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IEVADS
Ķekavas novada pašvaldības attīstības programma 2021.–2027.gadam (turpmāk Attīstības
programma 2021-2027) ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar Attīstības
plānošanas sistēmas likumu, Teritorijas attīstības plānošanas likumu, 2014. gada 30. oktobra Ministru
kabineta noteikumi Nr.628 un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
sagatavotajiem Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī
2021.gada redakcijā. Attīstības programma 2021-2027 pēc iespējas ir saglabājusi pēctecību ar
apvienoto novadu attīstības programmām.
Attīstības programmā 2021–2027 ir ietvertas šādas sadaļas:
 stratēģiskā daļa – vidēja termiņa attīstības prioritātes, mērķi un rīcību virzieni;
 rīcību plāns un investīciju plāns – pasākumu kopums, pasākumu realizācijas laiks un
atbildīgie, kā arī investīciju projektu kopums un to sasaiste ar atbildīgajiem izpildītājiem un
finanšu resursiem;
 dokumenta īstenošanas uzraudzības kārtība – uzraudzības un ziņojuma sagatavošanas
kārtība, mērķu sasniegšanas rezultatīvie rādītāji.

Stratēģiskā daļa

Rīcību plāns

Īstenošanas
uzraudzības un
novērtēšanas
kārtība

Investīciju plāns

1.att. Attīstības programmas galvenās sastāvdaļas
Ķekavas novada attīstības programma 2021.- 2027.gadam ir vidēja termiņa plānošanas
dokuments, kurā noteikts attīstības redzējums līdz 2027. gadam.

Izstrādes procesā tika organizēti dažādi sabiedrības iesaistīšanas pasākumi. Pasākumu dalībnieku
ieteikumi ir ņemti vērā, izstrādājot vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību plānu.
Aptauja
Iedzīvotāju, NVO, Uzņēmēju

Tematiskās darba
grupas

Iedzīvotāju
Domnīcas

(aprīlis, maijs)

(2 apļi, marts, maijs)

(augusts)

2.att. Iedzīvotāju iesaiste plānošanā

Darba (1.) redakcija
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Ķekavas novada pašvaldības attīstības programma 2021.-2027.g.
RĪCĪBAS PLĀNS
1.Prioritāte – Dabas un kultūras mantojuma resursu līdzsvarota un ilgtspējīga apsaimniekošana
Mērķis: Dabas vide: Dabas un kultūras mantojuma resursu līdzsvarota un ilgtspējīga apsaimniekošana.
Darbības

Ieviešanas
Finanšu resursi un avoti
Atbildīgie par
periods
īstenošanu
1.1.RĪCĪBU VIRZIENS (RV) Dabas vides izmantošanas kopējās programmas izstrāde un ieviešana dabas resursu efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai un
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
UZDEVUMS (U) 1.1.1. Izstrādāt dabas vides izmantošanas programmas resursu aizsardzībai, efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai
1. Ainavu tematiskā
Izstrādāts ainavu tematiskais plānojums
2022-2023
Pašvaldība, NVO,
plānojuma izstrāde
Pašvaldība,
ainavu
ES fondi
speciālisti, AS
„Latvijas Valsts
meži” speciālisti
2. Pilnveidot pašvaldības
Pilnveidoti saistošie noteikumi atbilstoši
Pastāvīgi
Pašvaldība
Attīstības un
saistošos noteikumus par
nacionālajam normatīvo aktu regulējumam
būvniecības
atbalstu mājsaimniecībām
pārvalde,
un uzņēmumiem
SIA "BŪKS"
pieslēgumu ierīkošanai
centralizētā kanalizācijas
sistēmā
UZDEVUMS (U) 1.1.2. Nodrošināt dabas resursu saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu izmantošanu
1. Pašvaldības meža resursu
Sagatavots mežu apsaimniekošanas plāns
Īpašumu
racionāla apsaimniekošana
Pastāvīgi
Pašvaldība
pārvalde
ES fondi
2. Lauksaimniecībai
Izveidots reģistrs ar lauksaimniecībai
2022-2023
Pašvaldība
Īpašumu
Darba (1.) redakcija

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
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neperspektīvo zemju
reģistra izveide pašvaldības
īpašumiem
3. Lauksaimniecībai
neperspektīvo zemju
apmežošana pašvaldības
īpašumiem
4. Izglītošanas pasākumu
veikšana mežu un kūlas
ugunsdrošības jautājumos

neperspektīvām zemēm pašvaldības īpašumiem,
kuras būtu lietderīgi apmežot(ha);

pārvalde

Samazinājušās nekopto, aizaugušo
lauksaimniecības zemju platības(ha) pašvaldības
īpašumiem.

2022-2023

Pašvaldība

Īpašumu
pārvalde

Veikti izglītošanas pasākumi, veiktas pārbaudes
un pastiprināti pievērsta uzmanība normatīvo
aktu ievērošanai attiecībā uz kūlas veidošanos
pavasara mēnešos, veikta regulāras nekustamo
īpašumu sakopšanas, zāles nopļaušanas
kontrole.

Pastāvīgi

Pašvaldība

Īpašumu
pārvalde,
Administratīvā
pārvalde,
Pašvaldības
policija

UZDEVUMS (U) 1.1.3. Veicināt un popularizēt ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību novadā
1. Atbalstīt lauksaimniecības Veikti pasākumi labvēlīgu apstākļu
Pastāvīgi
nozares attīstību
nodrošināšanai veco teritoriju saglabāšanai un
jaunu lauksaimniecisko teritoriju attīstībai

Pašvaldība
Valsts
LLKC

Lauksaimniecības
konsultants,
Īpašumu
pārvalde

2. Lauku attīstības speciālista
nodrošināšana
3. Bioloģiskās
lauksaimniecības
popularizēšana novada
teritorijā
4. Invazīvo augu sugu
apkarošanas pasākumu
veikšana
Darba (1.) redakcija

Izveidota Lauku attīstības speciālista darba vieta
pašvaldībā
Veikti izglītojoši pasākumi Bioloģiskās
lauksaimniecības popularizēšana novada
teritorijā

Pastāvīgi

Pašvaldība

Izpilddirektors

Pastāvīgi

Pašvaldība,
LLKC

Lauksaimniecības
konsultants

Veikti informatīvi pasākumi zemju īpašniekiem
par latvāņu apkarošanas iespējām, izstrādāti
saistošie noteikumi nekustamā īpašuma atlaidei

Pastāvīgi

Pašvaldība

Lauksaimniecības
konsultants,
Īpašumu
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īpašnieku motivēšanai
5. No ĢMO brīvas novada
teritorijas nodrošināšana

Pāratjaunoti saistošie noteikumi par ĢMO
audzēšanas aizliegumu novada teritorijā

pārvalde
Pastāvīgi

Pašvaldība

6. Mazās lauksaimniecības un Saglabāta Mazās lauksaimniecības un
Pastāvīgi
Pašvaldība
lauksaimnieciskās
lauksaimnieciskās ražošanas iespēju
ražošanas iespēju
saglabāšana Ķekavas pagastā
saglabāšana Ķekavas
pagastā
UZDEVUMS (U) 1.1.4. Nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo ūdens objektu uzturēšanu, labiekārtošanu un attīstību
1. Pašvaldības ūdenstilpju
Izstrādāts novada ūdentilpju labiekārtošanas
2022
Pašvaldība
labiekārtošanas
plāns
dokumentācijas izstrāde.
sadarbībā ar NVO
2. Pašvaldības ūdenstilpju un Veikta pašvaldības ūdenstilpju un objektu
Pastāvīgi
Pašvaldība
objektu uzturēšana un
uzturēšana un labiekārtošana
Vides aizsardzības
labiekārtošana
fonds
3. Ūdenstilpju ūdens
Reizi gadā veikts ūdens kvalitātes monitorings
Pastāvīgi
Pašvaldība
monitoringa veikšana
novada ūdentilpēs.
4. Hidrobūvju
apsaimniekošanas
pasākumi
5. Titurgas upes eitrofikācijas
samazināšana

Lauksaimniecības
konsultants,
Īpašumu
pārvalde

Īpašumu
pārvalde

Īpašumu
pārvalde
Īpašumu
pārvalde

Pašvaldība
Īpašumu
ES fondi
pārvalde
Valsts finansējums
Samazināta Titurgas upes eitrofikācija
Pastāvīgi
Pašvaldība
Īpašumu
ES fondi
pārvalde
Valsts finansējums
UZDEVUMS (U) 1.1.5. Samazināt plūdu draudu risku, nodrošinot meliorācijas sistēmu atbilstošu ekspluatāciju un efektīvu plānošanas prasību ievērošanu
Darba (1.) redakcija

Izstrādāti būvprojekti hidrobūvju uzturēšanas
un atjaunošanai

Īpašumu
pārvalde

Pastāvīgi
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1. Pašvaldības meliorācijas
sistēmu ierīkošana un
atjaunošana, meliorācijas
grāvju, drenāžas un
caurteku atbilstoša
uzturēšana

Pārbūvētas meliorācijas sistēmas

2. Zemes īpašnieku un
Informēti zemju īpašnieki vai par meliorācijas
atbildīgo institūciju
sistēmu ekspluatāciju atbildīgās personas par
informēšana par
atbildību un iespējamām sekām, ja tās neveic
meliorācijas sistēmu
savus pienākumus
uzturēšanu
UZDEVUMS (U) 1.1.6. Nodrošināt zivju resursu saudzīgu izmantošanu
1. Zivju resursu
apsaimniekošana un
kontrole novada
ūdenstilpēs

Veikta ūdenstilpju uzraudzība zivju resursu
izmantošanas kontrolei un malu zvejniecības
apkarošanai

2022-2025

Pašvaldība, LVM,
LAD (ELFLA)
finansējums

Īpašumu
pārvalde

Pastāvīgi

Pašvaldība

Īpašumu
pārvalde

Pastāvīgi

Pašvaldība
Zivju fonds

Īpašuma
pārvalde,
Reģionālā
pašvaldības
policija

Pašvaldība

Administratīvā
pārvalde,
Īpašumu
pārvalde

Pašvaldība

Administratīvā
pārvalde,
Īpašumu
pārvalde

UZDEVUMS (U) 1.1.7. Veikt pasākumus sabiedrības iesaistei vides apsaimniekošanā un attīstībā
1. Vides komunikācijas plāna Izstrādāts plans komunicēšanai ar sabiedrību
Pastāvīgi
izstrāde sabiedrības
izglītošanai, informēšanai
un iesaistīšanai vides
problēmu risināšanā
2. Iedzīvotāju iesaiste vides
Informēti iedzīvotāji par Valsts vides dienesta
Pastāvīgi
piesārņojuma
izveidoto rīku “Vides SOS”, lai ziņotu par
samazināšanai
piesārņotām vietām;
Iedzīvotāji iesaistīti vides sakopšanas
Darba (1.) redakcija
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3. Novada vienojošu
rotājumu koncepcijas
iztrāde

pasākumos;
Izstrādāta koncepcija novada vienojošu dabas
objektu un rotājumu izveidošanai

Katru gadu

Pašvaldība

Īpašumu
pārvalde

1.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Pieejamības dabas pamatnēm (mežiem, ūdeņiem) nodrošināšana un labiekārtošana iedzīvotāju un viesu atpūtas vajadzībām.
UZDEVUMS (U) 1.2.1. Uzlabot publisko dabas teritoriju pieejamību novada iedzīvotāju un viesu atpūtas vajadzībām
1. Dabas pamatņu teritoriju
Attīstītas un pilnveidotas atpūtas vietas visā
2022-2027
AS „Latvijas Valsts
AS „Latvijas
labiekārtošana
novada teritorijā saskaņā ar Labiekārtošanas
meži”,
Valsts meži”,
plānu
Pašvaldība,
Īpašumu
ES fondi
pārvalde
Noslēgti deleģējuma līgumi par taku un atpūtas
2. Vietējo kopienu iesaiste
Pastāvīgi
Pašvaldība
Dome
publisko teritoriju
Īpašumu
vietu uzturēšanu un labiekārtošanu
uzturēšanā un
pārvalde
labiekārtošanā
Ierīkotas sabiedriskās tualetes pie atpūtas,
3. Sabiedrisko tualešu tīkla
2022-2024
Pašvaldība
Īpašumu
attīstība
pārvalde
sporta un rekreācijas objektiem novada
teritorijā
Ierīkoti suņu pastaigu laukumi
4. Suņu pastaigu laukumu
2022-2025
Pašvaldība,
ierīkošana
ES fondi
1.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Atkritumu apsaimniekošanas risinājumi vides tīrības nodrošināšanai.
UZDEVUMS (U) 1.3.1. Attīstīt un uzlabot atkritumu apsaimniekošanu Ķekavas novada teritorijā
Izveidoti un uzturēti dalīto atkritumu laukumi
1. Jaunu dalīto atkritumu
2022-2023
Pašvaldība,
savākšanas punktu izveide apdzīvotās vietās
ES fondi
apdzīvotās vietās un esošo
laukumu uzturēšana un
labiekārtošana
2. Kompostēšanas laukuma
Izveidots kompostēšanas laukums novada
2022-2023
Pašvaldība,
Darba (1.) redakcija

Īpašumu
pārvalde

Īpašumu
pārvalde

Īpašumu
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izveide bioloģiski
teritorijā
ES fondi
noārdāmo atkritumu
apsaimniekošanai
UZDEVUMS (U) 1.3.2. Veicināt iedzīvotāju izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un tās pozitīvo ietekmi uz vidi
1. Iedzīvotāju videi
Izveidoti informatīvie video vai vizuālie materiāli
draudzīgas apziņas
par atkritumu šķirošanas iespējām un
Katru gadu
Pašvaldība
veidošana
ieguvumiem, dažādu veidu atkritumu
(lielgabarīta, būvniecības nodošanas iespējām)
1.4.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Kultūras mantojuma apzināšana un ilgtspējīga apsaimniekošana.
UZDEVUMS (U) 1.4.1. Nodrošināt regulāru un daudzveidīgu amatiermākslas kolektīvu darbību un jaunu dalībnieku piesaisti
1. Atbalsts latviešu tautas
Pašvaldība
Saglabāts amatiermākslas kolektīvu skaits un
2022-2027
dalībnieku skaits tajos, veidot jaunus
tradicionālo kultūras
Valsts
amatiermākslas
kolektīvus
atkarībā
no
vērtību saglabāšanai un
ES fondi
pieprasījuma
veicināšanai caur
tradicionālajiem, mūsdienu
pasākumiem un
amatiermākslas
kolektīviem
2. Tradicionālo kultūras
Pašvaldība
Uzlabota novada kultūras centru materiāli
2022-2027
tehniskā bāze: papildināts skaņu un gaismu
pasākumu kvalitātes un
Rīgas plānošanas
aparatūras
klāsts,
iegādāts
inventārs
dažādu
pieejamības uzlabošana un
reģions
aktivitāšu
nodrošināšanai
dažādošana
Latvijas Nacionālais
kultūras centrs
Kultūras ministrija
UZDEVUMS (U) 1.4.2. Uzturēt un attīstīt novada muzeju darbību
1. Muzeju saglabāšana un
Izremontētas un aprīkotas muzeja telpas;
2022-2027
Pašvaldība
Darba (1.) redakcija

pārvalde

Īpašumu
pārvalde,
Administratīvā
pārvalde

Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde,
Kultūras centri

Kultūras centri,
Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde

Kultūras centri,
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krājumu komplektēšana,
Veikta izpēte, piesaistīts finansējums muzeja
saglabāšana un
ekspozīcijas zāles izveidei
pieejamības nodrošināšana Nodrošināts materiāltehniskais aprīkojums
jaunu ceļojošo izstāžu darbības nodrošināšanai;
2.

Novada muzeju
atpazīstamības
nodrošināšana

Izveidotas muzeju atpazīstamības zīmes – logo
un norādes, bukleti

ES fondi

2022-2027

UZDEVUMS (U) 1.4.3. Turpināt novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un apkopošanu
1. Novada kultūras un
Bibliotēkās savākti un apkopoti novada
Pastāvīgi
vēsturiskā mantojuma
kultūrvēstures un novadpētniecības materiāli;
saglabāšana, attīstība,
Nodrošināta
kultūrvēstures
un
efektīva izmantošana un
novadpētniecības materiālu digitalizācija un
atpazīstamības veicināšana publicitāte;

Pašvaldība
ES fondi

Pašvaldība

Daugmales
pamatskola,
Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde
Kultūras centri,
Daugmales
pamatskola,
Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde
Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde,
Kultūras centri

2.Prioritāte – Iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša un visā novada teritorijā pieejama pakalpojumu tīkla veidošana
Mērķis: Iedzīvotāju vajadzībām atbilstošs un visā novada teritorijā pieejams pakalpojumu tīkls.
Darbības

Finanšu resursi un
Atbildīgie par
avoti
īstenošanu
2.1.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Izglītības sistēmas kapacitātes nostiprināšana un palielināšana iespējami labākai izglītojamo piesaistei pašu novadam.
UZDEVUMS (U) 2.1.1. Sakārtot izglītības sistēmu, nodrošinot izglītības pieejamību un kvalitāti
Darba (1.) redakcija

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas periods
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1. Novada izglītības
Izstrādāts novada izglītības infrastruktūras un
infrastruktūras un
pakalpojumu attīstības plāns
pakalpojumu attīstības
plānošana
2. Izglītības speciālistu
Noorganizēti semināri un kvalifikācijas kursi
profesionālās
atbilstoši
kompetenču
paaugstināšanas
kompetencies un
dokumentiem
konkurētspējas
veicināšana personālās
izaugsmes un karjeras
iespējām
3. Pedagogu un skolēnu
Iesaistīti pedagogi un skolēni no dažādām novada
iesaistīšana
izglītības iestādēm starptautiskajos projektos.
starptautiskos projektos
un pasākumos
4. Atbalsta programmu
Īstenota Atbalsta programma iekļaujošās izglītības
īstenošana iekļaujošās
nodrošināšanai
izglītības nodrošināšanai
5. Programmu piedāvājumu Pārskatīts un dažādots programmu piedāvājums
dažādošana
veicinot duālās izglītības attīstību
profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs
UZDEVUMS (U) 2.1.2. Nodrošināt neformālās izglītības iespējas jauniešiem
1. Neformālās izglītības
Nodrošinātas neformālās izglītības nodarbības,
iespēju nodrošināšana
katru mācību gadu jauniešiem IR atbilstoši
bērniem un jauniešiem
interesēm un
saturīga brīvā laika
vajadzībām pieejams vismaz 1 neformālās izglītības
pavadīšanai
nodarbību veids, noorganizēts pašvaldības
nometņu konkurss, t.sk. sociālās riska grupas
Darba (1.) redakcija

2022-2024

Pašvaldība

Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde

2022-2027

Pašvaldība
ES fondi

Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde

2022-2027

Pašvaldība
ES fondi
(ERASMUS+,u.c.)

Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde

2022-2027

Pašvaldība
ES fondi

Pastāvīgi

Pašvaldība
Valsts
Privātais sektors

Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde
Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde

Pastāvīgi

Pašvaldība
Valsts

Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde
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bērniem
UZDEVUMS (U) 2.1.3. Nodrošināt Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iespējas novada bērniem un jauniešiem
1. Interešu un profesionālās Nodrošināta Interešu un profesionālās ievirzes
2022-2027
Pašvaldība
ievirzes izglītības iespēju izglītības iespējas, organizēti un atbalstīti dažādi
nodrošināšana un
pasākumi karjeras izglītībai
pilnveide
2. Jauniešu zinātnes centra Veikta izpēte par Jauniešu zinātnes centra izveidi
2022-2027
Pašvaldība
izveide novadā
novadā
ES fondi

Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde
Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde

UZDEVUMS (U) 2.1.4. Veicināt mūzizglītības attīstību un sabiedrības līdzdalību izglītības procesos novada teritorijā
1. Mūžizglītības programmu Pilnveidotas mūžizglītības programmas prasmju un
2022-2027
Valsts programma
Izglītības,
realizācija prasmju un
iemaņu apguves pasākumu īstenošanai dažādām
kultūras un
personīgās
mērķa grupām
sporta pārvalde
individualitātes attīstībai
2. Sabiedrības līdzdalība un Noorganizētas dažādas aktivitātes, lai informētu
Pastāvīgi
Pašvaldība
Izglītības,
iesaistīšana izglītības
par jauniešu iespējām iesaistīties un attīstīties
kultūras un
procesā
projektos un pasākumos lokālā, nacionālā,
sporta pārvalde,
starptautiskā līmenī. Iesaistītas skolu padomes un
Administratīvā
skolu pašpārvaldes sabiedrības informēšanas
daļa
pasākumos. Sadarbība ar citām novada iestādēm
un organizācijām.
UZDEVUMS (U) 2.1.5. Saglabāt un attīstīt novada izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko aprīkojumu kvalitatīvu izglītības pakalpojumu
nodrošināšanai
1. Prasībām atbilstoša
Veikta izglītības iestāžu atjaunošana un jaunu
2022-2027
Pašvaldība
Attīstības un
izglītības iestāžu
būvniecība.
ES fondi
būvniecības
atjaunošana un jaunu
Valsts
pārvalde,
izglītības iestāžu
Izglītības
būvniecība
iestādes,
Darba (1.) redakcija
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Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde
Izglītības iestādes

2. Izglītības iestāžu
Uzlabota un pilnveidota izglītības iestāžu
2022-2027
Pašvaldība
materiāli tehniskā
materiāltehniskā bāze
Valsts
nodrošinājuma
atjaunošana izglītojamo
individuālo kompetenču,
praktisko iemaņu un
radošuma attīstībai
2.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Kultūras, sporta un rekreācijas objektu tīkla savstarpēji papildinoša attīstīšana, veidojot to ērti pieejamu un funkcionāli
atbilstošu novada iedzīvotāju un viesu vajadzībām.
UZDEVUMS (U) 2.2.1. Saglabāt un attīstīt Ķekavas novada kultūras un sporta infrastruktūru
1. Kultūras pakalpojumu
Veikta kultūras pakalpojumu infrastruktūras
2022-2027
Pašvaldība
Izglītības,
infrastruktūras kvalitātes kvalitātes un pieejamības saglabāšana un
ES fondi
kultūras un
un pieejamības
uzlabošana visā novada teritorijā
sporta pārvalde,
saglabāšana un
Kultūras centri,
uzlabošana
Attīstības un
būvniecības
pārvalde
2. Sporta un aktīvās atpūtas Veikta sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu
2022-2027
Pašvaldība
Izglītības,
pakalpojumu
infrastruktūras kvalitātes un pieejamības
ES fondi
kultūras un
infrastruktūras kvalitātes saglabāšana un uzlabošana visā novada teritorijā.
sporta pārvalde,
un pieejamības
Attīstības un
saglabāšana un
būvniecības
uzlabošana
pārvalde,
Kultūras centri

Darba (1.) redakcija
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3. Pasākumi sporta un
aktīvās atpūtas veidu
dažādošanai un
popularizēšanai

Nodrošināta regulāra informācija par sporta
aktivitātēm un pasākumiem pašvaldības
informatīvajos nesējos, sagatavots kopīgu sporta
notikumu gadskārtu kalendārs

2022-2027

Pašvaldība

Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde,
Attīstības un
būvniecības
pārvalde,
Kultūras centri

4. Sporta laukuma izveide
pie Ķekavas vidusskolas.

Izveidots sporta laukums pie Ķekavas vidusskolas

2022-2027

Pašvaldība

Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde,
Attīstības un
būvniecības
pārvalde

2022-2027

Pašvaldība

Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde,
Attīstības un
būvniecības
pārvalde

2022-2027

Pašvaldība

Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde,
Attīstības un
būvniecības
pārvalde

5. Sporta manēžas izbūve
pie Ķekavas vidusskolas,
Gaismas iela 7a

Īstenojot šo projektu tiktu nodrošināta iespēju
īstenot izglītības, profesionālās ievirzes izglītības
procesu (basketbola/tenisa/florbola/telpu futbola
laukums, 2 skrejceļi x 150m, 3 skrejceļi x 60m,
tāllēkšanas bedre, augstlēgšanas sektors, lodes
grūšanas sektors, volejbola laukums ar visām
nepieciešamajām palīgtelpām.
6. Multifunkcionāla sporta
MF laukuma projekta 4.un 5.kārtas īstenošana
laukuma seguma izveide, paredz ledus laukuma tehnoloģiskā risinājuma
Gaismas iela 7A, Ķekavā
(saldēšanas cauruļvadu sistēmas kārtas) izbūvi un
4. un 5. kārtas īstenošana labiekārtošanu. Projektu iespējam īstenot atsevišķi
pa kārtām.
UZDEVUMS (U) 2.2.2. Dažādot bibliotēku krājumus un attīstīt bibliotēku pakalpojumus
Darba (1.) redakcija
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1. Bibliotēku krājumu,
aprīkojuma un
pakalpojumu
pilnveidošana lasītāju
piesaistei

Papildināts grāmatu fonds un periodikas izdevumi,
Pastāvīgi
Iegādāts kvalitatīvs skeners (A3) un
programmatūra digitalizēto objektu un tekstu
apstrādei;
paplašināts pakalpojuma klāsts novada
iedzīvotājiem
2. Bibliotekāru kompetenču Nodrošinātas apmācības publisko un izglītības
Pastāvīgi
pilnveidošana
iestāžu bibliotēku darbiniekiem kvalificēti strādāt
bibliotēku programmatūrās, KAC funkciju veikšanai
UZDEVUMS (U) 2.2.3. Nodrošināt efektīvas kultūras procesu, tūrisma un starptautiskās sadarbības jomas pārvaldi
1. Kultūras, tūrisma un
Nodrošināta operatīvas informācijas apmaiņa
2022-2027
starptautiskās sadarbības kvalitatīvai kopīgu pasākumu realizēšanai,
procesu un
iespējamo problēmu savlaicīgai identificēšanai un
menedžmenta
novēršanai; Izveidots novada kultūras, sporta un
pilnveidošana
tūrismas nozaru kopējais sadarbības modelis
(plāns) attīstības procesu veicināšanai un pasākumu
koordinēšanai
2. Augstas kvalifikācijas
speciālistu
nodrošinājums

Noorganizēta metodiskā apmācība kvalifikācijas
paaugstināšanai kultūras, tūrisma un starptautiskās
sadarbības jomas speciālistiem

2022-2027

Pašvaldība

Kultūras centri
Administratīvā
daļa

Pašvaldība
Valsts

Kultūras centri
Administratīvā
daļa

Pašvaldība
ES fondi

Kultūras centri,
Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde,
Attīstības un
būvniecības
pārvalde

Pašvaldība
ES fondi

Kultūras centri,
Izglītības,
kultūras un
sporta pārvalde,
Attīstības un
būvniecības
pārvalde

2.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu un to pieejamības pilnveidošana, panākot to labāku atbilstību iedzīvotāju
vecumstruktūrai un mūsdienu prasībām dažādām aprūpes formām.
UZDEVUMS (U) 2.3.1. Saglabāt un attīstīt Ķekavas novada sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu infrastruktūru un materiāli tehnisko aprīkojumu
Darba (1.) redakcija
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1. Sociālo un veselības
pakalpojumu
infrastruktūras kvalitātes
un pieejamības
uzlabošana

2. Sociālo un veselības
pakalpojumu materiāli
tehniskā nodrošinājuma
Darba (1.) redakcija

Izvērtēta iespēja jauna sociālās aprūpes centra
izbūvei Baldonē;
Atjaunotas/renovētas telpas aprūpes centrā
Gaismas ielā 19k-8 sociāla aprūpes centra
paplašināšanai, 4., 5.stāvs;
 Paplašināta ambulance Ķekavā;
 Izveidots ģimenes centrs Ķekavā atbalstam
vecākiem (medicīniskie pakalpojumi,
fizioterapija, izglītības iespējas, kursi
jaunajiem vecākiem u.c.;
 Izveidota mobilās aprūpes vienība personu
aprūpei mājās Baldones teritorijā;
 izveidota mobilā brigāde kopā ar primārās
veselības aprūpes pakalpojumiem Ķekavas
teritorijā;
 Nodrošinātas telpas ārstu prakses
atvēršanai Daugmalē un Baldonē;
 Izveidots un uzturēts krīzes dzīvoklis (2
istabu) un krīzes istabas vardarbībā
cietušām personām;
 Izveidota sociālā māja Mellupos ar
paplašinātu pakalpojumu loku – bibliotēka,
pašvaldības speciālists utt.;
 Medicīnas punktu telpu un sociālā dienesta
telpu pielāgošana personām ar kustību
traucējumiem;
 Iegādāts un uzstādīts pakalpojuma
„Drošības poga” aprīkojums,

2022-2027

Pašvaldība
ES fondi
Privāts
finansējums

Attīstības un
būvniecības
pārvalde,
Sociālais
dienests,
Sociālais aprūpes
centrs, Ķekavas
ambulance

Pastāvīgi

Pašvaldība
ES fondi

Sociālās aprūpes
centrs
15
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saglabāšana un
atjaunošana
pakalpojumu kvalitātes
un pieejamības
uzlabošanai



Labiekārtotas telpas Baldones Dienas centrā
senioriem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām;
 Iegādāts tehniskais aprīkojums sociālo un
veselības pakalpojumu, sociālās palīdzības
sniegšanai.
UZDEVUMS (U) 2.3.2. Pilnveidot sociālā darba un veselības aprūpes organizēšanu Ķekavas novadā
1. Sociālo pakalpojumu un
1.Izstrādāti jauni noteikumi Sociālo pakalpojumu un
Pastāvīgi
veselības aprūpes
veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības
kvalitātes un pieejamības uzlabošana un dažādošana Ķekavas novada
uzlabošana un
teritorijā
dažādošana Ķekavas
2. Uzbūvēts jauns ģimeniskai videi pietuvināts
novada teritorijā
sociālās aprūpes centrs Ķekavas novadā.
3. Atjaunota/renovēta ēka Mēžvidu ielā 17,
Baldonē, pašvaldības sociālo funkciju veikšanai.
2. Jaunu un alternatīvu
Sagatavoti jauni projekti sociālo un medicīnas
Pastāvīgi
pakalojumu ieviešana
pakalpojumu ieviešanai;

Pašvaldība
ES fondi

Sociālais dienests

Pašvaldība
ES fondi
Privāts
finansējums
Pašvaldība
Ambulance

Sociālais dienests

3. Kvalificēta darbaspēka
Noorganizēti apmācību kursi speciālisti em
Pastāvīgi
Sociālais dienests
nodrošinājums sociālā un kvalifikācijas celšanai
veselības aprūpes darba
uzlabošanai
UZDEVUMS (U) 2.3.3. Turpināt attīstīt sadarbību ar citām pašvaldībām, institūcijām un NVO sektoru sociālo un medicīnas pakalpojumu nodrošināšanā
1. Institūciju un NVO
Noslēgti sadarbības līgumi (pašvaldība-NVA) par
Pastāvīgi
Pašvaldība
Sociālais dienests
sektora iesaiste sociālo
novada atbalsta grupu iedzīvotāju nodarbinātību;
NVO sektors
un veselības aprūpes
Izvērtēti un apzināti sabiedriskajām organizācijām
pakalpojumu attīstībai
nododamie sociālie pakalpojumi un izstrādāts
rīcības modelis
Darba (1.) redakcija
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2.4.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Vietējo kopienu aktivizēšana lokālās vides uzturēšanai un piederības novadam stiprināšanai.
UZDEVUMS (U) 2.4.1. Atbalstīt daudzveidīgu nevalstisko organizāciju darbību pašvaldības teritorijā
1. Nevalstiskā sektora un
Izstrādāts sadarbības modelis pašvaldības
Pastāvīgi
Pašvaldība
Administratīvā
iedzīvotāju iniciatīvas
sadarbībai ar NVO, apkaimēm (kopienām)
pārvalde,
grupu darbības attīstība
Attīstības un
būvniecības
pārvalde
2. Amata vietas izveide
Izveidota amata vieta darbam ar nevalstiskajām
Pastāvīgi
Pašvaldība
Administratīvā
darbam ar nevalstiskajām
organizācijām.
pārvalde,
organizācijām
Attīstības un
būvniecības
pārvalde
UZDEVUMS (U) 2.4.2. Atbalstīt un veicināt darbu ar jaunatni
1. Jaunatnes darbības
Izstrādāta un apstiprināta novada jaunatnes
2022-2027
Pašvaldība
Izglītības,
aktivizēšana
politikas stratēģija;
Valsts
kultūras un
sporta pārvalde
2. Sadarbības partneru
2022-2027
Pašvaldība
Izglītības,
 Izmantotas Eiropas programmu - Erasmus+
piesaiste jaunatnes
ES fondi
kultūras un
un Eiropas Solidaritātes korpusa un citas
politikas īstenošanai
sporta pārvalde
sniegtās iespējas;
 Noslēgts sadarbības līgums ar Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūru par
iesaistīšanos Eurodesk tīklā;
 Nodrošināta sadarbība ar citu pašvaldību
organizācijām un speciālistiem par citu
organizētajām iespējām, aktivitātēm,
projektiem jauniešu mērķauditorijai
3. Karjeras izglītības ievirze Piesaistīti karjeras izglītības speciālisti un rīkotas
Pastāvīgi
Pašvaldība
Izglītības,
novada jauniešiem
Valsts
kultūras un
Darba (1.) redakcija
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aktivitātes jauniešu ievirzei profesijas izvēles
veicināšanai

ES fondi

sporta pārvalde

Jauniešu centri nodrošināti ar nepieciešamo
4. Uzturēt un attīstīt
Pastāvīgi
Pašvaldība
Izglītības,
Jauniešu centru darbu, infrastruktūru
Valsts
kultūras un
nodrošinot tos ar
ES fondi
sporta pārvalde
nepieciešamo
infrastruktūru
2.5.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšana labvēlīgas vides veidošanai visiem iedzīvotājiem un viesiem.
UZDEVUMS (U) 2.5.1. Radīt drošu vidi novada iedzīvotājiem un viesiem
1. Iedzīvotāju un novada
2022-2027
Pašvaldība
Reģionālā
 Attīstīti un ieviesti e-risinājumi sabiedriskajai
viesu miera un drošības
pašvaldības
kārtībai, drošībai;
līmeņa uzlabošana
policija
 Nodrošināta videonovērošanas sistēmas
attīstība novadā – izstrādāta
videonovērošanas koncepcija, rezultātā
palielinājies videonovērošanas kameru
skaits novadā, uzlabojusies drošība un
sabiedriskā kārtība novadā, samazinājies
pārkāpumu skaits;
2. Kvalificēta un motivēta
pašvaldības policijas
darbaspēka
nodrošinājums




Darba (1.) redakcija

Veiktas regulāras darbinieku apmācības
pašvaldības policijas speciālistiem padziļinātas praktiskās iemaņas attiecībā uz
tuvcīņu un šaušanu, darbinieku fizisko
sagatavotību bērnu tiesību aizsardzības
papildapmācības, pirmās palīdzības
sniegšanas kursi, u.c. apmācības;
Reizi gadā veikta darba samaksas sistēmas
pārskatīšana;

Pastāvīgi

Pašvaldība

Reģionālā
pašvaldības
policija,
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3. Starpinstitucionālā
modeļa nodrošināšana
uzvedības sociālās
korekcijas un sociālās
palīdzības programmu
izstrādē bērnu un
jauniešu
likumpārkāpumu
gadījumos
4. Iedzīvotāju izglītojošu
pasākumu organizēšana
par reģionālās
pašvaldības policijas
darbu un drošas vides
radīšanu




Nodrošināts starpinstitucionālais modelis
sociālās korekcijas un sociālās palīdzības
programme izstādē;
Izstrādātas sociālās korekcijas un sociālās
palīdzības programmas bērnu un jauniešu
likumpārkāpumu gadījumos

Organizēti pasākumi un izveidoti informatīvie
materiāli iedzīvotāju izglītošanai par pašvaldības
policiju

2022-2024

Pašvaldība

Reģionālā
pašvaldības
policija,
Sociālais dienests

Pastāvīgi

Pašvaldība

Reģionālā
pašvaldības
policija,
Administratīvā
pārvalde,
Izglītības iestādes

3.Prioritāte – Mūsdienīgas, mājsaimniecību un uzņēmējdarbības vajadzībām atbilstoša infrastruktūras attīstīšana
Mērķis: Mūsdienīga, mājsaimniecību un uzņēmējdarbības vajadzībām atbilstoša infrastruktūra.
Darbības

Finanšu resursi un
Atbildīgie par
avoti
īstenošanu
3.1. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Novada iekšējās mobilitātes, īpaši videi draudzīgu risinājumu attīstīšana apdzīvoto vietu un teritoriju efektīvai sasaistei un
pakalpojumu sasniedzamības uzlabošanai.
UZDEVUMS (U) 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu
1. Ielu un autoceļu
Atjaunoti pašvaldības ceļi un ielas saskaņā ar ceļu
2022-2027
Pašvaldība
Ceļu uzraudzības
infrastruktūras kvalitātes atjaunošanas programmu,
VAS „Latvijas
specialists
uzlabošana novadā
Valsts ceļi”
Attīstības un
Darba (1.) redakcija

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas periods
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ES fondi
2. Pašvaldības ielu un
autoceļu apgaismojuma
ierīkošana un uzlabošana
3. Veloceliņu attīstība
novada teritorijā

Ierīkots un atjaunots ielu apgaismojums novada
teritorijā

2022-2027

Izstrādāta un uzturēta ietvju un veloceliņu
programma saskaņā ar pašvaldības izstrādāto
plānu,

2022-2026

4. Ūdens transporta
Izveidotas ūdens transporta piestātnes vietas:
attīstība novada teritorijā Ģipšu stūrī Katlakalnā (Regulārais transports starp
Rīgu un Ķekavu), Vedmeros, Ķekavā.

5. Autostāvvietu ierīkošana
un esošo labiekārtošana
novada teritorijā

Atjaunotas un labiekārtotas autostāvvietas (seguma
un krāsojuma atjaunošana, aprīkojuma uzstādīšana)
novada teritorijā;

6. Ceļu satiksmes
organizācijas un drošības
uzlabošana novada
teritorijā

Izveidota vienota karte ar ceļu satiksmes
organizācijas
elementu
atrašanās
vietām;
Izstrādātas un uzstādītas vienota stila norādes
zīmes uz kultūras, vēstures, u.c. objektiem
Izveidota interaktīva pašvaldības ielu un ceļu karte
Veikts autoceļa A7 gājēju šķērsošanas drošuma
uzlabošana Ķekavas, Krogsila, Vimbukroga, Aleju
ciema teritorijā.

Darba (1.) redakcija

2022-2027

Pašvaldība
Latvenergo
ES fondi
Pašvaldība
Valsts
mērķdotācija
ES fondi
Pašvaldība
Valsts
mērķdotācija
ES fondi
Pašvaldība
Valsts
mērķdotācija
ES fondi

2022-2027

Pašvaldība
ES fondi

būvniecības
pārvalde
Komunikāciju
inženieris
Ceļu uzraudzības
specialists
Attīstības un
būvniecības
pārvalde
Ceļu uzraudzības
specialists
Attīstības un
būvniecības
pārvalde
Ceļu uzraudzības
specialists
Attīstības un
būvniecības
pārvalde
Ceļu uzraudzības
specialists
Attīstības un
būvniecības
pārvalde

20

Ķekavas novada pašvaldības attīstības programma 2021.-2027.gadam.Rīcību plāns
7. Iekšpagalmu asfalta
seguma remonts Ķekavā

Veikts asfalta seguma remonts iekšpagalmos
Ķekavā

2022-2027

Pašvaldība
ES fondi

8. Nolietoto pašvaldības
asfaltēto ceļu segumu
remonts

Veikts nolietoto pašvaldības asfaltēto ceļu segumu
remonts, t.sk. pašvaldības ceļa cietā seguma izveide
novada teritorijā

2022-2027

Pašvaldība
ES fondi

Ceļu uzraudzības
specialists
Attīstības un
būvniecības
pārvalde
Ceļu uzraudzības
specialists
Attīstības un
būvniecības
pārvalde

UZDEVUMS (U) 3.1.2. Nodrošināt infrastruktūras efektīvas pārvaldes attīstību
1. Vienotas aprēķinu,
Izstrādāta jauna uzskaites un norēķinu sistēma par
2022-2023
Pašvaldība
Izpilddirektors
uzskaites un norēķinu
pašvaldības uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem
sistēmas ieviešana par
pašvaldības uzņēmumu
sniegtajiem
pakalpojumiem
2. Esošo
Aktualizēti un digitalizēti inženierkomunikāciju plāni
Katru gadu
Pašvaldība
Attīstības un
inženierkomunikāciju
būvniecības
dokumentācijas un
pārvalde
tehniskā stāvokļa
izvērtēšana
3. Pašvaldības uzņēmumu
Noorganizēti kvalifikācijas celšanas kursi komunālo
Pastāvīgi
Pašvaldība
Administratīvā
sniegto pakalpojumu
un sadzīves pakalpojumu uzņēmumu darbiniekiem
pārvalde
kvalitātes
paaugstināšana,
pašvaldības uzņēmumu
pozitīva tēla veidošana
3.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Ūdenssaimniecības pakalpojumu sakārtošana atbilstoši mūsdienu prasībām un apdzīvotās vietas raksturam.
Darba (1.) redakcija
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UZDEVUMS (U) 3.2.1. Atjaunot un paplašināt ūdensvadu un kanalizācijas tīklu sistēmas novada apdzīvotajās vietās
1. Ūdensapgādes un
Izstrādāti un realizēti ūdenssaimniecības projekti
2022-2027
kanalizācijas sistēmas
vidēji lielās novada apdzīvotās vietās, t.sk. izbūvēta
attīstīšana pakalpojumu
Centrālās kanalizācijas vietējais tīkls Aleju ciema
kvalitātes un pieejamības apbūvētajā daļā maģistrālā kanalizācijas spiedvada
uzlabošanai
zonā
2. Ūdens un notekūdeņu
Pastāvīgi
 Veikta kontrole patērētā ūdens daudzuma
patēriņa kontroles
atbilstībai iegūtā ūdens apjomiem;
nodrošināšana
 Veikta nelikumīgo pieslēgumu likvidēšana
efektīvākai resursu
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām;
izlietošanai
3. Kanalizācijas spiedvada
Novērsta kanalizācijas spiedvada uz Rīgu sūkņu
2022-2027
uz Rīgu sūkņu staciju
staciju smakošana
smakošanas novēršana
UZDEVUMS (U) 3.2.2. Uzlabot un attīstīt lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apdzīvotajās vietās novadā
1. Lietus ūdens kanalizācijas Izstrādāta lietus ūdens kanalizācijas sistēmu
2022-2027
tīklu sakārtošana novada sakārtošanas programma
lielākajās apdzīvotajās
vietās

Pašvaldība
ES fondi

Pašvaldība

Attīstības un
būvniecības
pārvalde, SIA
“BKS”, SIA
“Ķekavas nami”
SIA “BKS”, SIA
“Ķekavas nami”

Pašvaldība
ES fondi

Attīstības un
būvniecības
pārvalde

Pašvaldība
ES fondi

Attīstības un
būvniecības
pārvalde

3.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Mājokļu un sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošana iedzīvotāju līdzekļu taupīšanai un SEG emisiju mazināšanai.
UZDEVUMS (U) 3.3.1. Risināt daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes un apsaimniekošanas jautājumus
1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo
2022-2027
Pašvaldība
Attīstības un
 Veikti energoefektivitātes pasākumi
māju atjaunošanas un
Privātais
būvniecības
daudzdzīvokļu mājās: Ķekavā, Valdlaučos,
energoefektivitātes
finansējums
pārvalde, SIA
Daugmalē, Rāmavā;
procesa veicināšana
Ekonomikas
“BKS”, SIA
 Paaugstināta 15 daudzdzīvokļu māju
ministrija
“Ķekavas
nami”
energoefektivitāte un veikti ēku
atjaunošanas darbi Baldonē.
Darba (1.) redakcija
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2. Daudzdzīvokļu māju
uzturēšanas un
apsaimniekošanas
jautājumu risināšana

Izveidotas daudzdīvokļu māju apsaimniekošanas
biedrības un izstrādāts daudzdzīvokļu māju ārtelpas
apsaimniekošanas plāns.

UZDEVUMS (U) 3.3.2. Veikt energoefektivitātes pasākumus sabiedriskajās ēkās
1. Sabiedrisko ēku
 Veikts energoaudits visām pašvaldības
atjaunošanas un
ēkām;
energoefektivitātes
 Veikta pašvaldības un to iestāžu ēku
uzlabošana
siltināšana

2022-2027

Pašvaldība
Privātais
finansējums

Attīstības un
būvniecības
pārvalde, SIA
“BKS”, SIA
“Ķekavas nami”

2022-2026

Pašvaldība
ES fondi

Attīstības un
būvniecības
pārvalde, SIA
“BKS”, SIA
“Ķekavas nami”
Attīstības un
būvniecības
pārvalde, SIA
“BKS”, SIA
“Ķekavas nami”

2. Apkures pakalpojumu
Veikta siltumapgādes pakalpojumu kvalitātes
2022-2027
Pašvaldība
uzlabošana un attīstība
uzlabošana, atjaunota Baldones pilsētas
ES fondi
videi draudzīgas
siltumapgādes sistēma
siltumapgādes
nodrošināšanai
3.4.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Mājokļu pietiekamības nodrošināšana jauno ģimeņu vajadzību apmierināšanai.
UZDEVUMS (U) 3.4.1. Veicināt jaunas dzīvojamās apbūves attīstību
1. Jaunas dzīvojamās
Izstrādāta koncepcija tehniskās infrastruktūras
2022-2027
Pašvaldība
apbūves attīstības
radīšanai un izbūvētas komunikācijas jaunajās
Attīstītāji (PPP)
veicināšana
apbūves un degradētajās teritorijās;
ES fondi
veicināta dzīvojamā fonda būvniecība.
2. Bērnu rotaļu laukuma zonas
Ķekavā teritorijas iegūšana
pašvaldības īpašumā

Iegūts pašvaldības īpašumā Bērnu rotaļu laukums
zonas Ķekavā teritorijā.

2022-2027

Pašvaldība

Attīstības un
būvniecības
pārvalde, SIA
“BKS”, SIA
“Ķekavas nami”
Attīstības un
būvniecības
pārvalde

3.5.RĪCĪBU VIRZIENS (RV):Biznesa vajadzībām nepieciešamo telpu piedāvājuma attīstīšana mazā un vidējā biznesa attīstībai, kopdarbam un attālinātajam
darbam.
Darba (1.) redakcija
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UZDEVUMS (U) 3.5.1. Atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā
1. Uzņēmējdarbības
Apzinātas un izstrādātas vadlīnijas
attīstošas vides veidošana uzņēmējdarbības attīstošas vides veidošanai.

2022-2027

Pašvaldība
ES fondi

Attīstības un
būvniecības
pārvalde
Attīstības un
būvniecības
pārvalde

2. Novadā ražotās
Izveidots vienots novada mājražotāju, ražotāju un
Pastāvīgi
Pašvaldība
produkcijas un sniegto
amatnieku gada paskumu plāns ar mērķi novadā
pakalpojumu
ražotās produkcijas un sniegto pakalpojumu
popularizēšana
popularizēšanai
3.6.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Esošo un potenciālo rūpniecisko, loģistikas un citu biznesa teritoriju nodrošināšana ar pievedceļiem un tiem nepieciešamo
tehnisko infrastruktūru teritorijas pievilcības vairošanai biznesam.
UZDEVUMS (U) 3.6.1. Attīstīt ekonomisko aktivitāti veicinošu infrastruktūru Ķekavas novadā
1. Uzņēmējdarbības zonu
Atbilstoši būprojektiem, izbūvēta tehniskā
2022-2027
Pašvaldība
Attīstības un
infrastruktūras attīstība un infrastruktūra
ES fondi
būvniecības
uzņēmumu
pārvalde
sasniedzamības
nodrošināšana
3.7.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Reģionālās sasniedzamības uzlabošana cilvēku un materiālo vērtību ātrākai, ērtākai un drošākai kustībai savienojumā ar Rīgu
un citām vietām ārpus novada.
UZDEVUMS (U) 3.7.1. Veicināt Ķekavas novada iedzīvotāju mobilitāti
1. Sabiedriskā transporta
Veikta izpēte par sabiedriskā transporta maršrutu
2022-2027
Pašvaldība
Attīstības un
maršrutu attīstība un
aktuālajiem virzieniem, lai nodrošinātu skolēnu
Valsts
būvniecības
skolēnu pārvadājumu
pārvadājumus;
pārvalde
nodrošināšana
Veiktas Valsts un pašvaldības darbības Baldones2. Autoceļu tīkla statusu
2022-2024
Valsts (SM)
Attīstības un
sakārtošana
Pašvaldība
būvniecības
Tomes ceļa statusa sakārtošanai;
pārvalde
Autoceļa P91 dokumentācijas sakārtošana posmā
no B9 līdz V4;
Autoceļa V9 dokumentācijas sakārtošana no P91
Darba (1.) redakcija
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līdz pilsētas robežai.
Veiktas pāarunas ar SIA “Rīgas satiksme” par
3. Veikt pārrunas ar SIA
2022-2024
Pašvaldība
Attīstības un
“Rīgas satiksme” par
būvniecības
sabiedriskā transporta maršrutu pagarināšanu
sabiedriskā transporta
pārvalde
Ķekavas novada teritorijā un apstiprināti maršŗuti
maršrutu pagarināšanu
Ķekavas novada teritorijā.
3.8.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Tūrisma komunikācijas attīstīšana un atbalsts tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, lai radītu sektorā jaunas darba vietas un
palielinātu jomas apgrozījumu
UZDEVUMS (U) 3.8.1. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu tūrisma vietu un objektu infrastruktūru
1. Pašvaldībai piederošas
Izveidots pašvaldībai piederošu tūrisma objektu
2022-2027
Pašvaldība
Attīstības un
tūrisma infrastruktūras
reģistrs, veikta tehnisko projektu izstrāde un
būvniecības
atjaunošana un jaunu
tūrisma objektu atjaunošana un jaunu radīšana
pārvalde,
radīšana
Izglītības, kultūras
un sporta pārvalde
2. Rekreācijas zonas izveide
2022-2027
Pašvaldība
Izglītības, kultūras
 Apzināti iespējamie rekreācijas un tūrisma
novada teritorijā
ES fondi
un sporta
pakalpojumu iespējamie veidi; veicināti
Privātais
pārvalde,
jauni lauku un aktīvās atpūtas tūrisma
finansējums
Attīstības un
uzņēmumi.
būvniecības
 Attīstīt Baldones pilsētas rekreācijas un
pārvalde
tūrisma pakalpojumus
 Izveidot Rekreācijas zonas Aleju ciemā,
pašvaldības meža zonā pie jaunā
veloceliņa;
 Veikta Daugavas krasta ainavas
saglabāšana Vimbukroga neapbūvētajā
zonā.
3. Ķekavas parka projekta
Izveidots Ķekavas parka projekta turpinājums līdz
2022-2027
Pašvaldība
Izglītības, kultūras
Darba (1.) redakcija
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turpinājums līdz Daugavai

4. Dambīša aizsprosta uz
Ķekavas upes
atjaunošana-remonts
Daugavas-Misas kanāla
ietvaros

Daugavai, t.sk. atpūtas vietu izveidošana un grill
parka izveidošana.

Veikts Dambīša aizsprosta uz Ķekavas upes
atjaunošana-remonts Daugavas-Misas kanāla
ietvaros

ES fondi
Privātais
finansējums

2022-2027

Pašvaldība
ES fondi
Privātais
finansējums

5. Sausās Daugavas
Izveidota laivu piestātne Sausās Daugavas krastā,
2022-2027
Pašvaldība
laivošanas iespēju
Ķekavas parka zonā
ES fondi
uzlabošana un laivu
Izveidota laivu piestātne Daugavas krastā pie
Privātais
piestātnes izveide Sausās Baltās kāpas
finansējums
Daugavas krastā, Ķekavas
parka zonā
UZDEVUMS (U) 3.8.2. Sniegt visa veida atbalstu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem nozares attīstībai Ķekavas novadā
1. Informācijas apkopošana
Apkopots pārskats par tūrisma objektiem novadā
Katru gadu
Pašvaldība
par tūrisma nozari novadā to apmeklētību, tūristu uzturēšanās ilgumu
novadā un tēriņu apjomu;
2. Novada tūrisma uzņēmēju
izglītošana un atbalsts

Darba (1.) redakcija

Sadarbībā ar Uzņēmēju padomi un profesinālajām
tūrisma organizācijām/asociācijām noorganizēti
informatīvie semināri un apmācības par iespējām
tūrisma nozares attīstībā; Atbalsts tūrisma uzņēmēju
dalībai Latvijas un Baltijas valstīs notiekošajās tūrisma
izstādēs; Popularizēti novadā pieejamos tūrisma
produktus un pakalpojumus

Katru gadu

Pašvaldība
ES fondi

un sporta
pārvalde,
Attīstības un
būvniecības
pārvalde
Izglītības, kultūras
un sporta
pārvalde,
Attīstības un
būvniecības
pārvalde
Izglītības, kultūras
un sporta
pārvalde,
Attīstības un
būvniecības
pārvalde
Izglītības, kultūras
un sporta pārvalde

Izglītības, kultūras
un sporta pārvalde
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3. Specifisku tūrisma virzienu Izstrādāti tūrisma materiāli, maršruti, audiogi par
novada dabas un tūrisma objektiem.
attīstība
UZDEVUMS (U) 3.8.3. Uzlabot tūrisma nozares menedžmenta organizāciju un mārketingu
Izstrādāta tūrisma nozares attīstības stratēģija un
1. Novada tūrisma
menedžmenta uzlabošana rīcības plāns, ietveot sektoriālās attīstības un
marketinga plānu.
un pakalpojuma
pieejamības
nodrošināšana

2. Sadarbības attīstība ar
citām institūcijām kopēju
vietējo un starptautisko
projektu realizēšanā

Darba (1.) redakcija

Izstrādāts sadarbības attīstības plāns ar citām
institūcijām kopēju vietējo un starptautisko
projektu realizēšanā

2022-2027

Pašvaldība
Es fondi
Uzņēmēji

Izglītības, kultūras
un sporta pārvalde

2022-2027

Pašvaldība
ES fondi,
Pārrobežu
sadarbības
programmas
Privāts
ieguldījums
Pašvaldība
ES fondi,
Pārrobežu
sadarbības
programmas

Izglītības, kultūras
un sporta pārvalde

2022-2027

Izglītības, kultūras
un sporta
pārvalde,
Attīstības un
būvniecības
pārvalde
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4.Prioritāte – Pašvaldības un interešu grupu sadarbība novada attīstības līdzsvarotības sekmēšanai
Mērķis: Pārvaldība un komunikācija: Pašvaldības un interešu grupu sadarbība novada attīstības līdzsvarotības sekmēšanai.
Darbības

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas periods

Finanšu resursi un
Atbildīgie par
avoti
īstenošanu
4.1. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Komunikācijas ar sabiedrību aktivizēšana labākai izpratnei par dažādu interešu grupu vajadzībām un efektīvākai sadarbībai ar
šīm grupām.
UZDEVUMS (U) 4.1.1. Uzlabot pašvaldības, iedzīvotāju, NVO un uzņēmēju savstarpējo komunikāciju un sadarbību
1. Uzņēmējdarbības un
Izveidota trīspusēja( Pašvaldības, Uzņēmēju un
Pastāvīgi
Pašvaldība
Attīstības un
NVO attīstību veicinoša
NVO) konsultatīvā padome
NVO,
būvniecības
pašvaldības darbība
Uzņēmēji
pārvalde,
Administratīvā
pārvalde
UZDEVUMS (U) 4.1.2. Nodrošināt sistemātisku un operatīvu informācijas pieejamību iedzīvotājiem
1. Mūsdienu
Izveidota jauna moderna interneta platforma ar
Pastāvīgi
Pašvaldība
Administratīvā
komunikācijām
dažādiem iedzīvotāju iesaistes rīkiem;
pārvalde
atbilstošu pašvaldības
sabiedrisko attiecību
instrumentu
nodrošinājums
4.2. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Novada telpiskā plānojuma veidošana dažādu grupu interešu sabalansēšanai un mūsdienīgu plānošanas principu īstenošanai.
UZDEVUMS (U) 4.2.1. Nodrošināt pašvaldības un nozaru attīstības plānošanas procesu nepārtrauktību
1. Pašvaldības attīstības
Veikta dažādu pašvaldības attīstības plānošanas un
2022-2027
Pašvaldība
Attīstības un
plānošanas un nozaru
nozaru dokumentu izstrāde.
Valsts
būvniecības
dokumentu izstrāde
pārvalde
Darba (1.) redakcija
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4.3. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Atbalsts vietējās nodarbinātības un sociālās uzņēmējdarbības nostiprināšanai.
UZDEVUMS (U) 4.3.1. Sekmēt vietējo nodarbinātību un veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Ķekavas novadā
1. Pašvaldības atbalsts
Izstrādāti Ķekavas novada saistošie noteikumi,
Pastāvīgi
Pašvaldība
nodarbinātības
atbilstoši Sociālās uzņēmējdarbības likumam
veicināšanai novadā

Attīstības un
būvniecības
pārvalde,
Sociālais dienests

4.4. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Sabiedrības resursu iesaiste un atbalstīšana dažādu novada problēmu risināšanā, lai precīzāk mērķētu sociālo palīdzību un
vietējo apkaimju uzturēšanas darbu.
UZDEVUMS (U) 4.4.1. Sekmēt pilsonisko izglītību un iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos
1. Iedzīvotāju iesaistīšana
Izveidotas daudzveidīgas sadarbības formas
Pastāvīgi
Pašvaldība
Administratīvā
pašvaldības attīstības
pašvaldības un iedzīvotāju komunikācijā:
pārvalde
jautājumu risināšanā
 veiktas aptaujas par dažādiem jautājumiem,
formāli vai neformāli pasākumi, izmantojot
forumus, diskusijas u.c. metodes mājas lapā
un, sociālajos tīklos, budžeta domnīcas;
4.5. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Viedās pārvaldības attīstīšana.
UZDEVUMS (U) 4.5.1. Pilnveidot pašvaldības pārvaldes struktūru un nodrošināt efektīvu pašvaldības darbu
1. Pārvaldes sistēmas
2022-2027
 Veikts funkciju un procesu audits
pilnveidošana
pašvaldības administrācijā un iestādēs;
pašvaldības darba
 Veikta pašvaldības administratīvo ēku un
efektivizēšanai
telpu izmantošanas optimizācija;

2. Nodrošinājums ar
Darba (1.) redakcija

Veikta mācību vajadzību analīze un izstrādāts plāns

Pastāvīgi

Pašvaldība ES
fondi,
Valsts

Pašvaldība

Izpilddirektors
Attīstības un
būvniecības
pārvalde,
Īpašumu
pārvalde
Administratīvā
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augstas kvalifikācijas
pašvaldības darbinieku apmācībām;
speciālistiem
UZDEVUMS (U) 4.5.2. Ieviest e-pārvaldes sistēmu un attīstīt e-pakalpojumus novada iedzīvotājiem
1. Vienotas pašvaldības
Pilnveidota un uzturēta vienotas lietvedības
Pastāvīgi
komunikāciju un
sistēma atbilstoša ārējo normatīvo aktu prasībām;
informācijas sistēmas
ieviešana
2. Valsts un pašvaldību
vienotā klientu
apkalpošanas centra
(VPVKAC) darbības
attīstība
3. E-pakalpojumu attīstība
kavalitatīvu pašvaldības
pakalpojumu
nodrošināšanai
iedzīvotājiem

pārvalde,
Izpilddirektors
Pašvaldība

Administratīvā
pārvalde

Izveidoti VPVKAC jauni punkti novadā;

Pastāvīgi

Pašvaldība
VARAM

Administratīvā
pārvalde

Izstrādāti vai uzlaboti pašvaldības e-pakalpojumi;

Pastāvīgi

Pašvaldība

Administratīvā
pārvalde

4.6. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Novada interešu lobēšana valsts un starptautiska mēroga projektos teritorijas telpiskās vienotības saglabāšanai un biznesa
potenciāla izmantošanai.
UZDEVUMS (U) 4.6.1. Attīstīt vispusīgu starptautiskās sadarbības tīklojumu
1. Starptautisko partneru
Izveidotas jaunas starptautiskas tradīcijas,
2022-2027
Pašvaldība
Attīstības un
sadarbības alianses
attīstot folkloras festivālus, izkopjot tautas
ES fondi
būvniecības
veidošana
tradīcijas, iesaistot tajā iedzīvotājus un
pārvalde
demonstrējot Latviešu folkloru ārvalstu
partneriem.
UZDEVUMS (U) 4.6.2. Piesaistīt ārējo finansējumu un investīcijas perspektīviem prioritāro nozaru un novada atpazīstamības projektiem
Darba (1.) redakcija
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1. Ārējā finansējuma un
investīciju piesaiste
uzņēmējdarbības
attīstībai

Veikta izpēte par pašvaldības rīcībā esošiem
resursiem investoru piesaistei;
 Veikta izpēte par pašvaldības rīcībā esošiem
resursiem investoru piesaistei;
 pašvaldība sadarbībā ar LIAA organizē
pasākumus
starptautiskās
sadarbības
veicināšanā uzņēmējdarbības attīstības un
projektu realizācijas jomā.
 izstrādāta zīmolvedības un mārketinga
komunikācijas stratēģija;

2022-2027

Pašvaldība
ES fondi

Attīstības un
būvniecības
pārvalde

UZDEVUMS (U) 4.6.3. Iesaistīties un līdzdarboties valsts un reģiona līmeņa projektos un uzņēmējdarbības attīstības politikas īstenošanā
1. Piedalīšanās valsts un
Izstrādāta novada uzņēmējdarbības atbalsta
2022-2027
Pašvaldība
Attīstības un
reģiona nozīmes
stratēģija
ES fondi
būvniecības
uzņēmējdarbības
pārvalde
attīstības politikas
īstenošanā

Darba (1.) redakcija
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2021.-2027. gadu periodam ieteicamie projekti PRIVĀTAJĀ un VALSTS SEKTORĀ, kuri
nesīs sociāli ekonomisku labumu Ķekavas novada attīstībai
Šo projektu iniciatori un ieviesēji aicināti būt fiziskas un juridiskas personas – uzņēmumi, biedrības un
nodibinājumi (NVO), personu apvienības, valsts iestādes, kuras individuāli vai sadarbībā ar Ķekavas
novada pašvaldību, realizējot zemāk ieteiktos projektus, sniegs ievērojamu ieguldījumu līdzsvarotā
Ķekavas novada sociāli ekonomiskajā attīstībā.

3. Prioritāte - Mūsdienīgas, mājsaimniecību un uzņēmējdarbības vajadzībām atbilstoša
infrastruktūras attīstīšana.
RĪCĪBU VIRZIENS 3.4.: Mājokļu pietiekamības nodrošināšana jauno ģimeņu vajadzību apmierināšanai.
IETEICAMO PROJEKTU PIEMĒRI:
 Īres dzīvokļu būvniecība;
 Piesaistīt attīstītājus neapgūto zemju attīstīšanai.
RĪCĪBU VIRZIENS: 3.7. Reģionālās sasniedzamības uzlabošana cilvēku un materiālo vērtību ātrākai,
ērtākai un drošākai kustībai savienojumā ar Rīgu un citām vietām ārpus novada.
IETEICAMO PROJEKTU PIEMĒRI:
 Mobilitātes punktu izveide Ķekavas novadā;
 Sliežu transporta attīstība Baložos (Ziepniekkalna virziens);
 Līdzdalība reģionālu veloceļu maršrutu izstrādē un izbūvē Pierīgā:
1) Veloceliņa gar A7 attīstības turpināšana;
2) Veloceliņa Ķekava – Daugmale attīstība;
3) Veloceliņu no Baldones caur Ķekavu uz Rīgu (P89 10,6 km posmā no Mežvidiem līdz
Baldones novada robežai);
4) Labiekārtojums, veloatpūtas vietas (servisa objekta iekārtošana.
 Ceļa P91 rekonstrukcija posmā Mežvidi-Baldones pilsētas robeža (1,2 km):
1) Seguma rekonstrukcija ar brauktuvi vismaz 7,0 m platumā;
2) Lietus ūdens novadsistēmu atjaunošana;
3) Velojoslas ierīkošana.
4) Apgaismojuma ierīkošana.

Valsts autoceļa P91 rekonstrukcija 9,7 km posmā no Baldones / Ķekavas novada robežas
līdz Mežvidiem :
1) Seguma rekonstrukcija ar brauktuvi vismaz 7,0 m platumā;
2) Lietus ūdens novadsistēmu atjaunošana;
3) Velojoslas ierīkošana.
 Valsts vietējā autoceļa V9 "Iecava - Baldone - Daugmale" rekonstrukcija:
1. Ceļa seguma, lietus ūdens novadsistēmu atjaunošana, velojoslas ierīkošana 5, 9 km t.sk. 1,1
km posms no Baldones/Iecavas novada robežas līdz P89;
2. 2,43 km posms no P89 līdz Baldones pilsētas robežai (līdz Iecavas ielai);
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3. 3,7 km posms no Baldones pilsētas robežas (Daugavas ielas) līdz Baldones novada / Ķekavas
novada Daugmales pagasta robežai.
4. Posmā, kas šķērso Vārpu ciemu, - ceļa labiekārtošana (ietves, apgaismojuma izbūve, u.c.
drošības pasākumi).
 Valsts vietējā autoceļa Baldone – Tome (V4) rekonstrukcija:
Ceļa rekonstrukcija posmā no Baldones pilsētas robežas līdz Baldones novada / Ķeguma
novada robežai:
1) Seguma rekonstrukcija ar brauktuvi vismaz 5, 5 m platumā;
2) Lietus ūdens novadsistēmu atjaunošana;
3) Velojoslas ierīkošana.
 Valsts vietējā autoceļa Bernesti – Dzelzāmurs – Ratstrauti (V5) rekonstrukcija
 Ceļa rekonstrukcija posmā no Baldones novada / Iecavas novada robežas līdz P89:
1) Seguma rekonstrukcija ar brauktuvi vismaz 5, 5 m platumā;
2) Lietus ūdens novadsistēmu atjaunošana.
 Valsts vietējā autoceļa Misas tilts – Dzērumi (V1010) rekonstrukcija:
Ceļa rekonstrukcija posmā no Baldones novada / Iecavas novada robežas līdz V4:
1) Seguma rekonstrukcija ar brauktuvi vismaz 5,5 m platumā;
2) Lietus ūdens novadsistēmu atjaunošana.
RĪCĪBU VIRZIENS:3.8. Tūrisma komunikācijas attīstīšana un atbalsts tūrisma pakalpojumu sniedzējiem,
lai radītu sektorā jaunas darba vietas un palielinātu jomas apgrozījumu
IETEICAMO PROJEKTU PIEMĒRI:
 Kuģīšu satiksmes atklāšana uz Rīgu – tūrismam;
 Veloceliņu izveide Ķekava-Baldone, Ķekava-Daugmale
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