra, tehnoloģijas, tūrisma
joma u. c.).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vājās puses
Neapmierinoša pašvaldības autoceļu kvalitāte.
Nekvalitatīvi interneta pakalpojumi novada
attālākajās vietās.
Kvalificēta darbaspēka trūkums.
Bankas pakalpojumu neesamība Daugmalē un
Titurgā.
Skolās nav profesionālās orientēšanās nodarbību;
Mūžizglītības sistēmas neesamība.
Nav stratēģijas profesionālās apmācības jomā.
Trūkst informācijas par uzņēmējiem novadā.
Negatīva iedzīvotāju attieksme pret ražošanas
objektu būvniecību.
Vāja informācijas apmaiņa starp iedzīvotājiem,
uzņēmējiem un domi.
Vāja uzņēmēju savstarpējā sadarbība.
Teritorijas plānojumā maz lauksaimniecībā
izmantojamās zemes.
Atbalsta trūkums ražojošajiem uzņēmumiem un
uzņēmumu darbībai.
Nav pastāvīgas/regulāras informācijas apmaiņas ar
Nodarbinātības valsts aģentūru.
Laikietilpīgs dokumentu un lēmumu pieņemšanas
process novada domē.

Draudi
Valsts līmeņa autotransporta infrastruktūras
objektu attīstības (jaunais Daugavas šķērsojums,
Rail Baltica) negatīvā ietekme uz novada attīstību.
Neprognozējamas izmaiņas valsts nodokļu
politikā.
Uzņēmējdarbību neveicinoša likumdošana valstī.
Ilgstoša ekonomiskā stagnācija valstī.
Valsts līdzfinansējuma trūkums jaunu darbavietu
radīšanai.
Finansējuma trūkums profesionālai apmācībai.
Valsts budžeta transfertu apjoma
nemainīgums/samazinājums.
Grozījumi normatīvajos aktos, kas būtiski ietekmēs
pašvaldības budžeta ieņēmumu apjomus.
Vietējo iedzīvotāju izceļošana/deklarētās dzīves
vietas maiņa.
Kaimiņu pašvaldību pieaugošais pievilcīgums.
Darbaspēka piedāvājuma pārsvars pār
pieprasījumu.
Pašvaldību neatkarīga darbība Rīgas plānošanas
reģiona ietvaros.
Laika apstākļu negatīva ietekme uz
lauksaimniecības sektoru.
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13. Iedzīvotāju pieprasījuma un atbalsta pieaugums
pēc daudzdzīvokļu māju siltināšanas
pasākumiem.
14. Daudzveidīgu nevalstisko organizāciju attīstība
pašvaldības teritorijā.
15. Zinātnes un ražošanas sasaistes uzlabošana valsts,
reģionu un pašvaldību līmenī.
16. Integrēta reģiona tūrisma un rekreācijas nozares
attīstība un veicināšana.
17. Vienotas un integrētas pašvaldību e-pakalpojumu
sistēmas izveidošana.
18. Vienas pieturas aģentūras izveide pašvaldībā.

3. Izglītība, jaunatne un sports
Stiprās puses
14. Attīstīts izglītības iestāžu tīkls un skolēnu
pārvadājumu loģistika.
15. Stabils un potenciāli pieaugošs izglītojamo skaits
novadā.
16. Kvalificēts un profesionāls pedagoģiskais
personāls.
17. Atbalsts interešu izglītībai, jauniešu brīvā laika
organizēšanai.
18. Starpnovadu sadarbība izglītības, mūžizglītības un
interešu izglītības jomā.
19. Jaunievedumiem atvērta izglītības vide.
20. Plašs sporta veidu piedāvājums novadā.
21. Izveidota un darbojas sporta skola.
22. Regulāri notiek dažāda veida un līmeņu sporta
pasākumi un sacensības novada iedzīvotājiem.
Iespējas
31. Jaunas sākumskolas celtniecība Ķekavā.
32. ES fondu piesaiste un izmantošana novada
izglītības sistēmas tālākai attīstībai.
33. Izglītojamo ar speciālām un papildus vajadzībām
integrēšana novada izglītības iestādēs – iespējami
plašs iekļaujošās izglītības piedāvājums.
34. Interešu un profesionālās izglītības (tostarp, duālās
izglītības) pieejamības paplašināšana un jauniešu
brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana.
35. Sadarbības veidošana starp dažādu līmeņu un
pakāpju izglītības iestādēm, pašvaldību, NVO,
darba devējiem u. c. iestādēm.
36. Ķekavas novada ģeogrāfiskais novietojums –
Pierīga.
37. Iespēja dažādot izglītības programmu
piedāvājumu.
38. Jaunas daudzfunkcionālas sporta halles
celtniecība.
39. Publiskās un privātās partnerības projektu
piesaiste sporta infrastruktūras uzlabošanā.
40. Līdzekļu piesaiste sporta finansēšanā.
41. Sporta pedagogu un treneru kvalifikācijas
paaugstināšana un profesionālās pilnveides
sekmēšana .

Vājās puses
23. Pirmskolas izglītības iestāžu nepietiekamība.
24. Piemērotas sākumskolas trūkums Ķekavā.
25. Ne visas izglītības iestāžu ēkas pieejamas
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
26. Jauniešu centru trūkums.
27. Nepietiekams tehniskās jaunrades pulciņu
piedāvājums interešu izglītībā.
28. Novadā nav sporta bāzes, kas atbilst valsts un
starptautiska mēroga sacensību rīkošanai.
29. Nepietiekami attīstīta sporta infrastruktūra.
30. Esošās sporta infrastruktūras pārslodze.

Draudi
42. Finansējuma samazinājums skolām.
43. Skolotāju aizplūšana no novada izglītības iestādēm
zema atalgojuma un konkurences dēļ.
44. Vecāku zema ieinteresētība bērnu izglītošanā un
vispusīgā attīstībā, izglītojamo zemā motivācija
mācīties.
45. Vecāku nespēja nodrošināt līdzfinansējumu
mācību materiāliem un pedagogu algām
profesionālās ievirzes izglītības skolās.
46. Novada bērnu vecāki izvēlas turpināt bērnu
izglītību Rīgas pilsētas vispārizglītojošās skolās.
47. Pieaugošās sporta federāciju prasības par sporta
infrastruktūras atbilstību standartiem.
48. Sporta attīstības iespēju apdraudējums – Ķekavas
novada ģeogrāfiskais novietojums – Pierīga.
49. Sports un aktīvs dzīvesveids nav prioritāte
sabiedrībā.
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4. Kultūra, starptautiskā sadarbība un tūrisms
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Stiprās puses
Dinamiska, uz attīstību vērsta kultūras nozare
novadā.
Amatiermākslas kolektīvi, interešu kopas ar senām
tradīcijām un augstiem reitinga rādītājiem.
Tautas mākslas saglabāšana, latviskās dzīvesziņas
uzturēšana un latviskās identitātes stiprināšana ar
amatiermākslas strapniecību.
Novada amatiermākslas kolektīvi ir plaši
pārstāvēti Latvijas Dziesmu un deju svētkos un
citos vietēja un starptautiska mēroga konkursos,
festivālos, citos pasākumos.
Amatiermākslas kolektīvos ir iesaistījušies
ievērojams skaits novada iedzīvotāju.
Vispusīgs un konkurētspējīgs kultūras pasākumu
piedāvājums.
Mūsdienīgs kultūras menedžments.
Attīstīta kultūras infrastruktūra.
Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums tūrisma
attīstībai –Daugavas upes krastā ar plašu ceļu
tīklu, Rīgas tuvums.
Daudz kultūrvēsturiskā mantojuma objektu,
ekoloģiski tīra un sakopta vide, skaistas ainavas.
Akreditēts novadpētniecības muzejs ar izkoptu
konkursu rīkošanas darba virzienu.
Vienota bibliotēku informācijas sistēma.
Novada sabiedriskā tēla veidošana.
Vispusīgs tūrisma produktu piedāvājums visos
gadalaikos.
Attīstīta sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām
dažādos tūrisma projektos – apvienoti tūrisma
maršruti, kartes u. c.
Veiksmīgi piesaistīti ES struktūrfondi kultūras
projektiem, tūrismam, starptautiskai sadarbībai.
Stabila un daudzpusīga starptautiskā partnerība.
Ķekavas novada starptautiskie partneri – pieredzes
bagātas pašvaldības ar senām kultūras tradīcijām.
Vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju iesaiste
starptautiskajos sadarbības procesos.
Iespējas
Aktīva kultūras dzīve kā iespēja saliedēt
sabiedrību un ieinteresēt līdzdarbībā kultūras
dzīves norisēs.
Novada tēla popularizēšana gan vietējā mērogā,
gan starptautiskā mērogā.
Iespēja izveidot jaunus kultūras un vides objektus.
Sadarbības un kopprojektu veidošana ar
nevalstiskajām organizācijām.
Tūrisma attīstības veicināšanai veidot sadarbību
starp reģionālajām tūrisma asociācijām, tūrisma
organizācijām, uzņēmējiem un kaimiņu novadiem
Rīgas reģionā.
Vienotu novada tūrisma produktu veidošana.
Esošo un jaunu tūrisma tirgu apgūšana.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vājās puses
Novada sarežģītā struktūra, Rīgas tuvums.
Sabiedrības izpratnes trūkums par Kultūras
aģentūras darbības un izpratnes virzienu.
Telpu trūkums atsevišķās novada teritorijās
kultūras dzīves norisei un tālākai attīstībai.
Nav izteiktu centru, publisko atpūtas vietu, kur
tūristi varētu pavadīt brīvo laiku, īpaši vakaros.
Aktivitāšu trūkums bērniem un jauniešiem.
Nepilnvērtīga tūrisma infrastruktūra (ceļa zīmes
un norādes, velo celiņi, autoceļu kvalitāte,
publiskās atpūtas vietas, piestātnes upju krastos).
Nav stacionāras brīvdabas estrādes novadā.
Nav izstrādātu tūrisma piedāvājumu vairākām
dienām (brīvdienām).
Novadā ir izteikti augsta tūrisma sezonalitāte un
īss tūristu uzturēšanās laiks.
Nepietiekoša informācija svešvalodās.
Zema satiksmes drošība (gājējiem,
riteņbraucējiem).
Nesakārtotas īpašumtiesības tūrisma objektos.
Daudz nesakoptu, ar latvāņiem aizaugušu
privātīpašnieku zemes platību.
Salīdzinoši lielas izmaksas pasākumu
organizēšanai uz sadraudzības pašvaldībām un citi
izdevumi.
Starptautisko sadarbību bremzē valodas barjera,
vīzu nepieciešamība un birokrātija.
Vāja ieinteresētība sadarboties, komunikācijas
trūkums starp pašvaldības iestādēm, kuras
iesaistītas starptautiskajā sadarbībā.

Draudi
Politiskā situācija valstī, novadā (iespējama
prioritāšu maiņa pēc pašvaldības vēlēšanām) un
sadraudzības pašvaldībās.
Likumdošanas izmaiņas valstī.
LR likumdošanas augstās prasības tūrisma
pakalpojumiem, liela birokrātija.
Nestabila ekonomiskā situācija valstī un
sabiedrības maksātspējas samazināšanās.
Budžeta samazinājums kultūrai, starptautiskai
sadarbībai un tūrismam.
Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās.
Informācijas tehnoloģiju piedāvāto iespēju
ietekme.
Izmaiņas un zaudējumi dabas un kultūrvēstures
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8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

Daudzpusīgu tūrisma veidu (dabas un eko,
kultūras, aktīvais, rekreatīvais, sporta, lietišķais
(darījumu), lauku, velo, ūdens, pasākumu)
attīstība.
Amatniecības attīstība.
Muzeju savstarpējās sadarbības attīstīšana.
Muzeja izglītojošo pasākumu un konkursu
daudzveidošana.
Muzeja resursu izmantošana novada vēstures un
kultūras popularizēšanā, novada sabiedrisko
attiecību veidošanā ar sadraudzības partneriem
Latvijā un citur pasaulē.
Kultūras aģentūras resursu izmantošana atsevišķu
pašvaldības funkciju veikšanai.
Ķekavas novada atpazīstamības palielināšana
reģionālajā, valsts mēroga un ārzemju tūrismā.
Ārējā finansējuma pielietošana kultūras jomā.
Attīstīt jaunus vietēja un starptautiska mēroga
pasākumus, iesaistot starptautiskos
līgumpartnerus.
Sadarbība pieredzes apmaiņas jomā ar
sadraudzības pašvaldībām.
Investoru piesaistīšana uzņēmējdarbībai un
tūrismam starptautiskās sadarbības ietvaros.

2014 - 2020

resursos – objektu bojāšana, vides piesārņošana,
kultūrvēsturisku vērtību bojāeja līdzekļu trūkuma
un neapzinīgas darbības rezultātā.
9. Interešu sadursme starp zemes īpašniekiem un
tūristiem.
10. Daļai vietējo iedzīvotāju ir skeptiska attieksme
pret tūristiem un tūrisma attīstību kopumā.
11. Tirgus daļas zaudējumi tūrisma reģionu
konkurencē, kas saistīti ar citu novadu, vietu
strauju attīstību tūrisma nozarē.

5. Veselība un sociālā aizsardzība
Stiprās puses
Tiek nodrošināts daudzveidīgs sociālo un
medicīnas pakalpojumu klāsts.
2. Sociālās palīdzības, veselības, drošības sistēma
tiek regulāri aktualizēta.
3. Ir nodrošināta iespēja saņemt sociālās
konsultācijas un brīvā laika pavadīšanas iespējas
dienas centrā, medicīniska rakstura konsultācijas.
4. Nodrošināta mobilā brigāde sociālai palīdzībai.
5. Neatliekamās, primārās veselības aprūpes un
sekundārās ambulatorās palīdzības pieejamība.
6. Attīstīti sociālās palīdzības pakalpojumi bērniem
ar funkcionālās attīstības traucējumiem.
7. Attīstīts un labi organizēts Pašvaldības policijas
darbs.
8. Labs Pašvaldības policijas materiāli tehniskais
nodrošinājums.
9. Izveidota laba sadarbība ar valsts, pašvaldību
institūcijām, privātām personām un nevalstiskajām
organizācijām.
10. Stabils un plānots sociālais budžets pašvaldībā,
pašvaldības atbalsts medicīnai.
11. Sociālie darbinieki ir apmācīti darbam ar
migrantiem.
Iespējas
1. ES un starptautisko programmu finansējuma
piesaiste.
2. Atsevišķu sociālo pakalpojumu deleģēšana
sabiedriskajām organizācijām vai privātajām
struktūrām.
1.

Vājās puses
Nepietiekams sociālā darba un medicīnas
speciālistu skaits.
2. Trūkst piemērotu telpu sociālo pakalpojumu un
medicīnas pakalpojumu attīstības nodrošināšanai.
3. Slikts materiāli tehniskais nodrošinājums
atsevišķiem sociālajiem pakalpojumiem.
4. Sociālā darba speciālistu nepietiekams
novērtējums sabiedrībā.
5. Nav dienas centra Baložos.
6. Novecojis sociālā dienesta transports.
7. Grupu dzīvokļu, grupu dzīvokļu bērniem bāreņiem
neesamība.
8. Patversmes neesamība.
9. Nav pieejama medikamentu izbraukumu
tirdzniecība.
10. Valsts finansējuma trūkums medicīnai, kas
apgrūtina veselības pakalpojumu pieejamību.
11. Pieredzes apmaiņas trūkums.
1.

1.

2.

Draudi
Normatīvo aktu izmaiņas sociālās un veselības
aizsardzības jomās, likumdošanas grozījumi
attiecībā uz Valsts policijas un pašvaldības darbu.
Likumdošanas sarežģītība un mainīgums
medicīnas jomā.
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3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jaunu darba metožu un paņēmienu ieviešana
sociālajā darbā, kā arī jaunu un alternatīvu sociālo
pakalpojumu veidu attīstība.
Praktizējošu profesionāļu iesaistīšana sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības jomās
studējošo izglītošanā.
Kvalifikācijas celšana esošajiem sociālā darba
speciālistiem.
Pieredzes apmaiņas attīstība.
Sniegto pakalpojumu profesionalitātes un
kvalitātes uzlabošana.
Jauniešu centra un nojumes izveide.
Pašvaldības policijas sadarbības attīstība ar citiem
novadiem un starptautiskā pieredzes apmaiņa.
Ķekavas ambulances sadarbības attīstība ar citiem
novadiem.
Nevalstisko organizāciju izveide veselības un
sociālās aizsardzības jomā.
Pašvaldības atbalsts medicīnas studentu un
speciālistu piesaistei novadam;
Veselīga dzīvesveida un preventīvo pasākumu
veselības jomā popularizēšana novadā.

2014 - 2020

Valsts institūciju reorganizācija.
Statistikas datu par cilvēkiem ar invaliditāti, t. sk.
par bērniem, trūkums.
5. Ilgstoša sociālo pakalpojumu izmantošana,
motivācijas trūkums uzlabot dzīves apstākļus.
6. Pieeju trūkums sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu apjomu datu bāzēm.
7. Nepilnības sociālo jomu regulējošos tiesību aktos.
8. Nepietiekams skaits NVO, kas piedāvā sociālos
pakalpojumus.
9. Bēgļu un ekonomisko migrantu skaita
palielināšanās novadā.
10. Iedzīvotāju novecošanās.
11. Jaunu speciālistu trūkums medicīnā.
3.
4.
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6. Infrastruktūra, nekustamais īpašums un apdzīvotās vietas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Stiprās puses
Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis – galvaspilsētas
tuvums.
Novada teritoriju šķērso vairāki valsts galvenās un
reģionālās nozīmes autoceļi – A7, A5.
Attīstīts nodrošinājums ar sabiedrisko transportu
uz Ķekavu, Baložiem.
Attīstīts ceļa zīmju un norāžu tīkls Valdlaučos.
Ķekavā un Daugmalē izveidotas katlu mājas pie
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.
Piesaistot ES finansējumu, uzstādītas jaunas
notekūdens attīrīšanas iekārtas Baložos,
Daugmalē, dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas
Ķekavā un Baložos.
Izbūvēts notekūdeņu spiedvads, jaunas sūkņu
stacijas Ķekavā.
Sakārtota un labi organizēta atkritumu
apsaimniekošanas infrastruktūra.
Attīstīti atkritumu šķirošanas punkti
daudzdzīvokļu mājām.
Attīstīta un nodrošināta skolu, kultūras, izglītības,
sociālās aizsardzības un sporta infrastruktūra ar
informācijas centriem.
Darbojas dzīvnieku patversme.
Attīstīts lielveikalu tīkls Ķekavā.
Pieejami bankas pakalpojumi Valdlaučos.
Pieejami e-pakalpojumi pašvaldībā.
Nodrošināta publiskā interneta punktu pieejamība
iedzīvotājiem.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Iespējas
Autostāvvietu izbūve ciematos.
Veloceliņu izbūve.
Regulējamu gājēju pāreju izveide uz A7.
Siltumefektivitātes paaugstināšana siltuma
ražošanā un pārvadē.
Alternatīvo siltumenerģijas ražošanas iespēju
izmantošana.
Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu paplašināšana un
atjaunošana. Baložu un Ķekavas/Valdlauču
aglomerācijā iespējams nodrošināt centralizētu
ūdensapgādi un kanalizāciju.
Lietus kanalizācijas tīklu izbūve.
Atkritumu šķirošanas iespējas nodrošināšana

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vājās puses
Valsts un pašvaldību autoceļu sliktais tehniskais
stāvoklis.
Daudz privāto ceļu – ierobežotas iespējas
infrastruktūras izbūvei.
Pašvaldības ceļi nav ierakstīti Zemesgrāmatā.
Gājēju ietvju, veloceliņu trūkums novadā.
Autostāvvietu trūkums.
Nepietiekams skaits ceļa norāžu zīmju.
Tiešā sabiedriskā transporta trūkums no
atsevišķiem ciemiem uz novada centru.
Infrastruktūras trūkums teritorijas plānojumā
paredzētajām rūpnieciskajām teritorijām.
Teritorijas attīstības mantojums- daudz mazu
ciematu bez atbilstošas infrastruktūras.
Neapmierinošs ielu apgaismojuma līmenis.
Atšķirīga siltumenerģijas tarifu aprēķināšana.
Lieli siltuma zudumi siltumtrasēs.
Novecojuši cauruļvadi centralizētajās
ūdensapgādes sistēmās.
Lietus kanalizācijas sistēmas trūkums.
Inženierkomunikācijas plānu neatbilstība reālai
situācijai vai plānu un izpildshēmu neesamība.
Nav attīstīta atkritumu šķirošanas sistēma
zemstāvu apbūvēm.
Zema energoefektivitāte pašvaldības
sabiedriskajām ēkām.
Lieli ekspluatācijas izdevumi moduļiem-pagaidu
risinājumam skolām.
Padomju laikā būvēto daudzdzīvokļu māju zemā
būvniecības kvalitāte un energoefektivitāte.
Zems iedzīvotāju zināšanu līmenis un interese par
kopīpašumā esošu dzīvojamo māju
apsaimniekošanu.
Interneta pakalpojumu zema kvalitāte novada
nomalēs.
Vāji attīstīts banku pakalpojumu sektors novadā.
Sabiedrisko parku, brīvā laika pavadīšanas vietu,
publisko atpūtas vietu pie ūdeņiem trūkums.
Sabiedrisko pakalpojumu trūkums atsevišķos
novada ciemos (Dzērumi, Jaunsils, Pulkartne,
Mellupi, Jenči, Valdlauči, Plakanciems).
Suņu pastaigas vietu trūkums.
Draudi
Nesakārtota, ierobežojoša normatīvo aktu bāze
sabiedriskās infrastruktūras izbūvei.
Valsts finanšu līdzekļu samazinājums autoceļu
rekonstrukcijai un uzturēšanas darbu veikšanai.
Ceļu uzturēšanas un rekonstrukcijas darbu
izmaksu paaugstināšanās.
Valsts nozīmes autoceļi – gājēju, velobraucēju
drošības apdraudējums.
Nespēja ietekmēt sabiedriskā transporta
nodrošinājumu novadā.
Elektroapgādes infrastruktūras bojājumi
123
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Nelikumīgie pieslēgumi ūdensapgādes un
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9.

10.

11.
12.
13.

privātmājām.
ES finansējuma piesaiste sabiedrisko ēku
siltināšanas projektiem, daudzdzīvokļu māju
siltināšanai.
Daudzdzīvokļu namu īpašnieku atbildības
uzņemšanās par māju uzturēšanas un
apsaimniekošanas jautājumiem.
Zaļās zonas un publisko pieejas vietu ūdeņiem
izmantošana, atpūtas vietu ierīkošana.
Tauvas joslas pieejamība.
Mājdzīvnieku saimnieku un sabiedrības
izglītošana.
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kanalizācijas sistēmām.
Gruntsūdeņu piesārņojums ar sadzīves un
rūpnieciskajiem atkritumiem.
9. Daudz ilgstoši neapdzīvotu privātmāju un
dzīvokļu jaunuzceltajās daudzdzīvokļu mājās.
10. Iedzīvotāju aizplūšana no laukiem uz pilsētām un
izceļošana.
8.

7. Pašvaldības pārvalde
Stiprās puses
Ieviesta elektroniskā dokumentu aprite/lietvedības
sistēma.
2. E-pārvalde.
3. Pašvaldības interneta mājas lapa ar plašu
informācijas apjomu.
4. Pieredzējuši speciālisti un maza speciālistu
mainība.
5. Plašs pašvaldības piedāvāto pakalpojumu klāsts.
6. Mērķtiecīga budžeta plānošana.
7. Labs pašvaldības materiāli tehniskais
nodrošinājums.
8. Atbalsts pašvaldības darbinieku tālākizglītībai un
kvalifikācijas paaugstināšanai.
9. Darbinieku attieksme pret klientu.
10. Informācijas tehnoloģiju izmantošana pašvaldības
darbā.
Iespējas
1. Ģeogrāfiskā stāvokļa sniegto priekšrocību
izmantošana.
2. Sadarbība ar NVO un uzņēmējiem.
3. Labās prakses pārņemšana no citām pašvaldībām
un starptautiskās sadraudzības partneriem.
1.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Vājās puses
Apgrūtināta pakalpojumu sniegšanas pieejamība
novada attālākajos ciemos.
Sarežģīta apmeklētāju apkalpošanas sistēma
atsevišķās pašvaldības struktūrvienībās.
Lēns lēmumu pieņemšanas process.
Nepietiekama informācijas plūsma starp
pašvaldības struktūrvienībām.

Draudi
Attiecībā uz pašvaldības darbību valstī nav
ilgtermiņa politikas.
Biežas izmaiņas normatīvajos aktos.
Funkciju deleģēšana pašvaldībām, nenodrošinot ar
finansējumu.
Pašvaldības darbības nodrošināšanai nepieciešamo
resursu sadārdzinājums.
Nestabila situācija ES.
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