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Ķekavas novada pašvaldības
publiskā pārskata lasītāji!
Ķekavas novada pašvaldībai vienmēr bijis svarīgi nodrošināt efektīvu pašvaldības
dialogu ar saviem iedzīvotājiem, tāpēc arī šogad pie Jums nonāk Ķekavas novada
pašvaldības sagatavotais publiskais pārskats.
Ar šo pārskatu nododam Jūsu vērtējumam 2013. gadā pašvaldībā paveiktā
atspoguļojumu dažādās pašvaldības darbības jomās, pašvaldībai uzticēto funkciju
izpildē – finanšu resursu pārvaldībā, infrastruktūras izveidē un novada
labiekārtošanā, īstenotajiem un plānotajiem investīciju projektiem, pašvaldības
sniegtajiem pakalpojumiem, pašvaldības komunikāciju ar sabiedrību un
būtiskākajiem pašvaldības plāniem 2014. gadam.
2013. gads Ķekavas novada pašvaldībā saistās ar vairāku nozīmīgu objektu izveidi, lai mūsu
novada iedzīvotājiem uzlabotu un paplašinātu pašvaldības sniegtos pakalpojumus. Rudenī, kad dabā ir
ražas laiks, arī pašvaldība baudīja savus darba augļus – Zinību dienā tika atklāts jaunās Ķekavas
sākumskolas 1. kārtā uzbūvētais mācību korpuss un uzsākti darbi 2. kārtā, lai 2014. gadā atklātu vēl
divus korpusus, kuros būs izvietotas mācību klases, ēdināšanas bloks un plaša aktu zāle. Tāpat durvis
vēra pirmsskolas izglītības iestāde Daugmalē.
2013. gada nogalē Ķekavas novada pašvaldībā tika uzsākta Valsts kontroles revīzija, kas dos
iespēju sakārtot pašvaldības iekšējo darba organizāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Turpinot attīstīt sociālo jomu, Mellupos tika uzbūvēts sociālais centrs un paplašinātas Ķekavas
sociālās aprūpes centra telpas, tostarp izbūvējot liftu, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar
kustību traucējumiem.
Mūsu nākotnes pamatkapitāla – mūsu jauniešu labā tika parakstīts nodoma protokols starp
Ķekavas novada pašvaldību, Rīgas Hanzas Rotari klubu un Bordesholmas Rotari klubu par jauniešu
centra būvniecību Ķekavā.
2013. gadā, piesaistot gan Eiropas Savienības finansējumu, gan atlicinot līdzekļus pašvaldības
budžetā, pakāpeniski tika uzlaboti pašvaldībai piederošie ceļi un ūdenssaimniecības joma. Iedzīvotāji
publiskajā apspriešanā “zaļo gaismu” devuši Ķekavas parka izveides idejai.
Pašvaldības paveiktā galvenie vērtētāji esat Jūs, Ķekavas novada iedzīvotāji! Paldies, ka neesat
vienaldzīgi, interesējaties par aktuālākajām norisēm Ķekavas novadā un aktīvi paužat savu viedokli par
novadā notiekošo un novada attīstībai svarīgiem jautājumiem!
Ceram uz tikpat aktīvu sadarbību arī turpmāk. Veidosim mūsu novadu kopā!

Ķekavas novada domes vārdā
Domes priekšsēdētājs Valts Variks
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1. PAMATINFORMĀCIJA
ĶEKAVAS NOVADA DOME darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Ķekavas novada pašvaldības un
Ķekavas novada domes darbību nosaka ar Ķekavas novada domes 08.12.2011. lēmumu Nr. 2.§,
(protokols Nr.27) apstiprinātie Ķekavas novada saistošie noteikumi Nr. 28/2011 “ĶEKAVAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.
Ķekavas novada dome
 Adrese – Gaismas iela 19 k. 9 - 1,
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 01.01.2013. – 31.12.2013., Ķekavas novada domes priekšsēdētājs – Valts Variks.
Zvērināts revidents – M. Biernis, Latvijas Zvērinātu Revidentu asociācijas sertifikāts Nr. 148,
SIA auditorfirma “Inspekcija AMJ” (komercsabiedrības licence Nr. 13).
Interneta vietnes adrese - www.kekavasnovads.lv.

1.1.

ĶEKAVAS NOVADA VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS

Ķekavas novads Latvijas kartē ir cieši piekļāvies Daugavas kreisajam krastam un bauda gan galvaspilsētas
tuvuma sniegtos labumus, gan mieru, ko gūt var vienīgi dabā. Ķekavas novada ļaudis sevī apvieno gan
pilsētniekiem raksturīgo dinamiku, gan lauku pamatīgumu. Tie tic, ka pašu spēkiem var sasniegt
vispārdrošākās ieceres, un ir pārliecināti, ka labas domas vairo labus darbus.
No 2009. gada 1. jūlija Ķekavas novads ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, kas sastāv no
Baložu pilsētas, Ķekavas pagasta un Daugmales pagasta. Novada administratīvais centrs ir Ķekava.

3%
Ķekavas pagasts
23%

Daugmales pagasts
Baložu pilsēta
74%

1. attēls Ķekavas novada teritorijas sadalījums

Ķekavas novada teritorija ir 273,26 km2, iedzīvotāju skaits lēni, bet pastāvīgi palielinās, 2013. gada
beigās sasniedzot 22446. Ķekavas novada lēmējvara ir Ķekavas novada dome - 17 tautas izvēlētu
pārstāvju grupa.
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Ķekavas novads:
 Platība: 273,26 km2
 Iedzīvotāju skaits: 22446 (uz 01.01.2014., avots: Iedzīvotāju reģistrs)
 Iedzīvotāju blīvums: 83 iedz./km2 (2013. g.)
 Darbspējas vecuma iedzīvotāji: 65% (2013. g.)
 Bezdarba līmenis: 3,7% (2013. g.)
 Jaundibināto uzņēmumu skaits: 261 (2013. g.)
 Ķekavas novada kopējā platība ir 27327,1 ha

1.2. ĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS
Valsts mērogā Ķekavas novadam ir stratēģiski izdevīgs novietojums. Novads atrodas Vidzemē,
Viduslatvijas zemienē, gandrīz Latvijas centrā. Novada ziemeļu austrumu robeža ~40 km garumā ir
Daugavas upes un Sausās Daugavas piekraste. Teritoriju šķērso valsts autoceļi A7 (Rīga - Bauska - Lietuvas
robeža) un A5 (Rīgas apvedceļš - Salaspils - Babīte), tie ir arī „VIA Baltica” posms, kā arī autotransporta
kustības plūsmas galvenā „artērija” (autoceļš E67) starp Eiropas Savienības (ES) rietumu un ziemeļu
dalībvalstīm.
Ķekavas novads ietilpst Rīgas plānošanas reģionā un robežojas ar 7 pašvaldībām (2. attēls): Rīgas
pilsētu, Salaspils, Ikšķiles, Ķeguma, Baldones, Ozolnieku un Olaines novadiem. Attālums no Ķekavas
novada administratīvā centra - Ķekavas ciema līdz Rīgai - 20 km, līdz Baložu pilsētai - 9 km, Daugmales
ciemam - 15 km.
Dominējošais zemes lietošanas veids ir meža zemes, kas aizņem aptuveni 10 000 hektāru jeb gandrīz
puse no kopējās zemes platības. Būtisks zemes izmantošanas veids ir arī lauksaimniecības zemes, kas
aizņem aptuveni 9000 hektāru jeb 43,5% no kopējās zemes platības novadā.

2. attēls Ķekavas novads
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1.3. ĶEKAVAS NOVADA INSTITUCIONĀLĀ STRUKTŪRA
Novada iedzīvotāju pārstāvību pašvaldībā nodrošina viņu ievēlēta 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.
Dome no deputātu vidus ievēlējusi domes priekšsēdētāju un trīs domes priekšsēdētāja vietniekus,
kuri pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī veic citus
uzdevumus un pienākumus.
Ķekavas novada pašvaldības galvenie uzdevumi:
1) gādāt par iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iegūšanā, pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšanā ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs,
2) 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) kontrolēt būvniecības procesu 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 2013. gadā
izveidojusi sešas komitejas:
1) Finanšu komiteju septiņu locekļu sastāvā,
2) Attīstības komiteju septiņu locekļu sastāvā,
3) Izglītības komiteju piecu locekļu sastāvā,
4) Kultūras un sporta komiteju piecu locekļu sastāvā,
5) Saimniecisko lietu komiteju piecu locekļu sastāvā,
6) Sociālo lietu komiteju piecu locekļu sastāvā.
Ķekavas novada domes darba organizāciju reglamentē Ķekavas novada pašvaldības nolikums, un
tajā ir 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.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome izveido komisijas un darba grupas, kurās tiek
iekļauti domes deputāti, pašvaldības darbinieki un iedzīvotāji. Šo komisiju un darba grupu izveidošanas
nepieciešamību nosaka normatīvie akti vai domes lēmumi.
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Pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, administrācijas darbiniekiem un pašvaldības
iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas:
1)
Administratīvo komisiju,
2)
Civilās aizsardzības komisiju,
3)
Būvobjektu pieņemšanas ekspluatācijā komisiju,
4)
Ekspertu komisiju,
5)
Iedzīvotāju reģistrācijas jautājumu komisiju,
6)
Iepirkumu komisiju,
7)
Licencēšanas komisiju,
8)
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisiju,
9)
Ķekavas novada pašvaldības izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales
komisiju,
10) Materiālo vērtību uzskaites un norakstīšanas komisiju,
11) Pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisiju,
12) Pilsētas zemes komisiju,
13) Uzņemšanas komisiju pirmsskolas izglītības iestādēs,
14) Vēlēšanu komisiju,
15) Vērtēšanas komisiju finansējuma sadalei Ķekavas novada sportistiem,
16) Kompensācijas piešķiršanas komisiju.

1.3.1. PAŠVALDĪBAS IESTĀDES, AĢENTŪRAS UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS
Domes pārraudzībā ir 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,
16) Jaunatnes iniciatīvu centrs.
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3. attēls Ķekavas novada pašvaldības struktūra, 2013
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 sporta aģentūra
4) Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūra.
Iestādes - Centrālās administrācijas „Ķekavas novada pašvaldība”, struktūrvienības (alfabētiskā secībā):
 Administratīvā daļa,
 Attīstības daļa,
 Būvvalde,
 Dzimtsarakstu nodaļa,
 Finanšu daļa,
 Grāmatvedība,
 Izglītības daļa,
 Īpašumu daļa,
 Personāla daļa,
 Sabiedrisko attiecību un konsultatīvā atbalsta daļa,
 Saimniecības daļa,
 Telpiskās plānošanas daļa,
 Vides un labiekārtošanas daļa.
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Konsolidācijā iesaistītās iestādes, kurām ir atsevišķi gada pārskati:
 Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra,
 Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūra,
 pašvaldības aģentūra ”Ķekavas ambulance”,
 pašvaldības aģentūra ”Ķekavas sociālās aprūpes centrs”,
 Ķekavas novada pašvaldības administrācija,
 Baložu vidusskola,
 Ķekavas vidusskola,
 Daugmales pamatskola,
 Pļavniekkalna sākumskola,
 Ķekavas Mākslas skola,
 Ķekavas Mūzikas skola,
 Ķekavas novada sporta skola,
 Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Avotiņš”,
 Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”,
 Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa”,
 Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte”,
 Reģionālā pašvaldības policija,
 Ķekavas novada sociālais dienests,
 Ķekavas novada bāriņtiesa.
Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās (turpmāk tekstā – Pašvaldības
kapitālsabiedrība):
 SIA ”Baložu komunālā saimniecība”,
 SIA ”Ķekavas nami”,
 SIA ”Ķekavas sadzīves servisa centrs”,
 SIA ”Līves 2”.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
 A/s „Rīgas Piena kombināts”,
 SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”,
 SIA „Baložu ēkas”,
 SIA „MG Signāls”,
 SIA „Balartis”,
 SIA „Baložu celtnes”,
 SIA „Baložu nami”,
 SIA „Kvakta”,
 SIA „Baložu siltums”,
 SIA „Titurgas nams”,
 SIA „Baltijas būves kompānija”,
 SIA „Auto Este”,
 SIA „Baložu attīstības projekts”,
 SIA „Biznesa centrs „Baloži”,
 SIA „Mēdems”,
 SIA „Baložsils”,
 SIA „Baložu īpašumi”,
 SIA „Dolespils”.
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Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos:
 biedrība „Daugavas savienība”,
 biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”,
 biedrība „Latvijas Pilsētu savienība”,
 biedrība „Partnerība Daugavkrasts”,
 biedrība „Sporta klubs Ķekavas novads”.
Valsts pārvaldi Ķekavas novadā realizē divas valsts iestāžu nodaļas – Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras Ķekavas klientu apkalpošanas punkts un Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Baložu iecirknis. Pārējās valsts iestādes iedzīvotājiem pieejamas pārsvarā Rīgā.

1.3.2. KAPITĀLSABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLA IZMAIŅAS 2013. GADĀ
Nr.

Pamatkapitāls

Pamatkapitāls

Ieguldījums

LVL,31.12.2012.

LVL,31.12.2013.

LVL

1. 1SIA „Auto Este”,
. 50003814891
2. 2SIA „Balartis”,
. 40003633530
3. 3SIA „Baložu komunālā saimniecība”,
. 40003201921
4. 4SIA „Baložu siltums”,
. 40003592340
5. 9SIA „Baložsils”,
. 40003883853
6. SIA „Baložu attīstības projekts”,
40003822505
7. SIA "Baložu nami",
40003615643
8. SIA „Baltijas būves kompānija”,
40003688562
9. 1SIA „Biznesa centrs „Baloži””,
. 40003838192

163 900

163 900

677 690

677 690

1 370 272

1 552 887

178 000

178 000

2000

2000

87 000

87 000

261 400

261 400

2000

2000

69 100

69100

10. SIA „Dolespils”,
40003460645
11. 1„Kvakta”,
. 40003647649
12. SIA "Ķekavas nami",
40003359306
13. SIA "Ķekavas sadzīves servisa
centrs", 40003525725

4,000

4,000

131 200

131 200

1 966 625

2 420 523

453 898

346 027

366 027

20 000

14. SIA "Līves 2",
40003351020
15. 1SIA „Mēdems”,
. 40003881405

28 907

28 907

330 000

330 000

Kapitālsabiedrība

182 615
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Nr.

Kapitālsabiedrība

16. SIA„MG Signāls”,
40002032246
17. SIA "Rīgas apriņķa avīze",
40103037514
18. AS „Rīgas piena kombināts”,
40003017441
19. SIA„Titurgas nams”,
40003611001
20. MSIA „Baložu ēkas”,
40003626967
21. MSIA „Baložu celtnes”
50003641101

Pamatkapitāls

Pamatkapitāls

Ieguldījums

LVL,31.12.2012.

LVL,31.12.2013.

LVL

5300

5300

30 424

30 424

13 299 850

13 299 850

180 400

180 400

589 500

589 500

541 000

541 000

1.4. IEDZĪVOTĀJI
Ķekavas novadā 2014. gada 1. janvārī bija 22 446 iedzīvotāji. Iedzīvotāju izvietojums novada teritorijā ir
nevienmērīgs – 31% no visiem iedzīvotājiem dzīvo Ķekavā (4. attēls), 27% - Baložos, 12% - Katlakalnā,
10% - Valdlaučos, bet pārējā novada teritorija sadrumstalota mazos ciematos.
Alejas
Bērzmente

pārējā teritorija 4%
Alejas1%
Bērzmente 1%

Dzērumi 1%
Jaunsils 0,004%
Katlakalns12%

Daugmale 1%

Dzērumi
Jaunsils
Katlakalns
Ķekava
Lapenieki

[CATEGORY
NAME];
[PERCENTAGE]

Odukalns
Plakanciems
Rāmava

Ķekava 31%

Valdlauči
Vimbukrogs
Vimbukrogs 3%

Baloži

Valdlauči 10%

Lapenieki 1%

Daugmale
pārējā teritorija

Rāmava 5%
Plakanciems 2%

Odukalns 3%

4. attēls. Iedzīvotāju izvietojums Ķekavas novadā, 01.01.2014.
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Nosakot iedzīvotāju skaitu, ņemts vērā deklarējušos iedzīvotāju skaits. Faktiski novada ciemos
dzīvo daudz vairāk iedzīvotāju, un turpmāk nepieciešami pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju deklarēšanos
un uzskaitītu faktisko iedzīvotāju skaitu (5.-11.attēls).
22600

22446

22400
22118

22200
22000

21848

21800
21600
21400
2011. gads

2012. gads

2013. gads

5. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ķekavas novadā laika periodā 2011.–2013.

350
300
250
200
150
100
50
0

306

300

227
185

174

97

2011

2012
dzimuši

2013

miruši

6. attēls. Dabiskā iedzīvotāju kustība Ķekavas novadā, 2011.–2013. gads

12 000

11 866

11 800
11 600
11 400
11 200
11 000
10 800

10 715

10 600
10 400
10 200
10 000

Vīrieši

Sievietes

7. attēls. Vīriešu un sieviešu īpatsvars Ķekavas novadā, no kopējā iedzīvotāju skaita, 2013
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0 – 6 gadu vecumā
3000
2500

7-18 gadu vecumā
3000

2470

2677

2500

2000
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1277

1500

1193

1500

1000

1000

500

500

0

1252

1193

zēni

meitenes

0
Kopā

Zēni

Meitenes

Kopā

8. attēls. Bērnu vecuma un dzimuma struktūra Ķekavas novadā, dati uz 01.01.2014
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14478

15000
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4395
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Pēc darbaspējas vecuma
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9. attēls. Darbaspējas vecums, vecums virs darbaspējas vīriešiem, vecums virs darbaspējas sievietēm, 01.01.2013
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10. attēls. Iedzīvotāju darbaspējas vecuma un dzimuma struktūra Ķekavas novada pašvaldībā

13

Ķekavas novada pašvaldības publiskais pārskats
2013
248
400

462

312

Latvietis
Lietuvietis

3700

Baltkrievs
500

Krievs
Ukrainis

270

Polis
Neizvēlēta

16554

Pārējie

11. attēls. Iedzīvotāju skaits Ķekavas novadā pēc nacionālā sastāva

1.5. ZEMES ĪPAŠUMA UN LIETOJUMA STRUKTŪRA
Īpašumā esošās zemes sadalījumā pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām uz 2014. gada
1. janvāri Ķekavas novada teritorijai kopumā ir raksturīga daudzveidīga zemes lietojuma veidu struktūra,
līdz ar to arī dažādas izmantošanas iespējas. 2013. gada laikā reģistrētā zemes platība ir samazinājusies
un ir 27 634,1 ha. Ķekavas novada teritorijā ir 14 385 zemes vienību ar kopējo platību 27 634,1 ha.
97,4% no kopējās platības (26 920,4 ha) ir Ķekavas un Daugmales pagastu teritorija, 2,6% jeb
713,7 ha – ir Baložu pilsētas teritorija.
84,57% no teritorijas ir lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes. No kopējām
lauksaimniecības zemēm (10 423,6 ha) tiek izmantotas 59,28% – 6179,6 ha, t. sk. aramzeme – 3298,3 ha,
augļu dārzi – 196,7 ha, pļavas – 1260 ha, ganības – 1336,3 ha. Meži aizņem 12 910,8 ha jeb 46,85% no
novada kopplatības.
Individuālā apbūve aizņem 4,40% no novada teritorijas. Pagastos tie ir 3,96% no teritorijas, bet
Baložu pilsētā 20,97% no teritorijas (12.-14. attēls).

2,53
5,32
4,6
Lauksaimniecības
39,95

Mežsaimniecības
Individuālo māju apbūve
Satiksmes infrastruktūra

47,6

Citi

12. attēls. Ķekavas pagasta zemju sadalījums
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14,68

1,08
2,76

Lauksaimniecības

32,21

Mežsaimniecības
Individuālo māju apbūve
Satiksmes infrastruktūra
Citi
49,27

13. attēls. Daugmales pagasta zemju sadalījums

Lauksaimniecības
18,32

Mežsaimniecības un
dabas pamatnes

26,24

Individuālo un daudzstāvu
māju apbūve

10,16

Satiksmes infrastruktūra
3,47
27,52

Citi

14. attēls. Baložu pilsētas zemju sadalījums

1.6. PĀRSKATA GADA GALVENIE UZDEVUMI (PRIORITĀTES, PASĀKUMI)
1.6.1. GALVENIE NOTIKUMI, KAS IETEKMĒJUŠI PAŠVALDĪBAS DARBĪBU PĀRSKATA GADĀ
2013. gadā pabeigta Ķekavas sākumskolas I kārtas, 3B korpusa būvniecība, kurā mācības uzsāka 178
izglītojamie. Uzsākta Ķekavas sākumskolas II kārtas (mācību korpusa, ēdināšanas bloka un aktu zāles)
būvniecība. Pabeigta Baložu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas realizācija un Ķekavas pagasta
ūdenssaimniecības attīstības II fāzes projekta realizācija Katlakalna, Vimbukroga un Odukalna ciematos.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta ietvaros pabeigta divu ēku renovācija Mellupos
sociālā centra izveidei. Izbūvēts lifts (5 stāvi) un renovētas 3. stāva telpas Ķekavas novada sociālās
aprūpes centrā Gaismas ielā 19, k.8. Pabeigta pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Daugmalē 120
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bērniem. Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projekta ietvaros rekonstruēta iela un izbūvēta ietve un
stāvlaukums gar daudzdzīvokļu māju Nākotnes ielā 14/36. EZF projekta ietvaros izbūvēta ietve Katlakalnā
no A7 līdz Ievu ielai un uzstādīts luksofors pie Pļavniekkalna sākumskolas. Ir noslēgts nodomu protokols
ar Bordesholmas (Vācija) un Rīgas Hanzas Rotari klubiem par jauniešu centra būvniecību Ķekavā.
1.6.2. BŪTISKĀKĀS PĀRMAIŅAS PAŠVALDĪBAS DARBĪBĀ UN TO IETEKME UZ FINANŠU REZULTĀTIEM
Uzsākta Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras likvidācijas process, un ar 2014. gada 1. janvāri
izveidotas iestādes Ķekavas pagasta kultūras centrs, Baložu pilsētas kultūras centrs, Daugmales pagasta
kultūras centrs, Tūrisma koordinācijas centrs. Pārmaiņas veiktas, lai optimizētu pašvaldības funkciju
veikšanu un maksimāli ekonomiski izlietotu pašvaldības budžetu.
1.6.3. PAREDZAMIE NOTIKUMI, KAS VARĒTU BŪTISKI IETEKMĒT PAŠVALDĪBAS DARBĪBU NĀKOTNĒ
2014. gadā sagaidāmie pašvaldības budžeta ieņēmumi prognozēti nedaudz augstāki par 2013. gada
līmeni. Pieaugot energoresursu un degvielas cenām, arvien vairāk līdzekļu būs jānovirza budžeta iestāžu
uzturēšanas izdevumu segšanai. Līdz ar to procentuāli samazināsies to līdzekļu apjoms, ko varēs novirzīt
pašvaldības attīstībai. Šī paša iemesla dēļ arvien vairāk pieaugs sociālās palīdzības izdevumu apjoms.
Budžeta līdzekļu pieaugums sociālajai palīdzībai, salīdzinot ar 2013. gadu, pieaugs par Ls 222 200 jeb
18,9%, kas saistīts ar bezdarba līmeņa un ar to saistīto pabalstu izmaksu palielināšanos.
Ķekavas novada pašvaldības budžetu 2013. 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. Kritisks ir pašvaldības lauku ceļu seguma stāvoklis, kas līdzekļu trūkuma dēļ ar
katru gadu pasliktinās. Prognozējams, ka pašvaldības budžeta ieņēmumi un mērķdotācijas no valsts
autoceļu fonda 2014. gadā nedaudz pieaugs.
1.6.4. INFORMĀCIJA PAR BŪTISKIEM RISKIEM UN NESKAIDRIEM APSTĀKĻIEM, AR KURIEM PAŠVALDĪBA
SASKARAS
Tā kā lielāko daļu no pašvaldības budžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma
nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis, jābūt stabilai, prognozējamai nodokļu likumdošanai. Šobrīd tas
tā nav. Nekustamā īpašuma nodokļa likums un ar to saistītie normatīvie akti tiek grozīti gandrīz katru
gadu, veicot izmaiņas nodokļa aprēķināšanas kārtībā, kā rezultātā nav iespējams plānot ieņēmumus
vidējā termiņā, kā arī tas prasa no pašvaldības papildus līdzekļus nodokļa administrēšanas
nodrošināšanā– datorprogrammas izmaiņu izstrādei un ieviešanai, darbinieku apmācībai.
Nozīmīgs finanšu risks pašvaldībai ir uzņemtās un nākotnē plānotās ilgtermiņa saistības. Jāņem
vērā, ka saskaņā ar līguma ar Valsts kasi nosacījumiem likme ir uz noteiktu periodu – 10 gadiem un,
beidzoties šim periodam, tiks piemērota likme atkarībā no valsts iekšējā aizņēmuma obligāciju izsoles
rezultātiem, kas tiks izsolīta šajā konkrētajā brīdī. Pēc pašreizējām tendencēm šī likmes maiņas ietekmē
varētu palielināties pašvaldības saistību apmērs. Liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu 2013. gadā tika
novirzīta pašvaldības kredītsaistību izpildei. Tā aizņēmuma pamatsummas atmaksai izlietoti Ls 563 061,
procentu maksājumiem Ls 72 684, bet maksājumiem par pašvaldības parāda apkalpošanu – Ls 3 946.
Kopā no pašvaldības budžeta tie veidoja 4,6%.
Neraugoties uz ekonomiskās situācijas nestabilitāti, pašvaldībā joprojām saglabājas augsta
nepieciešamība pēc investīcijām infrastruktūrā. Arī šajos apstākļos Ķekavas novada pašvaldībai ir svarīgi
pabeigt iesāktos investīciju projektus un nodrošināt attīstībai nepieciešamo projektu īstenošanu.
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Būtiska ietekme uz pašvaldības finansiālajiem rādītājiem nākotnē ir iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, lielas summas Baložu pilsētas dome bija ieguldījusi kapitālsabiedrību statūtkapitālā. Ņemot
vērā esošo ekonomisko situāciju valstī, vairākām kapitālsabiedrībām ir negatīvs pašu kapitāls vai uzsākts
maksātnespējas process. 2013. gadā tika konstatēts ieguldījumu vērtības samazinājums par Ls 260 477.
1.6.5. PĒTNIECĪBAS DARBI UN ATTĪSTĪBAS PASĀKUMI
2013. gadā tika sagatavoti un iesniegti finansējuma saņemšanai no dažādiem avotiem vairāki projekti, kā
arī turpināta un uzsākta vairāku projektu realizēšana.
Pabeigts projekts „Sociālā centra un dažādu sociālo grupu daudzdzīvokļu māju rekonstrukcija
Mellupos”, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Nr. 12-04-LL10-L413201-000003.
Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas veido Ls 266 307, t.sk. ELFLA finansējums Ls 18 000.
Pabeigts projekts „Gājēju ietves I kārtas izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā”, projekta
iesnieguma Nr. 11-04-ZL17-Z401102-000001. Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas veido Ls 97 939,
t.sk. Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finansējums Ls 18 454. Projekta ietvaros izbūvēta gājēju ietve no
autoceļa A7 (Rīga-Bauska) līdz Pļavniekkalna sākumskolai, ir uzstādīts gājēju luksofors, kas aprīkots ar
ātruma radaru (15. attēls).

15. attēls. Gājēju ietve un gājēju luksofors Pļavniekkalna ielā
Pabeigts projekts „Nākotnes ielas 36/14 rekonstrukcija Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas
novadā”, projekta iesnieguma Nr. 12-04-ZL17-Z401101-000001. Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas
veido Ls 101 912, t.sk. EZF finansējums Ls 15 579.
2013. gadā pabeigta lietus kanalizācijas ierīkošana Roņu ielā, Pureņu ielā, daļā no Asteru ielas
Katlakalnā, noasfaltēta Daugavas iela Vimbukrogā.
2013. gadā uzsākta projekta „Development of water tourism as nature and active tourism
component in Latvia and Estonia / Riverways” (Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes
attīstība Latvijā un Igaunijā), Nr. EU43385 realizēšana ES Latvijas – Igaunijas Pārrobežu sadarbības
programmas ietvaros. Projekta kopējais finansējums attiecībā uz Ķekavas novada pašvaldību –
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EUR 20 200, Eiropas Savienības programmas līdzfinansējums – 16 766 EUR. Projekta ietvaros plānots
labiekārtot divas atpūtas vietas pie Daugavas – „Nēģīši” Katlakalnā un „Vedmeri” Daugmalē. Projekta
realizēšana tiks pabeigta 2014. gadā.
2013. gadā iesniegts projekta pieteikums, projekts apstiprināts un uzsākta realizācija projektam
„Ievu ielas rekonstrukcija Katlakalnā”, projekta iesnieguma Nr. 13-04-ZL17-Z401101-000001. Projekta
kopējās apstiprinātās izmaksas veido Ls 68 289, t.sk. EZF finansējums Ls 54 400. Projekta realizēšana tiks
pabeigta 2014. gadā.
2013. gadā iesniegts projekta pieteikums, projekts apstiprināts un uzsākta realizācija projektam
„Meliorācijas sistēmu „Meža masīvs Ezeri”, „Kraukļu purvs” rekonstrukcija Ķekavas novadā”, projekta
iesnieguma Nr. 13-04-L12500-000209. Projekts tiek realizēts kā kopprojekts kopīgi ar VAS „Latvijas Valsts
meži”. Projekta kopējās izmaksas attiecībā uz Ķekavas novada pašvaldības daļu ir Ls 14 639, t.sk. ELFLA
finansējums Ls 9074. Projekta realizēšana tiks pabeigta 2014. gadā.
Apstiprināti meti Ķekavas sākumskolas pārbūvei par mākslas skolu un Ķekavas sākumskolas
saimniecības ēkas pārbūvei par jauniešu centru. Iesniegts projekta pieteikums, projekts apstiprināts un
uzsākta realizācija projektam „Saimniecības ēkas pārbūve par Jauniešu centru Ķekavā”, projekta
iesnieguma Nr. 13-04-LL10-L413202-000002. Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas veido EUR 303 277,
t.sk. ELFLA finansējums EUR 25 612 un Bordesholmas (Vācija) un Rīgas Hanzas Rotari klubu finansējums
USD 85 000.
2013. gadā turpinājās projekta „Speciālista piesaiste (IT speciālista)”, Nr. DP/1.5.3.2.0/
10/IPIA/VRAA/ 058. Projekta kopējās izmaksas Ls 21 000, visas izmaksas sedz ESF, projekta realizēšana
tiks pabeigta 2014. gadā.
2013. gadā arī izstrādāta Ķekavas parka attīstības iecere, kas pielīdzināma metam. Atbalstīta arī
Baložu mežaparka izveidošanas iecere.
Ķekavas novada pašvaldība, piedaloties Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā,
saņēma finansējumu Ls 3000 apmērā sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta
īstenošanai Ķekavas vidusskolā. Kopējas projekta izmaksas ir Ls 7308, no tiem Ls 4308 finansēja Ķekavas
novada pašvaldība, bet Ls 3000 līdzfinansēja Latvijas valsts ar Izglītības un zinātnes ministrijas
starpniecību.
Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums „Ķekavas novada apgaismojuma infrastruktūras
energoefektivitātes paaugstināšana autoceļā V6 - putnu fabrika „Ķekava””. Projekta kopējās apstiprinātās
izmaksas veido Ls 81513, t.sk. KPFI finansējums Ls 45 840. Lēmums par projekta apstiprināšanu gaidāms
2014. gadā.
Pašvaldība aktīvi sadarbojas ar biedrību „Partnerība „Daugavkrasts”, lai veicinātu Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta un Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju un lauku teritoriju kopumā attīstībai 2007. – 2013. gadam apgūšanu.
2013. gadā noslēgusies projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu
pašvaldībās, III kārta, Baložu pilsētā” (Kohēzijas fonds) realizācija. Projekta identifikācijas
Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/045. Projekta kopējās izmaksas Ls 8 618 767, t.sk. Kohēzijas fonda
finansējums Ls 5 328 940,70, valsts budžeta finansējums Ls 738 871,92. 2013. gadā uzsākta projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta” realizācija, kas paredz centralizētu
ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi Titurgas rajonā, “veco” Baložu, dārzkopības saimniecību „Buras”
un „Titurga” teritorijā. Projekta realizēšana plānota līdz 2014. gada beigām. Projekta kopējās izmaksas ir
Ls 4 389 621,98, no tām attiecināmās izmaksas Ls 3 211 285,87, no kurām ES Kohēzijas fonda
līdzfinansējums ir Ls 2 986 495,86 valsts budžeta līdzfinansējums ir Ls 179 832,01 un Ls 44 958 ir
finansējuma saņēmēja finansējums.
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Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā” II kārta. Projekta identifikācijas Nr.
3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/011. Projekta kopējās izmaksas Ls 4 007 223, t.sk. Kohēzijas fonda
finansējums Ls 2 705 662. Projekta realizēšanas termiņš – 2010. – 2013. gads.
Projektā plānotās aktivitātes:
 jaunu kanalizācijas notekūdeņu tīklu izbūve Odukalnā;
 jaunu ūdensvada un kanalizācijas maģistrālo pievadu izbūve līdz Ziedonim;
 jaunu kanalizācijas notekūdeņu tīklu izbūve Vimbukrogā;
 jaunu kanalizācijas notekūdeņu tīklu izbūve Katlakalnā;
 dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas un centralizētās ūdensapgādes tīklu izbūve Katlakalnā.
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā”, III kārta rezultātā plānots ierīkot ūdensapgādes un
kanalizācijas iekškvartālu tīklus Ziedonī. Piešķirti papildus EUR 530 000 projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Ķekavā” III kārta realizēšanai – ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei Rāmavas ielā (2014. 2015. g.). Projekta kopējās izmaksas EUR 4 403 007, t. sk. Kohēzijas fonda finansējums EUR 2 765 524,
projekta realizēšana plānota 2014.-2015. gadā.
Tiek realizēts monitorings Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektiem Nr. KPFI-12/17
”Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Ķekavas PII „Ieviņa” un Nr. KPFI-7/33 „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš””.
2013. gadā Ķekavas pagasta pašvaldība organizēja nevalstisko organizāciju projektu
līdzfinansēšanas konkursu, kurā tika atbalstīti 25 nevalstisko organizāciju projektu pieteikumi par kopējo
summu Ls 29 533.
2013. gada rudenī nodots ekspluatācijā jaunās Ķekavas sākumskolas 3B korpuss (17. attēls),
projekta kopējās izmaksas Ls 2,88 miljoni. 2013. gadā noslēgts līgums par jaunās Ķekavas sākumskolas
2. kārtas, korpusi 2A un 5D būvniecību. Līguma summa – Ls 3,84 miljoni.

17. attēls. Jaunās Ķekavas sākumskolas 3B korpuss
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1.6.6. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2013. gadā ir uzsākta pašvaldības prioritāro projektu un Ķekavas novada attīstības programmā 2014.–
2020. gadam (apstiprināta 2012. gada 13. decembrī) plānoto aktivitāšu realizēšana. 2014. gadā tiks
izveidota Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības darba grupa.
1.6.7. INVESTĪCIJAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
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 8 618 767. 2013. gadā uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta”
realizācija, kas paredz centralizētu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi Titurgas rajonā, veco Baložu,
d/s Buras un d/s Titurga teritorijā.
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā”, II kārta kopējās izmaksas Ls 4 007 223. Projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā”, III kārta rezultātā plānots ierīkot ūdensapgādes un kanalizācijas
iekškvartālu tīklus Ziedonī, kopējās izmaksas EUR 4 403 007. Piešķirti papildus EUR 530 000 projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā” III kārta realizēšanai – ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei
Rāmavas ielā.
2013. gadā noslēdzās projekta „Sociālā centra un dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju
rekonstrukcija Mellupos, Ķekavas pagastā”, Nr.12-04-LL10-L413201-000003 realizēšana. Objekta
apstiprinātās izmaksas – Ls 266 307, līdzfinansējums no ELFLA – Ls 18 000 (18. attēls).

18. attēls. Sociālā māja Mellupos
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2013. gadā noslēdzās projekta „Nākotnes ielas posma pie mājas 36/14 rekonstrukcija Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, Nr.12-04-ZL17-Z401101-000001 realizēšana. Projekta kopējās
apstiprinātās izmaksas veido Ls 101 912, t.sk. EZF finansējums Ls 15 579.
2013. gadā noslēdzās projekta „Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, Nr.11-04-ZL17-Z401102-000001 realizēšana. Projekta kopējās
apstiprinātās izmaksas veido Ls 97 939, t.sk. EZF finansējums Ls 18 454.
2013. gadā pabeigta Daugmales pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” būvniecība. Objekta
būvniecības izmaksas – Ls 572 320 (19. attēls).

19. attēls. Daugmales bērnudārzs
2013. gadā pabeigta dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Gaismas ielā 19, k. 8, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 3. stāva renovācija un lifta izbūve. Objekta būvniecības izmaksas –
Ls 232 384. 2013. gada rudenī nodots ekspluatācijā Ķekavas jaunās sākumskolas 3B korpuss, projekta
kopējās izmaksas Ls 2,88 miljoni. 2013. gadā noslēgts līgums par Ķekavas jaunās sākumskolas 2. kārtas,
korpusi 2A un 5D būvniecību. Līguma summa – Ls 3,18 miljoni.
ESF finansēto projektu ietvaros ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums un finanšu
ekonomiskais pamatojums Ķekavas sākumskolas būvniecībai privātā un publiskās partnerības ietvaros un
finanšu ekonomiskais pētījums energoefektīva pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojuma
izveidei.
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, izbūvēta ietve gar Pļavniekkalna ielu Katlakalna ciemā līdz Pļavniekkalna sākumskolai
un luksofors, rekonstruēta daļa no Nākotnes ielas Ķekavā, iekārtota dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā
māja Mellupos, veikta Katlakalna bibliotēkas renovācija (20. attēls), 2014. gadā vēl plānots veikt Ievu ielas
rekonstrukciju Katlakalnā un Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas pārbūvi par jauniešu centru.
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20. attēls. Katlakalna bibliotēka pēc renovācijas
2013. gadā pēc SIA „Rīgas Ūdens” pasūtījuma veikta Olektes upes gultnes tīrīšana Valdlaučos no
ietekas Daugavā līdz tiltiņam, 1. kārta. 2014. gadā plānots realizēts Olektes upes gultnes tīrīšanas 2.kārtu.
2014. gadā nepieciešams pabeigt divus no Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras
pārņemtu projektu realizēšanu - projekts „Katlakalna bibliotēkas rekonstrukcija Katlakalna tautas namā”
Nr. 12-04-LL10-L413203-000003. Būvdarbu izmaksas – Ls 54 144, līdzfinansējums no ELFLA – Ls 17 900.
Projekts „Lifelong Emotion – learning through music”, Nr. 2012-1-HR1-GRU06-019422, kopējais projekta
finansējums ES Grundtvig programmas ietvaros – EUR 21 000.
Arī novada biedrības aktīvi iesaistītas projektu realizēšanā un ELFLA un EZF LEADER tipa pasākumu
ietvaros – kopumā dažādos projektos investīcijās kopš 2009. gada novada teritorijā ir piesaistīts aptuveni
Ls 300 000.
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 Ls 700 000.
Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) programmā „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi” ir noslēgti līgumi par deviņu daudzdzīvokļu māju siltināšanu Ķekavas novadā par
kopējo summu Ls 1,3 miljoni, t.sk. attiecināmais struktūrfondu finansējums – Ls 658 000.

22

Ķekavas novada pašvaldības publiskais pārskats
2013

1.6.8. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ
1.

Ar domes 2013. gada 17. janvāra lēmumu Nr. 2.§ 5. (protokols Nr. 2) apstiprināti Ķekavas novada
Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008. - 2020. gadam grozījumi (teritorijas plānojuma daļā Šķūņu iela 1, Skolas iela 7A, 9, 13, 20, Zaļā iela 4, Titurgas iela 20 un daļā “Teritorijas un apbūves
noteikumi” būvlaides definīcija, tās piemērošanas kārtība), saistošie noteikumi SN-TDP-1/2013.

Pabeigts

2.

Ar domes 2013. gada 18. aprīļa lēmumu Nr. 2.§ 12. (protokols Nr.8) apstiprināti Ķekavas novada
Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009. - 2021. gadam, 2013. gada grozījumi (teritorijas
plānojuma daļā– “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”) un ar domes 2013. gada 11.
jūnija lēmumu Nr. 1.§ 5. (protokols Nr. 12) apstiprināti saistošie noteikumi SN-TDP-2/2013.

Pabeigts

3.

Ar domes 2013. gada 21. novembra lēmumu Nr. 2.§ 1. (protokols Nr. 33) apstiprināti Ķekavas
novada Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 2007. - 2019. gadam 2013. gada grozījumi,
saistošie noteikumi SN-TDP-6/2013.

Pabeigts

4.

Ar domes 2013. gada 31. janvāra lēmumu Nr. 2.§ 3. (protokols Nr. 3) apstiprināts detālplānojums
nekustamajiem īpašumiem “Nameji” un “Īgumi” (detālplānojuma mērķis - izveidot autostāvvietu
Ķekavas sākumskolas vajadzībām, ielas izveidei un esošajai izmantošanai).

Pabeigts

5.

Ar domes 2012. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 2.§ 5. (protokols Nr. 21) tika uzsākta detālplānojuma
izstrāde Rāmavas ielas izveidei (posmā pie Pļavniekkalna ielas) ar mērķi nodalīt zemes vienības un
izveidot pašvaldības īpašumā satiksmes infrastruktūru un noteikt ielas sarkanās līnijas.

Turpinās
2014. gadā

6.

Ar domes 2012. gada 13. decembra lēmumu Nr. 2.§ 4. (protokols Nr. 25) tika uzsākta
detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Skolas iela 6, Baložos ar mērķi izveidot Smilšu ielas
turpinājumu un noteikt ielas sarkanās līnijas.

Turpinās
2014. gadā

7.

Telpiskās plānošanas daļas pārraudzībā izstrādāti un apstiprināti: septiņi zemes ierīcības projekti;
divi detālplānojumi; viens lokālplānojums.

Pabeigts

8.

Telpiskās plānošanas daļas pārraudzībā uzsākta un/vai turpinās izstrāde: 11 zemes ierīcības
projektiem; 18 detālplānojumiem; diviem lokālplānojumiem.

Turpinās
2014. gadā

9.

Ar domes 2011. gada 26. maija lēmumu Nr. 2.§ 5., 2.§ 6., 2.§ 7., 2.§ 8., 2.§ 9. (protokols Nr.10)
apstiprināti būvprojekta „Autoceļa A7-Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenstāle) posma km 7.9-25.0
un Ķekavas apvedceļa projektēšana” ietvaros zemes ierīcības projekta 5 no 8 sējumiem par 81
zemes īpašumu. Lai nākotnē nodrošinātu Lapenieku, Katlakalna, Krogsila ciemu savstarpējo
savienojumu pāri Ķekavas apvedceļam, atlikušajā projekta daļā sadarbībā ar SIA „Projekts 3” un
VAS „ Latvijas valsts ceļi” tiek izstrādāti alternatīvi risinājumi.

Turpinās
2014. gadā

10.

Ar domes 2013. gada 25. jūlija lēmumu Nr. 2.§ 2. (protokols Nr.18) “Par mežaparka izveides ieceri
Ķekavas novada Baložu pilsētā un Ķekavas pagastā” organizēta mežaparka ieceres publiskā
apspriešana (mežaparka ieceres pirmais posms pabeigts).

Turpinās
2014. gadā

11.

Ar domes 2013. gada 25. jūlija lēmumu Nr. 2.§ 3. (protokols Nr.18) “Par parka izveides ieceri
Ķekavā, Ķekavas novadā” organizēta Ķekavas parka ieceres publiskā apspriešana (Ķekavas parka
ieceres1. posms pabeigts ).

Turpinās
2014. gadā
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2. PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
Ķekavas novada pašvaldības budžetu 2013. gadam var raksturot kā budžetu, kas vērsts uz izdevumu
samazinājumu, optimizējot pašvaldības iestāžu uzturēšanas izdevumus, un tajā pašā laikā uz attīstību un
apkārtējās vides sakopšanu un uzlabošanu vērstu budžetu, jo novada ekonomiskā darbība un attīstība ir
cieši saistīta ar pašvaldības budžeta finanšu iespējām. 2013. gada konsolidētā budžeta ieņēmumi bija
Ls 15 963 278, aizņēmums Ls 3 556 946.
Naudas līdzekļu atlikums uz 2013. gada 1. janvāri bija Ls 1 010 664. Līdz ar to kopējie finanšu
līdzekļi 2013. gadā bija Ls 20 530 888.

Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada pamatbudžeta ieņēmumus veidoja:
 nodokļu ieņēmumi, kas sastāv no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem Ls 11 172 005
apmērā, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi Ls 868 186, par mājokļiem, ēkām un būvēm
Ls 722 938 un azartspēļu nodokļa Ls 12 012 apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi
pašvaldības pamatbudžetā veido lielāko daļu. 2013. gadā tie bija 71,2% no pamatbudžeta
ieņēmumiem. Nodokļu ieņēmumi kopā Ls 12 775 141 apmērā veidoja 81,4% no Ķekavas pagasta
pašvaldības 2013. gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Nodokļu ieņēmumu palielinājums
salīdzinājumā ar 2012. gada ieņēmumiem bija Ls 872 870.
 nenodokļu ieņēmumi, kas sastāv no:
 valsts nodevu maksājumiem (Ls 5 838),
 pašvaldību nodevu maksājumiem (Ls 24 071),
 ieņēmumi no dividendēm un uzņēmējdarbības (Ls 1358),
 nokavējuma naudas par nekustamā īpašuma nodokli, naudas sodiem un sankcijām, ko uzliek
Ķekavas novada pašvaldības Administratīvā komisija un Reģionālā pašvaldības policija (Ls 68 703),
 pārējiem nenodokļu ieņēmumiem (Ls 11 526),
 ieņēmumiem no pašvaldības īpašumu iznomāšanas un pārdošanas (Ls 58 820).
Nenodokļu ieņēmumi Ls 170 316 apmērā bija 1,9% no Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada
pamatbudžeta ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumu samazinājums salīdzinājumā ar 2012. gadu Ls 17 091 jeb 10,0%.
 Transfertu ieņēmumi, kas sastāv no:
 mērķdotācijām Ķekavas novada skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un interešu
izglītības pedagogu darba algām un sociālā nodokļa maksājumiem (Ls 1 690 716),
 maksājumiem no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem Ķekavas novadā nedeklarētiem
bērniem (Ls 263 280),
 ieņēmumiem par pakalpojumiem, ko sniedz Reģionālā pašvaldības policija (Ls 274 000),
 Eiropas fondu, struktūrfondu finansēto projektu maksājumiem (Ls 105 993).
Saņemtie maksājumi Ls 2 333 989 apmērā bija 14,9% no Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada
pamatbudžeta ieņēmumiem.
Transfertu ieņēmumu palielinājums salīdzinājumā ar 2012. gada ieņēmumiem Ls 72 701 jeb 3,2%.
 Budžeta iestāžu ieņēmumi par maksas pakalpojumiem, kas sastāv no:
 maksas par izglītības pakalpojumiem (Ls 71 370),
 cita veida ieņēmumiem (Ls 29 080),
 ieņēmumiem par īri un nomu (Ls 113 544),
 pārējo maksas pakalpojumu ieņēmumiem (Ls 192 860).
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Budžeta iestāžu ieņēmumi par maksas pakalpojumiem Ls 406 854 apmērā veidoja 2,6% no
Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi salīdzinājumā ar 2012. gada ieņēmumiem ir palielinājušies par
Ls 5 138 jeb 1,3%.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksājumi. 2013. gadā tie veidoja Ls 11 172 005, kas salīdzinājumā ar 2012. gadu palielinājušies par
Ls 678 099 jeb par 6,5%. Taču, salīdzinot ar 2013. gada sākumā apstiprināto pašvaldības budžetu,
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu plāns palielināts par Ls 900 000 jeb 8,8%. 2013. gada
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu palielinājums attiecībā pret plānu bija Ls 42 429, kas saistīts ar
to, ka gada pēdējos mēnešos no Valsts kases tika ieskaitīti lielāki iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi
nekā vidēji gada garumā. 2013. gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu ieņēmumi - Ls 1 591 124,
kas, salīdzinot ar 2012. gadu, palielinājušies par Ls 193 679 jeb par 13,9%.
Kopējie 2013. gada pamatbudžeta ieņēmumi - Ls 15 686 300, kas, salīdzinot ar 2012. gadu,
palielinājušies par Ls 933 618, jeb par 6,3%.
Pašvaldības pamatbudžeta 2013. gada izdevumu segšanai, t.i., Ķekavas novada pastāvīgo funkciju
izpildei novada iestāžu un struktūrvienību uzturēšanai un novada tālākai attīstībai izlietoti Ls 19 604 186,
kas, salīdzinot ar 2012. gadu, palielinājušies par Ls 5 004 744 jeb par 34,3%. Liela daļa budžeta līdzekļu
tika ieguldīta novada infrastruktūras attīstībai un kapitālieguldījumiem.
2.1. VISPĀRĒJIE VADĪBAS DIENESTI
Lēmējvaras un izpildvaras uzturēšanas izdevumi 2013. gada budžetā apstiprināti Ls 1 929 581
apmērā, plāna izpilde izlietoti – Ls 1 852 430. Salīdzinājumā ar 2012. gada budžeta izpildi tie ir
palielinājušies par Ls 223 805 jeb par 13,7%. 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, informatīvā izdevuma ”Ķekavas Novads”
izdošanas un izplatīšanas) apmaksai.
Lai nodrošinātu pašvaldības darbiniekus ar mūsdienīgiem darba apstākļiem, tika iegādāta
datortehnika, datorprogrammas, kopētāji un biroja mēbeles. Kapitālieguldījumiem izlietoti Ls 26 596.
Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai tika izlietoti 9,5% no Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada
pamatbudžeta izdevumiem.
Maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2013. gadā bija Ls 1 158 039, kas salīdzinājumā
ar 2012. gadu samazinājušies par Ls 192 988 jeb 14,3%. Tie veidoja 5,9% no Ķekavas novada pašvaldības
2013. gada budžeta izdevumiem.
Norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem 2013. gadā - Ls 416 501, kas ir
2,1% no Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada pamatbudžeta izdevumiem. Palielinājums salīdzinājumā
ar 2012. gada budžetu bija Ls 27 120.
2.2. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
Reģionālās pašvaldības policijas apstiprinātais budžets 2013. gadam bija Ls 650 783, izpilde –
Ls 648 156. Ķekavas novada pašvaldības finansējums - Ls 356 232, citu pašvaldību maksājumi par
pakalpojumu saņemšanu sastādīja Ls 274 000. Salīdzinājumā ar 2012. gada budžeta izpildi izdevumi ir
palielinājušies par Ls 134 791 jeb 26,3%. Palielinājums saistīts ar policijas darbības zonas palielināšanos.
Līdzekļi tika izlietoti Reģionālās pašvaldības policijas darbinieku darba algu un sociālā nodokļa nomaksai,
sakaru un informācijas programmu abonēšanas pakalpojumu apmaksai, videonovērošanas kameru
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darbības nodrošināšanai, transportlīdzekļu remontam, datortehnikas, degvielas, munīcijas, kancelejas un
saimniecības preču iegādei. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai Ķekavas novada teritorijā
tika izlietoti 3,3% no Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada budžeta izdevumiem.
2.3. DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA, VIDES AIZSARDZĪBA
Šajā valdības funkciju kodā uzskaitīti izdevumi, kas izlietoti ielu apgaismojuma nodrošināšanai
(elektroenerģijas apmaksai, jaunu apgaismes līniju izveidei un esošo līniju remontiem), novada teritorijas
un ielu uzturēšanai un labiekārtošanai, atkritumu savākšanai, pašvaldības kapu apsaimniekošanai,
gadatirgu organizēšanai un administrēšanai. 2013. gadā apstiprinātie budžeta līdzekļi bija Ls 1 465 205,
izpilde - Ls 1 306 779, kas, salīdzinot ar 2012. gadu, palielinājušies par Ls 176 839 jeb 15,7%. Kapitālajiem
ieguldījumiem tika piešķirti līdzekļi Ls 471 981 apmērā, izpilde - Ls 462 376. Pašvaldības īpašumā esošo
ceļu uzturēšanai un remontdarbiem papildus autoceļu fonda līdzekļiem no pamatbudžeta tika izlietoti
Ls 174 085. Ievērojama daļa pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu tika ieguldīta novada teritorijas
elektroapgaismes līniju uzturēšanai un rekonstrukcijai (Ls 174 807), Ķekavas novadam piederošās
teritorijas apsaimniekošanai un sakopšanai (Ls 220 641). Pašvaldības kredītsaistību procentu
maksājumiem un parādu apkalpošanas maksājumiem 2013. gadā izlietoti Ls 47 204.
Vides sakopšanas un uzturēšanas darbiem, dzīvokļu un komunālajai saimniecībai tika izlietoti 6,7%
no Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada budžeta izdevumiem, kas bija par Ls 176 839 vairāk nekā
2012. gadā.
Aizņēmumu pamatsummas atmaksai izlietoti Ls 137 954, ieguldījumi pašvaldības kapitālsabiedrību pašu kapitālā veidoja Ls 608 513, kas kopā bija 3,8% no pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem.
2.4. VESELĪBAS APRŪPE
2013. gada apstiprinātais budžets veselības nodrošināšanai un pašvaldības aģentūras „Ķekavas
ambulance” uzturēšanai bija Ls 192 327, izpilde - Ls 185 459 apmērā, kas ir par Ls 53 254 vairāk nekā
2012. gadā. Galvenokārt līdzekļi tika izlietoti darbinieku darba samaksai, sociālā nodokļa nomaksai, ēkas
uzturēšanas izdevumu segšanai, komunālo maksājumu apmaksai un iestādes darbības nodrošināšanai.
Kapitālieguldījumiem 2013. gadā tika izlietoti Ls 5 985. Veselības aprūpes pasākumu nodrošināšanai tika
izlietots 1,0% no Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada budžeta izdevumiem.
2.5. BRĪVAIS LAIKS, KULTŪRA, SPORTS, RELIĢIJA
Šajā vadības funkcijas klasifikācijas kodā tika plānoti izdevumi Ķekavas novada kultūras aģentūras, Sporta
aģentūras un Jaunatnes iniciatīvu centra uzturēšanai un citu kultūras un sporta pasākumu organizēšanai.
2013. gada apstiprinātais budžets bija Ls 1 515 269, izpilde - Ls 1 474 782, kas salīdzinot ar 2012. gadu
palielinājies par Ls 198 607 jeb 15,6%. Līdzekļu palielinājums saistīts ar ES finansētu projektu realizēšanu
2013. gadā.
Ķekavas novada kultūras aģentūras apstiprinātais budžets 2013. gadam - Ls 1 043 082, izpilde –
Ls 1 016 872, kas salīdzinājumā ar 2012. gadu palielinājies par Ls 190 398 jeb 23,0%. Līdzekļu
palielinājums saistīts ar ES projektu līdzekļu piesaistīšanu. 2013. gadā līdzekļi tika izlietoti kultūras iestāžu
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.
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2013. gadā ievērojami budžeta līdzekļi (Ls 86 941 apmērā) tika novirzīti kultūras aģentūras kapitālajiem
izdevumiem, kas sastādīja.
Ķekavas novada Sporta aģentūras apstiprinātais budžets 2013. gadam bija Ls 395 489, izpilde Ls 389 818, kas ir par Ls 11 318 mazāk nekā 2012. gadā. Līdzekļi tika izlietoti 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.
Pārējiem kultūras un sporta pasākumiem apstiprinātais budžets 2013. gadā - Ls 76 698, izpildeLs 68 092. Līdzekļi tika izlietoti kultūras pasākumu organizēšanai ar sadraudzības pašvaldībām Vācijā,
Krievijā, Baltkrievijā, Turcijā, Polijā un citām pašvaldībām, pieredzes apmaiņas braucienu un
komandējumu apmaksai, Ķekavas novada administrācijas un pašdarbības kolektīvu braucieniem uz
Vāciju, Poliju, Turciju un Poliju sadraudzības ietvaros.
Kultūras un sporta iestāžu uzturēšanai un darbības nodrošināšanai tika izlietoti 7,5% no Ķekavas
novada pašvaldības 2013. gada budžeta izdevumiem.
Viena no svarīgākajām pašvaldības pastāvīgajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību.
Ķekavas novadā darbojas četras pirmsskolas izglītības iestādes (PII) – “Ieviņa”, „Avotiņš”, „Bitīte” un
“Zvaigznīte”, un astoņas skolas – Ķekavas vidusskola, Pļavniekkalna sākumskola, Daugmales pamatskola,
Baložu vidusskola, Ķekavas Mākslas skola, Ķekavas Mūzikas skola, Ķekavas sporta skola un privātskola
“Gaismas tilts 97”. Kopējais audzēkņu skaits, kas apmeklē Ķekavas novada izglītības iestādes 2013. gadā
bija 3510. Ķekavas vidusskolā mācījās 806 skolēni, Pļavniekkalna skolā - 169, Daugmales pamatskolā –
120, Baložu vidusskolā – 419, Ķekavas Mākslas skolā - 263, Ķekavas Mūzikas skolā - 263, privātskolā
“Gaismas tilts” - 119, PII “Ieviņa” - 306 audzēkņi, PII “Zvaigznīte” - 281, PII „Avotiņš” – 237, PII „Bitīte” 271.
Taču liela daļa Ķekavas novadā deklarēto bērnu mācās citu pašvaldību skolās un bērnudārzos, kas
prasa no pašvaldības lielus budžeta līdzekļus izglītības pakalpojumu apmaksai (Ls 416 501). Apstiprinātais
2013. gada budžets Ķekavas novada izglītības iestāžu uzturēšanai, attīstībai bija Ls 10 624 181, izpilde Ls 10 438 605, kas salīdzinājumā ar 2012. gada budžetu palielinājies par Ls 4 080 544 jeb 64,2%.
Apstiprinātais budžets 2013. gadā pirmsskolas izglītības iestāžu “Ieviņa” „Avotiņš”, „Bitīte” un
“Zvaigznīte” uzturēšanai bija Ls 1 942 906, izpilde – Ls 1 907 696. Budžeta līdzekļu palielinājums
salīdzinājumā ar 2012. gada budžetu - Ls 189 680 jeb 11%. 2013. gada budžeta līdzekļi tika izmantoti
pedagogu un tehnisko darbinieku darba algām un sociālā nodokļa nomaksai, komunālo pakalpojumu
apmaksai, saimniecības un kancelejas preču iegādei, mācību literatūras un intelektuālo spēļu iegādei,
grupu mēbeļu un gultas veļas iegādei, remontdarbu, sakaru un telefona pakalpojumu apmaksai.
Kapitālieguldījumiem 2013. gadā tika izlietoti Ls 27 626.
Apstiprinātais budžets 2013. gadā Ķekavas vidusskolai, Pļavniekkalna sākumskolai, Daugmales
pamatskolai un Baložu vidusskolai bija Ls 2 671 628, izpilde – Ls 2 600 682. Budžeta līdzekļu
palielinājums salīdzinājumā ar 2012. gada budžetu bija Ls 386 094 jeb 17,4%. 2013. gada budžeta 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
pakalpojumu apmaksai, izdevumiem, kas saistīti ar mācību procesa nodrošināšanu. Kopā 2013.gadā skolu
kapitālieguldījumiem tika novirzīti Ls 98 483. Skolās tika veikti telpu remontdarbi un labiekārtošana.
Apstiprinātais budžets 2013. gadā Ķekavas Mākslas skolas, Ķekavas Mūzikas skolas un Ķekavas
sporta skolas uzturēšanai un interešu izglītības nodrošināšanai bija Ls 664 915, izpilde - Ls 637 762.
Budžeta līdzekļu palielinājums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, - Ls 126 843 jeb 24,8%. Galvenokārt līdzekļi
tika izlietoti pedagogu darba samaksai, sociālā nodokļa nomaksai, ēku uzturēšanas izdevumu segšanai,
mācību procesa nodrošināšanai, mācību līdzekļu un pamatkapitāla veidošanai (Ls 34 764).
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Interešu izglītības un ārpusskolas pasākumu nodrošināšanas līdzekļi tika izlietoti Ķekavas novada
pašvaldības bērnu interešu izglītības un sporta kolektīvu darbības nodrošināšanai, olimpiāžu, konkursu,
sacensību un brīvā laika pavadīšanas pasākumu nodrošināšanai.
Budžeta līdzekļi izglītības iestāžu ēku uzturēšanai, celtniecības darbiem, izglītības pieejamības
nodrošināšanai, ES projektu realizācijai un skolēnu pārvadājumiem 2013. gadā bija Ls 5 344 732,
izpilde – Ls 5 292 465. Līdzekļi tika izlietoti skolēnu pārvadājumiem (Ls 89 099), Baložu skolas piebūves un
PII „Bitīte” celtniecības izmaksu segšanai (Ls 900 521), Pļavniekkalna sākumskolas un Ķekavas vidusskolas
moduļu nomas maksai (Ls 59 883), Ķekavas sākumskolas un Daugmales bērnudārza celtniecībai
(Ls 3 470 740), kompensācija par aukles pakalpojumiem (Ls 621 817). Izglītības pieejamības un izglītības
iestāžu darbības nodrošināšanai un uzturēšanai 2013. gadā tika izlietoti 53,3% no Ķekavas novada
pašvaldības budžeta izdevumiem.

2.6. SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Sociālajai aizsardzībai 2013. gada budžetā tika piešķirti līdzekļi Ls 1 469 342 apmērā, budžeta izpilde Ls 1 376 968. Budžeta līdzekļu pieaugums salīdzinājumā ar 2012. gadu bija Ls 387 722 jeb 39,2%, kas
saistīts ar sociālās mājas izveidi Mellupos, Ķekavas sociālās aprūpes centra telpu paplašināšanu Gaismas
ielā 19, k. 8, Ķekavā, bezdarba līmeņa un ar to saistīto pabalstu izmaksu palielināšanos novadā.
Ķekavas novada bāriņtiesas uzturēšanai apstiprinātais budžets 2013. gadā bija Ls 103 776,
izpilde - Ls 97 678. Līdzekļi tika izlietoti bāriņtiesas darbinieku darba samaksai un sociālā nodokļa
nomaksai, kā arī bāriņtiesas darbības nodrošināšanai.
2013. gada apstiprinātais budžets pašvaldības aģentūras„ Ķekavas sociālās aprūpes centrs” un
sociālā dienesta uzturēšanai bija Ls 818 565, izpilde - Ls 766 592. Galvenokārt līdzekļi tika izlietoti
pabalstu izmaksai 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.
Sociālās nodrošināšanas iestādes pabalstiem maznodrošinātiem
Ķekavas novada iedzīvotājiem 2013. gadā izmaksāja Ls 225 611, kas bija 1,2% no Ķekavas novada
budžeta. 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.
2013. gadā no valsts mērķdotācijām brīvpusdienu apmaksai sākumskolas skolēniem izlietoti
līdzekļi Ls 53 666 apmērā, bet bezdarba problēmu risināšanai un stipendiju izmaksai bezdarbniekiem
izlietoti līdzekļi Ls 12 080 apmērā. Kapitālajiem izdevumiem tika izlietots Ls 456 739 (Mellupu sociālā
centra pabeigšana un telpu paplašināšana Gaismas ielā 19, k. 8, Ķekavā.
Sociālajai aizsardzībai tika izlietoti 7% no Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada budžeta
izdevumiem.
PAMATBUDŽETS
IEŅĒMUMI
Nr.

Nosaukums

1.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2.

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

2012.g. izpilde (Ls)

2013.g. izpilde (Ls)

10 493 906

11 172 005

733 586

868 186
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3.

Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm

4.

Azartspēļu nodoklis

5.

Nodokļu ieņēmumi

6.

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

7.

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā

8.

Pašvaldības nodevas

9.

Naudas sodi un sankcijas

10.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

11.

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un
pārdošanas

12.

Nenodokļu ieņēmumi

13.
14.
15.
16.

Pašvaldības budžetā saņemtā valsts budžeta
mērķdotācija Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu
darba algām un nodokļu maksājumiem
Maksājumi no citām pašvaldībām par izglītības
pakalpojumiem Ķekavas novadā nedeklarētiem bērniem
Ieņēmumi par pakalpojumiem, ko sniedz Reģionālā
pašvaldības policija
Ieņēmumi par ES struktūrfondu finansēto projektu
maksājumiem

17.

Transfertu ieņēmumi

18.

Maksa par izglītības pakalpojumiem

19.

Cita veida ieņēmumi

20.

Ieņēmumi par nomu un īri

21.

Citi maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi

23.

KOPĀ

24.

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

25.

Aizņēmumi

25.

PAVISAM IEŅĒMUMI

663 859

722 938

10 920

12 012

11 902 271

12 775 141

26 884

1 358

5 560

5 838

23 217

24 071

54 780

68 703

5172

11 526

71 794

58 820

187 407

170 316

1 481 885

1 690 716

187 955

407 024

188 350

130 256

403 098

105 993

2 261 288

2 333 989

66 633

74 559

211 150

193 601

100 645

113 544

23 288

25 150

401 716

406 854

707 780

945 208

124 154
15 584 616

3 556 946
20 188 454
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Nr.

IZDEVUMI PĒC VADĪBAS FUNKCIJĀM
Nosaukums

1.

Administratīvie izdevumi

2.

Maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam

3.

Sabiedriskā kārtība un drošība

4.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

5.

Veselības aprūpe

6.

Atpūta, kultūra un reliģija

7.

Izglītība

8.

Sociālā aizsardzība

9.

PAVISAM IZDEVUMI

Nr.

IZDEVUMI PĒC EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS
Nosaukums

1.

Atalgojums

2.

Valsts sociālas apdrošināšanas maksājumi

3.

Kapitālieguldījumi

4.

Pakalpojumu apmaksa, materiālu iegāde, komandējumi

5.

Kredītsaistību pamatsummas atmaksa

6.

Kredīta procentu maksājumi

8.

Subsīdijas, dotācijas

9.

Norēķini par izglītības pakalpojumiem

10.

Maksājumi pašvaldību izlīdzināšanas fondā

12.

Pārējie izdevumi (komandējumi, grāmatas, nodokļu
nomaksa)
Kapitālsabiedrību statūtkapitāla palielināšana

13.

PAVISAM IZDEVUMI

11.

2012. g. izpilde (Ls)

2013.g. izpilde (Ls)

1 628 625

1 852 430

1 351 027

1 158 039

513 365

648 156

1 962 357

2 053 246

132 205

185 459

1 276 175

1 474 782

6 747 442

10 855 106

989 246

1 376 968

14 600 442

19 604 186

2012.g. izpilde (Ls)

2013.g. izpilde (Ls)

4 721 100

5 321 831

1 336 823

1 663 259

1 988 015

5 522 529

3 316 129

3 626 881

688 215

137 954

72 684

42 457

483 770

995 981

409 439

421 629

1 351 027

1 158 039
105 113

89 038
144 202

608 513

14 600 442

19 604 186
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3. INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBĀ NODARBINĀTAJIEM
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 2012. gadā pašvaldībā bija 126 amatu vietas
(t.sk. sociālā dienesta, kultūras iestāžu un sporta aģentūras darbinieki), bet 2013. gadā - 132.
140
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37
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2012. gadā
Nodarbinātie

Amata vietas

2013. gadā
Sievietes

Vīrieši

14.attēls. Amatpersonu un darbinieku skaits pašvaldībā

Amatpersonu un darbinieku skaits, kuri strādāja 2012. gadā - 121, no tiem 84 sievietes un 37
vīrieši, bet 2013. gadā -132, no tiem 91 sieviete un 37 vīrieši (14. attēls). Pašvaldības darbinieku vidējais
vecums 2013. gadā bija 46 gadi, bet vidējais darba stāžs 7,5 gadi. Augstākā izglītība bija 89 darbiniekiem,
bet vidējā 39 (15. attēls). Darbinieku skaits Ķekavas novada pašvaldībā 2013. gadā ir pieaudzis, kas
izskaidrojams ar darba apjoma palielināšanos pašvaldībās.
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Vecums

Vidējais darba Augstākā izglītība Vidējā izglītība
stāžs
2012.gadā
2013. gadā

Pamata izglītība

15.attēls. Amatpersonu un darbinieku vidējais vecums un izglītība pašvaldībā

Vairāk kā ¾ pašvaldības administrācijā nodarbināto ir augstākā izglītība. Līdz ar normatīvo aktu
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.
2013. gadā pašvaldībā nestrādāja neviens darbinieks ar pamata izglītību.
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai
Jau tradicionāli iedzīvotāji tiek iesaistīti sabiedriskajos pasākumos:
 „Drošības diena”, ko rīkoja Reģionālā pašvaldības policija. Drošības dienu ietvaros iedzīvotāji tika
iepazīstināti ar policijas darbu, struktūrām, atbildībām.
 „Sporta diena”, kurā varēja piedalīties ikviens novada iedzīvotājs, ko rīkoja Ķekavas novada
pašvaldības sporta aģentūra.
 Konkurss „Ķekavas novada sakoptākā sēta”, kurā sumina sakoptākās sētas īpašniekus.
 Veselības diena, kuras ietvaros novada iedzīvotājiem bija iespēja pārbaudīt savu veselības stāvokli,
veikt profilaktiskus pasākumus veselības saglabāšanai, saņemt konsultācijas un veikt analīzes bez
maksas.
 Pasākums „Zelta valsis”, kurā tiek sumināti pāri, kas pavadījuši laulībā 50 gadus un vairāk.
 Vietējo ražotāju gadatirdziņi tika rīkoti katrā novada publiskā pasākumā.
 Ziemassvētku labdarības akcija, kuras laikā tradicionāli notiek labdarības koncerts un par
saziedotajiem līdzekļiem novada mazturīgās ģimenes saņem Ziemassvētku paciņas.
 Ikgadējā Lielā talka, piemiņas un atceres pasākumi, Ķekavas novada svētki u.c.
Informācija par aktuāliem jautājumiem regulāri izvietota uz 30 ziņojuma dēļiem, kā arī skolās,
bērnudārzos un publiskās vietās, novada avīzē un interneta vietnē. Ikdienas individuālās konsultācijas
iedzīvotājiem Ķekavas novada pašvaldībā, Baložu pilsētas pārvaldē, Daugmales pagasta pārvaldē.
Reizi mēnesī tiek izdots informatīvais izdevums „Ķekavas Novads” 13 000 eksemplāros.
Nepieciešamības gadījumos informācija papildus tika publicēta Rīgas Apriņķa Avīzē un Latvijas Vēstnesī,
kā arī interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Ķekavas novada sociālo tīklu lapās. Notikusi regulāra
sadarbība ar LTV1, LTV2, TV3 u.c., kur tiek atspoguļoti spilgtākie pasākumi un notikumi novadā.
Organizētas sabiedriskās apspriešanas, lai risinātu starp ieinteresētajām personām ar detālplānojumu
attīstības vai ar teritorijas plānojumu saistītus jautājumus.
Sagatavota 31 preses relīze, lai informētu iedzīvotājus ar mediju starpniecību par aktuālajiem
notikumiem Ķekavas novadā.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar pašvaldības darba kvalitāti un to
rezultāti (ja ir veikti šādi pasākumi)
Ķekavas novada interneta vietnē ir ieviests pakalpojums „Piesaki problēmu” un „Novērtē”.
Iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt problēmu un saņemt uz to atbildi, kā arī izteikt pateicību. Problēmu var
iesniegt arī anonīmi. Šis pakalpojums tiek aktīvi izmantots. Tāpat iedzīvotājiem ir iespēja interaktīvā
kartē, interneta vietnē www.kekavasnovads.lv atzīmēt vietas novada teritorijā, kur ir nepieciešami
uzkopšanas, labiekārtošanas darbi. Iedzīvotai ļoti aktīvi izmanot novada sociālo tīklu profilus, lai ziņot
par problēmām, kopumā sociālajos tīklos par problēmām tika ziņots 56 reizes.
Pašvaldība ir atvērta sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, dažādām institūcijām un
sabiedrības grupām, aicinot tās piedalīties pašvaldības organizētajās sabiedriskajās 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 klientu apkalpošanas centrā izveidots informācijas stends ar domes sēžu materiāliem, kā arī
ar citu aktuālu informāciju.
Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Pašvaldība aktīvi piedalās NVO rīkotajos pasākumos, atbalsta tās informatīvi. Novadā ar katru
gadu palielinās NVO skaits gan sportisko aktivitāšu, gan sabiedrisko aktivitāšu jomās.
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5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti:
 2014. gadā tiks turpināti iesāktie, kā arī uzsākti jauni projekti, aktīvi piesaistot Eiropas Savienības
līdzfinansējumu gan novada infrastruktūras sakārtošanai, gan sociālo jautājumu risināšanai, kā
arī pašvaldības kapacitātes stiprināšanai,
 tiks atbalstīti novada NVO dažādu novadam būtisku aktivitāšu realizēšanai, kā arī bērnu brīvā
laika nodrošināšanai (vasaras nometņu rīkošanai),
 turpināsies sadarbība ar iedzīvotajiem, novada uzņēmējiem, NVO pārstāvjiem, kā arī ar citām
interešu grupām,
 iesaistot sabiedrību, tiks organizēti dažādi pasākumi un aktivitātes, piemēram, labdarības
pasākumi, tematiskie tirdziņi, zaļumballes, novada svētki, koncerti, sporta pasākumi,
 tiks meklētas iespējas atbalstīt novada uzņēmējus un nevalstiskā sektora organizācijas,
aktualizējot problēmjautājumus ministrijās, Prezidenta kancelejā, vēstniecībās;
 tiks rīkotas dažāda mēroga tikšanās, semināri un konferences, veicinot iedzīvotāju aktivitāti un
līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, uzņēmējdarbības attīstību Ķekavas novadā un atbalstot
iedzīvotāju neformālo izglītību,
 tiks izsludināts NVO projektu konkurss un piešķirts līdzfinansējums projektu realizācijai,
 tiks aktivizēta un aktualizēta brīvprātīgo kustība novadā.
Galvenie uzdevumi:
 pabeigt pašvaldības apstiprināto prioritāro projektu 2014. gadam realizāciju (Ķekavas
sākumskolas 2. kārtas būvniecība, jaunatnes iniciatīvu centra būvniecības uzsākšana, Ķekavas
upes krasta stiprināšana pie pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa”, Baložu ambulances
rekonstrukcija, tilta nr.1 pār Ķekavas upi atjaunošana, Ievu ielas rekonstrukcija);
 īstenot ūdenssaimniecības attīstības 3. kārtas projektus Ziedonī, Rāmavas ielā un Baložos;
 darbs pie Valsts kontroles revīzijā atklāto nepilnību novēršanas.
Plānotie sadarbības projekti
 attīstīt sadarbību un pieredzes apmaiņu Latvijas novadu līmenī,
 sadarboties ar Bordesholmas pašvaldību (Vācija) jauniešu izglītības jomā, t.sk. sadarbība par
jauniešu iniciatīva centra būvniecību Ķekavā;
 sadarbības projektu sagatavošana un īstenošana ar sadraudzības pašvaldībām Polijā, Lietuvā,
Vācijā izglītības, kultūras un vēstures izziņas jomā;
 sadarbības projektu sagatavošana un īstenošana ar sadraudzības pašvaldību Polijā
uzņēmējdarbības jomā.

6. PIELIKUMI
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums

PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
REVIDENTU ZIŅOJUMS
SAISTĪBU UN GARANTIJU APJOMI
LĒMUMS PAR 2013. GADA PĀRSKATU

33

Ķekavas novada pašvaldības publiskais pārskats
2013

1. pielikums
PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
Uz pārskata gada beigām Zemesgrāmatā nav reģistrēts nekustamais īpašums par kopējo summu
Ls 827 985. Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma palielinājusies
par Ls 4 816 119.

Aktīvs

Kopā
1. Zeme, ēkas, būves
2. Tehnoloģiskās iekārtas
3. Pārējie pamatlīdzekļi
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā celtniecība
5. Turējumā nodotie valsts un
pašvaldību nekustamie īpašumi
6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi

Uz pārskata
gada sākumu

Uz pārskata
perioda
beigām

Izmaiņas
(+; -)

26 045 885
21 911 440
37 278
1 567 413

30 862 004
26 685 938
30 606
1 609 179

+4 816 119
+4 774 498
-6 672
+41 766

1 899 569
2 68 754

1 676 231
2 61 751

-2 23 338
-7 003

361 431

598 299

+236 868

Pēc Ķekavas novada pašvaldības uzskaites īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir 1134,04 ha zemes.
Zeme pēc pašvaldības un Valsts zemes dienesta uzskaites datiem:
zeme zem ēkām un būvēm
427,56 ha
atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme
11,54 ha
pārējā zeme
694,94 ha

Ls 6 292 214
Ls 93 514
Ls 155 902
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2.pielikums

REVIDENTU ZIŅOJUMS
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3.pielikums
SAISTĪBU UN GARANTIJU APJOMI
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