2009. gadā tika turpinātas un uzsāktas jaunas novada attīstībai un
iedzīvotāju labklājības uzlabošanai svarīgas iniciatīvas, kur viena no būtiskākajām ir
jaunas Pļavniekkalna sākumskolas sporta zāles un pirmskolas izglītības iestādes
būvniecība „Bitīte” Katlakalnā, kas uzņems vairāk kā 260 novada bērnus. Nosakot
izglītības kvalitātes uzlabošanu par vienu no galvenajām novada pašvaldības
darbības prioritātēm arī turpmāk, viennozīmīgi tiks īstenotas arī citas iedzīvotājiem
svarīgas idejas.
Tāpat liela vērība pievērsta arī novadnieku sociālajam atbalstam, piedāvājot saņemt
dažādus alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumus.
Nozīmīgu projektu īstenošanā pašvaldība sadarbojusies un saņēmusi finansiālu
atbalstu gan no privātās partnerības, gan ārvalstu sadarbības partneriem, gan no
dažādiem Eiropas Savienības fondiem. Arī turpmāk centīsimies pārdomāti meklēt
iespējas, kā novada vienmērīgai, bet straujākai attīstībai piesaistīt līdzekļus.
Izveidojoties novadam, mūsu redzeslokā kā svarīgs risināms jautājums bija
komunikācijas pilnveidošana ar dažādām iedzīvotāju grupām un to iesaistīšana
svarīgos lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī veicināt ciešāku sadarbību ar
nevalstiskajām organizācijām, kas ir būtisks garants novada veiksmīgai attīstībai.
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2009. gads Latvijas reģionos
iezīmējās kā pārmaiņu gads, kad no daudziem
pagastiem izveidojās 109 novadi. Apvienojot
Baložu pilsētu, Ķekavas un Daugmales pagastus,
tapa Ķekavas novads ar gandrīz 21 tūkstoti
iedzīvotājiem, kuru interesēs šobrīd strādā
jaunizveidotā Ķekavas novada pašvaldība.
Šīs būtiskās administratīvi teritoriālās pārmaiņas
pašvaldībām uzlika nopietnus pārbaudījumus
dažādās jomās, pirmkārt, jau izvērtēt novada
kopējo sociālekonomisko situāciju un nospraust
tālāko novada attīstību. Atskatoties uz šo gadu
var teikt, ka radušos jautājumus un problēmas
esam risinājuši saprātīgi, un Ķekavas novads
virzās uz kopēju un vienmērīgu attīstību.
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1. PAMATINFORMĀCIJA
ĶEKAVAS NOVADA DOME darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par
pašvaldībām”.
Ķekavas novada pašvaldības un Ķekavas novada domes darbību nosaka ar Ķekavas
novada domes 17.12.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 7.§, 7.2.p.) apstiprinātie
Ķekavas novada Nr. 13.2009. saistošie noteikumi “ĶEKAVAS
NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.
Reģ. Nr.: 90000048491
Adrese – Gaismas iela 19 k-9,
Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123,
Konts: LV62 UNLA 0050 0142 7280 0
AS "SEB Banka",
Dienvidu filiāle
Reģistrācijas numurs un
datums nodokļu maksātāju reģistrā
90000048491,
15.04.1996.
Finanšu gads
01.01.2009. – 31.12.2009.
Domes priekšsēdētājs - Roberts Jurķis
Zvērināts revidents – A. Putniņš Latvijas Zvērinātu Revidentu asociācijas sertifikāts
Nr.123, A/S „BDO”, VRN: 40003035771 (komercsabiedrības licence Nr.112)

Interneta mājas lapas adrese http://www.kekavasnovads.lv
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Ķekavas novadā ietilpstošās teritorijas

Ķekavas pagasts 20246,7 ha

2009. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Ķekavas novada pašvaldība ar tās izveidoto institūciju un iestāţu starpniecību
organizē pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi, kā arī likumos noteiktajos
gadījumos veic pienākumus, kas saistīti ar izglītības, veselības aprūpes, sociālās
palīdzības un kultūras iestāţu darbību, ievērojot valsts un attiecīgā pagasta
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Noteikto funkciju izpildei
apstiprināts novada pašvaldības Nolikums, kā arī izveidota pašvaldības pārvaldes
struktūra.
Ķekavas novada administratīvais centrs atrodas Ķekavā.

Baložu pilsēta 711,1 ha
Daugmales pagasts 6368,5 ha

Ķekavas novada kopējā platība ir – 27326,31 ha, no tā 74,09% aizņem Ķekavas
pagasta teritorija, 23,3% – Daugmales pagasta teritorija un 2,6 % Baloţu pilsētas
teritorija.

[1]

pēc VZD bilances datiem uz 01.01.2010.
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IEDZĪVOTĀJI
Ķekavas novada iedzīvotāju skaits uz 2010.gada 1. janvāri ir 20623 iedzīvotāji, no tiem
Baloţu pilsētā 5415, Ķekavas pagastā 14125, Daugmales pagastā 1083 (Pēc LR CSP
datiem) iedzīvotāju.
2009. gadā dzīves vietas Ķekavas novadā (Ķekavas pagastā – 1124, Daugmales pagastā
– 63, bet Baloţos 515) ir deklarējuši 1702 cilvēki.

Ķekavas novada iedzīvotāju pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.

1400
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Ķekavas pagasts

Daugmales
pagasts

Baloţi

IEDZĪVOTĀJU BLĪVUMS
Iedzīvotāju
skaits :

Teritorijas platība
(km2) :

Blīvums
(iedz./km2) :

Baloţi

5415

6,5

818,9

Daugmales
pag.

1083

62,6

17,4

Ķekavas pag.

14125

200,9

72,0

20 623

270

77,3

Kopā:

vidējais no SPC un PMLP pieejamiem datiem uz 01.01.2010
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Ķekavas novada teritorijai kopumā ir raksturīga daudzveidīga zemes lietojuma veidu
struktūra, un līdz ar to arī daţādas izmantošanas iespējas.
Teritorijai raksturīgs neliels lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvars –
10507,1 ha (Ķekavas pag. – 8212,4ha; Daugmales pag. 2102,0 ha; Baloţu pilsēta 192,7
ha), kas ir 26,56% no kopējās teritorijas, 47, 27% jeb 12917 ha teritoriju klāj meţs. Ceļi
aizņem 2,9% (123,0 ha) no novada teritorijas, savukārt zem ūdeņiem un purviem ir
6,99% (241,9 ha). Krūmāji sastāda 63,3 ha; derīgo izrakteņu ieguves teritorijas - 278,3
ha; daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 83,3 ha; komercdarbības objektu apbūves zeme
130,8 ha; inţeniertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme 142,8 ha.
Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām (pēc nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa) un pa zemes lietošanas veidiem.

Lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes
37%
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ZEMES ĪPAŠUMA UN LIETOJUMA STRUKTŪRA.

LIZ 10507,3 ha
meţs 12917,8 ha
krūmājs 63,3 ha

pārējās zemes
6%

meţs
45%

3% zem ēkām
un pagalmiem

purvs 274,9 ha
zem ūdeņiem 1377,1 ha

ceļi
3%

purvi
1%

5%
zem ūdeņiem

ceļi 842,5 ha
zem ēkām un pagalmiem 844,8 ha
pārējās zemes 1589,1 ha
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1.2. PĀRSKATA GADA GALVENIE UZDEVUMI (PRIORITĀTES, PASĀKUMI)

7 7

Prioritāte Nr. 1 - Iedzīvotāju labklājības paaugstināšana.
Mērķi
1 - Cilvēku
potenciāla – spēju
un sociālās
aktivitātes
paaugstināšana

Uzdevumi

Rezultatīvie rādītāji

1. Nodarbinātībai
labvēlīgu
priekšnosacījumu
radīšana.

Uzsākta PII iestādes „Bitīte” (250
vietas) celtniecība /pamatbudţets/

2. Izglītības kvalitātes
paaugstināšana un
pieejamības
nodrošināšana.

Palielinājies
skolēnu
skaits
vispārizglītojošās izglītības iestādēs
2008. g. – 1341 skolēni; 2009. g. –
1399 skolēni.
Ķekavas vidusskolā uzsākts projekts
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas
materiālās
bāzes
nodrošināšana Ķekavas vidusskolā”.
Uzsākts
projekts
„Ķekavas
vidusskolas,
Pļavniekkalna
sākumskolas, Baloţu vidusskolas un
Daugmales
pamatskolas
internetizācija”.
Daugmales pamatskolā veikts sporta
ģērbtuvju un sanitārā mezgla
remonts., /pamatbudţets/
Baloţu vidusskolai uzsākta piebūves
celtniecība/pamatbudţets/.
Pļavniekkalna pamatskolā uzcelta un
nodota
ekspluatācijā
sporta
zāle/pamatbudţets/.
Visās skolās iegādāts nepieciešamais
inventārs, mēbeles, IT tehnika,
aparatūra /pamatbudţets/.
Uzsākta profesionālās pilnveides
programma – 1 pedagogs; 37
pedagogi ieguvuši kvalifikāciju.,
/Valsts dotācijas/

3. Mūţizglītības
attīstīšana.

Pieaudzis formālā un neformālā
izglītībā iesaistīto iedzīvotāju skaits;
Pieaudzis iedzīvotāju skaits, kuri
izgājuši apmācības kursus; pieaudzis
tālākizglītības pakalpojumu sniedzēju
skaits.

1

Prioritāte Nr. 1 - Iedzīvotāju labklājības paaugstināšana.

2. Augstas
kvalitātes veselīga
dzīves vide

Uzdevumi

Rezultatīvie rādītāji

4. Sociālās un veselības
aprūpes kvalitātes
paaugstināšana un
pieejamības
nodrošināšana.

Nodrošināta
alternatīvās
aprūpes
pakalpojumu pieejamība: aprūpe mājās,
izveidots dienas centrs invalīdiem un
pensijas vecuma personām Ķekavā. Veikti
remontdarbi,
iegādātā
aparatūra,
programmatūra,
tehnikas
vienības
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Pielāgota vides pieejamība; pieaudzis
sociālās aprūpes pakalpojumu skaits un
daudzveidība;
palielinājies
sociālo
darbinieku
skaits,
kuri
ieguvuši
profesionālo izglītību un pakalpojumu
saņēmēju skaits, /ERAF, pamatbudţets/

5. Brīvā laika
pavadīšanas iespēju
paplašināšana un kultūras
pasākumu pieejamības
nodrošināšana.

Pabeigta Doles Tautas nama rekonstrukcija,
nodrošinot jaunu kultūras pasākumu, brīvā
laika pavadīšanas un informācijas apguves
iespējas./pamatbudţets/
Ķekavas bibliotēka uzsākusi darbu jaunās,
renovētās telpās. Novada bibliotēkās
pilnveidota
materiāli-tehniskā
bāze,
palielinājies elektronisko informācijas
nesēju
skaits
un
grāmatu
fonds./pamatbudţets, mērķdotācijas/
Izveidots jauns sporta laukums Rāmavā.
/pamatbudţets/

1. Pašvaldības
ilgtspējīgas attīstības
politikas veidošana un
plānošana.

Izstrādāts un apstiprināts teritorijas
plānojums un apbūves noteikumi Ķekavas
novadā; uzsākta 62 detālplānojumu
izstrāde, apstiprināti 7 detālplānojumi;
pieņemti novada saistošie noteikumi;
izstrādāti vidēja termiņa plānošanas
dokumenti.

2. Daudzcentru
apdzīvojuma struktūras
attīstīšana pašvaldībā

Noteiktas ciemu robeţas (20), veikts
sabiedrisko
pakalpojumu
pieejamības
kvalitatīvs novērtējums, /pamatbudţets/
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Mērķi
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Prioritāte Nr. 1 - Iedzīvotāju labklājības paaugstināšana.
Mērķi

Konkurētspējīga
tautsaimniecība
un labvēlīga
uzņēmējdarbības
vide

9

9

Uzdevumi

Rezultatīvie rādītāji

3. Vērtīgu
kultūrainavu,
kultūrvēsturisku
objektu un dabas
resursu saglabāšana,
aizsardzība un
izmantošana.

Veikta novada dabas resursu uzskaite;
izsniegtas 2 dabas resursu izmantošanas
atļaujas; veikts kultūrvēsturisko objektu
monitorings , /pamatbudţets/.

4. Pievilcīgas
dzīvojamās vides un
mājokļu attīstība.

Pieaudzis jaunu mājokļu skaits, izdotas 109
būvatļaujas; pieņemti ekspluatācijā 165
objekti. Uzsākta ūdensvada izbūve Gaismas
ielā, Ķekavā Uzsākta sadzīves atkritumu
savākšanas konteineru laukuma izbūve
Nākotnes ielā 6, Ķekavā. Uzsākta kanalizācijas
pašteces vada būvniecība Lakstīgalu ielā
(Vimbukrogā).
Uzsākta
kanalizācijas
notekūdeņu attīrīšanas ierīces rekonstrukcija
Baloţos.
Izbūvēts 1 jauns bērnu rotaļu laukums Ķekavā.
/pamatbudţets, ES fondi/

5. Sabiedriskās
drošības un kārtības
nodrošināšana.

Ķekavas novada Pašvaldības policijas darba
rezultāti par 2009.gadu. Šajā laika posmā
Ķekavas novada Pašvaldības policija saņēma
un apkalpoja 4609 izsaukumus, kā arī sastādīja
698 administratīvo pārkāpumu protokolus.
/pamatbudţets/

6. Apzaļumošanas
un labiekārtošanas
koncepcijas izstrāde
un realizēšana.

Veikta visu pašvaldībai piederošo zemes
īpašumu uzraudzība un teritorijas sakopšanas
darbi. /pamatbudţets /speciālais budţets/

1. Aktīva darbība
Lauku partnerības
ietvaros.

Iesniegti 7, apstiprināti 6 projekti, piesaistītais
ES līdzfinansējums (48 640 Ls)
Uzsākta 5 projektu realizācija, /ELFLA/

1

Prioritāte Nr. 2 - Teritorijas ilgtspējīga attīstība

Attīstību
rosinošas
satiksmes,
sakaru,
informācijas,
enerģijas un
vides
infrastruktūras
izveide

1

Uzdevumi

Rezultatīvie rādītāji

2. Publiskās un privātās
partnerības (PPP)
īstenošana.

Uzsākts un apstiprināts Publiskās
privātās partnerības projekts "Četru PII
būvniecība un apsaimniekošana Mārupē,
Ķekavā, Ogrē un Tukumā", t.sk. PII
"Bitīte"
būvniecība
Katlakalnā,
/pamatbudţets/.

3. Aktīva investīciju
politika un pievilcīgas,
drošas un atvērtas
uzņēmējdarbības vides
veidošana.

Apstiprināts teritorijas attīstības plāns,
noslēgts sadarbības līgums ar „Ķekavas
novada uzņēmēju padomi”, notiek
regulāra
komunikācija,
uzņēmēju
iesaistīšana
pašvaldības
pārvaldes
procesos.

1. Aktīvas informācijas
telpas veidošana,
balstoties uz zināšanu
ieguves un informācijas
tehnoloģiju pieejamību.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas
mērķdotācija
publisko
interneta
pieejas
punktu
skaita
palielināšanai pašvaldības bibliotēkās

2. Attīstību veicinošas
ceļu (ielu) infrastruktūras
attīstība.

Uzlabots asfaltētā ceļu seguma (1km),
uzlabotā grants ceļu seguma pieaugums
(8 km); rekonstruēts autobraucēju tilts (1
gb.) /pamatbudţets/

3. Attīstību veicinošas
sabiedriskā transporta
infrastruktūras attīstība.

autobusu pieturvietu uzlabošana (2 gb.),
ar sabiedrisko transportu aptverto
apdzīvoto
vietu
skaits
(10
gb.)/pamatbudţets/

4. Vides infrastruktūras
sakārtošana un attīstība.

Pašvaldības kapsētās sakārtota arhīva
dokumentācija. Sadarbība ar Krievijas
vēstniecību – jaunu plākšņu un
noţogojuma uzstādīšana kapos pie
„Elektriķu” mājām, ar vācu armijas
vienību – kopšanas un pieminekļu
atjaunošanas darbi kapos pie „Trušeļu”
mājām, ar Latvijas armijas vienībām –
talkas kapos pie „Kuģu” un „Butleru”
mājām. Rūpnieciskajai zvejai noslēgti 3
zvejas līgumi Daugavā un vairāki līgumi
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Mērķi
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Prioritāte Nr. 2 - Teritorijas ilgtspējīga attīstība
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Mērķi

111

Vietējā un
starptautiskā
tūrisma attīstība

Uzdevumi

1. Tūrisma attīstības
politikas veidošana un
plānošana.

Rezultatīvie rādītāji
ar privātpersonām par zveju Rīgas
HES ūdenskrātuvē.
Salīdzinot ar 2008 gadu patērētā ūdens
apjoms ir nedaudz samazinājies par
247,4 t./m2 jeb 0,5% samazinājies
kanalizācijas notekūdeņu apjoms 181,8
t. m2. Uzsācis darbu maģistrālais
notekūdeņu spiedvads, kas pārsūknē
Kekavas pagasta notekūdeņus RNAI.
Ierīkots
maģistrālais
ūdensvads
Gaismas ielā, Ķekavā. Uzsākta NAI
ūdens
un
kanalizācijas
tīklu
rekonstrukcija. Izsniegtas 3 bieţi
sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas.

Izveidots tūrisma un informācijas
centrs, kur 2009. gadā realizēto
pasākumu skaits – 5 (gb.) /
pamatbudţets/
2. Tūrisma infrastruktūra,
produkta kvalitātes un
daudzveidības
pilnveidošana.

tūrisma infrastruktūras un produktu
attīstības projektu skaits – 1 gb. /
pamatbudţets/.

3. Pievilcīga pašvaldības
tūrisma tēla veidošana,
mārketings un
informācijas attīstība.

Palielinājies un daţādots Tūrisma un
informācijas centra (TIC) informatīvo
materiālu klāsts

3. Sadarbība un
koordinācija investīciju
piesaistei tūrismam.

Sadarbības tīklu skaits – 3 gb (Skaisto
skatu aģentūra, Zemgales tūrisma
asociācija, partnerība “Daugavkrasts” /
pamatbudţets/.

1

1

Mērķi
Efektīva sadarbība
kopīgās novada
attīstības un
izaugsmes
interesēs

Mūsdienīga un
efektīva
pašvaldības
pārvaldes sistēma

1

Uzdevumi

Rezultatīvie rādītāji

1. Starptautiskā
sadarbības tīkla
veidošana un
pieredzes apmaiņa.

Pašvaldības sadarbības partneru skaits 4, kopīgi realizēto projektu skaits – 5

2. Dialoga uzsākšana un
uzturēšana ar citām
pašvaldībām, privāto
sektoru un
nevalstiskajām –
organizācijām.

Pašvaldības sadarbības partneru skaits
– Mārupe, Tukums, Ogres pašvaldības,
kopīgi realizēts 1 projekts, NVO
darbībai sniegtais atbalsts (44 242 Ls);

1. E-pakalpojumu
ieviešana pašvaldībā.

Ieviesta elektroniskā dokumentu aprites
sistēma „Namejs” /pamatbudţets/

2. Pašvaldības
pakalpojumu
sniegšanas
decentralizācija
(pieejamības
nodrošināšana).

Izveidoti
pakalpojumu
Daugmalē
un
Baloţu
/pamatbudţets/

3. Pašvaldības
pārvaldes un
pakalpojumu
kvalitātes
uzlabošana.

Uzsākts projekts
par elektronisko
dokumentu apriti. /ES fonds/ Veiktas 3
aptaujas,
notikušas
sabiedriskās
apspriešanas par novada attīstību.
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Prioritāte Nr. 3 - Pašvaldības pārvaldes demokrātiska pilnveidošana un
attīstība.

centri
pilsētā

1

12

2009. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
131

1.3. ĶEKAVAS NOVADA INSTITUCIONĀLĀ STRUKTŪRA

1

13

Pašvaldības domes funkciju realizēšanai ir izveidotas šādas iestādes:
1.Baloţu vidusskola;
2. Ķekavas vidusskola;
3.Daugmales pamatskola;
4. Pļavniekkalna pamatskola;
5.Pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš";
6. Pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa";
7. Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte";
8. Ķekavas mākslas skola;
9. Ķekavas mūzikas skola;
10. Ķekavas novada pašvaldības policija;
11. Ķekavas novada sociālais dienests;
12. Ķekavas novada bāriņtiesa.
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1. 4. PADOTĪBĀ ESOŠĀS IESTĀDES –

Pašvaldības domes padotībā, atbilstoši to apstiprinātiem nolikumiem, ir šādas
pašvaldības aģentūras:
1. Pašvaldības aģentūra "Ķekavas ambulance";
2. Pašvaldības aģentūra "Ķekavas kultūras aģentūra", kuras sastāvā ietilpst:
2.1. Baloţu pilsētas bibliotēka;
2.2. Daugmales pagasta bibliotēka;
2.3. Katlakalna bibliotēka;
2.4. Ķekavas pagasta bibliotēka;
2.5. Baloţu pilsētas kultūras nams;
2.6. Doles Tautas Nams;
2.7. Katlakalna Tautas nams;
2.8. Ķekavas Kultūras nams;
2.9. Baloţu pilsētas muzejs;
2.10. Ķekavas pagasta novadpētniecības muzejs;
2.11. Tūrisma informācijas centrs.
3. Pašvaldības aģentūra "Ķekavas sociālās aprūpes centrs";
4. Pašvaldības aģentūra "Ķekavas sporta aģentūra", kuras sastāvā ietilpst:
4.1. Baloţu pilsētas Sporta iniciatīvu centrs.

141
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI

Ķekavas novada pašvaldības budţetu 2009.gadam var raksturot kā teritoriālās
reformas rezultātā apvienotu triju pašvaldību – Ķekavas pagasta, Daugmales pagasta un
Baloţu pilsētas apvienoto budţetu, kas vērsts uz izdevumu samazinājumu, optimizējot
pašvaldības iestāţu uzturēšanas izdevumus, un tajā pašā laikā uz attīstību vērstu budţetu, jo
pagasta ekonomiskā darbība un attīstība ir cieši saistīta ar pašvaldības budţeta finanšu
iespējām. 2009.gada konsolidētā budţeta ieņēmumi sastādīja 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 13 094 803. Pašvaldības budţeta kopējo ieņēmu samazinājums salīdzinājumā ar
2008.gada ieņēmumiem sastādīja Ls 3 736 502, jeb 32.4%, kas saistīts ar kopējo ekonomisko
situāciju valstī un nodokļu ieņēmu samazinājumu. Ķekavas novada 2009.gada budţeta
ieņēmumus raksturo sekojoša diagramma.

Ķekavas novada pašvaldības budžeta ieņēmumi.

Ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

4,88%

Nekustamā īpašuma nodoklis un
azartspēļu nodoklis

10,70%

4,84%

Nenodokļu ieņēmumi

2,41%
Maksas pakalpojumi

6,05%

Valsts budţeta transfēri
71,10%
Pašvaldību budţetu transfēri
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Ķekavas novada pašvaldības budžeta izdevumi pēc vadības funkcijām

Saociālā
aizsardzība
6%

Aizņēmumu
pamatsummas
atmaksa
4%
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Pašvaldības pamatbudţeta ieņēmumu lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksājumi. 2009.gadā tie sastādīja Ls 8 042 922, kas salīdzinājumā ar 2008.gadu
samazinājušies par Ls 2 710 549, jeb par 33.7%. Taču, salīdzinājumā ar 2009.gada
sākumā apstiprināto pašvaldības budţetu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi
samazināti par Ls 942 051, jeb 8.2%. 2009.gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
ieņēmumi sastādīja Ls 676 962, kas salīdzinot ar 2008.gadu palielinājušies par Ls 9 865,
jeb par 1.5%.
Kopējie 2009.gada pamatbudţeta ieņēmumi sastādīja Ls 11 311 920, kas, salīdzinot ar
2008.gadu, samazinājušies par Ls 3 393 440, jeb par 30.0%.
Pašvaldības pamatbudţeta 2009.gada izdevumu segšanai, t.i. Ķekavas novada
pastāvīgo funkciju izpildei, novada iestāţu un struktūrvienību uzturēšanai un novada
tālākai attīstībai un kredītsaistību izpildei izlietoti Ls 12 818 769, kas salīdzinot ar
2008.gadu samazinājušies par Ls 3 130 465, jeb par 24.4%. Liela daļa budţeta līdzekļu
tika ieguldīta pagasta infrastruktūras attīstībai un kapitālieguldījumiem. Ķekavas novada
pašvaldības budţeta izdevumus raksturo sekojoša diagramma.

Izpildvara un
likumdošanas
vara
17%

Iemaksas PFIF
13%

Izglītība
33%

Sabiedriskā
kārtība un
drošība
2%

Atpūta, kultūra,
reliģija
7%
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Veselības
aizsardzība
1%

Pašvaldības
teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošan
a, vides
sakopšana
17%

1
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Lēmējvaras un izpildvaras uzturēšanas izdevumi 2009.gada budţetā 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). Salīdzinājumā ar 2008.gada budţeta izpildi, tie ir
samazinājušies par Ls 391 824, jeb par 10.2%. 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.
Kapitālieguldījumiem izlietoti Ls 25 350. Vispārējo valdības dienestu
uzturēšanai tika izlietoti 13.1% no Ķekavas novada pašvaldības 2009.gada pamatbudţeta
izdevumiem.
Maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2009.gadā sastādīja Ls 1 698 456,
kas salīdzinājumā ar 2008.gadu samazinājušies par Ls 705 299, jeb 41.5%. Tie sastādīja
13.2% no Ķekavas pagasta pašvaldības 2008.gada budţeta izdevumiem un samazinājums
bija saistīts ar nodokļu ieņēmumu samazinājumu.
Norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem 2009.gadā sastādīja
Ls 457 175, kas ir 3.6% no Ķekavas novada pašvaldības 2009.gada pamatbudţeta
izdevumiem. Palielinājums, salīdzinājumā ar 2008.gada budţetu, sastāda Ls 270 934, jeb
145.5%, kas saistīts ar izmaiņām likumdošanā izglītības jomā.
Pašvaldības policijas apstiprinātais budţets 2009.gadam sastāda Ls 270 118, izpilde –
Ls 262 955. Salīdzinājumā ar 2008.gada budţeta izpildi, tie ir samazinājušies par Ls 87
899, jeb 33.4%. Līdzekļi tika izlietoti Pašvaldības policijas darbinieku darba algai un
sociālā nodokļa nomaksai, telefona un informācijas programmu abonēšanas pakalpojumu
apmaksai, videonovērošanas kameru darbības nodrošināšanai, transportlīdzekļu
remontam, datortehnikas, degvielas, munīcijas, kancelejas un saimniecības preču iegādei,
pasākumu un ekskursiju organizēšanai Ķekavas novada jauniešiem, kas darbojas jauno
policistu klubā “Vairogs”. Tika apmaksāti baseina nomas un transporta pakalpojumu
izdevumi. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai Ķekavas novada teritorijā tika
izlietoti 2.1% no Ķekavas novada pašvaldības 2009.gada budţeta izdevumiem.
Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzturēšanas un vides aizsardzības funkciju
nodrošināšanas izdevumu līdzekļi tika izlietoti ielu apgaismojuma nodrošināšanai
(elektroenerģijas apmaksai, jaunu apgaismes līniju izveidei un esošo līniju remontiem),
pagasta teritorijas un ielu uzturēšanai un labiekārtošanai, atkritumu savākšanai,
pašvaldības kapu apsaimniekošanai un jauno kapu projekta realizācijai, gadatirgu
organizēšanai un administrēšanai.
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Līdzekļi tiek izmantoti arī tautsaimniecībā nodarbināto darbinieku atalgojumiem, sociālā
nodokļa nomaksai un to uzturēšanas izdevumu segšanai – autotransporta remontdarbiem,
degvielas iegādei, saimniecības preču un mazvērtīgā inventāra iegādei, datorprogrammu
un inventāra apkalpošanai. 2009. gadā apstiprinātie budţeta līdzekļi sastādīja Ls 2 153
491, izpilde - Ls 2 135 500, kas, salīdzinot ar 2008.gadu, samazinājušies par Ls 1 826 337
jeb 85.5%. Ievērojami līdzekļi 2009.gadā tika piešķirti pašvaldības īpašumā esošo ēku un
ceļu remontdarbiem (Ls 118 390). Kapitālajiem ieguldījumiem tika piešķirti līdzekļi Ls
1 246 375 apmērā, izpilde - Ls 1 243 426. Tā pašvaldības īpašumā esošo ēku
remontdarbiem tika izlietoti Ls 14 625, ceļu rekonstrukcijai un remontdarbiem papildus
autoceļu fonda līdzekļiem no pamatbudţeta tika izlietoti Ls 762 411. Ievēroja daļa
pašvaldības pamatbudţeta līdzekļu tika ieguldīta pagasta teritorijas elektroapgaismes
līniju izbūvei un rekonstrukcijai, Ķekavas pagastam piederošo zemju un meţu
uzmērīšanas darbiem, pagastam piederošās teritorijas apsaimniekošanai un sakopšanai (Ls
299 008), Jauno kapu iekārtošanai un kapu teritorijas labiekārtošanai (Ls 85 188), Baloţu
pilsētas vidusskolas piebūves celtniecībai (Ls 462 866). Pašvaldības kredītsaistību
procentu maksājumiem un parādu apkalpošanas maksājumiem 2009.gadā izlietoti Ls
187 149 un aizņēmumu pamatsummas atmaksai izlietoti Ls 546 498, kas sastādīja 5,7%
no pašvaldības pamatbudţeta izdevumiem
Vides sakopšanas, dzīvokļu un komunālajai saimniecībai tika izlietoti 16,7% no
Ķekavas pagasta pašvaldības 2009.gada budţeta izdevumiem.
2009.gada apstiprinātais budţets veselības nodrošināšanai un „Ķekavas ambulances”
uzturēšanai bija Ls 129 497 apmērā, izpilde - Ls 125 317 apmērā. Samazinājums pret
2008.gada budţetu sastādīja Ls 10 443, jeb 8.3%. Galvenokārt līdzekļi tika izlietoti
darbinieku darba samaksai, sociālā nodokļa nomaksai, ēkas uzturēšanas izdevumu
segšanai, komunālo maksājumu apmaksai un iestādes darbības nodrošināšanai.
Kapitālieguldījumiem 2009.gadā tika izlietoti Ls 12 633, no kuriem ambulances ēkas trešā
stāva piebūves projekta izstrādei tika izlietoti Ls 11 207.
Veselības aprūpes pasākumu nodrošināšanai tika izlietots 1.0% no Ķekavas pagasta
pašvaldības 2009.gada budţeta izdevumiem.
Ķekavas novada kultūras aģentūras, Sporta aģentūras uzturēšanai un citu kultūras un
sporta pasākumu organizēšanai 2009.gada apstiprinātais budţets sastāda Ls 965 597,
izpilde - Ls 967 887, kas salīdzinot ar 2008.gadu samazinājies par Ls 442 351, jeb 45.7%.
Ķekavas novada kultūras aģentūras apstiprinātais budţets 2009.gadam sastāda Ls 710 989,
kas salīdzinājumā ar 2008.gadu samazinājušies par Ls 281 876, jeb 39.3%. 2009.gadā
līdzekļi tika izlietoti kultūras iestāţu pašdarbības kolektīvu vadītāju un administrācijas
darbinieku darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai, sakaru un komunālo
pakalpojumu apmaksai, materiālu iegādei kultūras namu darbības nodrošināšanai un
kultūras pasākumu organizēšanai, pamatlīdzekļu iegādei, māksliniecisko kolektīvu
koncertbraucienu transporta pakalpojumu apmaksai un tērpu fonda palielināšanai un
atjaunošanai. 2009.gadā ievērojami budţeta līdzekļi tika novirzīti Kultūras aģentūras
pamatkapitāla veidošanai, kas sastādīja Ls 106 220 un bija saistīti ar Doles Tautas nama
labiekārtošanas pasākumiem.
161
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Ķekavas novada Sporta aģentūras apstiprinātais budţets 2009.gadam sastāda Ls 179
891, izpilde- Ls 175 881, kas ir par 209 332, jeb 119.0% mazāk nekā 2008.gadā, kas
saistīts ar līdzekļu novirzīšanu sporta pasākumu atbalstīšanai dotācijas veidā Ķekavas
novada sporta biedrībai. Līdzekļi tika izlietoti sporta iniciatīvu centra darbinieku un
treneru darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai, sporta nometņu organizēšanai,
transporta izdevumu segšanai, sporta inventāra un sporta tērpu iegādei, dalības maksām
par piedalīšanos sacensībās, maksām par sporta zāļu un laukumu nomāšanu, pagasta
sporta spēļu un sporta svētku organizēšanai, sporta komandu un sekciju darbības
nodrošināšanai. 2009. gadā tika veikti sporta kompleksa remontdarbi Ls 21 923 apmērā.
Pārējiem kultūras un sporta pasākumiem apstiprinātais budţets 2009.gadā sastāda Ls
74 717, izpilde- Ls 74 589, kas, salīdzinājumā ar 2008.gadu palielinājušies par 48 867.
Līdzekļi tika izlietoti kultūras pasākumu organizēšanai ar sadraudzības pašvaldībām
Vācijā – Bordesholmu, Krievijā - Pleskavu un Polijā – Gostinu, pieredzes apmaiņas
braucienu un komandējumu apmaksai, Ķekavas pagasta administrācijas un pašdarbības
kolektīvu braucieniem uz Vāciju un Poliju sadraudzības ietvaros, tulku darba samaksai un
sociālā nodokļa nomaksai. Ievērojami līdzekļi (Ls 42 100) tika novirzīti dotācijai Ķekavas
novada sporta biedrībai un skeitparka ierīkošanai (Ls 11 802).
Kultūras un sporta iestāţu uzturēšanai tika izlietoti 7,6% no Ķekavas pagasta
pašvaldības 2009.gada budţeta izdevumiem.
Viena no svarīgākajām pašvaldības pastāvīgajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību. Ķekavas novadā pēc pašvaldību apvienošanās darbojas trīs pirmsskolas izglītības
iestādes – PII “Ieviņa”, PII „Avotiņš”un PII “Zvaigznīte” un septiņas skolas – Ķekavas
vidusskola, Pļavniekkalna sākumskola, Daugmales pamatskola, Baloţu vidusskola,
Ķekavas mākslas skola, Ķekavas mūzikas skola un privātskola “Gaismas tilts”. Kopējais
audzēkņu skaits, kas apmeklē Ķekavas novada izglītības iestādes 2009.gadā sastādīja
2543. Ķekavas vidusskolā mācījās 794 skolēni, Pļavniekkalna skolā 100 skolēni,
Daugmales pamatskolā – 78 skolēni, Baloţu vidusskolā – 273 skolēni, Ķekavas mākslas
skolā- 200 skolēni, Ķekavas mūzikas skolā- 162 skolēni, privātskolā “Gaismas tilts”- 122
skolēni, PII “Ieviņa”- 301 audzēkņi, PII “Zvaigznīte”- 285 audzēkņi, PII „Avotiņš” - 228.
Taču liela daļa Ķekavas novadā deklarēto bērnu mācās citu pašvaldību skolās un bērnu
dārzos, kas prasa no pašvaldības lielus budţeta līdzekļus izglītības pakalpojumu apmaksai
(Ls 473 995). Apstiprinātais 2009.gada budţets Ķekavas novada izglītības iestāţu
uzturēšanai un attīstībai sastādīja Ls 4 371 374, izpilde- Ls 4 202 382, kas salīdzinājumā
ar 2008.gada budţetu samazinājies par Ls 565 644, jeb 13.5%. Apstiprinātais budţets
2009.gadā pirmsskolas izglītības iestāţu “Ieviņa” „Avotiņš” un “Zvaigznīte” uzturēšanai
bija Ls 1 365 334 apmērā, izpilde – Ls 1 307 172. Budţeta līdzekļu samazinājums,
salīdzinājumā ar 2008.gada budţetu, sastādīja Ls 163 952, jeb 12.5%. 2009.gada budţeta
līdzekļi tika izmantoti pedagogu un tehnisko darbinieku darba algām un sociālā nodokļa
nomaksai, komunālo pakalpojumu apmaksai, bērnu ēdināšanas izdevumiem, saimniecības
un kancelejas preču iegādei, mācību literatūras un intelektuālo spēļu iegādei, grupu
mēbeļu un gultas veļas iegādei, remontdarbu, sakaru un telefona pakalpojumu apmaksai.
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Interešu izglītības un ārpusskolas pasākumu nodrošināšanas līdzekļi 2009.gadā
sastādīja Ls 58 720. Līdzekļi tika izlietoti Ķekavas pagasta pašvaldības bērnu interešu
izglītības un sporta kolektīvu darbības nodrošināšanai, konkursu, sacensību un brīvā
laika pavadīšanas pasākumu nodrošināšanai. Lai veicinātu veselīgu dzīves veidu, tika
nodrošināti pašvaldības bērnu braucieni uz peldbaseinu.
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Apstiprinātais budţets 2009.gadā Ķekavas vidusskolai, Pļavniekkalna sākumskolai,
Daugmales pamatskolai un Baloţu vidusskolai bija Ls 1 815 217 apmērā, izpilde – Ls 1
773 962. Budţeta līdzekļu samazinājums, salīdzinājumā ar 2008.gada budţetu, sastādīja
Ls 847 598 un bija par 47.8 % mazāks. 2009.gada budţeta līdzekļi tika izmantoti
pedagogu un tehnisko darbinieku darba algām un sociālā nodokļa nomaksai, komunālo
pakalpojumu apmaksai, saimniecības un kancelejas preču iegādei, mācību literatūras
iegādei, sakaru un telefona pakalpojumu apmaksai, izdevumiem, kas saistīti ar mācību
procesa nodrošināšanu. Kopā 2009.gadā skolu kapitālieguldījumiem tika novirzīti Ls 29
798. Skolās tika veikti telpu remontdarbi un labiekārtošana. Apstiprinātais budţets
2009.gadā Ķekavas mākslas skolas un Ķekavas mūzikas skolas uzturēšanai bija Ls 350
106 apmērā, izpilde- Ls 340 089. Budţeta līdzekļu samazinājums, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, sastādīja Ls 121 613, jeb 35.8%. Galvenokārt līdzekļi tika izlietoti
pedagogu darba samaksai, sociālā nodokļa nomaksai, ēku uzturēšanas izdevumu
segšanai, mācību procesa nodrošināšanai, mācību līdzekļu un pamatlīdzekļu iegādei (Ls
10 171).

Budţeta līdzekļi izglītības iestāţu ēku uzturēšanai 2009.gadā sastādīja Ls 781 997.
Pamatā līdzekļi tika izlietoti Daugmales bērnudārza būvniecības darbiem un
Pļavniekkalna sākumskolas sporta kompleksa izbūvei. Kopā kapitālieguldījumiem
2009.gadā izlietoti Ls 734 463.
Izglītības iestāţu uzturēšanai 2009.gadā tika izlietoti 32,8% no Ķekavas novada
pašvaldības 2009.gada budţeta izdevumiem.
Sociālajai aizsardzībai 2009.gada budţetā tika piešķirti līdzekļi Ls 819 705 apmērā,
budţeta izpilde- Ls 745 008. Budţeta līdzekļu pieaugums, salīdzinājumā ar 2008,gadu,
sastādīja Ls 166 603, jeb 28.8%, kas saistīts ar bezdarba līmeņa palielināšanos
pašvaldībā un līdz ar to pabalstu izmaksu palielināšanos.
Ķekavas novada bāriņtiesas uzturēšanas apstiprinātais budţets 2009.gadā sastādīja Ls
86 074, izpilde- Ls 74 713. Līdzekļi tika izlietoti bāriņtiesas darbinieku darba samaksai
un sociālā nodokļa nomaksai, kā arī pagasttiesas darbības nodrošināšanai un
datortehnikas un biroja mēbeļu iegādei.
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2009.gada apstiprinātais budţets „Sociālās aprūpes centra” un „Sociālā dienesta” uzturēšanai
bija Ls 661 431 apmērā, izpilde- Ls 598 572 apmērā. Galvenokārt līdzekļi tika izlietoti
pabalstu izmaksai Ķekavas novada represētām personām, pensionāriem, pagasta
maznodrošinātiem iedzīvotājiem, brīvpusdienu apmaksai maznodrošinātiem iedzīvotājiem un
skolu audzēkņiem, apkures un komunālo pakalpojumu kompensācijām, bērnu piedzimšanas
un bēru pabalstiem, transporta kompensācijām. Pabalstiem maznodrošinātiem Ķekavas
novada iedzīvotājiem 2009.gadā tika izmaksāts Ls 261 952, kas sastādīja 2,0% no Ķekavas
novada budţeta. Ievērojama līdzekļu daļa tika izlietota Ziemassvētku pasākumu organizēšanai
un dāvanu iegādei pašvaldības pensionāriem un bērniem. Līdzekļi tika izlietoti arī darbinieku
darba samaksai, sociālā nodokļa nomaksai, ēkas uzturēšanas izdevumu segšanai, komunālo
maksājumu apmaksai un iestādes darbības nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumus novada
maznodrošinātiem iedzīvotājiem.
2009.gadā Ķekavā tika izveidots alternatīvās aprūpes centrs, kas daļēji tika finansēts no
Eiropas Savienības struktūrfondiem. Centra izveides izmaksas sastādīja 2009.gadā Ls 38 308.
No valsts mērķdotācijām brīvpusdienu apmaksai sākumklašu skolēniem izlietoti līdzekļi Ls
16 1246 apmērā, bet bezdarba problēmu risināšanai stipendijās Ķekavas novada iedzīvotājiem
izmaksāti līdzekļi Ls 13 356 apmērā.
Sociālajai aizsardzībai tika izlietoti 5,8% no Ķekavas novada pašvaldības 2009.gada
budţeta izdevumiem.
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Izdevumi (ekonomiskā klasifikācija)
Atalgojums

Soc.apdrošināšanas oblig. Iemaksas

Pakalpojumi

Materiālu un inventāra iegāde

Aizņēmumu procentu maksājumi

Sociālie pabalsti un dotācijas

Izglītības norēķini

Iemaksas PFIF

Aizņēmumu pamatsummas atmaksa

Komandējumi, periodika, nodokļi

5,08%

0,50%

16,02%
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Ķekavas novada pašvaldības budţeta izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas raksturo
sekojoša diagramma.

39,24%
4,47%
3,20%
1,65%

4,90%

13,69%

11,25%

Ķekavas novada pašvaldības budžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas

Vienu no lielākajām daļām pašvaldības pamatbudţeta izdevumos veido darbinieku
atalgojums un sociālā nodokļa maksājumi. Tie 2009.gadā sastādīja Ls 5 352 939, jeb
41,8% no visiem izdevumiem. Atalgojumu budţeta izpilde bija Ls 4 159 811 apmērā, bet
sociālā nodokļa obligātie maksājumi un kompensācijas Ls 1 193 128 apmērā. Šī izdevumu
pozīcija 2009. gada beigās samazinājusies, salīdzinājumā ar gada sākumu. Tas skaidrojams
ar darba samaksas samazinājumu un darba vietu optimizāciju. Atlīdzības izdevumu budţets
gada beigās samazinājās par Ls 457 862, jeb 8.3%. Atlīdzības budţeta līdzekļu
samazinājums, salīdzinājumā ar 2008.gada izdevumiem samazinājies par Ls 639 116, jeb
11.9%.
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Nākamais izdevumu postenis ar lielāko īpatsvaru pamatbudţeta izdevumos ir kapitālie
izdevumi, kam ir tendence ar katru gadu pieaugt. Tas liecina par Ķekavas novada attīstības
tempiem un infrastruktūras sakārtošanu. Tā 2009.gada sākumā kapitālieguldījumiem tika
piešķirti līdzekļi – Ls 1 696 046, jeb 13.8% no pašvaldības budţeta, bet gada beigās
līdzekļu apjoms tika palielināts par Ls 538 958 un sastādīja Ls 2 235 004, jeb 17,4% no
pašvaldības pamatbudţeta izdevumiem.
Lielu daļu no pašvaldības budţeta paņem maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā un šīs iemaksas katru gadu palielinājās. 2009.gadā iemaksas sastādīja Ls 1 698 456,
jeb 13.2% no pašvaldības budţeta. 2008.gadā tās sastādīja Ls 2 403755, jeb 15.7% no
pašvaldības izdevumiem, 2009.gada iemaksu apjoma samazinājums saistīts ar kopējo
nodokļu ieņēmumu samazinājumu.
Nākamais lielākais pašvaldības izdevumu postenis ir pakalpojumu apmaksa, kam pretēji
pārējiem ir tendence samazināties. Tas skaidrojams ar lielāku līdzekļu novirzīšanu
kapitālajiem ieguldījumiem, samazinot iestāţu uzturēšanas izmaksu apjomu, optimizējot
iestāţu darbu. 2009.gadā pakalpojumu apmaksai budţetā tika piešķirti Ls 1 550 491,
izlietoti - Ls 1 451 236, jeb 11.3%. Izdevumu samazinājums pakalpojumu apmaksai,
salīdzinājumā ar 2008.gadu, sastāda Ls 1 552 989, jeb 107.0%.
Liela daļa pašvaldības budţeta līdzekļu 2009.gadā tika novirzīta pašvaldības
kredītsaistību izpildei. Tā aizņēmuma pamatsummas atmaksai tika izlietoti Ls 546 498,
procentu maksājumiem Ls 175 776, bet maksājumiem par pašvaldības parāda apkalpošanu
– Ls 11 373. Kopā no pašvaldības budţeta tie sastādīja 5.7%
Materiālu un inventāra iegādei iepriekšējos gados pašvaldība vidēji tērēja ap 8,0% no
saviem līdzekļiem, bet šī gada izpilde sastādīja tikai 4,1% no pašvaldības budţeta.
2009.gadā materiālu un krājumu iegādei tika piešķirti Ls 566 339, izpilde sastādīja Ls 519
507.
Kompensācijām, dotācijām un pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem 2009.gadā
bija plānots izlietot līdzekļus Ls 344 455 apmērā, izpilde sastādīja – Ls 295 666, kas ir
2,3% no 2009.gada budţeta. Palielinājums, salīdzinājumā ar 2008.gadu sastādīja Ls
16 762,jeb 6,0%.
Ievērojama daļa pašvaldības budţeta līdzekļu tiek izlietota norēķiniem ar citām
pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem un 2009.gadā tie sastādīja Ls 473 995, jeb 3,7%
no pašvaldības budţeta. Ar vismazāko īpatsvaru pašvaldības budţeta izdevumos ir
komandējumu un dienesta braucienu apmaksa, budţeta iestāţu nodokļu maksājumi un
grāmatu un ţurnālu iegāde, kas nepārsniedz vienu procentu no pašvaldības budţeta
līdzekļiem.
Ķekavas pagasta speciālā budţeta ieņēmumus veido īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi:
privatizācijas fonds, autoceļu fonds, dabas resursu nodokļa līdzekļi un ziedojumu un
dāvinājumu līdzekļi.
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Privatizācijas fonda ieņēmumi 2009.gadā sastādīja Ls 1 958. Līdzekļi Ls 1 919 apmērā,
pie apstiprinātā budţeta Ls 5 533, tika izlietoti izdevumu segšanai, lai pašvaldības
īpašumus iereģistrētu Zemesgrāmatā un nomaksātu valsts noteiktās nodevas par
pašvaldības objektu nodošanu privatizācijā.

Autoceļu fonda ieņēmumi 2009.gadā sastādīja Ls 163 391. Līdzekļi Ls 219 090
apmērā, pie apstiprinātā budţeta Ls 226 609, tika izlietoti pašvaldības īpašumā esošo ceļu
un ielu tekošajiem remontdarbiem, ielu un ceļu uzturēšanas un labiekārtošanas izdevumu
segšanai un ceļa zīmju iegādei un uzstādīšanai. Kapitālieguldījumiem 2009.gadā izlietoti
līdzekļi Ls 38 642 apmērā. 2009.gadā autoceļu fonda līdzekļu ieņēmumi, salīdzinājumā ar
2008.gadu, samazinājušies par Ls 232 439, jeb 142.3%. Ja līdzekļu samazinājums
autoceļu fondā turpināsies, pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana, remonts un rekonstrukcija
būs apgrūtinoša.
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2009.gada speciālā budţeta līdzekļi tika apstiprināti ieņēmumos – Ls 292 740, izpilde –
Ls 224 638. Kontu atlikumi uz 2009.gada sākumu sastādīja Ls 70 982, t.sk. dabas resursu
nodoklis - Ls 6 793; privatizācijas fonds – Ls 433; autoceļu fonds – 63 119; ziedojumi un
dāvinājumi – Ls 637. Izdevumos budţeta līdzekļi apstiprināti Ls 363 722 apmērā, izpilde
– Ls 279 534. Samazinājums, salīdzinot ar 2008.gadu, ieņēmumos sastādīja - Ls 343 062,
jeb 152,7%. Konta atlikums uz 01.01.2010. sastāda Ls 57 166. Līdzekļi pamatā tika
izlietoti pašvaldības teritorijas vides sakopšanai, ceļu un ielu uzturēšanas un
remontdarbiem, kapu teritoriju sakopšanai, atkritumu savākšanai un infrastruktūras
sakārtošanai. Kapitālieguldījumiem speciālā budţeta līdzekļi izlietoti Ls 38 642 apmērā.

Dabas resursu nodokļa līdzekļu ieņēmumi 2009.gadā sastādīja Ls 58 265. Līdzekļi Ls
57 155 apmērā, pie apstiprinātā budţeta Ls 128 943, tika izlietoti administrācijas
uzturēšanas izdevumu segšanai, dabas resursu nodokļa nomaksai, pagasta teritorijas un
kapu labiekārtošanas darbiem un vides sakopšanas pasākumu organizēšanai, rotaļu
laukumu ierīkošanai, atpūtas vietu sakārtošanai, inventāra un materiālu iegādei
labiekārtošanas darbiem. 2009.gadā dabas resursu nodokļa fonda līdzekļu ieņēmumi,
salīdzinājumā ar 2008.gadu, samazinājušies par Ls 74 210, jeb 129,8%.
Vērtējot 2009.gada budţeta izpildi, jāatzīmē, ka tas bija vērsts uz Ķekavas novada
attīstību un infrastruktūras sakārtošanu. Taču 2009.gada pamatbudţeta ieņēmumu
samazinājums par 30.0% un speciālā budţeta ieņēmumu samazinājums par 151.5% liegs
Ķekavas novada pašvaldības tālākas attīstības iespējas un, ja valdības politika būs vērsta
uz vēl lielāku pašvaldību budţetu samazinājumu, būs apgrūtināta arī pašvaldībām uzticēto
pamatfunkciju izpilde.
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3. PERSONĀLS

Personāla kompetence ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas nodrošina iedzīvotājiem
pakalpojumus pašvaldībā un to konkurētspēju publiskajā pārvaldē.
Saskaņā ar 2009. gada 1. janvārī apstiprināto pašvaldības amatu sarakstu pašvaldībā bija
112 amata vietas.
Vidējais ierēdņu un darbinieku skaits, kuri strādāja pašvaldībā 2009. gadā bija 105 no tiem –
68 sievietes un 37 vīrieši.
IZGLĪTĪBA

pamata - 9
vidējā - 30
augstākā - 66

Darba tiesiskās attiecības 2009. gadā izbeidza:
Pēc Darba likuma 100. panta – 5 darbinieki
Pēc Darba likuma 101. panta 1. daļas 9. punkta – 6 darbinieki

25

17

Lielākā daļa 2009. gadā pašvaldībā strādājošo bija vecumā līdz 50 gadiem (64 darbinieki).

10

4

16

20 - 30 gadi
20

27

30-40 gadi
40-50 gadi
50-60 gadi

28

60-70 gadi
70-80 gadi
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Pašvaldības darbinieku dalījums pēc vecuma grupām

2009. gadā pašvaldībā organizēti 5 pretendentu atlases konkursi uz vakantajām
amatu vietām
2009. gadā viens no pašvaldības darbiniekiem ieguva augstāko izglītību, 5
darbinieki šobrīd studē, lai iegūtu bakalaura un maģistra grādus. Kopumā 40
pašvaldības darbinieku apmeklēja profesionālās pilnveides kursus, piedalījās daţādās
valsts institūciju organizētās darba grupās.
Strādājošie, kuru darbības joma ir saistīta ar valsts pārvaldes politiku, Eiropas
Savienības struktūrfondu apguves jautājumiem, savu profesionālo kvalifikāciju
paaugstināja, piedaloties kursos, semināros un konferencēs.
Apmeklētākie mācību kursi 2009. gadā bija:
• Valsts pārvaldes iekārtas likums;
• Administratīvais process;
• Valsts pārvaldes iekārtas likums: Iekšējie normatīvie akti;
• Valsts iepirkumu procedūras;
• Tiesību sistēma (ārējie normatīvie akti).
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

27

1. PASĀKUMI, KAS VEIKTI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN
IZGLĪTOŠANAI:
• 2009. gadā reizi mēnesī notika Pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem, NVO
pārstāvjiem, uzņēmējiem vai interešu grupām (Ķekavā, Daugmalē un Baloţos par
projektiem, paveiktajiem darbiem pagastā / novadā, drošību, sabiedrisko kārtību u.c.
jautājumiem);
•Organizēti iedzīvotājus iesaistoši, izglītojoši pasākumi, konkursi – Atbalsti skolēnu,
Labākais skolotājs, Skatuves runas konkurss, Drošības dienas, Ziemassvētku labdarības
akcija, Lielā talka, Baltijas skrējiens, sporta svētki, konferences ar uzņēmējiem, piemiņas
un atceres pasākumi u.c.;
•Izveidota jauna novada mājas lapa www.kekavasnovads.lv;
•Informācija par aktuāliem jautājumiem regulāri izvietota uz 30 ziņojuma dēļiem, bukleti
– publiskās vietās;
•Ikdienas individuālās konsultācijas iedzīvotājiem Ķekavas novada pašvaldībā, Baloţu
pārvaldē, Daugmales pārvaldē;
• Organizētas 2 konferences uzņēmējiem;
•Reizi mēnesī izdots pašvaldības informatīvais izdevums „Mūsu Ķekava” (ar 2009. gada
1. jūliju „Ķekavas novads”) 11 000 eksemplāros. Nepieciešamības gadījumā tiraţēts
papildus informatīvais izdevums un informācija publicēta Latvijas Vēstnesī un Apriņķa
avīzē;
•Notikusi regulāra sadarbība ar LTV1, LTV2, TV3 u.c, kuru raidījumos tiek atspoguļoti
spilgtākie pasākumi un notikumi novadā (labdarības pasākums „Dāvināšanas svētki”,
Atstarotāju un drošības dienas, u.c.);
•Organizētas 22 sabiedriskās apspriešanas, lai risinātu starp ieinteresētajām personām
detālplānojumu attīstības vai ar teritorijas plānojumu saistītus jautājumus;

• Veiktas 8 aptaujas viedokļa izzināšanai gan publiskos pasākumos, gan novada mājas
lapā;
• Organizētas 6 sanāksmes ar attiecīgo jomu speciālistiem (attīstības daļas speciālistiem,
pedagogiem, policiju, kultūras darbiniekiem u.c.) situācijas izzināšanai, izpētīšanai
novadā;
• Pašvaldības ēkā izveidots informācijas galdiņš ar Domes sēţu materiāliem, kā arī
izvietots stends aptauju veikšanai;

3. SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU:
• 2009. gadā uzsākta cieša sadarbība ar NVO, kopā īstenoti vairāki projekti un pasākumi
iedzīvotāju izglītošanai un informēšanai;
• 2009. gadā darbību uzsākušas 8 biedrības.
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2. PASĀKUMI SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA IZZINĀŠANAI PAR
APMIERINĀTĪBU AR PAŠVALDĪBAS DARBA KVALITĀTI UN TO
REZULTĀTI:

Attēlā: Uzņēmēju konference 25.10.2009.
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5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ UZSĀKTIE PASĀKUMI, KURI TIKS TURPINĀTI
•

Nākamajā gadā tiks turpināti iesāktie projekti, kā arī uzsākti jauni projekti,
aktīvi piesaistot Eiropas līdzfinansējumu gan novada infrastruktūras sakārtošanai,
gan sociālo jautājumu risināšanai, kā arī pašvaldības kapacitātes stiprināšanai.

•

Turpināsies regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, NVO.

•

Iesaistot sabiedrību, tiks organizēti daţādi pasākumi un aktivitātes,
Veselības diena, labdarības pasākumi, tematiskie tirdziņi.

•

Turpināsies sadarbība ar novada uzņēmējiem un nevalstiskā sektora organizācijām,
rīkojot daţāda mēroga tikšanās, seminārus un konferences.

piem.,

GALVENIE UZDEVUMI
•

Izstrādāt finanšu ekonomisko pamatojumu Ķekavas sākumskolas būvniecībai;

•

pilnveidot novada teritorijas tehnisko un sociālo infrastruktūru, izmantojot ES
finansējumu;

•

pilnveidot Izglītības un veselības jomu;

•

uzsākt jaunās pirmskolas izglītības iestādes “Bitīte” darbību.

PLĀNOTIE SADARBĪBAS PROJEKTI

29

•

attīstīt sadarbību un pieredzes apmaiņu Latvijas novadu līmenī;

•

turpināt sadarbību ar esošajiem sadraudzības partneriem – (Vācija, Polija, Krievija)
kultūras un izglītības jomā, infrastruktūras, uzņēmējdarbības veicināšanas, kā arī
atjaunojamo energoresursu jomā.

•

paplašināt aizrobeţu sadarbību un partneru skaitu. Plānotās sadarbības partneri:
•Lietuva,
•Turcija.
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6. PIELIKUMS
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