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SAĪSINĀJUMI UN APZĪMĒJUMI
BMP

Baldones mūzikas pamatskola

BNB

Baldones novada bibliotēka

BVS

Baldones vidusskola

CSP

Centrālā statistikas pārvalde

LVC

Latvijas Valsts ceļi

N/A

Nav attiecināms

NVA

Nodarbinātības valsts aģentūra

ĪADT

Īpaši aizsargājama dabas teritorija

LIIA

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

P

Pašvaldība

PP

Pašvaldības policija

PCUD

Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests

PMLP

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

SD

Sociālais dienests

SK

Sporta komplekss

VMD

Valsts meža dienests

VRAA

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Vēlams rādītāju pieaugums attiecībā pret 2020.gadu
Vēlams rādītāju samazinājums attiecībā pret 2020.gadu
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IEVADS
Baldones novada attīstības programma apstiprināta 2012.gada 19.septembra domes sēdē, lēmums
Nr.17, 1§. Programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas novada attīstības prioritātes,
rīcības virzieni un uzdevumi to sasniegšanai. Programma izstrādāta saskaņā ar spēkā esošajiem attīstības
plānošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ņemot vērā nacionāla un reģionāla līmeņa
plānošanas dokumentus. Baldones novada attīstības programma 2014.-2020.gadam ir pašvaldības
apstiprināts vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā definēta Baldones novada attīstības
vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības
virzieni un uzdevumi 7 gadu periodam. Saskaņā ar programmā noteikto, lai sekotu programmas
īstenošanas progresam, tiek veikta ietekmes novērtēšana, sagatavojot ietekmes ziņojumu.
Ietekmes ziņojumā apkopti stratēģisko mērķu izpildes rādītāji un vidējā termiņa mērķu izpildes
rādītāji katrā rīcības virzienā. Ietekmes izvērtēšanu veic vismaz divas reizes programmas īstenošanas
laikā, bet ne retāk kā pirms pašvaldību vēlēšanām. Šis ir attīstības programmas 2 gadu ietekmes ziņojums
par periodu no 2014.-2015.gadam (ieskaitot). Ziņojumam ir analītisks un informatīvs raksturs ar mērķi
konstatēt noteikto pasākumu un rādītāju izpildes progresu un novirzes no plānotā, kā arī izdarīt
secinājumus un izteikt priekšlikumus turpmākai darbības uzlabošanai.
Attīstības raksturojumu izstrādā, balstoties uz Attīstības programmā noteikto pamatrādītāju
izmaiņu analīzi katrai no vidēja termiņa prioritātēm. Pasākumu kopums vidējo prioritāšu sasniegšanai,
analizējamie rādītāji apkopoti 2.tabulā. Baldones novada stratēģisko mērķu izpildes rādītāji apkopoti
1.tabulā. Par atskaites, jeb bāzes gadu izvēlēts 2011.gads.
Pārskats strukturēts atbilstoši plānošanas dokumenta stratēģiskajai daļai.
Baldones novada Attīstības programmas 2014-2020 gadam Ietekmes ziņojuma 2015 apspriešana
notika 2016.gada 3.oktobra līdz 2016.gada 4.novemrim. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika nodrošināta
Ietekmes
ziņojuma
pieejamība
novada
mājas
lapā
www.baldone.lv
http://www.baldone.lv/lv/lidzdaliba/sabiedriska_apspriesana/ Minētajā periodā pašvaldība nav saņēmusi
no sabiedrības vai sabiedrības pārstāvjiem priekšlikumus vai iebildumus. Ziņojums pieņemts zināšanai
dome sēdē (29.11.2016.) lēmums Nr.11,§11.
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VISPĀRĒJS ATTĪSTĪBAS RAKSTUROJUMS
Baldones novada platība ir 179,1 kv.km, no tiem 5,2 kv.km aizņem pilsēta. Lielākās apdzīvotās
vietas Avoti, Vārpas, Pulkarne, Mercendarbe. Lauku teritorijā atrodas 4 dārzkopības un vasarnīcu ciemati:
Sarma”, „Misas lauki”, „Kažoki”, „Rozītes”. Pēc zemes lietojuma mērķiem vislielākais īpatsvars ir
mežsaimniecībai – 49,2%; lauksaimniecībai – 47,2%; vienģimeņu, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve
aizņem 1,56% no visām teritorijām; satiksmes infrastruktūras objekti - 0,02%; sabiedriskas nozīmes
objekti – 0,93 %; daudzdzīvokļu māju apbūve – 0,17%; ražošanas objekti - 0,3%; inženiertīkli 0,07%;
komercapbūve- 0,3%; dabas pamatnes un rekreācijas teritorijas- 0,02%; derīgo izrakteņu teritorijas –
0,03%; zeme zem ūdeņiem- 0,2%. Zemes lietojuma mērķu sadalē būtiskas izmaiņas nav notikušas.
Baldones administratīvajā teritorijā ir 10 civilās kapsētas, 4 valsts izsargājamie arheoloģiskie pieminekļi,
1 vēstures piemineklis (sēravots), 2 kultūras pieminekļi un 6 vietējas nozīmes kultūras pieminekļi, kā arī
9 vietējas nozīmes kultūrvēsturiski objekti.
2015. gada 1. janvārī novadā dzīves vietu bija deklarējuši 5680 iedzīvotāji, absolūts iedzīvotājus
skaits 5694 (1.tabula). Iekavās šeit un turpmāk dots salīdzinājums ar 2014. gadu. Darba spējīgo
iedzīvotāju īpatsvars sasniedz 64,4% (+ 1,4%), līdz darba spējīgam vecumam( 0-18 gadi) –18,1% (11,9%), virs darba spējīgā vecuma- 17,5% (+0,5%) no kopējā iedzīvotāju skaita. Baldones novadā pēc
Iedzīvotāju reģistra datiem deklarēti 63 (+18) jaundzimušie un 75 (+21) mirušie, kā arī reģistrētas 28 (+10)
laulības, dabiskais pieaugums tomēr saglabājas negatīvs, tā pat migrācijas saldo. Baldones novadā
reģistrēto aktīvo uzņēmumu skaits ir 477, bet lielāko darba vietu skaitu nodrošina ap 100 uzņēmumi un
iestādes. Lielākais darba devējs ir Baldones dome kopā ar pašvaldības iestādēm (389 strādājošie), VSAC
„Rīga” Baldones filiāle (198 strādājošie), privātajā sektorā: SIA „Dinda „un „Dzenis”, SIA „CMD”, SIA
„Vīgranti”, SIA „Marnori”, SIA „Norsa G”, ZS „Vecozoli”, SIA „Baldones lauki”, SIA “Mego”, SIA
“Agrozona”, u.c. 2015. gadā Baldones novadā reģistrēti 29 jauni uzņēmumi. Bezdarba līmenis gada beigās
bija 2,8 %, kas ir viens no zemākajiem Pierīgā, līdz ar to arī valstī. Saglabājies nemainīgs teritorijas
indekss, vieta Latvijas novadu grupā, kas ir 13.
Kopumā iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi novadā ir
vērtējama pozitīvi. 2014.gada beigās veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka 56 % no respondentiem ir
apmierināti ar dzīvi un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem Baldones novadā.
1.tabula
Baldones novada stratēģisko mērķu izpildes rādītāji.
Rādītājs un tā mērvienība
Iedzīvotāju skaits, absolūti
skaitļi
Dabiskais pieaugums uz 1000
iedz., absolūti skaitļi
Migrācijas saldo, absolūti
skaitļi
Demogrāfiskās slodzes
līmenis, iedzīvotāju skaits
ārpus darbspējas vecuma uz
1000 darbspējas vecumā

Bāzes situācija
Gads
Vērtība

Nākotnes situācija
2015
2020

Datu avots

01.01.2012.

5737

5694

7000

CSP

2011

-0,4

-3,7

Pozitīvs

CSP

2011

36

19

140

CSP

2012

588

597

CSP
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Teritorijas indekss, vieta
Latvijas novadu grupā
Ekonomiski aktīvo uzņēmumu
skaits (t.sk. fiziskas personas,
zemnieku/zvejnieku
saimniecības, individuālie
komersanti,
komercsabiedrības, fondi,
nodibinājumi, biedrības, valsts
un pašvaldību budžeta
iestādes), absolūti skaitļi
Nodarbinātie privātajā sektorā
% no kopskaita
Bezdarba līmenis, %
Mājsaimniecību rīcībā esošie
ienākumi uz vienu
mājsaimniecības locekli

2011

13

13

2010

244

362
-

VRAA

CSP
Nav zemāks
par 60
Nepārsniedz 7

2009
31.12.2011.

53,1
4,5

2,8

2010

285,70

386,91

CSP
NVA

CSP

1. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA

1.1. MĒRĶI UN PRIORITĀTES
Ilgtermiņa mērķi ir koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām
noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par pamatu
veicamo darbību identificēšanai.
IM1:Ērta un veselīga dzīvesvieta Pierīgā (kvalitatīvi pašvaldības pakalpojumi, labi ceļi un
inženiertehniskais nodrošinājums, aktīvam dzīves veidam piemērota publiskā ārtelpa, attīstīta mežparka
ainaviskā apbūves teritorija, Baldones novads kā dzīvesvieta).
IM2:Gudri apsaimniekoti Baldones dabas (kūrorta) resursi (mežu, minerālūdens, dūņu, u.c. dabas resursu
saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana. Dabas resursi – pamats vietējai ekonomikai – nodrošina vietējo
ražotņu un lauku saimniecību ražošanas pamatu, iekļaujas brīvdienu atpūtas piedāvājumā).
Ilgtermiņa prioritāte ir teritorijas attīstības vispārējā, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā,
salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm).
IP1:Vietējā ekonomika (stabili vietējie uzņēmumi, lai nodrošinātu līdzsvaru starp ārpus teritorijas
nodarbinātajiem un vietējām darba vietām. Vietējo ekonomiku veido brīvdienu atpūtas piedāvājumi un
vietējie videi draudzīgie uzņēmumi).
IP2:Izglītots cilvēks (aptver gan vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumu attīstību, gan
iedzīvotāju mūžizglītību un visos sektoros strādājošo un uzņēmēju patstāvīgu mācīšanos, sekošanu līdzi
ekonomikas izaugsmei, inovācijas un radošumu).
Vidējā termiņa mērķi 2014.-20202.gadam.
VM1: Novada līmeņa publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra (pieejami atbilstošas kvalitātes
un daudzveidības publiskie pakalpojumi. Nodrošināta kvalitatīva ceļu un ielu infrastruktūra).
VM2: Kūrortpilsētai atbilstoša publiskā ārtelpa (kūrortpilsētas statusam atbilstoša dabas vide, ko veido
ilgtspējīgi apsaimniekoti mežu, minerālūdens un citi dabas resursi un pievilcīga publiskā ārtelpa).
Lai sasniegtu stratēģiskos mērķus: VM1 „Novada līmeņa publiskie pakalpojumi un transporta
infrastruktūra” un VM2 „ Kūrortpilsētai atbilstoša publiskā ārtelpa” un sekmētu īstenošanu ir noteiktas
četras vidēja termiņa prioritātes īstenošanai 2014. – 2020. gadā: “Dzīves vieta”, “Mobilitāte’’, “Kūrorts
un tūrisms”, “Videi draudzīga uzņēmējdarbība’’.
2.tabula
Vidējā termiņa prioritāšu sasniegšanai noteikti 13 rīcību virzieni, atbilstoši pašvaldības funkcijām.
Rīcības virzieni

Dzīves vieta

Kūrorts un tūrisms

Mobilitāte

RV1:Izglītība

Kvalitatīva
vispārējās

Mūžizglītības un
kvalifikācijas

Augstākās un
profesionālās

Videi draudzīga
uzņēmējdarbība
Mūžizglītības un
kvalifikācijas
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izglītības
pakalpojumu
pieejamība novadā

ieguves
pakalpojumu
pieejamība novadā.
Apmācības
uzņēmējdarbības
veicināšanai
tūrismā.
Izmitināšanas
pakalpojumu
attīstība (viesu
mājas, u.c.).
Privātās apbūves
attīstība atbilstoši
kūrorta tēlam.
Sakārtota bijusī
sanatorija.
Tūrisma uzņēmumu
nodrošinājums ar
kvalitatīvu dzeramo
ūdeni un
notekūdeņu
savākšana un
attīrīšana.

izglītības
sasniedzamība
Rīgā.

Tūristiem draudzīga
satiksmes
infrastruktūra
(informācija,
apstāšanās).

Labi uzturēta
ielu un ceļu
infrastruktūra.
Rekonstruētas
vēsturiskās
apbūves ielas un
pašvaldību ceļi.
Gājēju un velo
maršruti.
Regulāra un intensīva sabiedriskā
transporta satiksme ar Rīgu un
apkārtējiem novadiem.

RV2:Mājoklis

Kvalitatīvu un
energoefektīvu
mājokļu
pieejamība
novadā.

RV3:Ūdenssaimniecība

Mājokļu
nodrošinājums ar
kvalitatīva
dzeramā ūdens
apgādes un
notekūdeņu
savākšanas un
attīrīšanas
pakalpojumiem.
Videi draudzīgas un energoefektīvas
centralizētās un lokālās siltumapgādes
sistēmas.

RV4:Siltumsaimniecība

“Otrās mājas’’
Rīgas
iedzīvotājiem
(dzīvoklis Rīgāmāja Baldonē)

ieguves
pakalpojumu
pieejamība
novadā.
Apmācības
uzņēmējdarbības
veicināšanai.
Baldones novadā
strādājošajiem ir
pieejams
kvalitatīvs un
energoefektīvs
mājoklis.

Uzņēmumu
nodrošinājums ar
kvalitatīva
dzeramā ūdens un
apgādes
notekūdeņu
savākšanas un
attīrīšanas
pakalpojumiem.
Videi draudzīgas
un energoefektīvas
centralizētās un
lokālās
siltumapgādes
sistēmas.
Transporta
infrastruktūras
attīstība līdz
uzņēmumiem un
ražošanas
teritorijām.

RV5:Ceļi un ielas

Kvalitatīva un
iedzīvotājiem
droša satiksmes
infrastruktūra.

RV6:Sabideriskais
transports

Regulāra un intensīva sabiedriskā
transporta satiksme ar Rīgu.

RV7:Teritoriju
labiekārtošana

Droša, tīra un pieejama publiskā ārtelpa.
Energoefektīvs apgaismojums.
Meža teritoriju izmantošana – pastaigu un aktīvās atpūtas, piknika vietas.
Aktīva vietējās
Kultūras pasākumi
Kultūras dzīves
Kultūras
kultūras dzīve.
ir daļa no Baldones
pieejamība Rīgā. pasākumu
Aktīvi
tūrisma
Sadarbība Rīgas
komercializēšana
amatierkolektīvi.
piedāvājuma.
reģionā.
(festivāli, koncerti
u.c. pasākumi).
Aktīva vietējā
Baldones
Sporta dzīves
Sporta pasākumu
kultūras dzīve,
vidusskolas sporta
pieejamība Rīgā. komercializēšana
iedzīvotāju fiziskā bāzes un privāto
Sadarbība Rīgas
(sacensības,
veselība. Izveidota uzņēmumu sporta
reģionā.
turnīri, u.c.
profesionālās
piedāvājums ir daļa
pasākumi).
ievirzes skola.
no Baldones novad
tūrisma
piedāvājuma.
Uz klientu vērsta,
Daudzveidīgi
Baldones sociālo Sociālās un
sociālā palīdzība.
sociālās aprūpes
pakalpojumu
veselības aprūpes,
pakalpojumi, t.sk.
pieejamība citu
veselības

RV8:Kultūra

RV9:Sports

RV10:Sociālā joma
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RV11:Sabiedriskā
kārtība
RV12:Pašvaldības
pārvalde un sabiedrības
līdzdalība
RV13:Uzņēmējdarbības
veicināšana

veselības
pašvaldību
atjaunošanas
uzturēšanas un
sociālajiem
pakalpojumi kā
rehabilitācijas
klientiem.
saimnieciskās
pakalpojumi, kas
darbības veids.
balstīti Baldones
dziednieciskajos
dabas resursos.
Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība Baldones novadā.
Iedzīvotāji un viesi jūtas droši par savu veselību un savu īpašumu.
Kompakta,
efektīva un
iedzīvotājiem tuva
pašvaldības
pārvalde.
Darbaspēka
pieejamība,
veidojot
iedzīvotājiem
pievilcīgu dzīves
vietu Baldones
novadā.
Pašvaldības
atbalsts
nodarbinātības u.c.
sociālo jautājumu
risināšanai.

Sadarbības
līdzdalība kūrorta
un tūrisma attīstībā.

E-pārvaldes
risinājumi.

Kopuzņēmumi un
PPP projekti kūrorta
pakalpojumu
izveidei. Baldones
vārda
popularizēšana,
teritorijas
mārketings.
Informatīvās vides
veidošana.

Mobilitātes
risinājumu
komercializēšana
un IT risinājumi
(autobuss,
velosipēdi,
taksometri, u.c.).

Kompakta,
efektīva un
uzņēmumiem tuva
pašvaldības
pārvalde.
|Investīcijām
piemērotu
teritoriju
attīstīšana
sadarbībā ar
privāto sektoru,
PPP projekti.
Novada dabas
resursi tiek
izmantoti veselības
un aktīvajā dabas
tūrismā.

1.2. VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀŠU SASNIEGŠANAS IZVĒRTĒŠANAS RĀDĪTĀJI
Nodaļa ietver aprakstu par rezultatīvajiem rādītājiem katrā no rīcību virzieniem,
uzskatāmākam priekšstatam par situāciju kopumā, katrā no jomām un vidēja termiņa prioritāšu
sasniegšanas izvērtēšanas rādītājus (16.tabula).
►REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI RĪCĪBU VIRZIENOS
/VM1 Novada līmeņa publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra/
RV1:Izglītība
Bāzes situācija

3.tabula

Nākotnes situācija

Rādītājs un tā mērvienība

Datu avots
Gads

Izglītojamo īpatsvars Baldones novadā no
Baldones novada iedzīvotāju skaita
vecumā no 7-18 gadiem

2011

Vērtība

80%

2015

2020

81%

Nav
zemāks par
70%

Centralizēto eksāmenu kārtotāju skaits,
absolūti skaitļi un % no audzēkņu skaita
2011

2011

48/90%
A-4
B-25
C-41
D-43
E-8

20/87%
90-100% 4
70-89%27
50-69%15
30-49%11
16-29%-1

2011

6

6

Centralizēto eksāmenu kārtotāju iegūto
līmeņu skaits, līmenis un skolēnu skaits

Nav
zemāks par
90%

BVS,
BMS, P

BVS

BVS

Licenzētas vispārējās izglītības
programmas
7

IZM
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Licenzētas profesionālās ievirzes izglītības
programmas
2011

2

2

3

IZM

/VM1 Novada līmeņa publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra/
/VM2 Kūrortpilsētai atbilstoša publiskā ārtelpa/
RV2:Mājoklis
Bāzes situācija

4.tabula

Nākotnes situācija

Rādītājs un tā mērvienība

Datu avots
Gads

Vērtība

2009

2296

2015

2020

Mājokļu skaits

-

CSP
CSP

CSP

Dzīvojamās mājas

2009

1425

Dzīvojamā platība uz 1 cilv.m2
Deklerētās dzīves vietas Baldones
novadā
Ekspluatācijā nodotās dzīvojamās
mājas (un dzīvokļi) gadā

2009

43

43

2012

5701

5610

2010

26

13

2011

0

2

Būvvalde
Pašvaldība, māju
apsaimniekotāju
biedrības

2012

4

4

CSP, P

Daudzdzīvokļu mājas, kurās ir
ieviesti energoefektivitātes pasākumi
Naktsmītņu (viesu mājas, viesnīcas
un tml.) skaits/vietu skaits

PMLP

/VM1 Novada līmeņa publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra
RV3:Ūdenssaimniecība
Bāzes situācija
Gads
Vērtība

Rādītājs un tā mērvienība
Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu
pieejamība Baldones pilsētā t.sk. Avotos (% no
patērētāju skaita)
Centralizētās notekūdeņu savākšanas
pakalpojumu pieejamība Baldones pilsētā t.sk.
Avotos (% no patērētāju skaita)
Centralizētās notekūdeņu savākšanas
pakalpojumu pieejamība Vārpu ciemā t.sk.
Avotos (% no patērētāju skaita)

5.tabula

Nākotnes situācija
2015
2020

2012

50

68

SIA “BŪKS’’

2012

39

67

SIA “BŪKS’’

2012

0

0

0

/VM1 Novada līmeņa publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra/
RV4:Siltumsaimniecība
Rādītājs un tā mērvienība
Pilsētas siltumapgādes objekti
(daudzdzīvokļu mājas un pašvaldības)
Siltumapgādes tarifi (EUR/MWh)

Datu avots

Bāzes situācija
Gads
Vērtība

6.tabula

Nākotnes situācija
2015
2020

2012

3

3

2012

53.22

58,88

SIA “BŪKS’’

Saglabājies
Saglabājies
zems

Datu avots
SIA “BŪKS’’
SIA “BŪKS’’

9
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/VM1 Novada līmeņa publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra/
/VM2 Kūrortpilsētai atbilstoša publiskā ārtelpa/
RV5: Ceļi un ielas
Rādītājs un tā mērvienība

Bāzes situācija
Gads
Vērtība

7.tabula

Nākotnes situācija
2015
2020

Datu avots

Saglabājies vai
pieaudzis

Pašvaldības ceļu garums, t.sk.
km

2011

75,84

75,84

P, PCUD

ar melno segumu km

2011

4,31

4,31

Saglabājies vai
pieaudzis

ar grants/šķembu segumu km

2011

35,84

35,84

Saglabājies

ar grunts (smilts) segumu km

2011

32,97

32,97

Pašvaldības ielu garums, t.sk.
km

Samazinājies
Saglabājies vai
pieaudzis

2011

37,995

37,995

P,PCUD
P
P, PCUD

P, PCUD

ar melno segumu km

2011

8,259

8,259

Saglabājies vai
pieaudzis

ar grants/šķembu segumu km

2011

18,850

18,850

Saglabājies

P, PCUD

ar grunts (smilts) segumu

2011

10,886

10,886

Samazinājies

P, PCUD

Lietus ūdens kanalizācija km
Izbūvētas velo joslas vai
veloceliņi km

2011

0,295

0,295

30

P, PCUD

2011

0,7

0,7

24

P, LVC

/VM1 Novada līmeņa publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra/
RV6: Sabiedriskais transports
Bāzes situācija

P, PCUD

8.tabula

Nākotnes situācija

Rādītājs un tā mērvienība

Datu avots
Gads

Vērtība

2015

2020

2011

22

28

Nesamazinās

2012

0

2

Nesamazinās

-

2

Nesamazinās

Sabiedriskā transporta reisi
dienā (posmā Baldone-Rīga)
Sabiedriskā transporta reisi
dienā (posmā BaldoneDaugmale”
Sabiedriskā transporta reisi
dienā (posmā Baldone –
Vārpas- Sarmas - Rīga)

AS Rīgas Taksometru parks
AS Rīgas Taksometru parks

AS Rīgas Taksometru parks

/VM1 Novada līmeņa publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra/
/VM2 Kūrortpilsētai atbilstoša publiskā ārtelpa/
RV7: Teritoriju labiekārtošana
Rādītājs un tā mērvienība
Publiskās labiekārtotās dabas
teritorijas pilsētā un pilsētas
apkārtnē

Bāzes situācija
Gads
Vērtība

9.tabula

Nākotnes situācija
2015
2020

2011

3

9

2011

0

0

Datu avots

P, īpašnieki
Izveidota

Pašvaldība

10
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ĪADT Baldones novadā
Ogres SIA
“Marss”

Dalītās atkritumu vākšanas punkti un
laukumi

2011

2

5/1

Kompostēšanas laukums

2011

0

0

Meža zemju platības, km2

2011

102,3

-

VMD

2011

128

168

P

2011

459,5

-

P

2012

0

70

SIA “BŪKS’’

Pašvaldība
1

Pašvaldības meža zemju platība, ha
Meža zemju platības ar aizsardzības
statusu, ha
Lietotāji bez pieslēgumiem
centralizētajai kanalizācijas sistēmai,
kuras atskaitās par notekūdeņu
apsaimniekošanas pakalpojumu
izmantošanu

/VM1 Novada līmeņa publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra/
/VM2 Kūrortpilsētai atbilstoša publiskā ārtelpa/
RV8:Kultūra
Bāzes situācija

10.tabula

Nākotnes situācija

Rādītājs un tā mērvienība

Datu avots
Gads

Vērtība

2015

2012

11

13

2012

2

2

2012

874

1427

2012

18527

8157

2020

Amatierkolektīvu skaits
KM
LNB

Bibliotēku skaits
2

Bibliotēkas lasītāju skaits

BNB

Bibliotēkas apmeklētāju skaits
BNB

/VM1 Novada līmeņa publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra/
RV9: Sports
Bāzes situācija

11.tabula

Nākotnes situācija

Rādītājs un tā mērvienība

Datu avots
Gads

Vērtība

2015

2011

7

10

P

2011

3

3

IZM

2011

3

9

SK

2011

3

12

SK

2011

0

0

2011

6

10

2020

Sporta interešu pulciņu skaits

Sporta klubu skaits
Novada mēroga sporta
pasākumu skaits
Līdzdalība pasākumos ārpus
Baldones

Sporta skola

1

IZM

Aktīvās atpūtas sporta objekti
SK

11
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/VM1 Novada līmeņa publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra/
RV10:Sociālā joma
Bāzes situācija

12.tabula

Nākotnes situācija

Rādītājs un tā mērvienība

Datu avots
Gads

Operatīvie dati par trūcīgo
personu skaitu pašvaldībās
un pašvaldību sniegto
sociālo palīdzību (personu
skaits)

2011

Vērtība

490

2015

2020

124 –trūcīgas
personas;

Pēc
faktiskā

Valsts statistikas
pārskats par
sociālajiem
pakalpojumiem
un sociālo
palīdzību
Baldones novada
pašvaldībā
2015.gadā,
programmā
SOPA
Valsts statistikas
pārskats par
sociālajiem
pakalpojumiem
un sociālo
palīdzību

Pēc
faktiskā

SD

Visi klienti

SD

Visi klienti

SD

Pēc
faktiskā

SD

Pēc
faktiskā

1006maznodrošinātas
personas;
443 personas Sociālie atbalsti

Administratīvie izdevumi
sociālās palīdzības pabalstu
un pakalpojumu
nodrošināšanai pašvaldībās
(euro)
2011

69 010

Aizgādnībā (audžuģimenēs)
esošo personu skaits

Aprūpējamo personu skaits
Personu skaits, kas saņem
asistenta-pavadoņa
pakalpojumus

Pašvaldībā (motivācijas
programmās) iesaistīto
personu skaits/grupas

83731
Baldones novada
Bāriņtiesas
lēmums par
ievietošanu
1)Audžuģimenēs
esošu bērnu
skaits - 5
2) aizbildnībā
esošu bērnu
skaits - 9

2011

9

2011

0

2011

0

0
21 – personai
nodrošināts
valsts finansēts
asistenta
pakalpojums
pašvaldībā

2011

8/1
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/VM1 Novada līmeņa publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra/
/VM2 Kūrortpilsētai atbilstoša publiskā ārtelpa/
RV11:Sabiedriskā kārtība
Bāzes situācija
Rādītājs un tā mērvienība
Gads
Noziedzīgo nodarījumu
skaits

2011

Vērtība
85

13.tabula

Nākotnes situācija
Datu avots
2015
100

2020
Pēc faktiskā

CSP
12
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Pašvaldības policijas
izsaukumu skaits

2011

47

Pēc faktiskā

No 01.07.26.09228

/VM1 Novada līmeņa publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra/
/VM2 Kūrortpilsētai atbilstoša publiskā ārtelpa/
RV12: Pašvaldības pārvalde un sabiedriskā līdzdalība
Bāzes situācija

PP

14.tabula

Nākotnes situācija

Rādītājs un tā mērvienība

Datu avots
Gads

Vērtība

2015

2010

8

0,3

P

2012.g.marts

14

28

P

2011.g.marts

0

4

P

2012

0

2

P

2012

50-200

36007950

P

Piesaistīts ārējais sabiedriskais
finansējums (ES fondi, u.c.), % no
pašvaldības budžeta
Pašvaldības e-pakalpojumi

2020

Pašvaldības e-pakalpojumi integrēti
www.latvija.lv
Kopēji projekti pašvaldībai un
iedzīvotājiem (apsaimniekošanas
biedrības, NVO, iedzīvotāju grupas)
Baldones mājas lapas apmeklētāju
skaits (unikālo apmeklētāju skaits)

/VM1 Novada līmeņa publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra/
/VM2 Kūrortpilsētai atbilstoša publiskā ārtelpa/
RV13: Uzņēmējdarbības veicināšana
Bāzes situācija

15.tabula

Nākotnes situācija

Rādītājs un tā mērvienība

Ekonomiski aktīvo vienību
skaits
Uzņēmumi ar pagrozījumu
virs 1 milj.EUR
Bezdarba līmenis, %
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis uz vienu iedzīvotāju
(EUR)
Strādājošo mēneša vidējā
neto darba samaksa bez
privātā sektora komersantiem
ar strādājošo skaitu zem 50
(EUR)
Nodarbināto skaists novadā
(pēc faktiskās darba vietas)
Top tūrisma objekti (vairāku
tūkstošu gadā apmeklēti
objekti)

Datu avots
Gads

Vērtība

2015

2010

252

477

CSP

2011

4

5

Lursoft
NVA

31.12.2011.

4,5

2,8

2010

420,32

424.44

VRAA

2010

415,48

619

CSP

2010

1168

1501

CSP

2011

1

2

P

2020

Nepārsniedz 7
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►VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀŠU SASNIEGŠANAS IZVĒRTĒŠANAS RĀDĪTĀJI
16. tabula
Rīcības virzieni
RV1:Izglītība

RV2:Mājoklis

RV3:Ūdenssaimniecība

Dzīves vieta

Kūrorts un tūrisms

Mobilitāte

Videi draudzīga uzņēmējdarbība

Nodrošināta kvalitatīva vispārējās
izglītības pakalpojumu pieejamība
novadā, tā pat arī ik gadu tiek
uzlabota mācību iestāžu
infrastruktūra.
- Baldones vidusskolā 2014.gadā
tika izbūvētas trīs klašu telpas
jaunajā korpusā un nodotas
ekspluatācijā bērnu pēcpusdienas
telpas. Pabeigta sākumskolas
korpusa celtniecība. Sporta
kompleksā veikts sporta zāles
grīdas remonts, 2015.gadā
izstrādāta stadiona rekonstrukcijas
koncepcija.
- PII Vāverīta 2015.gadā pabeigta
un nodota ekspluatācijā piebūve.
Mūzikas pamatskolā ierīkota
ugunsgrēka atklāšanas sistēma.
Joprojām zema kvalitatīvu un
energoefektīvu mājokļu pieejamība
novadā, tomēr rezultatīvais rādītājs,
salīdzinājumā ar 2011.gadu
pozitīvs, jo energoefektivitātes
pasākumi veikti 2 daudzdzīvokļu
ēkās.

Mūžizglītības un kvalifikācijas
ieguves pakalpojumu pieejamība
novadā joprojām zema. Apmācības
uzņēmējdarbības veicināšanai
tūrismā no pašvaldības puses
nenotiek, taču interesenti tiek
informēti par dažādiem aktuāliem
semināriem, ko organizē LIAA,
Lauku ceļotājs.

Tiek nodrošināta augstākās
un profesionālās izglītības
sasniedzamība Rīgā.
Rezultatīvie rādītāji izpildīti,
palielinājies reisu skaits
posmā Baldone-Rīga no 22
uz 28 reisiem dienā.

Mūžizglītības un kvalifikācijas
ieguves pakalpojumu pieejamība
novadā joprojām zema. Pašvaldība
daļēji nodrošina apmācības
uzņēmējdarbības veicināšanai, jo
kopš 2014.gada reizi gadā tiek
organizēts Uzņēmēju forums, kura
laikā ir iespēja uzzināt par
uzņēmējdarbības veicināšanas
aktuālām tēmām (sadarbība lokāli,
veselīgā konkurence, biedrību nozīme
un tml.)

Pozitīvi vērtējami rezultatīvie
rādītāji centralizētās ūdensapgādes
un notekūdeņu savākšanas
pakalpojumu pieejamībai, jo
palielinājies pieslēgumu skaits, kas
saistīts ar projekta īstenošanu

Izmitināšanas pakalpojumu attīstība
(viesu mājas, u.c.) novadā attīstās
pakāpeniski. Pēc Centrālās
statistikas pārvaldes datiem novadā
reģistrēts 1 izmitināšanas
pakalpojumus, tomēr faktiski tie ir
vairāk, jo ar citu juridisko statusu,
kā, piemēram, zemnieku
saimniecība, kas piedāvā
izmitināšanu.
Plānoti pozitīvi rezultatīvie rādītāji
tiem tūrisma uzņēmumiem, kas
atrodas Baldones pilsētā, jo
pašvaldība plāno īstenot projektu
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības Baldones pilsētā’’, jo

-

n/a

-

Plānoti pozitīvi rezultatīvie rādītāji
tiem uzņēmumiem, kas atrodas
Baldones pilsētā, jo pašvaldība plāno
īstenot projektu “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstības Baldones
pilsētā’’, jo ministru kabineta
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RV4:Siltumsaimniecība
RV5:Ceļi un ielas

RV6:Sabideriskais
transports

“Ūdenssaimniecības attīstība
ministru kabineta noteikumi
Austrumlatvijas upju baseinu
atbalsta ūdenssaimniecības
pašvaldībās, II kārta” 2008./2009.
infrastruktūras attīstību pilsētās ar
gadā. Tā pat plānota jauna projekta
cilvēku ekvivalentu lielāku par
īstenošana “Ūdenssaimniecības
2000.
infrastruktūras attīstības Baldones
pilsētā’’, kas ir daļējs turpinājums
iepriekšējam projektam.
Centralizētās un lokālās siltumapgādes sistēmas ir labā stāvoklī, netiek
plānota sistēmu rekonstrukcija. Siltumapgādes tarifi plānoti nemainīgi.
Neskatoties uz to, ka ir veikta ceļu
Rezultatīvais rādītājs vērtējams kā
satiksmes drošības uzlabošana
ļoti pozitīvs, jo salīdzinājumā ar
Baldones pilsētā, likvidējot
iepriekšējiem gadiem, tad
potenciāli bīstamās vietas un
pakāpeniski tiek nodrošināta
veidojot gājējiem un
tūristiem draudzīga satiksmes
riteņbraucējiem drošu
infrastruktūra (informācija,
infrastruktūru, atdalot tos no
apstāšanās).
transportlīdzekļu plūsmas Rīgas un
Pilsētā izvietotas norādes kā uz
Iecavas ielas krustojumā konstatēti
publiskajām ēkām, tā arī
vairāki negadījumi, kuros tikusi
lielākajiem tūrisma objektiem.
apdraudēta gājēju drošība, arī
Uzstādīts tūrisma informācijas
ātruma ierobežojuma 30km/h zīmju stends pie sporta kompleksa, kur
uzstādīšana nav mainījusi situāciju. iespējams ērti piebraukt un novietot
Latvijas Valsts ceļi projektē
transportlīdzekli.
luksofora uzstādīšanu Rīgas ielas
Regulāri atjaunoti un izdoti
un Iecavas ielas krustojumā.
informatīvie bukleti, kas pieejami
Remontēts Ziemeļu ceļš un citi
ārpus domes ēkas – novada
novada ceļi 3,2 km garumā.
bibliotēkā, sporta kompleksā, Ziedu
Katru gadu turpinās pilsētas
veikala stendā “Ražots Baldonē”,
meliorācijas sistēmas sakārtošana.
Mercendarbes muižā, observatorijā.
Izvietoti informācijas pie
nozīmīgākajiem apskates
objektiem.
Novada mājas lapā www.baldone.lv
izveidota sadaļa Tūrisms.
Rezultatīvie rādītāji izpildīti, palielinājies reisu skaits posmā Baldone-Rīga
no 22 uz 28 reisiem dienā.

noteikumi atbalsta ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstību pilsētās ar
cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000.

n/a

-

2015.gadā kapitāli remontēts
Riekstukalna ceļš, kas ir
būtisks slēpošanas kalna
“Riekstukalns’’
sasniedzamībai. Ziemas
sezonā novadā ierodas
vairāk kā 100 000
apmeklētāju, savukārt
vasaras sezonā teritorija
populāra downhill
sacensībām MTB
riteņbraucējiem, skriešanas
sacensībām.
Izveidots velo maršruts 14
km garumā, kurā ietverti
novada nozīmīgākie
apskates objekti.
Izvietotas tūrisma objektu
norādes pilsētā velo
braucējiem, gājējiem.

Konceptuāli apstiprināta ideja par
industriālās teritorijas izveidi Klapu
krogā.
Publiskās infrastruktūras attīstība
teritorijā starp P89 un Ziemeļu ceļu Reiskatu ceļa posma pie Marnoriem
pārbūve.
Publiskās infrastruktūras attīstība
posmā Vārpu ceļš no Senču veikala
līdz Skaistkalnes šosejai.

Satiksme tiek nodrošināta ar Rīgu iespēju robežās. AS Rīgas
Taksometru parks nodrošina, ka posmos Baldone – Vārpas – Sarmas
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RV7:Teritoriju
labiekārtošana

RV8:Kultūra

RV9:Sports

RV10:Sociālā joma

- Rīga un Baldone – Observatorija (Mercendarbe) – Daugmale-Rīga,
ir reisi divas reizes dienā.
Rezultatīvie rādītāji vērtējami ļoti pozitīvi, jo salīdzinājumā ar 2011.gadu četrkāršojies labiekārtoto publisko teritoriju skaits pilsētā un tās apkārtnē.
Nozīmīgākie: Ceriņu parka labiekārtošana; ainavu dīķa “Saliņās’’ labiekārtošana; tirgus laukuma labiekārtošana; publiskās dabas slidotavas izveide
pie sporta kompleksa; bērnu laukuma Zaļās pieturas labiekārtošana Daugavas ielā; sakārtoti pašvaldības īpašumi “Vardītes”, “Karūsas”;
labiekārtota publiskā infrastruktūra pie Baldones vidusskolas. Tā pat labiekārtotas teritorijas pateicoties dažādu biedrību iniciatīvām, piemēram,
teritorijas labiekārtošana Zīļu ielā pie daudzdzīvokļu ēkām, pastaigu taka Aušu parkā.
Rezultatīvie rādītāji vērtējami kā
daļēji pozitīvi. Pieaudzis
amatierkolektīvu skaits.
Amatierkolektīvos iespējams
darboties dažādām vecuma grupām.
Tomēr Baldones novada aptaujā
(2014) 29% respondenti norādījuši,
ka kultūras pasākumi drīzāk
neapmierina un 37%, ka drīzāk
apmierina.
Rezultatīvie rādījumi vērtējami
pozitīvi. Palielinājies par 3 sporta
interešu pulciņu skaits. Par 6
novada mēroga sporta pasākumu
skaits. Par 9 līdzdalība pasākumos
ārpus novada. Par 4 aktīvās atpūtas
sporta objektu skaits, salīdzinājumā
ar 2011.gadu.

Novadā pieejami sociālā aprūpes
centra “Baldone’’ pakalpojumi.
Ēkai ir veikta jumta rekonstrukcija.
Sociālā dienesta konsultācijas
pieejamas novada domes
administratīvajā ēkā.
Bērnu pēcpusdienas centra “Baltais
ērglis’’ telpas labiekārtotas

Daļēji kultūras pasākumi ir daļa no
Baldones tūrisma piedāvājuma.
Pakāpeniski attīstās kultūras
tūrisms.

Kultūras dzīves pieejamība
Rīgā vērtējama kā ļoti
pozitīva, jo Baldones novads
atrodas Pierīgā un ir
nodrošināta regulāra
satiksme ar galvaspilsētu.
Savukārt sadarbība Rīgas
reģionā vērtējama vairāk
negatīva kā pozitīva.

Kultūras pasākumu komercializēšana
vērtējama kā negatīva.
Lielākoties novadā pasākumi ir
organizēti vietējā mērogā.

Sporta piedāvājums ir daļa no
Baldones novad tūrisma
piedāvājuma. Trešo gadu populārs
ir aktīvās tūrisma sezonas
atklāšanas un noslēguma pasākums,
kā arī pasākumi sporta spēļu laikā
ikgadējos novada svētkos.

Sporta dzīves pieejamība
Rīgā vērtējama kā ļoti
pozitīva, jo Baldones novads
atrodas Pierīgā un ir
nodrošināta regulāra
satiksme ar galvaspilsētu.
Tā pat regulāri ir Pierīgas
sporta pasākumi, kas liecina
par sadarbību Pierīgā.

Novērojama sporta pasākumu
komercializēšana - sacensības,
turnīri, piemēram, pavasara kross,
volejbola turnīri, bet īpaši
riteņbraukšanā. Aizvadītajos divos
gados noritējuši Latvijas mēroga
pasākumi Vivus.lv; Taku skrējiena
seriāls Stirnu buks; orientēšanās
“Rīgas kausi”; orientēšanās
sacensības “Magnēts”, olimpiskā
krosa sacensības riteņbraukšanā
“Gruzis acī”.

-

Baldones sociālo
pakalpojumu pieejamība ir
arī citu pašvaldību
sociālajiem klientiem
sociālajā aprūpes centrā
“Baldone”.

-
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Baldones vidusskolā, līdz ar to
lielākam bērnu skaitam ir pieejami
centra pakalpojumi, prioritāri
uzmanību pievēršot sociālā riska
grupu jauniešu iekļaušanos
vienaudžu vidū.
RV11:Sabiedriskā
kārtība

RV12:Pašvaldības
pārvalde un sabiedrības
līdzdalība

Ar 2015.gada 1.jūliju darbu sākusi Baldones novada Pašvaldības policija. Baldones novada pašvaldības policijas galvenie uzdevumi – nodrošināt
sabiedrisko kārtību un drošību, apkarot žūpību un netiklību, kontrolēt Baldones novada domes apstiprināto „Saistošo noteikumu” ievērošanu, u.c.
saistošo normatīvo aktu realizāciju, t.sk., veikt likumā “Par policiju” noteiktos pašvaldības policijas pienākumus. Laika posmā no 2015.gada 1.jūlija
līdz 26.septembrim, reģistrēti 228 izsaukumi. Izsaukumu top 5: ģimenes konflikti; trokšņošana; alkohola lietošana neatļautā vietā; guļoša persona,
kas iespējams ir alkohola reibuma stāvoklī; citām iestādēm nepieciešama palīdzība ( NMP, Valsts policija u.c.). Jāsecina, ka izsaukumi kopumā
vērtējami kā “sadzīviska rakstura’’.
Rezultatīvie rādītāji vērtējami
pozitīvi. Pašvaldības pārvalde
izveidojusi jaunu novada mājas
lapu. Izveidoti arī konti sociālajos
tīklos Draugiem.lv, Twiiter.com,
Facebook.com, kas ir lielākie
mediji, tādējādi uzlabojot,
vienkāršojot komunikācijas iespējas
ar iedzīvotājiem. Tā pat pozitīvi
vērtējama komunikācija ar
biedrībām un dažādām
nevalstiskajām organizācijām,
īstenoti 2 kopēji projekti. Negatīvi
vērtējams piesaistītais publiskais
finansējums, kas ir 0,3% no
pašvaldības kopējā budžeta.
Rādītājs ir zems, jo laika periods no
2014.gada sākuma līdz 2015.gada
vidum - plānošanas perioda pāreja,
kad aizkavējas stratēģisko
dokumentu apstiprināšana, nav
pieejams Eiropas Savienības
struktūrfondu finansējums.

Sadarbība tūrisma jomā ar vietējiem
tūrisma pakalpojuma sniedzējiem
vērtējama pozitīvi. Kopīgi bukleti,
sadarbība izstāžu pārstāvēšanā
(starptautiskā tūrisma izstāde
“Balttour”) , jaunu produktu
(stends Ražots Baldonē)
pakalpojumu radīšana, dalība
klasterī “Daugavas lejtece”.
Izveidota sadaļa “Tūrisms” novada
mājas lapā, kuras mērķis ir tūrisma
piedāvājumu un pakalpojumu
novadā reklamēšana kā tūristiem ,tā
iedzīvotājiem.

Pašvaldības pārvalde
izveidojusi jaunu novada
mājas lapu, nodrošinot par 4
vienībām lielāku epakalpojumu skaitu, kā
plānots, 39 reizes
palielinājies novada mājas
lapas unikālo apmeklētāju
skaits, kas ir no 200 uz 7950.
Izveidoti arī konti sociālajos
tīklos Draugiem.lv,
Twiiter.com, Facebook.com,
kas ir lielākie mediji,
tādējādi uzlabojot,
vienkāršojot komunikācijas
iespējas ar iedzīvotājiem.

Sadarbība vērtējama pozitīvi, jo īpaši
ar vietējiem mājražotājiem un
amatniekiem. Novada mājas lapā
izveidota sadaļa “Uzņēmējdarbība’’.
Ir atdzimis pasākums “Uzņēmēju
forums”, kas notiek reizi gadā.
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RV13:Uzņēmējdarbības
veicināšana

Ekonomiski aktīvie vienību skaits
gandrīz dubultojies, salīdzinājumā
ar 2011.gadu no 252 uz 477.
Samazinājušies sociālie atbalsti,
kopā 443.

Pakāpeniski tiek popularizēts
novads, attīstīts teritorijas
mārketings. Informatīvās vides
veidošana (norādes, bukleti,
informācija e vidē). Sadarbība ar
tūrisma pakalpojuma, produktu
sniedzējiem.

-

|Investīcijām piemērotu publisko
teritoriju attīstīšana sadarbībā ar
privāto sektoru – laika periodā līdz
2020 gadam īstenojami 3 ideju
koncepti, kas ir apstiprināti Eiropas
Savienības struktūrfondu finansējuma
saņemšanai, to realizēšanā. PPP
projekti. Pakāpeniska aktīvā dabas
tūrisma attīstība.
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SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI
SECINĀJUMI
Īstenoti šādi nozīmīgi vidējā termiņa prioritārie infrastruktūras projekti, investējot novada
infrastruktūrā:
I Baldones vidusskolas rekonstrukcija (pabeigta sākumskolas korpusa būvniecība; daļēji rekonstruēts
vecais korpuss; labiekārtota skolai pieguļošā publiskā zona; izstrādāts stadiona rekonstrukcijas koncepts).
II Pirmskolas izglītības iestādes Vāverīte rekonstrukcija (labiekārtota teritorija, izbūvējot lietus ūdens
kanalizāciju;
nodots
ekspluatācijā
jaunais
korpuss;
rekonstruēta
siltumtrase).
III Ūdenssaimniecība - Baldones pilsētas ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība – izbūvējot
kanalizācijas sistēmas, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfonda līdzekļus. Projekta idejas koncepts
apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, norit dokumentācijas sakārtošana
projekta
apstiprināšanai
un
ieviešanai.
IV Ceļi un ielas (ik gadu tiek atjaunota un sakārtota pilsētas meliorācijas sistēma, būtiski uzlabojot zemes
ūdens režīma regulēšanu; ik gadu notiek ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi - nozīmīgākie objekti ir
ielu apgaismojuma izbūve Kastaņu-Avotu-Mežmalas ielu rajonā un daļēja ielu apgaismojuma
rekonstrukcija Vanagkalna ielā; ik gadu tiek uzlaboti pašvaldības ceļi - būtiski uzlabojumi – paplašināts
Riekstukalna ceļš, remontēts Ziemeļu ceļš. Apstiprināts projekta idejas koncepts Vārpu ceļa
rekonstrukcijai posmā Iecavas ceļš – Skaistkalnes šoseja, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfonda
līdzekļus).
V Baldones kūrorta pilsētvides revitalizācija (rekonstruēts Ceriņu parks; ainavu dīķa “Saliņas’’
iztīrīšana un apkārtnes labiekārtošana; sakārtota mazā tūrisma infrastruktūra - uzstādītas norādes kā uz
publiskiem, tā tūrisma objektiem, informatīvie stendi, kartes, izstrādāti publiski pieejami bukleti, kartes
novada mājas lapā; labiekārtots tirgus laukums, atjaunota strūklaka Baltās pils parkā un veikta
dendroloģisko stādījumu apsekošana; labiekārtota Vanagkalna ielas daudzdzīvokļu māju teritorija.
Laika periodā no 2014.gada līdz 2015. gada beigām, īstenoti 37% no vidējā termiņa prioritārajiem
infrastruktūras projektiem. Pozitīvi vērtējama Rīcību virzienu sasniedzamo rādītāju izpilde (3.-15.tabula).
PRIEKŠLIKUMI
Izvērtēt īstenojamās darbības vidējā termiņa mērķu sasniegšanā, noteiktajās prioritātēs
“Dzīves
vieta”,
“Mobilitāte’’,
“Kūrorts
un
tūrisms”,
“Videi
draudzīga
uzņēmējdarbība’’(17.tabula), lai tiktu sasniegti ilgtermiņa mērķi:
1) IM1:Ērta un veselīga dzīvesvieta Pierīgā (kvalitatīvi pašvaldības pakalpojumi, labi ceļi un
inženiertehniskais nodrošinājums, aktīvam dzīves veidam piemērota publiskā ārtelpa, attīstīta mežparka
ainaviskā apbūves teritorija, Baldones novads kā dzīvesvieta);
2) IM2:Gudri apsaimniekoti Baldones dabas (kūrorta) resursi (mežu, minerālūdens, dūņu, u.c. dabas
resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana. Dabas resursi – pamats vietējai ekonomikai – nodrošina
vietējo ražotņu un lauku saimniecību ražošanas pamatu, iekļaujas brīvdienu atpūtas piedāvājumā).
Vidējā termiņa prioritātes
Dzīves vieta

17.tabula
Priekšlikumi izvērtējot RV1-13, attiecībā pret IM1; IM2
1) Novadā pieejami kvalitatīvi vispārējās izglītības pakalpojumi, tomēr
samazinājies centralizēto eksāmenu kārtotāju skaits (3.tabula), kas daļēji
saistīts ar to, ka samazinājies skolēnu skaits no 2012 gada. Tā pat
2015.gadā pašvaldībā deklarēto personu skaits ir nedaudz samazinājies,
kas saistīts ar Rīgas pašvaldības aktivitātēm. Negatīvi vērtējams
dabiskais pieaaugums - 3,7 un migrācijas saldo (1.tabula).
Priekšlikums attīstīt skolas mārketingu, ar mērķi aicināt mācīties
vidusskolā no kaimiņu novadiem – Vecumnieki, Daugmale, iespējams
Iecava, Ķekava. Daļēji ar kaimiņu novadiem ir apmierinošs transports
(8.tabula), bet transporta pakalpojumu iespējams attiecīgi nodrošināt. Tā
pat nepieciešams attīstīt dabaszinību virziena programmu.
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Baldones vidusskolā ir visas infrastruktūras priekšrocības, mācību
procesa nodrošināšanai.
2)Paredzēta Baldones pilsētas ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība,
izbūvējot kanalizācijas sistēmas, piesaistot Eiropas Savienības
struktūrfonda līdzekļus, tomēr ņemot vērā to, ka netiek paredzētas
papildus aktivitātes un aktivitātes projekta ieviešanai ar aglomerāciju
zem 2 000 iedzīvotāju, pašvaldībai ūdenssaimniecības infrastruktūras
uzlabošanā kā ūdens sistēmu, tā kanalizācijas sistēmu izbūvē,
atjaunošanā, būtu jāparedz ilgtermiņā investīcijas no pašvaldības
budžeta.
3)Vērst iedzīvotāju uzmanību uz energoefektivitātes pasākumu
īstenošanas iespējām, daudzdzīvokļu ēkās, jo novadā nav pietiekami
pieejami kvalitatīvi, energoefektīvi daudzdzīvokļu ēku mājokļi.
Mobilitāte
Neizpildās ilgtermiņa mērķis - Baldones novads – otrās mājas Rīgas
iedzīvotājiem (dzīvoklis Rīgā – māja Baldonē), kas saistīts ar
nepietiekamu infrastruktūras attīstību – vide, mājoklis un
sociālekonomisko stāvokli valstī kopumā. Izvērtēt vai šāds prioritātes
mērķis ir sasniedzams.
Kūrorts un tūrisms un
1) Novada iedzīvotājiem, kas nav skolēni, praktiski nav pieejama
videi draudzīga
interešu izglītība. Nav nodrošinātas apmācības uzņēmējdarbības
uzņēmējdarbība
veicināšanai tūrismā (pašvaldības noteikta specializācija) kā arī
apmācības vispār – uzņēmējdarbības veicināšanā (2.tabula), līdz ar to
neizpildāms ir IM2 Gudri apsaimniekoti Baldones dabas (kūrorta)
resursi (mežu, minerālūdens, dūņu, u.c. dabas resursu saglabāšana un
ilgtspējīga izmantošana. Dabas resursi – pamats vietējai ekonomikai –
nodrošina vietējo ražotņu un lauku saimniecību ražošanas pamatu,
iekļaujas brīvdienu atpūtas piedāvājumā). Priekšlikums - koordinēt kā
ārpakalpojumu interešu izglītību pieaugušajiem, regulāri organizēt
apmācības, izglītojoši informatīvus seminārus, īpašu uzmanību pievēršot
par mazo mazās uzņēmējdarbības iespējām, dabas resursu gudru
izmantošanu, tūrismu, ņemot vērā novada specializāciju.
Tādējādi izpildīsies arī prioritātē noteiktais mērķis par daudzveidīgiem
sociālās aprūpes pakalpojumiem, t.sk. veselības uzturēšanas un
rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību, kas balstīti Baldones
dziednieciskajos dabas resursos. Sociālās un veselības aprūpes, veselības
atjaunošanas pakalpojumi kā saimnieciskās darbības veids. Novada
dabas resursi tiek izmantoti veselības un aktīvajā dabas tūrismā.
2) Izvērtēt privātās apbūves attīstību atbilstoši kūrorta tēlam.
3) Komercializēt kultūras pasākumus, sadarbībā ar Rīgu.
4) Veicināt kultūras pasākumu iekļaušanu tūrisma piedāvājumā kā daļu
no tā.
Ietekmes ziņojuma uzdevums ir sekot pašvaldības darba atbilstībai Attīstības programmā
izvirzītajiem ilgtermiņa mērķiem. Vērtējot pašvaldības 2014-.2015.gadā īstenoto pasākumu atbilstību
Attīstības programmā izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm - plānotie pašvaldības budžeta līdzekļi ir
izmantoti racionāli un veicina Attīstības programmā izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, tomēr
uzmanība būtu jāpievērš vidējā termiņa prioritātēs “Dzīves vieta”, “Mobilitāte’’, “Kūrorts un
tūrisms”, “Videi draudzīga uzņēmējdarbība” konstatētajām problēmām un priekšlikumiem (16.un
17.tabula).
Lai atvieglotu darbu pie ziņojuma izstrādāšanas, pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām,
sastādot budžetu nākamajiem gadiem, norādīt, kādām Attīstības programmā noteiktajām prioritātēm un
rīcības virzieniem plānotie finanšu ieguldījumi atbilst.
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IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI

1. Lursoft datu bāze www.lursoft.lv
2. Centrālais statistikas birojs www.csb.gov.lv
3. Baldones novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats
4. Baldones novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats
5. Baldones novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats
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