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5.RĪCĪBAS PLĀNS 2016.-2018.GADAM
RĪCĪBAS PLĀNS (2016-2018) ILGTERMIŅA PRIORITĀŠU SASNIEGŠANAI

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

Nr.

Projekta nosaukums/pasākums

Projekta/pasākuma plānotie darbības
rezultāti

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

Finanšu instruments un indikatīvā summa
Pašvaldības
budžets

ES un citu
ārējo fondu
finansējums

Cits
finansējuma
avots

Atbildīgais

VTP 1. Attīstīta atkritumu apsaimniekošana

1.1.1.1.

1.2.1.1.

1.2.2.1.

RV 1.1. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība
U 1.1.1. Pilnveidot atkritumu apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus
Izveidoti jauni šķirošanas punkti vai
2015
3 gadi
50 000
laukumi novada teritorijā, pilnveidoti
esošie

Jaunu dalīto atkritumu savākšanas
300 000
punktu izveide apdzīvotās vietās
(Dzērumi,
Plakanciems,
Vimbukrogs, Valdlauči) un esošo
laukumu
uzturēšana
un
labiekārtošana
RV 1.2. Iedzīvotāju apziņas līmeņa celšana tīrākai šķirošanai un ekonomiskajam ieguvumam
U1.2.1.Popularizēt atkritumu šķirošanu, izskaidrojot iedzīvotāju ekonomisko ieguvumu (vairāk šķirosim – mazāk maksāsim)
Organizēt sadarbībā ar atkritumu
Informēti iedzīvotāji, samazināts
2014
pastāvīgi
1000
9000
apsaimniekotājiem informatīvus
nešķiroto atkritumu apjoms
(LVAF)
seminārus par atkritumu šķirošanu
un tās ekonomisko ieguvumu
U1.2.2. Uzlabot informācijas par atkritumu šķirošanas pieejamību iedzīvotājiem
Nodrošināt
iedzīvotājiem Izdoti informatīvi materiāli par
2014
1 gads
500
informāciju par atkritumu šķirošanu atkritumu šķirošanas iespējām
drukātā un elektroniskā veidā
Regulāri papildināta informācija
2014
pastāvīgi
0
mājas lapā www.kekava.lv

Vides un
labiekārtošanas
daļa

Vides un
labiekārtošanas
daļa

Vides un
labiekārtošanas
daļa
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VTP 2. Efektīva vides aizsardzība

1.2.1.1.

2.2.1.1.

2.2.1.2.

RV2.1. Punktveida kanalizācijas piesārņojuma vietu likvidēšana
U2.1.1. Izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos, efektīvākai pienākumu noteikšanai, atbildībai un kontrolei
Pārskatīt un pilnveidot pašvaldības Pārskatīti un pilnveidoti saistošie
2014
pastāvīgi
0
saistošos noteikumus par nelegālu noteikumi atbilstoši nacionālajam
kanalizācijas ūdeņu noplūdi vidē
normatīvo aktu regulējumam

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

RV 2.2. Vides kvalitātes uzlabošana
U2.2.1. Gaisa piesārņojuma un trokšņu līmeņa samazināšana
Laba gaisa kvalitāte
2014
pastāvīgi
Samazināts trokšņu līmenis

2018

Vides un
labiekārtošanas
daļa

0

2 gadi

Atbilstoši
tehniskajiem
projektiem

Atbilstoši
tehniskajiem
projektiem

Vides un
labiekārtošanas
daļa
Ceļu
uzraudzības
speciālists

VTP 3. Ilgtspējīga resursu izmantošana
RV3.1. Ilgtspējīga zemes dzīļu izmantošana
U3.1.1.Nodrošināt taupīgu un racionālu ūdens, smilts un smilts-grants resursu izmantošanu
kontroles Nodrošināta resursu izmantošana
2014
pastāvīgi
0
ilgtermiņā

3.1.1.1.

Resursu izmantošanas
veikšana

3.1.2.1.

Tehniskās
dokumentācijas
sagatavošana jauna pašvaldības
karjera izveidošanai

3.2.1.1.

Meža īpašnieku informēšana un
apmācība,
meža
audzēšanas,

Vides un
labiekārtošanas
daļa

U3.1.2.Izveidot jaunu pašvaldības zemes dzīļu ieguves vietu
Sagatavota tehniskā dokumentācija
2015
2 gadi
10 000
jauna
pašvaldības
karjera
izveidošanai
–
detālplānojums,
tehniskais projekts, ieguves atļauja
(licence, pase)
RV3.2. Ilgtspējīga mežsaimniecība
U3.2.1. Veicināt un atbalstīt meža resursu racionālu apsaimniekošanu
Ilgtspējīgi apsaimniekotas meža
2014
pastāvīgi
1 000
resursu platības

Vides un
labiekārtošanas
daļa

3000

1000

Vides un
labiekārtošanas
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3.2.1.2.

3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.3.

apsaimniekošanas un ekonomiskā
ieguvuma popularizēšana – 1
seminārs gadā vēlā rudenī vai
ziemā
Pašvaldības īpašumā esošo meža
zemju apsaimniekošana
Apzināt
lauksaimniecībai
neperspektīvās zemes, kuras būtu
lietderīgi apmežot
Pašvaldībai
piederošo,
lauksaimniecībai
neperspektīvo
zemju platību apmežošana
Informatīvi
pasākumi
iedzīvotājiem, lai popularizētu
lauksaimniecībai
neperspektīvo
zemju platību apmežošanu

3.2.3.1.

Veikt iedzīvotāju izglītošanu mežu
ugunsdrošības jautājumos

3.2.3.2.

Veikt informatīvus pasākumus, kas
vērsti pret kūlas dedzināšanu

3.3.1.1.

3.3.2.1.

2014 - 2020

daļa

Pašvaldības
meži
atbilstoši
apsaimniekoti un pieejami sabiedrībai

2014

pastāvīgi

1000

U3.2.2.Izvērtēt un veicināt lauksaimniecībai neperspektīvo zemju apmežošanu
Izveidots reģistrs ar lauksaimniecībai
2015
1 gads
0
neperspektīvām zemēm, kuras būtu
lietderīgi apmežot
Samazinājušās nekopto, aizaugušo
2015
2 gadi
1000
lauksaimniecības zemju platības
Samazinājušās nekopto, aizaugušo
lauksaimniecības zemju platības

2015

Pastāvīgi

5000

Vides un
labiekārtošanas
daļa
Īpašumu daļa

3000

1000

1000 (ZM,
LVM)

U3.2.3.Samazināt mežu, purvu un kūlas ugunsgrēku skaitu
Samazinājies
mežu un purvu
2014
pastāvīgi
ugunsgrēku skaits

1000

1000

Samazinājies kūlas ugunsgrēku skaits

1000

1000
(VARAM)

2014

pastāvīgi

RV3.3. Ilgtspējīga lauksaimniecība
U3.3.1.Veicināt un popularizēt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību novadā
Pieaug bioloģisko saimniecību skaits
2014
Pastāvīgi
1000
novadā, ir informatīvi materiāli par
bioloģisko lauksaimniecību

Konsultatīvi atbalstīt bioloģiskās
lauksaimniecības
produkcijas
apstrādes uzņēmumu veidošanos,
saimniecību
paplašināšanu
un
modernizāciju, tehnikas iegādi
U3.3.2.Veicināt un sniegt konsultatīvu atbalstu bioloģisko lauksaimnieku apmācībām par efektīvu saimniecības vadību
Organizēt
kursus,
seminārus, Notiek kursi, semināri, lekcijas un
2014
pastāvīgi
1000
lekcijas un pieredzes apmaiņu ar pieredzes apmaiņa ar pašvaldības
pašvaldības atbalstu
atbalstu

Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa

Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa

10 000 (ZM,
LAD,
LLKC)

Lauksaimniecīb
as konsultants

10 000 (ZM,
LAD,
LLKC)

Lauksaimniecīb
as konsultants
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3.3.3.1.

Izglītot zemju īpašniekus
latvāņu apkarošanu

3.3.3.2.

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

3.3.4.1.

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

3.4.1.1.

3.4.1.2.

3.4.2.1.

3.4.2.2.

3.4.2.3.

par

2014 - 2020

U3.3.3.Apkarot invazīvos augus - latvāņus
Zemju īpašnieki ir informēti par
2014
pastāvīgi
saviem pienākumiem un latvāņu
apkarošanas iespējām
No latvāņiem brīva teritorija
2014
pastāvīgi

0

0

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

RV 3.4. Ilgtspējīga ūdenssaimniecība
U3.4.1.Nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo ūdens objektu uzturēšanu, labiekārtošanu, attīstību
Attīrīt no piesērējuma un no Uzturēti un labiekārtoti pašvaldības
2014
pastāvīgi
12 000
iekritušiem un bīstamiem kokiem ūdens objekti
Daugavas krastu, mazo upju un
Daugavas-Misas kanāla krastu un
veikt gultnes tīrīšanu
Veikt hidrobūvju uzturēšanu un Hidrobūves tiek uzturētas labā darba
2015
Pastāvīgi
Atbilstoši
remontu
kārtībā
tehniskajiem
projektiem
U3.4.2.Samazināt plūdu draudu risku, nodrošinot meliorācijas sistēmu atbilstošu ekspluatāciju un efektīvu plānošanas prasību ievērošanu
Veikt pašvaldības meliorācijas Samazināti
plūdu
draudi
un
2014
pastāvīgi
200 000
300 000
LVM, LAD
sistēmu atjaunošanu, meliorācijas gruntsūdens
līmenis,
prioritāri
finansējums
grāvju, drenāžas un caurteku realizējot
meliorācijas
sistēmu
atbilstošu uzturēšanu
pārbūvi Odukalnā un Baložos (Buras)
Ierīkot jaunu meliorācijas sistēmu Zemes gabals Sportiņš piemērots
2017
1 gads
7 500
Katlakalnā pie zemes gabala sabiedriskajai izmantošanai
Sportiņš
Informēt īpašniekus un atbildīgās Samazināti
plūdu
draudi
un
2014
pastāvīgi
0
institūcijas par viņu īpašumā esošo gruntsūdens līmenis
meliorācijas sistēmu uzturēšanu un
uzraudzīt meliorācijas sistēmu
stāvokli

Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa

Vides un
labiekārtošanas
daļa

Vides un
labiekārtošanas
daļa

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

Informēt zemes īpašniekus plūdu
riska teritorijās par plūdu draudiem
un apdraudējumu jaunu objektu
būvniecībai

3.4.3.1.

Kontrolēt
zivju
resursu
izmantošanu, veicot reidus ūdens
tilpnēs Ķekavas novadā

Zemes
īpašnieki
plūdu
riska
2014
pastāvīgi
teritorijās ir informēti par plūdu
draudiem un apdraudējumu jaunu
objektu būvniecībai
U3.4.3. Nodrošināt zivju resursu saudzīgu izmantošanu
Pieaug zivju populāciju skaits,
2014
pastāvīgi
samazināts malu zvejniecības faktu
konstatējumu skaits

2000

Telpiskās
plānošanas daļa

8000

Reģionālā
pašvaldības
policija

0

VTP4.Aktīva un izglītota sabiedrība vides jautājumos

4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.1.1.3.

RV4.1.Sabiedrības līdzdalība vides apsaimniekošanā un attīstībā
U4.1.1.Izstrādāt un ieviest vides komunikācijas plānu sabiedrības izglītošanai un informēšanai par vides jautājumiem
Izveidot datoraplikāciju interneta Iedzīvotājiem ir iespēja aktīvi ziņot
2016
1 gads
1700
vietnē
www.kekava.lv
par par problēmām vides aizsardzībā
piesārņotām vietām – notekūdeņu
izplūdi,
nelegālām
atkritumu
izmešanas vietām, par ūdens
kvalitāti ūdens tilpnēs
Izstrādāt vides komunikāciju plānu Vides
komunikācijas
plāns,
2015
2 gadi
0
ieinteresēto pušu iesaistīšanai vides publikācijas, akcijas
jautājumu risināšanā
Izstrādāt Ķekavas novada rotājumu Izstrādāta novada Ķekavas rotājumu
2014
2 gadi
0
koncepciju
koncepcija
Kopā 3 gados:

137 700

219 000

Vides un
labiekārtošanas
daļa

Vides un
labiekārtošanas
daļa
Ainavu
plānošanas
speciālists
33 000
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5.2.Ekonomika un uzņēmējdarbība
ILGTERMIŅA PRIORITĀTE - uz ģeogrāfiski stratēģiskā novietojuma potenciāliem balstīta vide uzņēmējdarbības attīstībai

Nr.

Projekta nosaukums/pasākums

Projekta/pasākuma plānotie darbības
rezultāti

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

Finanšu instruments un indikatīvā summa
Pašvaldības
budžets

ES un citu
ārējo fondu
finansējums

Cits
finansējuma
avots

Atbildīgais

VTP 1. Uzņēmējdarbību atbalstoša pašvaldība

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.2.1.
1.1.2.2.

1.1.3.1.

1.2.1.1.

RV 1.1. Uzņēmējdarbības attīstību veicinoša pašvaldības darbība
U 1.1.1. Izstrādāt un pilnveidot pašvaldības nodokļu politiku uzņēmējdarbības jomā
Ķekavas
novada
saistošo Pilnveidoti pašvaldības saistošie
2014
pastāvīgi
0
noteikumu par nodokļu un atlaižu noteikumi
sistēmu piemērošanu pilnveidošana
Uzņēmēju,
NVO
iesaistīšana Noorganizēta pašvaldības budžeta
2014
pastāvīgi
0
pašvaldības budžeta sastādīšanas sastādīšanas sanāksmes ar uzņēmēju,
sanāksmēs
NVO iesaisti 1 reizi gadā
U1.1.2.Uzlabot pašvaldības un uzņēmēju savstarpējo komunikāciju un sadarbību
Klientu apkalpošanas centru sniegto Paplašināts piedāvāto pakalpojumu
2014
1 gads
0
pakalpojumu loka paplašināšana
loks klientu apkalpošanas centros
Organizēt
Biznesa
brokastis Pastāvīgi tiek organizētas biznesa
2014
pastāvīgi
1200
uzņēmējiem, NVO pārstāvjiem, brokastis
uzņēmējiem,
NVO
(4x100
citiem interesentiem
pārstāvjiem, citiem interesentiem 1
pasākumam)
reizi ceturksnī
U1.1.3.Attīstīt publisko un privāto partnerību (PPP)
Sagatavot finanšu ekonomisko Sagatavoti finanšu ekonomiskie
2017
2 gadi
20 000 par
pamatojumu
PPP
projektiem pamatojumi PPP projektiem
projektu
Ķekavas novadā
RV1.2.Kvalificēta darbaspēka nodrošinājums
U1.2.1.Veicināt duālās (vispārējā un profesionālā) izglītības attīstību vispārizglītojošās skolās
Speciālu
mācību
programmu Izveidotas duālās izglītības mācību
2014
3 gadi
100 000 izveidošana
vispārizglītojošās programmas vispārizglītojošās skolās
300 000
skolās
(loģistika)

Finanšu daļa
Finanšu daļa

200

Administratīvā
daļa
Sabiedrisko
attiecību daļa

Attīstības daļa

Valsts
finansējums
speciālai

Izglītības daļa
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izglītībai
1.2.2.1.

1.2.2.2.

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

1.2.2.3.

Prakses
vietu
nodrošināšana

1.2.3.1.

Konsultāciju sniegšana novada
uzņēmumu darbiniekiem par
kvalifikācijas celšanas iespējām
Pašvaldības telpu nodrošināšana
novada uzņēmumu darbinieku
kvalifikācijas celšanas kursiem

1.2.3.2.

1.3.1.1.

1.3.1.2.

1.3.2.1.

1.3.2.2.

pašvaldībā

U1.2.2.Sekmēt sociālo riska grupu iekļaušanos darba tirgū
Izstrādāti Ķekavas novada saistošie
2015
1 gads
noteikumi

Administratīvā
daļa

0

Nodrošināts
pašvaldības
2014
1 gads
6120
līdzfinansējums 4 iedzīvotāju (no
pārraugam
sociālajām riska grupām) prakses
vietām gadā Ķekavas novada
uzņēmumos
Nodrošinātas vismaz 4 prakses vietas
2014
pastāvīgi
0
pašvaldībā gadā
U1.2.3.Atbalstīt darbinieku kvalifikācijas celšanas pasākumus novada uzņēmumos
Sniegtas konsultācijas pie karjeras
2016
pastāvīgi
0
konsultanta

10 000

Nodrošinātas pašvaldības telpas
2016
pastāvīgi
600
novada
uzņēmumu
darbinieku
(2x300)
kvalifikācijas celšanas kursiem 2
reizes gadā
RV1.3.Sadarbība ar citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs
U1.3.1.Iesaistīties un līdzdarboties valsts un reģiona līmeņa projektos un uzņēmējdarbības attīstības politikas īstenošanā
Ķekavas novada domes iesaiste Ķekavas novada dome ir iesaistījusies
2016
pastāvīgi
100 000
valsts un reģiona nozīmes projektos vairākos valsts un reģiona nozīmes
uzņēmējdarbības vides attīstībai – projektos uzņēmējdarbības vides
vienas
smagā
autotransporta attīstībai
–
izveidota
viena
labiekārtotas pieturvietas izveide
labiekārtota smagā autotransporta
pieturvieta
Novada uzņēmējdarbības sektorālās Izstrādāta
novada
sektorālās
2016
1 gads
20 000
attīstības stratēģijas izstrāde
uzņēmējdarbības attīstības stratēģija
(iepirkums)
U1.3.2.Atbalstīt daudzveidīgu nevalstisko organizāciju darbību pašvaldības teritorijā
Izstrādāt sadarbības modeli NVO ar Izstrādāts sadarbības modelis NVO ar
2014
pastāvīgi
500
500
pašvaldību
pašvaldību, noorganizēts seminārs 1
reizi gadā
Pašvaldības
līdzfinansējuma Noorganizēts NVO projektu konkurss
2015
pastāvīgi
90 000

Sociālais
dienests

Izpilddirektors
Izglītības daļa
Izglītības daļa

Attīstības daļa

Attīstības daļa
Attīstības daļa
Attīstības daļa
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1.3.3.1.

1.3.3.2.

1.3.4.1.

1.3.4.2.

1.3.5.1.

2014 - 2020

nodrošināšana NVO iniciētiem reizi gadā, nodrošināts pašvaldības
projektiem un pasākumiem
līdzfinansējums NVO projektiem
U1.3.3.Popularizēt novadā ražoto produkciju un sniegtos pakalpojumus, veicināt eksportu
Pasākumu plāna izveide vienotam Sadarbībā ar uzņēmējiem un atbalsta
2016
1 gads
16 000
novada mārketingam un tēla organizācijām izveidots pasākumu
(iepirkums)
popularizēšanai
plāns vienotam novada mārketingam
un tēla popularizēšanai
Atbalsts uzņēmējiem semināru Atbalstīta
semināru/kontaktbiržu
2015
pastāvīgi
3000
9000
/kontaktbiržu organizēšanā eksporta organizēšanas uzņēmējiem eksporta
veicināšanai
veicināšanai 2 reizes gadā
U1.3.4.Veicināt zinātnes un ražošanas sasaistes uzlabošanu novadā
Pasākumu plāna izveide zinātnes un Izveidots pasākumu plāns zinātnes un
2016
1 gads
15 000
ražotnes sadarbībai novadā
ražotnes sadarbībai, ar mērķi radīt un
(iepirkums)
realizēt inovatīvas idejas
Studentu pētījumu darbu datu bāzes Izveidota un uzturēta studentu
2015
pastāvīgi
500 (līgums
izveide, līgumu slēgšana par pētījumu par Ķekavas novadu datu
par izveidi)
sadarbību ar augstskolām
bāze, noslēgti līgumi par sadarbību ar
augstskolām
U1.3.5.Sociālās infrastruktūras un zinātnes sasaistes uzlabošana sadarbībā ar universitātēm
Studentu
darbu
konkursa Noorganizēts
studentu
darbu
2016
pastāvīgi
3000
organizēšana par inovatīvu ideju konkurss 1 reizi gadā ar balvu fondu
attīstīšanu, realizēšanu Ķekavas
novadā

Sabiedrisko
attiecību daļa

Sabiedrisko
attiecību daļa
Izglītības daļa
Attīstības daļa

Attīstības daļa

VTP 2.Ekonomisko aktivitāti veicinoša infrastruktūra

2.1.1.1.

Komunikācijas
infrastruktūras
izbūve līdz uzņēmējdarbības zonām

2.1.1.1.a

Komunikācijas
infrastruktūras
izbūve līdz uzņēmējdarbības zonām

2.1.1.1.b

Komunikācijas
infrastruktūras
izbūve līdz uzņēmējdarbības zonām

RV2.1.Infrastruktūras uzlabošana
U2.1.1.Uzlabot uzņēmējdarbības zonu infrastruktūru un uzņēmumu sasniedzamību
Izbūvēta infrastruktūra atbilstoši
2015
3 gadi
tehniskajam projektam
Izbūvēta centralizēta ūdensvada un
kanalizācijas
sistēma
līdz
Ģipšustūrim, Katlakalnā SAM 3.3.1.
ietvaros
Ziemeļu ielas rekonstrukcija, Ķekavā
SAM 3.3.1. ietvaros

2016.

3 gadi

83 000

Atbilstoši
tehniskajam
projektam
470 000

2016.

3 gadi

6 465

36 635

Izpilddirektors

Attīstības daļa

Attīstības daļa
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2.1.1.1.c

2.1.1.1.d
2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.2.1.

2014 - 2020

Komunikācijas
infrastruktūras
izbūve līdz uzņēmējdarbības zonām

Kompleksu
ceļa,
Daugmale,
2016.
3 gadi
427 795
250 000
rekonstrukcija ELFLA pasākumā
„Pamatpakalpojumi
un
ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
Komunikācijas
infrastruktūras Ceļa V6-Putnu fabrika, Ķekavā,
2016.
2 gadi
150 000
izbūve līdz uzņēmējdarbības zonām asfalta seguma nomaiņa
Pašvaldības
ceļu
un
ielu Atjaunoti pašvaldības ceļi un ielas
2015
pastāvīgi
427 000
2 420 000
rekonstrukcija saskaņā ar ceļu uzņēmējdarbības zonās saskaņā ar
programmu (Pielikums nr.7)
ceļu programmu
Publisko interneta pieejas punktu Ierīkoti vairāki publiskie interneta
2014
1 gads
2 119
13 581
izveide
pieejas punkti novadā (14 gab.)
U2.1.2.Sekmēt vides standartu ievērošanu ražošanas, loģistikas un pakalpojumu sniegšanas zonās
Konsultāciju sniegšana uzņēmējiem Sniegtas konsultācijas uzņēmējiem
2014
pastāvīgi
0
par vides kvalitātes rādītājiem un 1x reizi ceturksnī Biznesa brokastu
atbilstību tiem Uzņēmēju brokastīs
ietvaros

Attīstības daļa

Attīstības daļa
Ceļu
uzraudzības
speciālists
Administratīvā
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa

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

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.2.1.1.

RV3.1.Ārējā finansējuma un investīciju piesaiste uzņēmējdarbības attīstībai
U3.1.1.Piesaistīt ārējo finansējumu un investīcijas perspektīviem prioritāro nozaru projektiem
Izpētes veikšana par pašvaldības Veikta izpēte par pašvaldības rīcībā
2015
2 gads
20 000
rīcībā esošiem resursiem investoru esošiem
resursiem
investoru
(iepirkums)
piesaistei
piesaistei
Konferences,
semināri, Noorganizētas konferences, semināri,
2016
pastāvīgi
3000
9000
kontaktbiržas ārējā finansējuma un kontaktbiržas 1x gadā
investīciju piesaistei
U3.1.2.Atbalstīt jaunu uzņēmumu/biznesa dārza veidošanos
Izpētes
veikšana
par Veikta izpēte, tehniskais projekts,
2016
3 gadi
614 088
408 496
Uzņēmējdarbības atbalsta centra realizēšana Baložu pilsētā (Rīgas iela
izveides nepieciešamību Ķekavas 36, Rīgas iela 40) SAM 3.3.1.
novadā, vietas izvēle, realizēšana
ietvaros
Netradicionālās lauksaimniecības Izveidota Amatu māja
2017
2 gadi
300 000
un amatniecības veicināšana
RV3.2.Ražošanas, loģistikas un lauksaimniecības attīstība
U3.2.1. Sekmēt ražošanas uzņēmumu attīstību
Ražošanas uzņēmumu problēmu Veikta uzņēmēju aptauja
2014
pastāvīgi
3000
apzināšana, kuras ir risināmas

Attīstības daļa

1000

Sabiedrisko
attiecību daļa
Attīstības daļa

Attīstības daļa

Sabiedrisko
attiecību daļa
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2014 - 2020

pašvaldības kompetences ietvaros
3.2.2.1.

Konsultatīvs atbalsts mūžizglītības,
karjeras izglītībai loģistikas jomā

3.2.3.1.

Izpētes veikšana par attīstāmajām
lauksaimniecības un
nelauksaimniecības nozarēm
Ķekavas novadā
Lauksaimniecībā
izmantojamo
zemju
saglabāšana
lauksaimnieciskajai ražošanai un
pasākumi
labvēlīgu
apstākļu
nodrošināšanai
jaunu
lauksaimniecisko teritoriju attīstībai
Lauku attīstības speciālista darba
vietas nodrošināšana pašvaldībā
Sadarbībā ar Lauku atbalsta
dienestu sniegt konsultācijas
novada lauksaimniekiem par
iespējām saņemt atbalstu
Izpēte par iespējām
izveidot/atjaunot lauksaimniecības
produkcijas pārstrādes vietas,
savākšanas punktus – iespējamās
atrašanās vietas

3.2.3.2.

3.2.3.3.
3.2.3.4.

3.2.3.5.

3.3.1.1.

Tūrisma
sektorālās
programmas izstrāde

attīstības

3.3.1.2.

Popularizēt
novadā
pieejamos
rekreācijas pakalpojumus

U3.2.2.Attīstīt loģistikas centru darbību
Sniegts
konsultatīvs
atbalsts
2014
pastāvīgi
mūžizglītības, karjeras izglītībai
loģistikas jomā
U3.2.3.Atbalstīt lauksaimniecības nozaru attīstību
Veikta
izpēte
un
finanšu
2016
2 gadi
ekonomiskais
pamatojums
par
attīstāmajām lauksaimniecības un
nelauksaimniecības nozarēm
Novada teritorijas plānojumā ir
2015
2 gadi
noteiktas lauksaimniecības teritorijas,
noskaidroti zemju īpašnieku viedokļi

Izglītības daļa

0

16 000
(iepirkums)

Attīstības daļa

0

Telpiskās
plānošanas daļa

Lauku
attīstības
speciālists
pašvaldībā
Sniegtas konsultācijas 2x gadā

2014

pastāvīgi

36 710

Personāla daļa

2014

pastāvīgi

3000

Attīstības daļa

Veikta izpēte

2017

1 gads

RV3.3.Pakalpojumu un rekreācijas nozares attīstība
U3.3.1.Veicināt pakalpojumu un rekreācijas nozares attīstību novadā
Izstrādāta tūrisma sektorālās attīstības
2015
2 gadi
programmas izstrāde
Informatīvi bukleti,
informācija
mājas
lapā
www.kekava.lv; avīzē „Ķekavas
novads”,
sadarbības piedāvājumu veidošana ar

2014

16 000

Attīstības daļa

20 000

Tūrisma
koordinācijas
centrs
Sabiedrisko
attiecību daļa

pastāvīgi

1000

pastāvīgi

0

2x gadā

3000
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2014 - 2020

kaimiņu pašvaldībām - seminārs
Kopā 3 gados:

614 752

3 034 091

6 200
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2014 - 2020

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

Nr.

Projekta nosaukums/pasākums

Projekta/pasākuma plānotie darbības
rezultāti

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

Finanšu instruments un indikatīvā summa
Pašvaldības
budžets

ES un citu
ārējo fondu
finansējums

Cits
finansējuma
avots

Atbildīgais

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

1.1.1.1.
1.1.1.2.

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.3.1.

1.1.3.2.

RV 1.1. Izglītības sistēmas un sporta nozares pilnveidošana
U 1.1.1. Izveidot vienotu novada izglītības sistēmas un sporta nozares attīstības plānu
Izveidot
izglītības
sistēmas Izveidots novada izglītības sistēmas
2015
3 gadi
10 000
attīstības plānu
attīstības plāns 2015-2017
Izveidot vienotu sporta nozares Izveidots sporta nozares attīstības
2016
1 gads
500
attīstības plānu novadā
plāns 2015-2017
U1.1.2. Sakārtot izglītības sistēmu, nodrošinot izglītības pieejamību un kvalitāti
Izglītības programmu izstrāde, Izstrādātas un licencētas izglītības
2014
3 gadi
0
licencēšana
un
piedāvājums, programmas
nodrošinot
pirmskolas
un
vispārizglītojošās,
profesionālās
ievirzes, profesionālās un vakara/
tālmācības izglītības pieejamību
Veikt regulāras skolēnu, vecāku un Veiktas skolēnu, vecāku un pedagogu
2014
pastāvīgi
600
pedagogu aptaujas par izglītības aptaujas 2 reizes gadā
kvalitāti un pieejamību
U1.1.3. Uzlabot visu izglītības sistēmā iesaistīto institūciju savstarpējo komunikāciju un sadarbību
Pilnveidot
izglītības
iestāžu Visas izglītības institūcijas izmanto
2014
pastāvīgi
0
elektronisko dokumentu aprites elektronisko
dokumentu
aprites
sistēmu
sistēmu
Organizēt seminārus, apmācības Noorganizēti semināri, apmācības
2014
pastāvīgi
1500

Izglītības daļa
Sporta aģentūra

Izglītības daļa

Izglītības daļa

Administratīvā
daļa
Izglītības daļa
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savstarpējās komunikācijas
sadarbības veicināšanai

1.1.4.1.

1.2.1.1.

1.2.1.2.
1.2.1.3.

1.2.2.1.

1.3.1.1.
1.3.1.2.

1.3.1.3.

1.3.2.1.

un

2014 - 2020

savstarpējās
komunikācijas
un
sadarbības veicināšanai 2 reizes gadā
U1.1.4. Attīstīt privāto investīciju ieplūšanu sporta infrastruktūras uzlabošanā un sporta finansēšanā
Sadarbības līgumu slēgšana ar Piesaistīts
finansējums
sporta
2014
pastāvīgi
0
Sporta aģentūra
uzņēmējiem
par
sporta attīstībai
infrastruktūras objektu finansēšanu,
veselīga
dzīvesveida
popularizēšanu, u.c.
RV1.2. Pedagogu kompetences uzturēšana un pilnveide
U1.2.1. Paaugstināt speciālistu profesionālo kompetenci un konkurētspēju, veicinot personāla izaugsmes un karjeras iespējas
Ar pašvaldības atbalstu organizēt Speciālisti ar augstu profesionālo
2014
pastāvīgi
21 000
Izglītības daļa
seminārus, kursus kvalifikācijas kompetenci
celšanai saskaņā ar plānu
Ar pašvaldības atbalstu organizēt Saskaņā ar plānu
2014
pastāvīgi
5800
Izglītības daļa
pieredzes apmaiņas pasākumus
Izveidot
Ķekavas
novadā Izveidots metodiskais centrs Ķekavas
2017
1 gads
7500
Izglītības daļa
metodisko centru
vidusskolā
U1.2.2. Attīstīt skolu, pedagogu un skolēnu dalību starptautiskos projektos
Pedagogu un skolēnu iesaistīšana Iesaistīto pedagogu un skolēnu skaits
2014
pastāvīgi
18 000
72 000
Izglītības daļa
starptautiskos projektos
RV1.3. Sadarbība ar citām kultūras, izglītības, jaunatnes un sporta institūcijām
U1.3.1. Veicināt sadarbību starp novada kultūras, izglītības iestādēm un sporta institūcijām
Vienota pasākumu plāna izveide
Izveidots vienots gada pasākumu
2014
pastāvīgi
0
Izglītības daļa
plāns
Vienota starptautisko vizīšu plāna Izveidots vienots izejošo un ienākošo
2015
pastāvīgi
0
Attīstības daļa
izveide
starptautisko vizīšu plāns katram
gadam
Izstrādāt rīcības plānu savstarpējai Izstrādāts rīcības plāns, kas ir
2014
pastāvīgi
0
Sabiedrisko
sadarbībai
kopējo
pasākumu ievietots novada interneta mājas lapā
attiecību daļa
organizēšanā
kā
reāls,
uzticams,
vienots
informācijas avots
U1.3.2. Turpināt pilnveidot un attīstīt pasākumus izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta jomā noslēgto starptautisko sadarbības līgumu ietvaros, paplašināt sadarbību
Piedalīšanās starptautisko partneru 8 pasākumi gadā
2014
pastāvīgi
Saskaņā ar
Attīstības daļa
rīkotajos
pasākumos
uz
pasākuma
vienlīdzīgiem
nosacījumiem
tāmi
pieaugušajiem un bērniem
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1.3.2.2.
1.3.2.3.

1.3.3.1.
1.3.3.2.

2014 - 2020

Jauniešu kristīgā nometne Zviedrijā 1 reizi gadā
2014
pastāvīgi
11 000
Atbalstīt
sportistu
dalību Ķekavas
novada
sportistu
2014
pastāvīgi
30 000
starptautiskos un republikas mēroga atpazīstamība – 2 reizes gadā
pasākumos
U1.3.3. Iesaistīties un līdzdarboties valsts, reģiona un novada līmeņa projektos un izglītības, jaunatnes un sporta attīstības politikas īstenošanā
Piedalīties valsts un reģiona līmeņa Dalība izglītības, jaunatnes un sporta
2014
pastāvīgi
0
darba grupās
nozaru darba grupās
Izstrādāt un apstiprināt novada Izstrādāta un apstiprināta novada
2015
1 gads
0
jaunatnes politikas stratēģiju
jaunatnes politikas stratēģija

Izglītības daļa
Sporta aģentūra

Izglītības daļa
Izglītības daļa

VTP 2. Prasībām atbilstoša izglītības un sporta infrastruktūra

2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.

Ķekavas sākumskolas ar sporta
kompleksu ēkas būvniecība
Ķekavas
vidusskolas
stadiona
būvniecība Ķekavā, z.g.Fortius
Izpētes veikšana par skolas
nepieciešamību Valdlaučos

RV2.1. Izglītības iestāžu būvniecība un rekonstrukcija
U2.1.1. Veicināt nepieciešamo izglītības iestāžu un sporta būvju celtniecību
Uzsākta un pabeigta būvniecība
2015
3 gadi
10 101 280
3.kārta
Uzsākta un pabeigta būvniecība
2015
3 gadi
3 125 000

Attīstības daļa
Sporta aģentūra,
izglītības daļa
Izglītības daļa

Veikta
izpēte
par
skolas
2016
2 gadi
0
nepieciešamību Valdlaučos
U2.1.2. Izglītības un jaunatnes iestāžu un sporta būvju rekonstrukcija
Rekonstruētas telpas
2015
3 gadi
600 000

2.1.2.1.

Jauniešu centra telpu rekonstrukcija
Ķekavā

2.1.2.2.

Jauniešu centra telpu rekonstrukcija
Baložos

Rekonstruētas telpas

2017

3 gadi

2.1.2.3.

Sporta laukuma pie Baložu
vidusskolas rekonstrukcija
Pirmskolas
izglītības
iestādes
Avotiņš piebūves izbūve Baložos
Baložu vidusskolas piebūves izbūve

Rekonstruēts sporta laukums

2016

2 gadi

700 000

Attīstības daļa,
Jaunatnes
iniciatīvu centrs
Attīstības daļa,
Jaunatnes
iniciatīvu centrs
Attīstības daļa

Izbūvēta piebūve 4 grupiņām PII
Avotiņš
Izbūvēta piebūve aptuveni 100
skolēniem Baložu vidusskolai
Izstrādāts projekts, renovēta ēka

2016

1 gads

630 000

Attīstības daļa

2017

2 gadi

800 000

Attīstības daļa

2015

3 gadi

30 000

2.1.2.4.
2.1.2.5.
2.1.2.6.

Ķekavas
sākumskolas
renovācija
mākslas
vajadzībām

ēkas
skolas

75 000

1 500 000

Attīstības daļa
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2.1.2.7.

2.2.1.1.
2.2.1.2.

2014 - 2020

Pļavniekkalna sākumskolas pārbūve
Katlakalnā

Izstrādāts
projekts,
pārbūvēta
2015
3 gadi
50 000
Pļavniekkalna sākumskola
RV2.2.Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un pieejamības nodrošināšana
U2.2.1.Apmierināt iedzīvotāju pieprasījumu pēc vietām pirmsskolas izglītības iestādēs
Aukļu
dienesta
darbības Dienests izveidots, aukļu kandidātes
2014
pastāvīgi
1 292 110
nodrošināšana
apmācītas, darbība uzsākta
Deleģējuma līguma pagarināšana ar Pagarināts deleģējuma līgums
2015
pastāvīgi
200 000
privātskolu „Gaismas tilts 97”

3 500 000

Attīstības daļa

Izglītības daļa
Izglītības daļa

VTP 3. Izglītības un sporta pakalpojumu pieejamība un attīstība

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.2.1.
3.1.2.2.

3.2.1.1.

RV3.1. Atbalsta programmu īstenošana
U3.1.1. Veicināt atbalsta speciālistu klātbūtni mācību iestādēs
Nodrošināt
speciālistu Nodrošināts speciālists
2015
pastāvīgi
15 000
pakalpojumus
katrā
vienam
vispārizglītojošā izglītības iestādē
speciālistam
Karjeras
izglītības
speciālista Nodrošināts karjeras speciālists
2015
pastāvīgi
15 000
pakalpojuma nodrošināšana katrā
vienam
vispārizglītojošā izglītības iestādē
speciālistam
U3.1.2. Atbalstīt iekļaujošo izglītību un individuālo darbu ar izglītojamiem -paplašināt speciālo izglītības programmu piedāvājumu
Izstrādāt programmu bērniem ar Izstrādāta programma un piedāvāta
2016
1 gads
15600
stājas traucējumiem
Daugmales pamatskolā
Sagatavotas izglītības programmas Programmas sagatavotas, licencētas,
2014
pastāvīgi
0
izglītojamiem
ar
papildus piedāvātas
vajadzībām
RV3.2. Izglītības kvalitātes paaugstināšana, izglītojamo mācību motivācijas veicināšana
U3.2.1. Pilnveidot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi
Iekārtot un aprīkot Jauniešu centra Iekārtotas un aprīkotas Jauniešu
2015
2 gadi
30 000
telpas Ķekavā
centra telpas Ķekavā

3.2.1.2.

Iekārtot un aprīkot Jauniešu centra
telpas Baložos

Iekārtotas un aprīkotas
centra telpas Baložos

3.2.1.3.

Uzlabot dabaszinību priekšmetu
pasniegšanas
materiālo
bāzi
vispārizglītojošās skolās 7.-9.klasei

Izremontēti
materiālā
priekšmetu

kabineti,
bāze

Jauniešu

2015

2 gadi

10 000

nodrošināta
dabaszinību
pasniegšanai

2015

2 gadi

40 000

35 000

200 000

Izglītības daļa
Izglītības daļa

Izglītības daļa
Izglītības daļa

Attīstības daļa,
Jaunatnes
iniciatīvu centrs
Attīstības daļa,
Jaunatnes
iniciatīvu centrs
Izglītības daļa
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3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.3.1.
3.2.3.2.

3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.1.3.

3.3.2.1.

3.3.3.1.

3.3.4.1.

3.3.4.2.

2014 - 2020

vispārizglītojošās skolās 7.-9.klasei
U3.2.2. Pilnveidot un dažādot izglītības programmu piedāvājumu, veicinot duālās izglītības attīstību
Programmu
piedāvājumu Programmu piedāvājums pārskatīts
2014
pastāvīgi
0
dažādošana profesionālās ievirzes un dažādots
izglītības iestādēs
Profesionālās izglītības ieguves Tiek piedāvāta loģistikas darbinieka
2014
pastāvīgi
7 500 vienai
iespējas
piedāvājums
Baložu profesionālā programma vidusskolas
programmai
vidusskolā
posmā
U3.2.3. Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem
Nometņu konkursa organizēšana
Noorganizēts nometņu konkurss
2015
pastāvīgi
6 000
Nometņu organizēšana sociālā riska Noorganizēta
vasaras
nometne
2014
pastāvīgi
5 000
grupas bērniem
sociālās riska grupas bērniem
RV3.3. Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iespēju nodrošināšana un pilnveide
U3.3.1. Pilnveidot aprīkojumu profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai
Veikt
mūzikas
instrumentu Pieejami instrumenti mūzikas skolas
2014
pastāvīgi
45 000
remontu, atjaunošanu, iegādi
audzēkņiem
Veikt mākslas skolas aprīkojuma Pieejams aprīkojums mākslas skolas
2014
pastāvīgi
40 000
uzturēšanai, iegādei
audzēkņiem
Veikt aprīkojuma iegādi sporta Pieejams aprīkojums sporta skolas
2014
pastāvīgi
40 000
skolas vajadzībām
audzēkņiem
U3.3.2.Nodrošināt mūzikas, mākslas un sporta izglītības programmu plašu pieejamību
Izveidot mākslas interešu pulciņa Ierīkota mākslas interešu pulciņa
2016
1 gads
5 000
9 500
klasi Baložos
klase Baložos
U3.3.3.Veicināt un atbalstīt bērnu un jauniešu gatavošanos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Organizēt ikgadējus novada līmeņa Bērni un jaunieši ir iesaistīti dziesmu 2015
pastāvīgi
7 000
dziesmu un deju svētku pasākumus
un deju svētku sagatavošanās procesā
U3.3.4.Pilnveidot un attīstīt karjeras izglītību novada skolās
Izveidot
karjeras
izglītības Skolas 3.stāvā izveidots karjeras
2016
1 gads
750
konsultatīvo metodisko centru izglītības konsultatīvais metodiskais
Ķekavas vidusskolā
centrs Ķekavas vidusskolā (kopā ar
metodisko kabinetu)
Izstrādāt
karjeras
izglītības Izveidota darba grupa, izstrādāta un
2016
1 gads
500
programmu Ķekavas vidusskolā
integrēta karjeras izglītības
programma, sagatavoti materiāli,
programma izskaidrota, ieviesta un
uzsākta realizēt

Izglītības daļa
Izglītības daļa

Izglītības daļa
Sociālais dienests

Mūzikas skola
Mākslas skola
Sporta skola
Izglītības daļa
Izglītības daļa
Izglītības daļa

Izglītības daļa
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3.3.5.1.

2014 - 2020

U3.3.5.Atbalstīt kultūrizglītības un sporta programmu audzēkņu dalību valsts un starptautiskos konkursos, sacensībās, skatēs, izstādēs, plenēros
Ikgadējā mācību olimpiāžu un Pasākums noorganizēts, uzvarētāji
2014
pastāvīgi
20 000
interešu
izglītības
konkursu apbalvoti
uzvarētāju pasākuma organizēšana
un norise

Izglītības daļa

VTP 4.Sabiedrības līdzdalība un iesaistīšana izglītības procesā

4.1.1.1.

Organizēt latviešu valodas kursus
cittautiešiem,
atbilstoši
pieprasījumam

4.1.2.1.

Iesaistīt novada izglītības iestāžu
pedagogus
mūžizglītības
programmu realizācijai
Noslēgt sadarbības līgumi ar NVO,
mācību centriem

4.1.2.2.

4.2.1.1.
4.2.1.2.

4.2.2.1.

RV4.1.Mūžizglītības attīstība
U4.1.1.Veicināt mūžizglītības programmu realizāciju
Noorganizēti latviešu valodas kursi
2015
pastāvīgi
cittautiešiem atbilstoši pieprasījumam

5000

U4.1.2. Piesaistīt sadarbības partnerus mūžizglītības programmu realizācijai
Iesaistīti novada izglītības iestāžu
2014
pastāvīgi
5000
pedagogi atbilstoši pieprasījumam

Noslēgti sadarbības līgumi ar NVO,
2014
pastāvīgi
3000
mācību centriem atbilstoši
pieprasījumam
RV4.2.Sadarbības veicināšana starp izglītības iestādēm, audzēkņiem un viņu pārstāvjiem
U4.2.1.Bērnu un jauniešu vecāku iesaiste izglītības iestāžu un sistēmas attīstībā
Skolēnu/vecāku padomju darbības Darbojas skolēnu /vecāku padomes
2014
pastāvīgi
0
veicināšana
Metodisko
darbu
skates Noorganizētas metodisko darbu
2014
pastāvīgi
1100
organizēšana
skates
U4.2.2.Veicināt vecāku konsultāciju centru darbību PII
Organizēt konsultāciju tematiskās Noorganizētas konsultāciju
2014
pastāvīgi
10 000 uz
dienas un nedēļas PII
tematiskās dienas un nedēļas PII
četrām PII

Izglītības daļa

Izglītības daļa
Izglītības daļa

Izglītības daļa
Izglītības daļa
Izglītības daļa

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

5.1.1.1.

RV5.1. Veicināt pašvaldību iestāžu un struktūrvienību sadarbību jautājumos, kas attiecas uz jauniešiem
U5.1.1.Bērnu un jauniešu iesaistīšana politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras dzīves, kā arī vides aizsardzības aktivitātēs
Jaunatnes
lietu
konsultatīvā Darbojas jaunatnes lietu konsultatīvā
2014
pastāvīgi
0
padomes darbības nodrošināšana
padome

Jaunatnes
iniciatīvu centrs
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5.1.1.2.

5.1.2.1.
5.1.2.2.

5.2.1.1.

5.2.2.1.

2014 - 2020

EKO skolas aktivitātes

Ik gadu apstiprināts zaļā karoga
2014
pastāvīgi
2 500
statuss
U5.1.2.Veicināt jauniešu sadarbību ar pašvaldību, citām jauniešu organizācijām un institūcijām
Organizēt
pieredzes
apmaiņas Noorganizēti pieredzes apmaiņas
2014
pastāvīgi
2 000
tikšanās pasākumus 2 reizes gadā
pasākumi
Organizēt jauniešu grupu un Noorganizētas jauniešu grupu un
2014
pastāvīgi
0
individuālās
konsultācijas
par individuālās konsultācijas
jauniešiem aktuālām tēmām
RV5.2.Atbalstīt un veicināt jaunatnes iniciatīvas
U5.2.1.Veicināt jaunieši brīvprātīgo darbu
Organizēt jauniešu brīvprātīgā Noorganizēti jauniešu brīvprātīgā
2014
pastāvīgi
0
darba pasākumus 4 reizes gadā
darba pasākumi
U5.2.2. Piesaistīt sadarbības partnerus jaunatnes politikas īstenošanai
Noslēgt sadarbības līgumus ar Noslēgti sadarbības līgumi ar Olaini
2015
pastāvīgi
0
kaimiņu pašvaldībām
un Salaspili
Kopā 3 gados:
13 727 360
1 872 100

Izglītības daļa

Jaunatnes
iniciatīvu centrs
Jaunatnes
iniciatīvu centrs

Izglītības daļa

Jaunatnes
iniciatīvu centrs
3 065 000
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2014 - 2020

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

Nr.

Projekta/pasākuma plānotie darbības
rezultāti

Projekta nosaukums/pasākums

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

Finanšu instruments un indikatīvā summa
Pašvaldības
budžets

ES un citu
ārējo fondu
finansējums

Cits
finansējuma
avots

Atbildīgais

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

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

RV 1.1. Kultūras, tūrisma un starptautiskās sadarbības procesu un menedžmenta pilnveidošana
U 1.1.1. Veicināt un attīstīt kultūras, tūrisma un starptautiskās sadarbības procesā iesaistīto institūciju iekšējo un savstarpējo sadarbību
Organizēt
institūciju
vadītāju Operatīvas informācijas apmaiņa
2014
pastāvīgi
0
regulāras tikšanās reizi 2 mēnešos
kvalitatīvai
kopīgu
pasākumu
realizēšanai, iespējamo problēmu
savlaicīgai
identificēšanai
un
novēršanai
Izstrādāt modeli sadarbībai starp Nodrošināta
kvalitāte
kopīgi
2016
2 gadi
5 000
20 000
kultūras, tūrisma un starptautiskās realizējamiem pasākumiem
sadarbības procesā iesaistītajām
institūcijām
U1.1.2. Uzlabot tūrisma nozares menedžmenta organizāciju un mārketingu
Izstrādāt tūrisma nozares attīstības Izstrādāts tūrisma nozares attīstības
2015
2 gadi
5 000
20 000
un popularizēšanas plānu
un popularizēšanas plāns
Realizēt mārketinga pasākumu
kompleksu, lai popularizētu tūrismu
Ķekavas novadā
Veicināt sadarbību ar tūrisma
nozares
uzņēmējiem,
nevalstiskajām organizācijām un
vietējām kopienām

Palielināts tūristu skaits

2015

2 gadi

Inovatīvi risinājumi un papildus
pakalpojumu tūrisma nozarē Ķekavas
novadā

2014

pastāvīgi

Atbilstoši
izstrādātajam
plānam
5 000

Izglītības,
kultūras un sporta
komiteja
Izglītības,
kultūras un sporta
komiteja
Tūrisma
koordinācijas
centrs
Tūrisma
koordinācijas
centrs
Tūrisma
koordinācijas
centrs
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1.1.2.7.

1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.3.1.1.

1.3.1.2.

1.3.2.1.

2014 - 2020

Izveidoti aptuveni 2-3 minūšu gari
2015
2 gadi
8 000
videoklipi Latvijas un starptautiska
mēroga pasākumiem Ķekavas novadā
RV1.2. Augstas kvalifikācijas speciālistu nodrošinājums
U1.2.1. Atbalstīt kultūras, tūrisma un starptautiskās sadarbības jomā iesaistīto speciālistu metodisko apmācību, vadītāju tālākizglītību
Ar pašvaldības atbalstu organizēt Speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju
2014
pastāvīgi
6 000
speciālistu metodisko apmācību
darbojas kultūras, tūrisma un
starptautiskās sadarbības jomā
Tematisku videoklipu izveide par
ievērojamākiem
objektiem
un
pasākumiem

Ar pašvaldības atbalstu organizēt Amatiermākslas kolektīvu vadītāji,
2014
pastāvīgi
3 000
amatiermākslas kolektīvu vadītāju, bibliotēku, muzeju, TKC vadītāji
bibliotēku, muzeju, TIC vadītāju savā darbā izmanto inovatīvas pieejas
tālākizglītību,
konferenču un labo praksi
apmeklēšanu
U1.2.2. Atbalstīt kultūras, tūrisma un starptautiskās sadarbības jomu speciālistu pieredzes apmaiņu
Ar pašvaldības atbalstu organizēt Noorganizēti pieredzes apmaiņas
2014
pastāvīgi
2000
speciālistu pieredzes apmaiņas braucieni kultūras, tūrisma un
braucienus
starptautiskās
sadarbības
jomā
iesaistītajiem speciālistiem 2 reizes
gadā
Ar pašvaldības atbalstu organizēt Noorganizēts pieredzes apmaiņas
2014
pastāvīgi
2000
speciālistu pieredzes apmaiņas pasākums 1 reizi gadā
pasākumu Ķekavas novadā
RV1.3. Sadarbība ar citām institūcijām
U1.3.1. Sadarboties ar Rīgas plānošanas reģionu un valsts institūcijām kultūras, tūrisma un starptautiskās sadarbības nozaru projektu izstrādē
Iesaistīties
Rīgas
plānošanas Uzsākti un kopīgi realizēti projekti
2014
pastāvīgi
20 000
100 000
20 000
reģiona aktivitātēs, kas saistītas ar
kopīgi realizējamo projektu izstrādi
kultūras, tūrisma un starptautiskās
sadarbības jomās
Sadarboties ar citām Latvijas Uzsākti un kopīgi realizēti projekti
2014
pastāvīgi
5 000
50 000
10 000
pašvaldībām
kopīgo
projektu
sagatavošanā un realizēšanā
Realizēt

pasākumus

kopā

U1.3.2. Sadarboties ar izglītības iestādēm kultūras, tūrisma un starptautiskās apmaiņas jomā
ar Realizēti kopīgie pasākumi
2014
pastāvīgi
3 000
10 000

Tūrisma
koordinācijas
centrs

Kultūras centri,
Tūrisma
koordinācijas
centrs
Kultūras centri,
Tūrisma
koordinācijas
centrs
Kultūras centri,
Tūrisma
koordinācijas
centrs
Kultūras centri,
Tūrisma
koordinācijas
centrs

Attīstības daļa

Kultūras centri,
Tūrisma
koordinācijas
centrs
Kultūras centri,
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1.3.2.2.

izglītības iestādēm kultūras un
tūrisma jomā un starptautiskajai
apmaiņai
Realizēt starptautiskos projektus
kopā ar izglītības iestādēm

2014 - 2020

Uzsākti un kopīgi realizēti projekti

pastāvīgi

10 000

5 000

1.3.3.1.

U1.3.3. Sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām vietējo un starptautisko projektu realizēšanai
Realizēt pasākumus kopā ar NVO Realizēti
kopīgie
pasākumi,
2014
pastāvīgi
5 000
10 000
kultūras un tūrisma jomā un palielinājies iesaistīto kopienu un
starptautiskajai apmaiņai
iedzīvotāju skaits kopīgos pasākumos

5 000

1.3.3.2.

Realizēt starptautiskos
kopā ar NVO

5 000

projektus

Uzsākti un kopīgi realizēti projekti

2014

2014

pastāvīgi

5 000

5 000

10 000

Tūrisma
koordinācijas
centrs
Kultūras centri,
Tūrisma
koordinācijas
centrs
Kultūras centri,
Tūrisma
koordinācijas
centrs, Attīstības
daļa
Kultūras centri,
Tūrisma
koordinācijas
centrs, Attīstības
daļa

VTP 2. Attīstīta kultūras un tūrisma infrastruktūra

2.1.1.1.
2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.2.1.

Katlakalna Tautas nama piebūves
būvniecība
Nepieciešamā
aprīkojuma
nodrošinājums Katlakalna Tautas
namā
Ķekavas kultūras nama 1.stāva
rekonstrukcija
Veikt izpēti par iespējamo Doles
Tautas
nama
pagraba
telpu
piemērotību muzeja vajadzībām

RV2.1. Kultūras un tūrisma objektu būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija
U2.1.1. Paplašināt Katlakalna tautas namu, nodrošināt to ar mūsdienīgu aprīkojumu
Izstrādāts
tehniskais
projekts,
2018
2 gadi
400 000
pabeigta būvniecība
Iegādāts nepieciešamais aprīkojums
2015
1 gads
Veikta Ķekavas kultūras
1.stāva rekonstrukcija

nama

2015

2 gadi

U2.1.2. Paplašināt Doles Tautas nama muzeja telpas
Veikta izpēte un pieņemts lēmums
2015
2 gadi
par telpu piemērotību

Ķekavas kultūras
centrs
Ķekavas kultūras
centrs

100 000
17 000

Ķekavas kultūras
centrs, Attīstības
daļa

50 000

3 000

Ķekavas kultūras
centrs
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2.1.3.1.

2.1.3.2.

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

2.1.4.1.

Pašvaldībai piederošo tūrisma vietu
un objektu stāvokļa apzināšana

2.1.4.2.

Tehnisko
projektu
izstrāde
pašvaldībai piederošo tūrisma vietu
un objektu rekonstrukcijai

2.1.5.1.

Veikt izpēti par muzeja ekspozīcijas
zāles izveidošanu Baložos

2.2.1.1.

2.2.1.2.

2014 - 2020

U2.1.3.Izbūvēt stacionāro brīvdabas estrādi
Veikta izpēte un pieņemts lēmums
2015
2 gadi
Izbūvēta stacionārā brīvdabas estrāde

2017

3 gadi

3 000

50 000

40 000

U2.1.4. Rekonstruēt pašvaldībai piederošās tūrisma vietas un objektus
Pašvaldībai piederošo tūrisma vietu
2015
2 gadi
0
un objektu reģistrs
Veikta tehnisko projektu izstrāde

2015

2 gadi

70 000

U2.1.5.Izveidot Baložos muzeja ekspozīcijas zāli
Veikta izpēte, piesaistīts finansējums
2015
2 gadi
7 000
muzeja ekspozīcijas zāles izveidei
Baložos
RV2.2. Kultūras un tūrisma objektu pieejamības nodrošināšana
U2.2.1. Veikt pielāgojumus kultūras un tūrisma objektiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Apzināt kultūras un tūrisma objektu Apzināta nepieciešamība nodrošināt
2015
2 gadi
0
pieejamības līmeni cilvēkiem ar kultūras
un
tūrisma
objektu
īpašām vajadzībām
pieejamību
Veikt
pielāgojumus
Baložu Baložu bibliotēka ir pieejama
2015
1 gads
25 000
bibliotēkā cilvēkiem ar īpašām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
vajadzībām

Ķekavas kultūras
centrs
Ķekavas kultūras
centrs
Tūrisma
koordinācijas
centrs
Tūrisma
koordinācijas
centrs
Baložu kultūras
nams

Tūrisma
koordinācijas
centrs
Baložu kultūras
nams

VTP 3. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un mūsdienīgas kultūrvides attīstība

3.1.1.1.

RV3.1. Mūsdienīga un attīstīta amatiermāksla
U3.1.1. Nodrošināt regulāru un daudzveidīgu amatiermākslas kolektīvu darbību, dalībnieku piesaisti
Popularizēt
Ķekavas
novada Iedzīvotājiem pieejama informācija
2014
pastāvīgi
0
amatiermākslas kolektīvus Kultūras par
iespējamo
līdzdalību
aģentūras un Ķekavas novada amatiermākslas kolektīvos
pašvaldības mājas lapās (norādīta
informācija par visiem kolektīviem)

Kultūras centri
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3.1.1.2.

3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.2.1.1.

3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.1.4.

3.2.1.5.

3.2.1.6.

2014 - 2020

Izmantot
inovatīvus
līdzekļus Iedzīvotājiem pieejama informācija
2014
pastāvīgi
0
iedzīvotāju
iesaistīšanai par
iespējamo
līdzdalību
amatiermākslas kolektīvos (atvērtie amatiermākslas kolektīvos
mēģinājumi,
vietējo kolektīvu
uzstāšanās novada ciemos, danči,
u.c.)
U3.1.2. Nodrošināt amatiermākslas kolektīviem nepieciešamo atbalstu dalībai Dziesmu un deju svētku kustībā, pasākumu vajadzībām
Atbalstīt amatiermākslas kolektīvu Amatiermākslas
kolektīvu
2014
pastāvīgi
90 000
līdzdalību Dziesmu un deju piedalīšanās pasākumos
svētkos, pasākumos (transports,
pārvietojamā estrāde, apskaņošana,
ēdināšana, u.c.)
Nodrošināt
amatiermākslas Nodrošināta
kvalitatīva
2014
pastāvīgi
50 000
50 000
kolektīvu darbības materiāltehnisko amatiermākslas kolektīvu darbība un
bāzi (tautas tērpi, tērpi, instrumenti) līdzdalība pasākumos
RV3.2. Bibliotēku pakalpojumu pilnveidošana
U3.2.1. Novadpētniecības materiālu digitalizācija, nodrošinot bibliotekāros pakalpojumus augstā līmenī
Nepieciešamo
dokumentu Noformēti nepieciešamie dokumenti,
2014
pastāvīgi
0
noformēšana,
autortiesību atlasīti un izvērtēti objekti
jautājuma
sakārtošana,
digitalizējamo objektu atlase un
izvērtēšana
Programmatūras un kvalitatīva Licenzētas, kvalitatīvas programmas
2015
1 gads
750
skanera (A3) iegāde
digitalizēto objektu apstrādei
Dokumentu apstrāde un aprakstu Kvalitatīvi un pieejami digitalizēti
2014
pastāvīgi
0
veidošana
novadpētniecības materiāli
Apmācību organizēšana lietotājiem Datoru lietotāji bibliotēkās prot lietot
2014
pastāvīgi
0
(Interneta apmācības senioriem, datoru, izmantot internetu, veikt
skolēniem, studentiem un citiem meklēšanu e-katalogā
interesentiem par meklēšanu ekatalogā)
Organizēt apmācības Ķekavas Visas Ķekavas novada publiskās un
2014
pastāvīgi
0
novada publiskajām un skolu skolu bibliotēkas prot izmantot ebibliotēkām
katalogu
Izveidot grāmatu nodošanas kasti
Iespēja nodot grāmatas 24h diennaktī
2016
1 gads
8000

Kultūras centri

Kultūras centri

Kultūras centri

Ķekavas kultūras
centrs

Administratīvā
daļa
Ķekavas kultūras
centrs
Kultūras centri

Kultūras centri
Kultūras centri
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2014 - 2020

3.2.1.7.

Izveidot Bibliotēkas norādi un @
zīmi uz Rīgas ielas, uz kultūras
nama fasādes

3.2.2.1.

Bibliotēku krājumos integrēt eresursus (e-žurnāli, e-grāmatas,
datu bāzes, CD, DVD kolekcijas)
Sniegt informāciju elektroniskā
veidā
Sagatavot priekšlikumus bibliotēku
e-katalogu pilnveidošanai, paredzot
iespēju cilvēkiem iesaistīties un
komentēt izlasīto grāmatu
U3.2.3. Organizēt pasākumus, lai veicinātu lasīšanu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem
Organizēt pasākumus pirmsskolas Noorganizēti pasākumi, uzlabojusies
2015
pastāvīgi
3500
un skolas vecuma bērniem ar mērķi lasītprasme
popularizēt lasīšanu
RV3.3. Ķekavas novadpētniecības muzeja un Daugmales muzeja ekspozīcijas attīstība
U3.3.1. Nodrošināt muzeja krājuma komplektēšanu, saglabāšanu un pieejamību
Pastāvīgi
papildināt
muzeja Paplašināts muzeja priekšmetu klāsts
2014
pastāvīgi
3000
krājumu
ar
muzeja
misijai
atbilstošiem
priekšmetiem
(piemēram, karikatūristu darbu
iegāde)
Organizēt ekspedīcijas krājuma Paplašināts muzeja priekšmetu klāsts
2014
pastāvīgi
0
papildināšanai
Veikt muzeja krājuma bojāto Atjaunoti un saglabāti muzeja
2014
pastāvīgi
5000
priekšmetu restaurāciju
krājuma priekšmeti
U3.3.2. Veikt muzeju krājuma zinātnisko izpēti, veidot izstādes, izglītojošās programmas, pasākumus
Veikt
priekšmetu
zinātnisko Izveidots muzeja krājuma reģistrs
2014
pastāvīgi
0
inventarizāciju
Organizēt pētniecisko darbu arhīvos Izveidotas jaunas izstādes un
2014
pastāvīgi
0
un bibliotēkās
izglītojošās programmas
Veikt izpēti par I pasaules kara Veikta izpēte, izstrādāti priekšlikumi
2015
2 gadi
5 000
vēsturisko cīņu vietām un notikumu vēsturisko vietu saglabāšanai,
gaitu Ķekavas novadā, līdzdarboties atjaunošanai, līdzdalība atceres
pasākumu organizēšanā I pasaules pasākumu organizēšanā

3.2.2.2.
3.2.2.3.

3.2.3.1.

3.3.1.1.

3.3.1.2.
3.3.1.3.

3.3.2.1.
3.3.2.2.
3.3.2.3.

Bibliotēkas atpazīstamība,
2015
1 gads
800
sabiedrības informēšana par epakalpojumiem
U3.2.2. Dažādot bibliotēkas krājumu, piedāvātos pakalpojumus
Modernas, attīstītas bibliotēkas ar
2014
pastāvīgi
1500
konkurētspējīgiem pakalpojumiem un
krājumu
Bibliotēkas pakalpojumi pieejami
2014
pastāvīgi
0
attālināti
Pilnveidots bibliotēku e-katalogs,
2015
1 gads
0
nodrošināta atgriezeniskā saite ar
lasītājiem

Ķekavas kultūras
centrs
Kultūras centri
Kultūras centri
Kultūras centri

Kultūras centri

Kultūras centri

Kultūras centri
Kultūras centri
Kultūras centri
Kultūras centri
15 000

Kultūras centri
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3.3.2.4.

kara atceres pasākumiem
Iekārtot jaunu pamatekspozīciju
Ķekava laiku lokos

3.3.3.1.

Iegādāties
aprīkojumu
jaunas
ceļojošās izstādes realizēšanai

3.3.3.2.

Organizēt
muzeja pasākumus,
izglītojošās
programmas
un
konkursus atbilstoši sabiedrības
vēlmēm
Izveidot muzeja atpazīstamības
zīmes – logo un norādes, bukletus
Daugmales muzeja attīstība

3.3.3.3.
3.3.3.4

2014 - 2020

Uzlabota, modernizēta muzeja
2015
1 gads
7 000
ekspozīcija
U3.3.3. Veicināt muzeja atpazīstamības, tēla veidošanu, informēt sabiedrību
Nodrošināts materiāltehniskais
2015
2 gadi
700
aprīkojums jaunu ceļojošo izstāžu
darbības nodrošināšanai
Informēta sabiedrība par Ķekavas
2014
pastāvīgi
1700
novadu un tajā ietilpstošo teritoriju
vēsturiskajām norisēm
Muzejs ir atpazīstams starp citiem
muzejiem un to ir viegli atrast
Izremontētas un aprīkotas Daugmales
muzeja telpas

2015

1 gads

1700

2016

2 gadi

25000

Ķekavas kultūras
centrs
Ķekavas kultūras
centrs
Ķekavas kultūras
centrs

1700

Ķekavas kultūras
centrs
Daugmales
pamatskola

VTP 4. Daudzveidīga un attīstīta tūrisma nozare

4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.1.2.1.

4.1.3.1.

4.1.3.2.

RV4.1. Tūrisma informācijas apkopošana
U4.1.1. Apkopot informāciju par tūrisma objektiem, šo objektu apmeklētību, tūristu apmierinātību
Apkopot informāciju par tūrisma Pārskats par tūrisma objektu
2014
pastāvīgi
0
objektu apmeklētību
apmeklētību
Noskaidrots pakalpojumu kvalitātes
2015
1 gads
0
līmenis, un sagatavoti priekšlikumi
kvalitātes uzlabošanai
U4.1.2. Veikt pētījumu par tūristu uzturēšanās ilgumu Ķekavas novadā un tēriņu apjomu
Veikt tūrisma objektu īpašnieku un Noskaidrots tūristu uzturēšanās
2015
1 gads
0
apmeklētāju
anketēšanu
par ilgums Ķekavas novadā un tēriņu
uzturēšanās ilgumu un tēriņu apjoms
apjomu
U4.1.3.Veikt pētījumu un izstrādāt metodiku par atsevišķu tūrisma objektu apmeklējumu pieļaujamām slodzēm
Identificēt tūrisma objektus, kurus Identificēti tūrisma objekti, kuriem
2015
1 gads
0
potenciāli negatīvi varētu ietekmēt nepieciešams veikt pētījumu par šo
tūristu apmeklējums
objektu apmeklējumu pieļaujamām
slodzēm
Veikt pētījumu par pieļaujamām Sagatavoti priekšlikumi par
2015
1 gads
7 000

Tūrisma
koordinācijas
centrs
Tūrisma
koordinācijas
centrs

Veikt tūrisma objektu apmeklētāju
anketēšanu
par
sniegto
pakalpojumu kvalitātes līmeni

Tūrisma
koordinācijas
centrs
Tūrisma
koordinācijas
centrs
1700

Tūrisma
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slodzēm
attiecībā
identificētajiem objektiem

uz

4.2.1.1.

Audio gida izveide
vēsturiskajam centram

4.2.1.2.

Izvietot un atjaunot tūrisma
informāciju Kultūras aģentūras un
Ķekavas novada pašvaldības mājas
lapās

4.2.2.1.

Apzināt un iesaistīt resursus
izmantošanai viena un vairāku
dienu tūrisma maršrutos (velo
tūrisms, auto tūrisms, ūdens
tūrisms, pastaigas, u.c.)
Veidot jaunus ūdens tūrisma
maršrutus saskaņā ar Tūrisma
objektu attīstības programmu
Veidot jaunus velotūrisma, aktīvā
tūrisma maršrutus

4.2.2.2.

4.2.2.3.

Ķekavas

4.2.2.4.

Popularizēt starp Ķekavas novada
un Latvijas iedzīvotājiem tūrisma
maršrutus Ķekavas novadā

4.2.3.1.

Popularizēt tradicionālos sporta
pasākumus, atbalstīt to realizēšanu
Izstrādāt un attīstīt priekšlikumus
jaunu sporta pasākumu realizēšanai

4.2.3.2.

4.2.4.1.

2014 - 2020

pieļaujamajām slodzēm un ieteikumi
tūrisma objektu apsaimniekošanā
RV4.2. Specifisku tūrisma virzienu attīstība
U4.2.1. Attīstīt tūrisma informācijas digitālos produktus
Pieejams ekskursiju materiāls par
2015
2 gadi
Ķekavas vēsturisko centru
Sabiedrībai pieejama tūrisma
informācija

2014

pastāvīgi

koordinācijas
centrs

3000

0

U4.2.2. Izstrādāt dažādu tūrisma veidu maršrutus (vienas un vairāku dienu)
Sagatavoti materiāli dažādu tūrisma
2015
1 gads
0
maršrutu izveidei

Izveidoti jauni 1 dienas un vairāku
dienu ūdens tūrisma maršruti
(Pārrobežu projekts – River ways)
Izveidoti jauni velotūrisma, aktīvā
tūrisma maršruti, nodrukāti bukleti
Palielinājies tūristu skaits

Tūrisma
koordinācijas
centrs
Tūrisma
koordinācijas
centrs
Tūrisma
koordinācijas
centrs

2014

1 gads

3436

20 200

Attīstības daļa

2014

2 gadi

1 700

7 000

Tūrisma
koordinācijas
centrs
Tūrisma
koordinācijas
centrs

2014

pastāvīgi

0

U4.2.3. Attīstīt tūrisma produktus un pakalpojumus, kas saistīti ar sporta pasākumiem
Sporta pasākumu apmeklētāju skaita
2014
Pastāvīgi
5000
palielināšanās
Sporta pasākumu apmeklētāju skaita
2014
pastāvīgi
0
palielināšanās, tūristu skaita
palielināšanās
U4.2.4.Attīstīt kultūras pasākumu tūrismu un biznesa tūrismu
Sadarboties ar kultūras pasākumu Kultūras pasākumu skaita
2014
pastāvīgi
0
organizētājiem
Latvijā
un palielināšanās
popularizēt
Ķekavas
novada
resursus
kultūras
pasākumu

8000

Sporta aģentūra
Sporta aģentūra

Kultūras centri,
Tūrisma
koordinācijas
centrs
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4.2.4.2.

4.2.5.1.

4.2.5.2.

organizēšanai
Sadarboties ar uzņēmējiem un
uzņēmēju
organizācijām
un
popularizēt
Ķekavas
novada
resursus
biznesa
pasākumu,
prezentāciju organizēšanai
Organizēt pasākumus, kas vērsti uz
„zaļo
dzīvesveidu”
(Garšaugu
festivāls, eko tirdziņš, zaļās
darbnīcas, u.c.)
Atbalstīt ūdens tūristu organizētos
pasākumus, apkopot informāciju
par pieejamajiem ūdens tūrisma
pakalpojumiem

4.3.1.1.

Organizēt Ķekavas novada tūrisma
uzņēmēju informatīvo semināru

4.3.1.2.

Sadarboties ar Ķekavas novada
Uzņēmēju padomi par novada
uzņēmēju iespējām veicināt tūrisma
attīstību

4.3.2.1.

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

4.3.2.2.

5.1.1.1.

2014 - 2020

Biznesa pasākumu skaita
palielināšanās

2014

pastāvīgi

U4.2.5.Attīstīt dabas un eko tūrismu, ūdens tūrismu
Iedzīvotāju un tūristu dzīves
2014
pastāvīgi
kvalitātes paaugstināšanās
Pieejama informācija par ūdens
tūrisma pakalpojumiem un tūristu
skaita palielināšanās

2014

pastāvīgi

1700

1700

1700

Tūrisma
koordinācijas
centrs

6000

Tūrisma
koordinācijas
centrs

RV4.3. Novada tūrisma uzņēmēju izglītošana
U4.3.1. Atbalstīt tematisko semināru organizēšanu Ķekavas novadā
Ķekavas novada tūrisma uzņēmēji
2014
pastāvīgi
600
informēti par aktualitātēm tūrisma
jomā
Ķekavas novada uzņēmēji ir iesaistīti 2014
pastāvīgi
0
tūrisma attīstībā
U4.3.2. Atbalstīt citur notiekošo tūrisma izglītojošo semināru apmeklēšanu
Ķekavas novads ir atpazīstams
2014
pastāvīgi
15 000
Baltijas valstu reģionā
Palielināts tūristu skaits Ķekavas
novadā

2014

pastāvīgi

Kultūras centri,
Tūrisma
koordinācijas
centrs

8000

VTP5. Attīstīts vispusīgs starptautiskās sadarbības tīklojums
RV5.1. Starptautisko partneru sadarbības alianses veidošana
U5.1.1. Turpināt attīstīt un dažādot starptautisko sadarbību noslēgto sadarbības līgumu ietvaros, nostiprināt iekšējo komunikāciju
Rīkot
pieredzes
apmaiņas, Ieviestas un pielietotas jaunas darba
2014
pastāvīgi
17 000
8 000
izglītojošos pasākumus kultūras, metodes, kvalificēti speciālisti

Tūrisma
koordinācijas
centrs
Tūrisma
koordinācijas
centrs
Tūrisma
koordinācijas
centrs
Tūrisma
koordinācijas
centrs

Sabiedrisko
attiecību daļa
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5.1.1.2.

5.1.1.3.

izglītības darbiniekiem
Organizēt novada pašdarbības
kolektīvu un interešu grupu dalību
partnerpašvaldību
rīkotajos
pasākumos,
uzņēmēju
kontaktbraucienus uz sadraudzības
pašvaldībām,
rīkot
kultūras,
izglītojošos pasākumus, lietišķās
biznesa tikšanās, uzņemot partnerus
Ķekavas novada pašvaldībā
Piesaistīt ES un citu fondu
finansējumu, iesaistot projektos
sadraudzības
partnerus
un
vispusīgas novada interešu un
mērķgrupas

5.1.1.4.

Uzturēt
saraksti,
e-saraksti,
informācijas apmaiņu, aktualizēt
sadarbības
līgumus,
nodomu
protokolus

5.1.2.1.

Izvērtēt jaunās sadarbības, kas
veidojas skolām, kultūras iestādēm
projektu rezultātā
Sadarbībā ar uzņēmējiem, iestāžu
vadītājiem un novada iedzīvotāju
interešu grupām, piesaistīt jaunus
sadarbības partnerus – Zviedrija,
Francija, Beļģija

5.1.2.2.

5.2.1.1.

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

2014 - 2020

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

2014

pastāvīgi

50 000

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

2014

pastāvīgi

0

Attīstības daļa

2014

pastāvīgi

0

Attīstības daļa

11 000

5 000

U5.1.2.Veicināt jaunu sadarbības līgumu noslēgšanu ar sadraudzības pilsētām
Jaunu partneru piesaiste, plašākas ES 2014
pastāvīgi
0
finansējuma iespējas
Piesaistīti jauni sadarbības partneru,
plašākas ES finansējuma iespējas

2014

pastāvīgi

Attīstības daļa
Attīstības daļa

0

RV5.2. Starptautiskās sadarbības veidu attīstīšana dažādošana
U5.2.1. Attīstīt tradicionālā festivāla VIA Ķekava norisi
Jaunas starptautiskas tradīcijas
2016
pastāvīgi
60 000
izveide reizi 4 gados

Attīstības daļa,
Kultūras centri

40 000

7 500

Attīstības daļa,
Sabiedrisko
attiecību daļa
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5.2.2.1.

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

2014 - 2020

U5.2.2. Starptautisko folkloras festivālu tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšana
Jaunas starptautiskas tradīcijas
2015
pastāvīgi
7000
izveide reizi 2 gados

4000

Kultūras centri

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

6.1.1.1.

RV6.1. Iedzīvotāju līdzdalības palielināšana kultūrvides, tūrisma un starptautiskās sadarbības procesos
U6.1.1. Veicināt vietējo kopienu un brīvprātīgo iesaistīšanos vietējas un starptautiskas nozīmes pasākumu organizēšanā
Sadarboties ar vietējām kopienām Iesaistīti vietējie brīvprātīgie no
2014
pastāvīgi
2000
novada apdzīvotajās vietās un vietējām kopienām
iesaistīt
iedzīvotājus
kopīgu
pasākumu organizēšanā un norisē
Kopā 3 gados:
1 031 793
484 200
144 600

Kultūras centri,
Tūrisma
koordinācijas
centrs
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5.5.Veselība un sociālā aizsardzība
ILGTERMIŅA PRIORITĀTE - sociāli atbalstīta un vesela sabiedrība

Nr.

Projekta/pasākuma plānotie darbības
rezultāti

Projekta nosaukums/pasākums

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

Finanšu instruments un indikatīvā summa
Pašvaldības
budžets

ES un citu
ārējo fondu
finansējums

Cits
finansējuma
avots

Atbildīgais

VTP 1. Kvalitatīva un profesionāla veselības un sociālo pakalpojumu pieejamība

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

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

1.1.1.4.

Pārskatīt
un
nepieciešamības
gadījumā pilnveidot sabiedriskās
kārtības noteikumus

1.1.2.1.

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

1.1.2.2.

RV 1.1. Sociālā darba organizācijas pilnveidošana
U 1.1.1. Pilnveidot sociālā darba pašvaldības saistošos noteikumus
Izstrādāti jauni saistošie noteikumi
2015
1 gads
0
par pabalstu piešķiršanas sistēmu
esošā budžeta ietvaros
Izvērtēta un pilnveidota esošā
2014
pastāvīgi
0
pabalstu piešķiršanas sistēma/kārtība
1 reizi gadā
Pilnveidoti pašvaldības saistošie
2014
pastāvīgi
0
noteikumi par sociālās aprūpes un
medicīnas pakalpojumiem 1 reizi
gadā
Pilnveidoti sabiedriskās
noteikumi 1 reizi gadā

kārtības

2014

pastāvīgi

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

0

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

2014

pastāvīgi

0
700

Finanšu daļa

5 000

Sabiedrisko
attiecību daļa
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bērniem
1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.4.1.

1.1.4.2.

1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.2.1.

Tikšanās ar speciālistiem 1x ceturksnī
2 500
U1.1.3.Nodrošināt efektīvu pašvaldības sociālo institūciju savstarpējo sadarbību un koordināciju
Organizēt
pašvaldības
sociālo Notikušas tikšanās reizi 2 mēnešos
2014
pastāvīgi
0
institūciju speciālistu tikšanās ar
izpilddirektoru vai vietnieku
Pilnveidot sadarbības modeļi par Informācijas lapa par sociālā dienesta
2015
1 gads
750
pašvaldības
sociālo
institūciju un aprūpes centra pakalpojumiem,
savstarpējo
sadarbību
un bāriņtiesas
un
ambulances
koordināciju
pakalpojumiem
U1.1.4.Uzlabot informācijas par veselības un sociālo palīdzību un aizsardzību pieejamību iedzīvotājiem
Informācijas nodrošināšana par Informācijas mājas lapā
2014
pastāvīgi
0
5000
veselības un sociālo palīdzību un Laikrakstā
0
aizsardzību iedzīvotājiem dažādos Bukleti klientu apkalpošanas centros,
3000
veidos
poliklīnikās, bibliotēkās, skolās, PII
Informatīvi pasākumi iedzīvotājiem
5000
1xceturksnī
Atvērto durvju dienu organizēšana Atvērto durvju dienas 1x gadā
2014
pastāvīgi
3000
pašvaldības sociālā darba un
veselības
iestādēs, reģionālajā
pašvaldības policijā
RV1.2.Kvalificēta darbaspēka nodrošinājums
U1.2.1.Paaugstināt kvalifikāciju un motivācijas līmeni esošajiem sociālā dienesta un veselības speciālistiem
Pašvaldības atbalsts sociālā darba Ar pašvaldības atbalstu speciālisti
2014
pastāvīgi
1200 policija
un
veselības
speciālistiem, piedalījušies kursos kvalifikācijas
1200 apr.c.
reģionālās pašvaldības policijas celšanai un saņemts cita veida
15 000 soc.d.
speciālistiem
atbalsts
1700
bāriņtiesa
1800
ambulance
Organizēt pirmās palīdzības kursus Noorganizēti pirmās palīdzības kursi
2014
pastāvīgi
3000
sociālā darba un reģionālās 1x gadā (Ambulance)
pašvaldības policijas speciālistiem
U1.2.2.Attīstīt sociālā dienesta un veselības speciālistu pieredzes apmaiņu
Ar pašvaldības atbalstu noorganizēt Noorganizēti kvalifikācijas celšanas
2014
pastāvīgi
5 000
45 000
kvalifikācijas celšanas, pieredzes kursi
apmaiņas braucienus, kursus sociālā Pieredzes apmaiņas braucieni
darba un veselības speciālistiem

Bāriņtiesa
Sociālais dienests

Sabiedrisko
attiecību daļa

Bāriņtiesa

Sociālais dienests

Ambulance

Sociālais dienests

ĶEKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

1.3.1.1.

1.3.1.2.

2014 - 2020

RV1.3.Sadarbība ar citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs
U1.3.1.Turpināt attīstīt sadarbību ar citām pašvaldībām, institūcijām sociālo un medicīnas pakalpojumu nodrošināšanā
Atbalsts novada iedzīvotājiem ar Noorganizētas
apmācības
ar
2014
pastāvīgi
14 000
45 000
pamatizglītību, organizēt apmācības pašvaldības, uzņēmuma, paša cilvēka
līdzfinansējumu
Trīspusējo
sadarbības
līgumu Noslēgti
trīspusējie
sadarbības
2015
pastāvīgi
0
10 000
slēgšana
(pašvaldība-NVA- līgumi, nodarbināti cilvēki
uzņēmums) par novada atbalsta
grupu iedzīvotāju nodarbinātību

14 000

Izglītības daļa,
Attīstības daļa

10 000

Sociālais dienests

1.3.1.3.
1.3.2.1.

1.3.2.2.

1.3.3.1.

U1.3.2.Atbalstīt attīstību un darbību pašvaldības teritorijā nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas sociālās palīdzības un veselības aizsardzības jomā
Izveidot sadarbības modeļus NVO Izveidoti
ieteicamie
sadarbības
2015
1 gads
0
Sociālais dienests
iesaistei sociālā dienesta darbā
modeļi NVO iesaistei sociālā dienesta
darbā
(pārstāvju
deleģēšana
pašvaldībā)
Sniegt pašvaldības konsultācijas par Sniegtas konsultācijas 1x gadā
2014
pastāvīgi
3000
Sociālais dienests
NVO izveidi un darbību sociālās
(lektori)
palīdzības un veselības aizsardzības
jomā
U1.3.3.Iesaistīties valsts sociālās un veselības aizsardzības politikas izstrādē
Sagatavot un iesniegt priekšlikumus Sagatavoti un iesniegti priekšlikumi
2014
pastāvīgi
0
Sociālais dienests
sociālās un veselības aizsardzības
politikas uzlabošanā valstī

VTP 2. Prasībām atbilstoša infrastruktūra veselības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanā

2.1.1.1.

RV2.1.Infrastruktūras uzlabošana
U2.1.1.Uzlabot sociālo pakalpojumu un palīdzības sniegšanai materiāli tehnisko nodrošinājumu
Iegādāties tehnisko aprīkojumu Sociālā dienesta, pašvaldības policija
2014
pastāvīgi
500 policija
sociālo un veselības pakalpojumu, un veselības pakalpojumi pieejami
15 000 apr.c.
sociālās palīdzības sniegšanai
augstā līmenī
400
bāriņtiesa
18 000
18 000
ambulance
ambulance

Sociālās aprūpes
centrs
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2.1.1.2.

2.1.2.1.

2.1.2.2.

Uzlabot
esošos
pakalpojumus

2014 - 2020

mobilos

Uzlaboti esošie mobilie pakalpojumi
2014
pastāvīgi
40 000
– izveidota mobilā brigāde kopā ar
primārās
veselības
aprūpes
pakalpojumiem
U2.1.2.Aktīvi iesaistīties jaunu piemērotu telpu nodrošināšanā sociālo un medicīnas pakalpojumu attīstības vajadzībām
Apzināt pašvaldības rīcībā esošās Apzinātas pašvaldības telpas
2015
1 gads
0
telpas sociālo un medicīnas
pakalpojumu attīstības vajadzībām
Telpu renovācija/atjaunošana
Atjaunotas/renovētas telpas - aprūpes 2015
3 gadi
centrā Gaismas ielā 19k-8 sociāla
650 000
aprūpes centra paplašināšanai, 4.,
5.stāvs.
Izbūvēts ambulances 2.stāvs
475 000

Sociālās aprūpes
centrs

Īpašumu daļa
Attīstības daļa

VTP 3. Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība un sabiedrības līdzdalība

3.1.1.1.

Sagatavot jaunus projektus ārējā
finansējuma piesaistei sociālo un
medicīnas pakalpojumu attīstībai

3.1.2.1.

Saieta vietas/pulcēšanās vietas
nodrošināšana sociālā aprūpes
centra telpās sociālajām NVO

3.2.1.1.

3.2.1.2.

RV3.1.Ārējā finansējuma piesaiste sociālo un medicīnas pakalpojumu attīstībai
U3.1.1.Piesaistīt ārējo finansējumu sociālo un medicīnas pakalpojumu attīstībai
Sagatavoti jauni projekti sociālo un
2014
pastāvīgi
25 000
medicīnas pakalpojumu attīstībai
U3.1.2.Atbalstīt NVO atbalsta centra izveidi
Nodrošināta saieta/pulcēšanās vieta
2014
pastāvīgi

70 000

0

RV3.2.Sociālo pakalpojumu pilnveide un jaunu pakalpojumu ieviešana
U3.2.1. Uzlabot sniegto pakalpojumu profesionalitāti, kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem
Klientu aptauju veikšana 1x gadā Uzzināts klientu viedoklis, zināmie
2014
Pastāvīgi
900
par sociālajiem un medicīnas jauni nepieciešamie pakalpojumi
pakalpojumiem
Sniegto pakalpojumu pieejamības Medicīnas punktu telpas, sociālā
2014
pastāvīgi
17 000
uzlabošana iedzīvotājiem
dienesta un pašvaldības policijas
(policija)
telpu pieejamība cilvēkiem ar īpašām
55 000
vajadzībām
(pacēlājs
ambulancei

Attīstības daļa

Sociālais aprūpes
centrs

Sociālais dienests
Sociālais aprūpes
centrs, Ķekavas
ambulance
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3.2.2.1.
3.2.2.2.

3.2.3.1.

3.2.3.2.

3.2.4.1.

3.2.4.2.

3.2.5.1.

3.2.5.2.

3.2.5.3.

3.2.5.4.

2014 - 2020

U3.2.2.Attīstīt grupu dzīvokļu, grupu dzīvokļu bērniem bāreņiem izveidi
Apzinātas iespējamās grupu dzīvokļu
2015
1 gads
vietas
Izveidoti grupu dzīvokļi personām ar
2015
2 gadi
130 000
īpašām vajadzībām, atgriežoties no
aprūpes iestādēm
U3.2.3.Attīstīt atbalsta pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem
Izveidot atbalsta grupas jaunām Pieejams atbalsts jaunām māmiņām,
2015
pastāvīgi
2400
māmiņām,
bezdarbniekiem, bezdarbniekiem, personām pirms
personām pirms pensijas vecuma
pensijas vecumā
Izveidot un uzturēt krīzes dzīvokli, Izveidots un uzturēts krīzes dzīvoklis
2014
pastāvīgi
4000
uzturēt krīzes istabas
(2 istabu) un krīzes istabas vardarbībā
cietušām personām
1700
U3.2.4.Deleģēt noteiktus sociālos pakalpojumus sabiedriskajām organizācijām vai privātajām struktūrām
Izvērtēt
sabiedriskajām Izvērtēti un apzināti pakalpojumi
2015
1 gads
0
organizācijām nododamos sociālos
pakalpojumus
Izstrādāt rīcības modeli/shēmu Izstrādāts rīcības modelis
2015
1 gads
0
pakalpojumu deleģēšanai
U3.2.5.Ieviest jaunas darba metodes sociālajā darbā, attīstīt jaunus un alternatīvus sociālo pakalpojumu veidus
Apzināt
vietas
piedāvāšanai Izveidoti pašvaldības mazdārziņi
2015
1 gads
0
sociālajām riska grupām un skolām sociālajām riska grupām, skolas
mazdārziņu
ierīkošanai
pašu brīvpusdienu kompensācijai
vajadzībām
Piedāvāt sociālā riska grupām un Ierīkoti un apstrādāti mazdārziņi
2015
Pastāvīgi
650 EUR/ha
skolām mazdārziņu vietas pašu sociālajām riska grupām un skolām
vajadzībām un sniegt tehnikas
pakalpojumus zemes apstrādei,
atbalstu sēklas materiāla iegādei
kartupeļu audzēšanai
Izveidot Sociālo māju Mellupos ar Izveidota sociālā māja Mellupos ar
2015
1 gads
0
paplašinātu pakalpojumu loku
paplašinātu pakalpojumu loku –
bibliotēka, pašvaldības speciālists utt.
Ieviest
pusceļa
mājas Ieviesti pusceļa mājas pakalpojumi
2015
pastāvīgi
4500
4500
pakalpojumus,
personām, kuras atgriežas no psihoDeinstitucionalizācija
neiroloģiskajiem aprūpes centriem,
pakalpojumi bērniem invalīdiem ar
Izvērtēt pašvaldības rīcībā esošos
resursus grupu dzīvokļu izveidei
Izveidot grupu dzīvokļus, grupu
dzīvokļu bāreņiem izveidi

Īpašumu daļa
Sociālais aprūpes
centrs
Sociālais dienests
Sociālais dienests

Sociālais dienests
Sociālais dienests
Īpašumu daļa

Lauksaimniecības
konsultants

Sociālais aprūpes
centrs
Sociālais dienests,
Sociālais aprūpes
centrs
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3.2.5.5.

3.3.1.1.

3.3.1.2.
3.3.1.3.

3.3.1.4.

Izstrādāt rīcības plānu darbam ar
migrantiem

2014 - 2020

funkcionāliem traucējumiem
Izstrādāts rīcības plāns

2016

1 gads

RV3.3.Sabiedrības līdzdalība sociālo problēmu risināšanā
U3.3.1.Atbalstīt veselīga dzīvesveida un preventīvo pasākumu veselības jomā organizēšanu
Informēšanas kampaņas, arī skolās, Noorganizētas
informācijas
2014
pastāvīgi
500
PII ar sabiedrībā pazīstamu cilvēku kampaņas
veiksmes stāstiem
Organizēt izbraukuma speciālistus
Noorganizēti izbraukuma speciālisti
2014
Pastāvīgi
2500
uz Plakanciemu, Dzērumiem u.c.
Noorganizēt Drošības dienu 1x Noorganizēta Drošības diena
2014
Pastāvīgi
13000
gadā
Noorganizēt Sporta dienu 1x gadā
Noorganizēta Sporta diena
2014
Pastāvīgi
13000
Noorganizēt Veselības dienas pa Noorganizētas Veselības dienas pa
2014
pastāvīgi
2500
ciemiem 1x gadā
ciemiem
Turpināt atbalstīt Ķekavas novada
sportistus veselīga dzīvesveida
popularizēšanā

Finansiālā
atbalsta
nolikums,
popularizēts veselīgs dzīvesveids
novadā, piesaistīti iedzīvotāji aktīvam
dzīvesveidam

2014

pastāvīgi

Kopā 3 gados:

Sociālo jautājumu
komiteja

20 000
(iepirkums)

Izglītības daļa

750
750

Sporta aģentūra
Ambulance
Sporta aģentūra

90 000

1 325 400

345 000

Ķekavas
ambulance
Reģionālā
pašvaldības
policija

25 500
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5.6.Infrastruktūra, nekustamais īpašums un apdzīvotās vietas
ILGTERMIŅA PRIORITĀTE – ilgtspējīga apdzīvojuma struktūra ar attīstītu, vidi saudzējošu infrastruktūru

Nr.

Projekta nosaukums/pasākums

Projekta/pasākuma plānotie darbības
rezultāti

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

Finanšu instruments un indikatīvā summa
Pašvaldības
budžets

ES un citu
ārējo fondu
finansējums

Cits
finansējuma
avots

Atbildīgais

VTP 1. Efektīva infrastruktūras pārvalde

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.2.1.
1.1.2.2.

1.1.3.1.

1.1.4.1.

RV 1.1. Infrastruktūras pārvaldes pilnveidošana
U 1.1.1. Izstrādāt vienotu aprēķinu sistēmu par pašvaldības uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem
Pārskatīt apsaimniekošanas maksas Pārskatīta apsaimniekošanas maksa,
2015
1 gads
1700
aprēķinu principus pašvaldības ieviesta diferencēta apsaimniekošanas
eksperta
uzņēmumos un aprēķinus veikt maksā katrā mājā
slēdziens
balstoties
uz
katras
mājas
apsaimniekošanas izmaksām
Pārskatīt maksas pakalpojumu Jauns,
pārskatāms
pakalpojumu
2015
1 gads
1700
aprēķināšanas kārtību
cenrādis
eksperts
U1.1.2. Izstrādāt vienotas uzskaites sistēmu un norēķinu kārtību par pašvaldības uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem
Vienotas grāmatvedības sistēmas Izveidota
jauna
vienota
2016
1 gads
10 000
izveide
grāmatvedības sistēma
programma
Norēķinu kārtības uzlabošana, lai Jauna rēķinu sagatavošanas kārtība
2014
1 gads
0
veicinātu rēķinu saprotamību
U1.1.3. Uzlabot infrastruktūras un mājokļu apsaimniekošanā iesaistīto institūciju savstarpējo sadarbību
Vienota
dokumentu
vadības Visas
pašvaldības
institūcijas
2014
pastāvīgi
0
sistēmas ieviešana (Namejs)
darbojas vienotā dokumentu aprites
sistēmā
U1.1.4. Pašvaldības uzņēmumu sniegto pakalpojumu namu apsaimniekošanā, komunālo pakalpojumu optimizācijas izpētes veikšana
Veikt izpēti par centralizētu Veikta izpēte, izstrādāti ieteikumi
2018
2 gadi
28 500
komunālo pakalpojumu sniegšanu komunālo
pakalpojumu
iepirkums
novadā ar vienu operatoru
optimizēšanai

Finanšu daļa

Finanšu daļa
Grāmatvedības
daļa
Grāmatvedības
daļa
Administratīvā
daļa

Izpilddirektors
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U1.1.5.Esošo inženierkomunikāciju plānu izvērtēšana, inženierkomunikāciju tehniskā stāvokļa izvērtēšana, nepieciešamo plānu un izpildshēmu izstrāde, t.sk. digitālā formā
1.1.5.1.
Inženierkomunikācijas
plānu Aktualizēti
inženierkomunikāciju
2015
pastāvīgi
Atkarībā no
Būvvalde
aktualizēšana pēc nepieciešamības
plāni
apjoma
18500
1.1.5.2.
Esošo inženierkomunikāciju plānu Digitalizēti
esošie
2015
2 gadi
2000
Komunikāciju
digitalizēšana
inženierkomunikāciju plāni
inženieris
1.1.5.3.
Inženierkomunikāciju
tehniskā Atjaunota
informācija
par
2015
pastāvīgi
17 500
Komunikāciju
stāvokļa izvērtēšana
inženierkomunikāciju
tehnisko
inženieris
stāvokli
U1.1.6.Nodrošināt sistemātisku un operatīvu informācijas pieejamību iedzīvotājiem
1.1.6.1.
Nodrošināt informācijas pieejamību Pieejama informācija internetā par
2014
pastāvīgi
0
Sabiedrisko
internetā par uzņēmumu (rekvizīti, uzņēmumu
attiecību daļa
sniedzamie pakalpojumi, cenas un
tarifi), regulāra tās aktualizācija
1.1.6.2.
Paredzēt informatīvu sadaļu novada Informēti iedzīvotāji
2014
Pastāvīgi
0
Sabiedrisko
informatīvajā izdevumā „Ķekavas
attiecību daļa
novads” par komunālajiem un
sadzīves pakalpojumiem un to
izmaiņām
1.1.6.3,
Informācijas sistēmu TAPIS un BIS Ieviestas un darbojas TAPIS un BIS
2016
Pastāvīgi
Būvvalde,
ieviešana
sistēmas
Telpiskās
plānošanas daļa
RV1.2. Kvalificēta darbaspēka nodrošinājums
U1.2.1. Atbalstīt darbinieku kvalifikācijas celšanas pasākumus pašvaldības uzņēmumos
1.2.1.1.
Darbinieku apmācība darbam ar Apmācīti darbinieki
2015
1 gads
0
Administratīvā
vienoto dokumentu aprites sistēmu
daļa
1.2.1.2.
Atbalstīt kvalifikācijas celšanas Noorganizēti kvalifikācijas celšanas
2014
pastāvīgi
5000
7500
Izpilddirektors
kursus komunālo un sadzīves kursi ar pašvaldības atbalstu
pakalpojumu
uzņēmumu
darbiniekiem
U1.2.2. Pašvaldības uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana, pašvaldības uzņēmumu pozitīva tēla veidošana
1.2.2.1.
Atbalstīt
pieredzes
apmaiņas Pieredzes apmaiņas braucieni 2 reizes
2015
pastāvīgi
5000
7500
Izpilddirektors
braucienus komunālo un sadzīves gadā
pakalpojumu
uzņēmumu
darbiniekiem
1.2.2.2.
Organizēt
sanāksmes
ar Iedzīvotāju sanāksmes 1 reizi gadā pa
2015
pastāvīgi
0
Sabiedrisko
iedzīvotājiem
apdzīvotām vietām
attiecību daļa
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1.2.2.3.

Iedzīvotāju anketēšana par sniegto
pakalpojumu kvalitāti

2014 - 2020

Noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par
sniegto pakalpojumu kvalitāti, jaunu
pakalpojumu nepieciešamību 1 reizi
gadā

2015

Pastāvīgi

0

Sabiedrisko
attiecību daļa

VTP 2. Kvalitatīvas infrastruktūras izveide

2.1.1.1.

Automašīnu satiksmes intensitātes
noteikšana

2.1.1.2.

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

2.1.2.1.

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

2.1.2.2.
2.1.2.3.

2.1.2.4.

2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.1.3.3.

ielu
ceļu

RV2.1. Satiksmes infrastruktūras attīstība
U2.1.1. Uzlabot pašvaldības autoceļu un ielu tehnisko stāvokli
Pārskats par pašvaldības ielām un
2015
1 gads
1 700
ceļiem
ar
norādītu
satiksmes
intensitāti
Atjaunoti pašvaldības ceļi un ielas
2015
pastāvīgi
573 000
saskaņā ar ceļu programmu

Ceļu uzraudzības
speciālists
Ceļu uzraudzības
speciālists

7 680 000

U2.1.2. Palielināt autostāvvietu skaitu un labiekārtot esošās autostāvvietas novadā
Izvērtēta nepieciešamība pēc jaunām
2015
1 gads
0
autostāvvietām
un
noskaidrotas
iespējamās vietas
Iegādāts
nekustamais
īpašums
autostāvvietu izveidei Ķekavā
Atjaunotas
un
labiekārtotas
autostāvvietas

Sabiedrisko
attiecību daļa

2015

1 gads

65 000

Īpašumu daļa

2015

pastāvīgi

18 500

Ceļu uzraudzības
speciālists

Katra
atjaunotā
pašvaldības
2015
pastāvīgi
14 000
21 500
autostāvvietā, kas atrodas pie
nozīmīgiem
infrastruktūras
objektiem, ierīkotas un apzīmētas
atsevišķas stāvvietas invalīdiem
U2.1.3.Palielināt gājēju ietvju, veloceliņu garumu, veidot to savienojamību vienotā tīklā
Ietvju un veloceliņu programmas Izstrādāta un uzturēta ietvju un
2016
pastāvīgi
0
izstrāde
veloceliņu programma
Ietvju ierīkošana gar ielām ar Ierīkotas ietves galvenajās apdzīvoto
2015
pastāvīgi
338 000
711 000
augstu satiksmes intensitāti
vietu ielās
Pontona tilta izveide no Ķekavas uz Uzstādīts pontonu tilts
2018
2 gadi
75 000
285 000

Ceļu uzraudzības
speciālists

75 000

Ceļu uzraudzības
speciālists
Ceļu uzraudzības
speciālists
Attīstības daļa
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2.1.3.4.

2.1.3.5.

Doles salu, ieskaitot tehniskā
projekta izstrādi
Plānoto
veloceliņu
tehnisko
projektu izstrāde: Baložu veloceliņa
savienojumam ar Rāmavu; no
Ķekavas līdz Jaunajiem kapiem
(Celtnieku iela); Ķekavas centrs
līdz Putnu fabrikai
Velo nomas punktu izveide, velo
statīvu izgatavošana, uzstādīšana

2014 - 2020

Izstrādāti tehniskie projekti

2015

3 gadi

28 000

Izveidoti 2 velo nomas punkti,
izgatavoti un uzstādīti vienota stila
velostatīvi
Palielināts veloceliņu garums par
18,9 km

2016

2 gadi

11 000

Attīstības daļa

9 000

Tūrisma
koordinācijas
centrs
Ceļu uzraudzības
speciālists

Veloceliņu ierīkošana, lai savienotu
2017
3 gadi
285 000
850 000
75 000
Baložu veloceliņu ar Rāmavu;
veloceliņš no Ķekavas (Odukalns)
līdz Rīgai; No Valdlaučiem līdz
Katlakalna kapiem; no Ķekavas līdz
Jaunajiem kapiem (Celtnieku iela);
Ķekavas centrs līdz Putnu fabrikai
U2.1.4.Izpētīt esošo situāciju sabiedriskā transporta pieejamības jomā, sniegt priekšlikumus Rīgas plānošanas reģionam par sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošanu novadā
2.1.4.1.
Veikt izpēti par sabiedriskā Veikta
izpēte
un
sagatavoti
2017
1 gads
28 000
Ceļu uzraudzības
transporta maršrutu optimizāciju priekšlikumus
(iepirkums)
speciālists
novadā
2.1.4.2.
Veikt izpēti un sagatavošanas Veikta izpēte un sagatavošanas darbi
2016
3 gadi
5000
Attīstības daļa
darbus par ātrgaitas sabiedriskā
transporta izveidi maršrutā RīgaĶekava-Rīga
U2.1.5.Attīstīt ūdens transporta ceļus un satiksmi novadā
2.1.5.1.
Ūdens piestātnes vietas izveide Izveidota ūdens piestātnes vietu
2016
2 gadi
7 500
18000
Vides un
Ģipšu stūrī Katlakalnā (Regulārais
labiekārtošanas
transports starp Rīgu un Ķekavu)
daļa
2.1.5.2.
Upes kuģu piestātnes izveidošana Izveidota upes kuģu piestātne
2017
1 gads
10 000
Vides un
pretim
Nāves
salai,
blakus
labiekārtošanas
„Ķīķerītim”
daļa, Attīstības
daļa
2.1.5.3.
Upes kuģu piestātnes izveidošana Izveidota upes kuģu piestātne
2016
1 gads
2 000
3 500
Vides un
Vedmeros
labiekārtošanas
daļa
2.1.3.6.
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2.1.6.1.

2.1.6.2.
2.1.6.3.

2.1.6.4.

2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.2.1.

2.2.2.2.

2.2.2.3.

2.2.3.1.

Vienota karte ar ceļu satiksmes
organizācijas elementu atrašanās
vietām
Sistēmas izstrāde ceļu satiksmes
organizēšanai
Jaunu ceļu satiksmes organizēšanas
elementu uzstādīšana
Izstrādāt un uzstādīt vienota stila
norādes zīmes uz kultūras, vēstures,
u.c. objektiem

Realizēt
ūdenssaimniecības
projektus lielākajās apdzīvotās
vietās – Loreķi, Alejas, Krustkalni,
Rāmavas atlikusī daļa, Baloži
Ūdenssaimniecības
projektu
realizēšana vidēji lielās apdzīvotās
vietās

2014 - 2020

U2.1.6.Uzlabot ceļu satiksmes organizāciju
Izveidota jauna karte
2017
2 gads

0

Telpiskās
plānošana daļa

Zīmju maiņa 2 reizes gadā

Ceļu uzraudzības
speciālists
Ceļu uzraudzības
speciālists

Uzstādīti jauni ceļu
organizēšanas elementi,
bojātie
Uzstādītas norādes zīmes

satiksmes
nomainīti

2015

pastāvīgi

0

2015

pastāvīgi

43 000

2016

1 gads

5 000

RV2.2. Ūdenssaimniecības attīstība
U2.2.1. Paplašināt ūdensvadu un kanalizācijas tīklu sistēmas
Realizēti ūdenssaimniecības projekti2016
4 gadi
1 483 155
Loreķi, Alejas, Krustkalni, Rāmavas
atlikusī daļa, Baloži
Atbilstoša notekūdeņu savākšana un
attīstība

2016

3 gadi

142 000

Ceļu uzraudzības
speciālists

7 500

Attīstības daļa
1 875 160
Attīstības daļa

711 000

U2.2.2. Sakārtot lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apdzīvotajās vietās novadā
Izstrādāt programmu lietus ūdens Izstrādāta lietus ūdens kanalizācijas
2015
1 gads
0
kanalizācijas sistēmu sakārtošanai sistēmu sakārtošanas programma
sadarbībā ar novada komunālajām
saimniecībām
Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu Atbilstoša lietus ūdens savākšana un
2015
3 gadi
142 000
711 000
sakārtošana lielākajās apdzīvotās novadīšana
vietās – Baloži, aglomerācija
Valdlauču/Ķekava
Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu Atbilstoša lietus ūdens savākšana un
2015
3 gadi
75 000
142 000
sakārtošana vidēji lielās apdzīvotās novadīšana
vietās
U2.2.3.Risināt nelikumīgo pieslēgumu problēmu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām
Ūdens un notekūdeņu patēriņa Patērētā ūdens daudzuma atbilstība
2015
pastāvīgi

Komunālās
saimniecības
Attīstības daļa

Attīstības daļa

1 500

Izpilddirektors
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kontrole un trasējuma pārbaude

2014 - 2020

iegūtā ūdens apjomiem, samazināti
ūdens zudumi
RV2.3.Siltumapgādes un enerģētikas infrastruktūras attīstība
U2.3.1. Pabeigt centralizētās siltumapgādes sistēmu atjaunošanu
Rekonstruētas
siltumtrases
un
2016
3 gadi
katlumājas Ķekavas novadā

2.3.1.1.

Rekonstruēt
centralizētās
siltumapgādes trases un katlumājas
Ķekavas novadā

2.3.2.1.

Uzstādīt energotaupīgās spuldzes
visās pašvaldību ēkās un iestādēs

2.3.3.1.

Veikt pašvaldības un to iestāžu ēku
300 000
siltināšana – Katlakalna Tautas
(KPFI,
nams, Doles Tautas nams, Ķekavas
ERAF)
kultūras nams, Baložu kultūras
nams, Daugmales pamatskola,
Ķekavas sporta nama, Gaismas
ielas 19, k-8, k-9 u.c. ēku
siltināšana Ķekavas novadā, PII
”Zvaigznīte”
Energoaudits Gaismas ielas 19, k-8, Veikts energoaudits
2016
1 gads
700
k-9 siltināšana Ķekavā
U2.3.4. Samazināt nelietderīgu elektroenerģijas resursu patēriņu ielu un gājēju ietvju apgaismošanai, izmantot energoefektīvus risinājumus
Esošo apgaismojumu nomaiņa uz Ietaupīti energoresursi
2016
3 gadi
100 000
400 000
LED apgaismojumu ar vadības
blokiem
Apgaismes
stabu
nomaiņa, Uzlabota
apgaismotības
2015
2 gadi
120 000
Saskaņā ar
gaisvadu līniju nomaiņa ar kabeļu nepārtrauktība
Latvenergo
līnijām
darbu plānu
U2.3.5.Paplašināt atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanas iespējas siltumapgādē
Uzstādīt atjaunojamo enerģijas Samazināts neatjaunojamo enerģijas
2014
2 gadi
200 000
600 000
resursu izmantošanas siltumiekārtas resursu patēriņš
dzīvojamām ēkām un sabiedriskām
ēkām
RV2.4.Sabiedriskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība
U2.4.1.Izveidot jaunus un labiekārtot esošos atpūtas, sporta un rekreācijas objektus
Ķekavas parka izveidošana
Izveidots parks
2015
5 gadi
450 000
100 000

2.3.3.2.

2.3.4.1.

2.3.4.2.

2.3.5.1.

2.4.1.1.

U2.3.2.Samazināt nelietderīgu elektroenerģijas resursu patēriņu pašvaldības ēkās
Ietaupīti energoresursi
2016
4 gads
Atbilstoši
aprēķinam
U2.3.3.Paaugstināt pašvaldības un to iestāžu ēku energoefektivitāti
Ietaupīti energoresursi
2015
3 gadi
550 000

700 000

250 000

Izpilddirektors

Komunikāciju
inženieris
Attīstības daļa

SIA Ķekavas
nami
Komunikāciju
inženieris
Komunikāciju
inženieris

Izpilddirektors

Vides un
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2.4.1.2.

Vedmeru atpūtas vietas pie
Daugavas labiekārtošana Daugmalē

Izveidota atpūtas vieta

2014

5 gadi

25 000

2.4.1.3.

Baložu Mežaparka izveide

Izveidots Mežaparks

2017

2 gadi

80 000

2.4.1.5.

Pašvaldības īpašumā esošo tūrisma
objektu labiekārtošana

2015

5 gadi

14 000

24 000

2.4.1.6.

Plakanciema karjerdīķa apkārtnes
labiekārtošana

Labiekārtoti pašvaldības īpašumā
esošie tūrisma objekti: Nāves sala,
ūdenstornis Odukalnā.
Labiekārtota atpūtas vieta

2017

3 gadi

7 500

19 000

2.4.1.7.

Titurgas ezera apkārtnes, Titurgas
ezera parka labiekārtošana

2015

3 gadi

35 000

2.4.1.8.

Ūdenstorņa Ķekavā (Odukalnā)
rekonstrukcija un pārbūve par skatu
torni

2016

3 gadi

300 000

100 000

2.4.1.9.

Aktīvās atpūtas un sporta laukuma
izbūve zemes gabalā Sportiņš
Katlakalnā
Atpūtas
vietu
pie
ūdeņiem
labiekārtošana

Labiekārtota atpūtas vieta, pastaigu
taka apkārt ezeram gājējiem un
velobraucējiem
Pārbūvēts skatu tornis ar labiekārtotu
skatu laukumu, binokļiem. Uz divām
no torņa fasādēm uzmontētas
mākslīgās klinšu sienas
Izbūvēts jauns aktīvās atpūtas un
sporta laukums Katlakalnā

2017

1 gads

10 000

25 000

Labiekārtotas
ūdeņiem

pie

2017

2 gadi

20 000

Uzbūvēts līdz 15 metru augsts koka
konstrukcijas skatu tornis ar diviem
skatu laukumiem
Ierīkotas sabiedriskās tualetes pie
atpūtas, sporta un rekreācijas
objektiem
Ierīkoti suņu pastaigu laukumi
Ķekavā, Valdlaučos, Baložos

2016

5 gadi

7 500

2014

3 gadi

24 000

2017

2 gadi

2.4.1.10.

2.4.1.11.

Koka konstrukcijas skatu torņa
izveide Mūlkalnā, Baložos

2.4.1.12.

Sabiedrisko tualešu tīkla attīstība

2.4.1.13.

Suņu pastaigu laukumu ierīkošana

atpūtas

vietas

50 000
5 000 (Rīgas
meži)

14 000

60 000

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

labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa
Vides un
labiekārtošanas
daļa
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2.4.2.1.

2.4.3.1.

2.4.4.1.

2.4.4.2.

2.4.5.1.

2.4.6.1.

Izvērtēt sabiedrisko pakalpojumu
grozu katrai apdzīvotai vietai

2014 - 2020

Pārskats
par
sabiedriskajiem
2015
2 gadi
0
pakalpojumiem, kas ir pieejami
pašlaik un kas būtu nepieciešami
atbilstoši
izstrādātai
novada
apdzīvojuma
funkcionālajai
pakalpojumu
centru
attīstības
koncepcijai
U2.4.3. Uzlabot sabiedriskās infrastruktūras objektu (pakalpojumu) sasniedzamību un pieejamību
Noteikt sabiedrisko pakalpojumu Pakalpojumi
pieejami
atbilstoši
2015
3 gadi
0
centru atrašanās vietas vai piesaisti izstrādātai
novada
apdzīvojuma
apdzīvotām
vietām
atbilstoši funkcionālajai pakalpojumu centru
izstrādātai novada apdzīvojuma attīstības koncepcijai,
funkcionālajai pakalpojumu centru (uzlabots ceļu segums, nodrošināta
attīstības koncepcijai
satiksme) sabiedriskās infrastruktūras
objektu
(pakalpojumu)
sasniedzamības uzlabošanai, t.sk.
invalīdiem
U2.4.4.Palielināt pašvaldības īpašumu fondu, pašvaldības funkciju veikšanas nodrošināšanai
Iegūt nekustamos īpašumus, kas Pieejami
nekustamie
īpašumi
2014
pastāvīgi
500 000
nepieciešami pašvaldības funkciju pašvaldības funkciju veikšanai
veikšanai
Administrācijas
telpu Pašvaldības administrācijas telpas
2016
3 gadi
3 261 000
paplašināšanas risinājuma izstrāde pieejamas pakalpojumu sniegšanai
un realizēšana, iegādājoties un iedzīvotājiem
renovējot
esošās
telpas
vai
izbūvējot jaunu administrācijas ēku,
Daugmales
Tautas
nama
atjaunošana
U2.4.5. Izstrādāt vienotu infrastruktūras attīstības koncepciju (ceļu, ielu, t.sk., gājēju un velo celiņu tīkla, inženierkomunikāciju, u.c. attīstībai)
Ielu un ceļu hierarhijas shēmas
Izstrādāts ielu sarkano līniju plāns
2014
pastāvīgi
0
izveide (izstrāde) novada teritorijai
(lokālplānojumu, detālplānojumu)
un ielu sarkano līniju plānu
ciemu teritorijām
izstrāde ciemu teritorijām
U2.4.6. Nodrošināt skaidrus nosacījumus vienmērīgas infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai apdzīvoto vietu teritorijās un novadā
Pārskatāmas informācijas sistēmas
Sabiedrībai novada mājas lapā
2014
pastāvīgi
0
izveide novada infrastruktūras un
www.kekavasnovads.lv pieejama,
pakalpojumu attīstības jomā
aktualizēta informācija

Telpiskās
plānošanas daļa

Telpiskās
plānošanas daļa

Īpašumu daļa
Īpašumu daļa,
Attīstības daļa

Telpiskās
plānošana daļa

Telpiskās
plānošana daļa

ĶEKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

2.5.1.1.

2.5.2.1.

2014 - 2020

RV2.5.Mājokļu attīstība
U2.5.1.Realizēt vairākus daudzdzīvokļu māju siltināšanas pilotprojektus novada ciemos
Realizēt
daudzdzīvokļu
māju Energoefektīvas daudzdzīvokļu mājas
2015
4 gadi
28 000
430 000
430 000
siltināšanas projektus Ķekavā,
Valdlaučos, Daugmalē, Rāmavā
U2.5.2.Veicināt daudzdzīvokļu māju īpašnieku atbildības uzņemšanos par māju uzturēšanas un apsaimniekošanas jautājumiem
Sniegt konsultatīvu atbalstu jaunu Izveidotas jaunas biedrības, kuras
2014
pastāvīgi
0
daudzdzīvokļu
māju
dzīvokļu pārņēmušas
māju
savā
īpašnieku biedrību izveidošanai
apsaimniekošanā

Attīstības daļa

Sabiedrisko
attiecību daļa

VTP 3.Par infrastruktūras attīstību atbildīga sabiedrība

3.1.1.1.

3.1.2.1.

RV3.1. Sabiedrības iesaistes veicināšanas pasākumi koplietošanas infrastruktūras attīstībā
U3.1.1. Sniegt atbalstu dzīvokļu īpašnieku kopību realizētajiem pasākumiem saistībā ar infrastruktūras attīstību
Atbalstīt
dzīvokļu
un
māju Uzlabota infrastruktūra, realizēts
2016
pastāvīgi
85 000
īpašnieku biedrību aktivitātes, projektu konkurss
projektu
realizējot kopīgi izmantojamās
konkursam
infrastruktūras attīstības projektus

Izveidot
sadaļu
mājas
www.kekavasnovads.lv
infrastruktūras aktualitātēm

U3.1.2. Sabiedrības informēšana par infrastruktūras jautājumiem un atgriezeniskās saites veidošana
lapā Izveidota jauna sadaļa, informēta
2016
1 gads
0
par sabiedrība

Attīstības daļa

Sabiedrisko
attiecību daļa

VTP 4. Ilgtspējīga apdzīvojuma struktūra

4.1.1.1.

4.1.1.2.

RV4.1. Četru plānošanas telpu (urbānā, centra, kultūrvēsturiskā, lauku) līdzsvarota attīstības pieeja novada teritorijā
U4.1.1. Izstrādāt plānošanas telpu attīstības koncepcijas (attīstības stratēģijas, lokālplānojumi, tematiskie plānojumi)
Definēt katras plānošanas telpas Izstrādātas attīstības koncepcijas
2015
2 gadi
0
(teritorijas) apdzīvojuma struktūru (stratēģijas) katrai plānošanas telpai
ar atbilstoši attīstāmu funkcionālo
pakalpojumu grozu
Definēt novada zili-zaļo struktūru Izstrādāta
attīstības
koncepcija
2015
2 gadi
0
(rekreācijas
un
tūrisma (stratēģija/tematiskais
plānojums)
pakalpojumu tīkls) kā plānošanas zili-zaļai struktūrai

Telpiskās
plānošana daļa
Telpiskās
plānošana daļa

ĶEKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

4.2.1.1.

4.2.2.1.

2014 - 2020

telpu savienojošu sistēmu novadā
un integrētu kaimiņu teritorijās
RV4.2. Sociālās (kopienu) plānošanas instrumenta ieviešana ilgtspējīgas attīstības īstenošanā
U.4.2.1. Izstrādāt sociālās (kopienu) plānošanas koncepciju
Apzināt esošo apkaimju kopienas,
Attīstīta sociālo grupu savstarpēja
2014
pastāvīgi
0
līderus, veidot dialogu, izstrādāt
sadarbība dažādos līmeņos starp
sadarbības principus un sadarbības
kopienām, apkaimēm un pašvaldību
virzienus
Izveidot interaktīvu platformu vai
apkaimju informācijas apmaiņas
rīku
novada
mājas
lapā
www.kekavasnovads.lv

U.4.2.2. Veicināt sadarbību ar kopienām, to apzināšanas un iesaistes pasākumus
Izveidota un uzturēta interaktīva
2015
pastāvīgi
1 700
platforma vai apkaimju informācijas
apmaiņas rīks novada mājas lapā,
veicinot
vietas
piederību,
atpazīstamību un pozitīvu sapratni
par
sabiedrības
interesēm
un
apkaimes attīstību
Kopā 3 gados:
6 626 420

Telpiskās
plānošana daļa

Telpiskās
plānošana daļa

17 997 880

2 309 700
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2014 - 2020

5.7.Pārvalde
ILGTERMIŅA PRIORITĀTE - EFEKTĪVA UN MODERNA PĀRVALDE

Nr.

Projekta nosaukums/pasākums

Projekta/pasākuma plānotie darbības
rezultāti

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

Finanšu instruments un indikatīvā summa
Pašvaldības
budžets

ES un citu
ārējo fondu
finansējums

Cits
finansējuma
avots

Atbildīgais

VTP 1. Optimāla un efektīva pašvaldības pārvalde

1.1.1.1.

1.1.1.2.
1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.2.1.

1.1.2.2.

RV 1.1. Pārvaldes sistēmas pilnveidošana
U1.1.1. Pilnveidot pašvaldības pārvaldes struktūru un nodrošināt efektīvu pašvaldības darbu
Veikt funkciju auditu pašvaldības
Apzināta administratīvo resursu
2016
1 gads
7500
administrācijā un iestādēs
izmantošanas efektivitāte;
priekšlikumi pašvaldības darba
uzlabošanai
Veikt Procesu audits pašvaldības
Pārskatāms pašvaldības darbs
2015
2 gadi
3500
administrācijā un iestādēs
Izstrādāt un ieviest pārvaldes
Izveidota optimāla novada pārvaldes
2014
2 gadi
0
struktūras modeļi
struktūra, skaidri definētas pašvaldības
pakalpojumu saņemšanas iespējas
Veikt pašvaldības administratīvo
Maksimāli lietderīgi tiek izmantotas
2015
2 gadi
0
ēku un telpu izmantošanas
pašvaldības telpas
optimizāciju
U1.1.2. Uzlabot finanšu vadības sistēmu
Mācības finanšu plānošanā un
Amatpersonu (t.sk. domes deputātu,
2013
pastāvīgi
500
vadībā iesaistītajiem cilvēkiem 1
iestāžu un struktūrvienību vadītāju un
reizi gadā
darbinieku) izpratne par finanšu
plānošanas pamatprincipiem
Izstrādāt vienotu budžeta
Izstrādāti vienoti kritēriji un ieviesta
2014
1 gads
0
veidošanas plānu ar vienotiem
vienota budžeta plānošanas sistēma
pamatprincipiem
pašvaldībā un iestādēs

Izpilddirektors

Izpilddirektors
Izpilddirektors
Īpašumu daļa

Personāla daļa

Finanšu daļa

ĶEKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.2.1.1.
1.2.1.2.

1.2.1.3.

1.2.2.1.

1.2.2.2.

2014 - 2020

U1.1.3. Izveidot vienotu personāla vadības sistēmu
Vienota personāla vadības sistēma
2014
2 gadi
0
pašvaldības administrācijā un iestādēs,
esošās dokumentu vadības sistēmas
uzlabošana un pielāgošana personāla
vadībā
Pilnveidot pašvaldībā nodarbināto
Izstrādāta vienota darba samaksas
2014
pastāvīgi
0
atalgojuma sistēmu
sistēma pašvaldībā nodarbinātajiem
RV1.2. Nodrošinājums ar augstas kvalifikācijas speciālistiem
U1.2.1. Sistemātiski paaugstināt pašvaldības darbinieku kvalifikāciju un profesionalitāti
Izstrādāt plānu pašvaldības
Veikta mācību vajadzību analīze
2014
pastāvīgs
0
darbinieku apmācībām
pašvaldības darbiniekiem
Kursi pašvaldības darbinieku
Pašvaldības darbinieku zināšanas par
2014
pastāvīgi
30 000
kvalifikācijas paaugstināšanai savā jaunākajām prasībām un tendencēm
specialitātē
atbilstoši novērtējumam
Pašvaldības darbinieku prasmju
Efektīva IT iespēju izmantošana
2014
pastāvīgi
0
uzlabošana informācijas un
pašvaldības darbā, operatīva
komunikāciju tehnoloģiju
informācijas apmaiņa pašvaldībā
izmantošanā
U1.2.2. Attīstīt sadarbību ar Latvijas un citu valstu pašvaldībām
Pašvaldības speciālistu dalība
Paaugstināta pašvaldības darbinieku
2014
pastāvīgi
14 000
pieredzes apmaiņas pasākumos
kompetence un izpratne savā
Latvijā
specialitātē, jaunu pieeju izmantošana
pašvaldības funkciju nodrošināšanā,
noorganizēti vismaz divi pieredzes
apmaiņas pasākumi katram
speciālistam gadā ar Latvijas
pašvaldībām
Pašvaldības darbinieku pieredzes
Noorganizēts vismaz viens pieredzes
2014
pastāvīgi
21 000
apmaiņas braucieni uz ārvalstu
apmaiņas pasākums gadā
sadarbības partneru pašvaldībām
Izstrādāt vienotus pamatprincipus
personālā vadībā pašvaldībā

Personāla daļa

Personāla daļa

Personāla daļa
Personāla daļa
Administratīvā
daļa

Izpilddirektors

Sabiedrisko
attiecību daļa
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2014 - 2020

VTP 2. Attīstīta E-pārvalde

2.1.1.1.

2.1.1.2.

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

2.1.2.1.

Sniegt priekšlikumus valsts
mēroga e-pārvaldes projektu
ieviešanai

2.2.1.1.

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

2.2.1.2.

2.2.2.1.

2.2.2.2.

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

RV 2.1. E-pārvaldes sistēmas ieviešana
U 2.1.1. Izveidot vienotu pašvaldības komunikāciju un informācijas sistēmu
Pārskatāma dokumentu aprite
2014
pastāvīgi
7 500
Samazinātas pašvaldības telefonsakaru
2014
1 gads
0
izmaksas
U2.1.2. Iekļauties vienotā valsts e- pārvaldes sistēmā
Iedzīvotājiem un pašvaldības
2014
pastāvīgi
0
darbiniekiem pieejama vienota
informācijas sistēma
RV2.2. E-pakalpojumu pieejamība sabiedrībai
U2.2.1. Aktivizēt iedzīvotājus izmantot pašvaldības e-pakalpojumus
Izstrādāti vai uzlaboti ne mazāk kā
2014
pastāvīgi
4500
divi pašvaldības e-pakalpojumi gadā
Palielinājies iedzīvotāju skaits, kas
2015
pastāvīgi
0
aktīvi izmanto pašvaldības epakalpojumus
U2.2.2. Paplašināt informāciju pašvaldības mājas lapā
Informācija par sabiedrību pieejama
2014
pastāvīgi
plašam sabiedrības lokam
Uzlabota informācijas pieejamība
iedzīvotājiem, pilnveidota mājas lapa

2015

1 gads

Administratīvā
daļa
Administratīvā
daļa
Administratīvā
daļa

Administratīvā
daļa
Sabiedrisko
attiecību daļa

0

Sabiedrisko
attiecību daļa

200

Sabiedrisko
attiecību daļa
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2014 - 2020

VTP 3. Sabiedrības līdzdalība pārvaldes procesos

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.2.1.
3.1.2.2.

RV 3.1. Iedzīvotāju iesaistīšana pašvaldības attīstības jautājumu risināšanā
U3.1.1. Sekmēt pilsonisko izglītību un iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos
Izmantot daudzveidīgas
Noorganizēt vismaz 2 pasākumus gadā,
2014
3 gadi
1700
sadarbības formas pašvaldības un izmantojot forumus, diskusijas u.c.
iedzīvotāju komunikācijā
metodes mājas lapā, izmantoti sociālie
tīkli
Organizēt iedzīvotāju aptaujas, Vienkārša un operatīva iedzīvotāju
2014
pastāvīgi
0
t.sk., elektroniskās
viedokļa noskaidrošana pašvaldības
darbā aktuālos jautājumos vismaz 1
reizi gadā
Tiešsaistes
komunikācija
ar Vienkāršota iespēja iedzīvotājiem
2014
pastāvīgi
0
iedzīvotājiem – intervijas ar uzdot pašvaldības vadībai aktuālos
pašvaldības vadību
jautājumus; nodrošinātas tiešsaistes
intervijas ar vadību 2 reizes gadā
U3.1.2. Veicināt dialogu starp pašvaldību, NVO un interešu grupām
Izveidot informatīvo bāzi par
Izveidota informatīvā bāze, pieeja
2014
pastāvīgi
0
NVO darbību novadā
informācijai par NVO
Organizēt NVO forumu 1 reizi
Vietējās kopienas ir informētas par
2014
pastāvīgi
5000
gadā
pašvaldības darbu un iesaistītas
sabiedriskajā dzīvē
Kopā 3 gados:
95 400

Sagatavotājs M.Ozoliņš

14 000

Sabiedrisko
attiecību daļa
Administratīvā
daļa
Administratīvā
daļa

Sabiedrisko
attiecību daļa
Sabiedrisko
attiecību daļa,
Attīstības daļa
14 000

