Baldones novada Attīstības programma 2014 -2020 gadam

Apstiprināts
Baldones novada domes 27.11.2018
lēmums (prot. Nr.11.,17.§.)

Rīcību plāns 2014. – 2020. gadam
Rīcību virzieni noteikti atbilstoši pašvaldības funkcijām:
RV1: Izglītība/RV2: Mājoklis/RV3: Ūdenssaimniecība/RV4: Siltumsaimniecība/RV5: Ceļi un ielas/RV6: Sabiedriskais transports/RV7: Teritoriju labiekārtošana (zaļā
infrastruktūra)/RV8: Kultūra/RV9: Sports/RV10: Sociālā joma/RV11: Sabiedriskā kārtība/RV12: Pašvaldības pārvalde un sabiedriskā līdzdalība/RV13: Uzņēmējdarbības
veicināšana

RV1 Izglītība
Vidēja termiņa mērķis
Vidēja termiņa prioritātes

Rīcības virziens
Uzdevumi

Pasākumi, projekti

1.
RV1-1-1
Energotaupošu risinājumu
ieviešana Baldones
vidusskolas ēkas

VM1: Novada līmeņa attīstības centra publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra
VP1: Dzīves vieta
VP2: Mobilitāte
VP3: Kūrorts un tūrisms
VP4: Videi draudzīga uzņēmējdarbība
RV1: Izglītība
RV1-1 Nodrošināt kvalitatīvu vidējās vispārējās izglītības pakalpojumu pieejamību Baldones novadā
RV1-2 Nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītības un pirmsskolas vecuma bērnu interešu izglītības pakalpojumu pieejamību
RV1-3 Nodrošināt kvalitatīvu profesionālās ievirzes izglītības un daudzpusīgas interešu izglītības pakalpojumu pieejamību Baldones novadā

Aktivitāšu apraksts

Atbildīgais

Ieviešanas
termiņš,
gads

Finanšu avots

Rezultatīvie rādītāji

Uzdevums RV1-1 Nodrošināt kvalitatīvu vidējās vispārējās izglītības pakalpojumu pieejamību Baldones novadā
2.
3.
4.
5.
6.
Sporta kompleksa jumta siltināšana.

Baldones
vidusskola

2019

Pašvaldība,
ES fondi,

Uzlabota energoefektivitāte.
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Pasākumi, projekti

Aktivitāšu apraksts

Atbildīgais

Ieviešanas
termiņš,
gads

Finanšu avots

Rezultatīvie rādītāji

apsaimniekošanā

RV1-1-2
Baldones vidusskolas vecā
korpusa rekonstrukcija

RV1-1-3
Baldones vidusskolas
teritorijas labiekārtošana

RV1-1-4
Mācību vides labiekārtošana
Baldones vidusskolā

Vecā korpusa telpu pārplānošana, pārkārtojot
administratīvās telpas, skolotāju istabu. Vecās
garderobes un kāpņu telpas remonts. Arhīva
telpas remonts ar mikroklimata kontroles
iebūvi.

2020
Baldones
vidusskola

1)Iekšpagalma seguma izbūve, žoga uzstādīšana

Baldones
vidusskola

2) Ārējo sienu
2.kārta.

Baldones
vidusskola

atjaunošana un krāsošana –

3) Bēniņu grīdas siltināšana, ārdurvju nomaiņa
uz savienoto jumtu (zaļais korpuss).

Baldones
vidusskola

1)Mākslas skolas telpu remonts

Baldones
vidusskola

Pašvaldība,
ES fondi,
valsts

2019

Pašvaldība,
ES fondi

Rekonstruēts skolas ēkas vecais korpuss.

Atbilstoši vides pieejamības prasībām sakārtota
skolas teritorija.
Sakārtota skolas teritorija.
Ierīkota LŪ kanalizācija
Uzlabota satiksmes drošība skolas teritorijā.

2025

Pašvaldība,
ES fondi

Atjaunota fasāde.

2020

Pašvaldība,
ES fondi

Energoefektivitāte “zaļā korpusa’’ skolas daļai.

2019

2)Meiteņu mājturības kabinetu aprīkošana.

Baldones
vidusskola

2020

3)Speciālās izglītības skolēnu triju kabinetu
aprīkojums.

Baldones
vidusskola

2020

Pašvaldība

Pašvaldība,
ES fondi
Pašvaldība,
ES fondi

Iekārtotas telpas Baldones mākslas skolai.

Mūsdienu prasībām atbilstoši iekārtoti 2
mājturības kabineti.

Mūsdienu prasībām atbilstoši iekārtotas/aprīkotas
telpas speciālās izglītības kvalitatīvai
nodrošināšanai.
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Pasākumi, projekti

Aktivitāšu apraksts

Atbildīgais

4)Multimediju tehnikas aprīkojuma iegāde un
uzstādīšana mācību kabinetos (interaktīvā
tāfele, projektors, dators).

Baldones
vidusskola

5) Konstruktoru (lego) kabineta ierīkošana.
6)Vecās garderobes un kāpņu telpas remonts,
vecā korpusa administrācijas telpu un gaiteņa
remonts.

RV1-1-5
Baldones vidusskolas aktu
zāles rekonstrukcija

2020

2019
2019

Uzlabota mācību vide.

Pašvaldība,
ES fondi
Pašvaldība,
ES fondi

Ierīkots konstruktoru kabinets.

2020

Pašvaldība,
ES fondi

Baldones
vidusskola
Baldones
vidusskola

2020

1) Skatuves paplašināšana.
2) Zāles modernizācija un aprīkošana semināru
un pasākumu vajadzībām (projektors, u.c.).

Pašvaldība,
ES fondi
Pašvaldība,
ES fondi

Baldones
vidusskola

2020

1) Mācību uzņēmumu un praktisko nodarbību
bāzes izveide.

2020

2020
Baldones
vidusskola

2020

Dabaszinātņu virziena attīstība.

Pašvaldība

2020

Rezultatīvie rādītāji

Pašvaldība,
ES fondi

Baldones
vidusskola

2) Atbalsta fonds skolēnu uzņēmējdarbībai.

RV1-1-7
Vispārējās vidējās izglītības
humanitārā un sociālā
virziena programmu attīstība

Finanšu avots

7) Arhīva telpas remonts ar mikroklimata
kontroles iebūvi.

3) Ventilācijas sistēmas ierīkošana.
RV1-1-6
Uzņēmējdarbības apmācības
Baldones vidusskolā

Baldones
vidusskola
Baldones
vidusskola

Ieviešanas
termiņš,
gads

Pašvaldība,
ES fondi
Pašvaldība,
ES fondi
Pašvaldība,
ES fondi,
profesionālā
s asociācijas,
Pašvaldība,
ES fondi

Izremontēta vecā garderobe un kāpņu telpa,
vecā korpusa administrācijas telpas un gaitenis.
Izremontētas arhīva telpas ar mikroklimata
kontroles iebūvi ( šajā telpā nepieciešams uzturēt
pastāvīgu mitruma un temperatūras kontroli).
Paplašināta, modernizēta skolas aktu zāle.
Aprīkota skolas aktu zāle.
Atjaunotas zāles mēbeles un aprīkojums.
Ierīkota ventilācijas sistēma.
Darbību uzsākuši skolēnu uzņēmumi.
Izveidotas mācību prakses vietas uzņēmumos.
Aprīkoti darbmācību kabineti.

Labiekārtotas telpas un materiālā bāze, atbilstoši
mūsdienu standartiem, lai nodrošinātu
konkurētspēju.
Reģionāla līmeņa mācību punkta Astronomijā
izveide.
Mācību programmas izveide un prakses vietas
nodrošinājums.
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Pasākumi, projekti

Aktivitāšu apraksts

Atbildīgais

Ieviešanas
termiņš,
gads

Finanšu avots

Rezultatīvie rādītāji

Uzdevums RV1-2 Nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītības un pirmsskolas vecuma bērnu interešu izglītības pakalpojumu pieejamību
RV1-2-1
PII „Vāverīte” teritorijas
labiekārtošana

1) Teritorijas labiekārtošana un aprīkošana.

Pašvaldība

2020

Pašvaldība,
ES fondi

2) Rotaļu laukuma seguma rekonstrukcija
atbilstoši ES standartiem.

Pašvaldība

2018

Pašvaldība,
ES fondi
Pašvaldība,
ES fondi

Papildināts teritorijas labiekārtojums.

Pašvaldība,
ES fondi

Paplašināts rotaļu laukums, pārceļot žogu un
pārbūvējot grāvi, veikta teritorijas labiekārtošana.

Pašvaldība,
ES fondi

Rekonstruēta bērnudārza apkures sistēma

Pašvaldība
3) Stāvvietu izbūve

RV1-2-2
PII „Vāverīte” apkures
sistēmas rekonstrukcija

2019

4) Rotaļu laukuma paplašināšana – pārceļot
žogu un pārbūvējot grāvi.

Pašvaldība

Ēkas apkures sistēmas sakārtošana.

Pašvaldība

2019
2019

Atjaunots brīvdabas rotaļu laukuma segums

Izbūvēts auto stāvvietu laukums (Ceriņu iela).
Izveidota vienvirziena iela, uzstādītas norādes.

RV1-2-3
Izremontētas telpas, atbilstoši mūsdienu
Pašvaldība
2019
Pašvaldība,
PII „Vāverīte” mācību vides
prasībām, nodrošinot kvalitatīvu vidi.
ES fondi
Izremontētas grupiņu telpas.
labiekārtošana
Uzdevums RV1-3 Nodrošināt kvalitatīvu profesionālās ievirzes izglītības un daudzpusīgas interešu izglītības pakalpojumu pieejamību Baldones novadā
RV1-3-1
Mūzikas pamatskolas un
mūzikas skolas
rekonstrukcija

Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu uzstādīšana.

1) Bezvadu interneta ierīkošana.
RV1-3-2
Mūzikas pamatskolas un
mūzikas skolas
informatizācija un
modernizācija

2) Mūzikas instrumentu bāzes atjaunošana un
mācību procesa modernizācija.

Mūzikas
pamatskola un
mūzikas skola
Mūzikas
pamatskola un
mūzikas skola
Mūzikas
pamatskola un
mūzikas skola

2020

Pašvaldība,
ES fondi

Uzstādītas notekūdeņu attīrīšanas ietaises.

2020

Pašvaldība,
ES fondi

Ierīkots bezvadu internets.

2020

Pašvaldība,
ES fondi

Iegādāti mūzikas instrumenti.
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Pasākumi, projekti

Aktivitāšu apraksts

3) Telpu pieejamība.

RV1-3-3
Baltās pils parka
rekonstrukcija un
labiekārtošana

RV1-3-4
Baldones novada sporta
skolas izveide
RV1-3-5
Interešu izglītības
pakalpojumu attīstība

Lietus ūdens kanalizācijas izbūve, gājēju celiņu
un autostāvvietu izbūve.

Uz Baldones vidusskolas sporta bāzes (sporta
komplekss, stadions) jaunas profesionālās
ievirzes izglītības iestādes izveide.
1)Pulciņu un studiju telpu, aprīkojums,
vasaras nometnes.
2)Atbalsts jauniešu organizācijām.

Atbildīgais

Mūzikas
pamatskola un
mūzikas skola

Ieviešanas
termiņš,
gads

Finanšu avots

Rezultatīvie rādītāji

Pašvaldība,
ES fondi

Paplašinātas mūzikas pamatskolas telpas, mācību
satura īstenošanas atbilstoši Skola 2030.
Domes Lēmums Nr.14. §7 (26.06.2018).

Pašvaldība,
ES fondi

Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, gājēju celiņi un
autostāvvieta

Valsts,
pašvaldība
Pašvaldība,
ES fondi

Izveidota sporta profesionālās ievirzes izglītības
iestāde.
Nodrošinātas saturīga brīvā laika pavadīšanas
iespējas skolas vecuma bērniem.

Pašvaldība,
ES fondi

Organizāciju dalība projektos.

2022

Mūzikas
pamatskola un
mūzikas skola

2019

Pašvaldība

2020

Izglītības
iestādes

2020

Izglītības
iestādes

2020

RV2: Mājoklis
Vidēja termiņa mērķi
Vidēja termiņa prioritātes
Rīcības virziens
Uzdevumi

VM1: Novada līmeņa attīstības centra publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra
VM2: Kūrortpilsētai atbilstoša publiskā ārtelpa
VP1: Dzīves vieta
VP3: Kūrorts un tūrisms
RV2: Mājoklis
RV2-1 Nodrošināt pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanu un izmaksu efektivitātes paaugstināšanu
RV2-2 Veicināt kūrorta teritorijai atbilstošas dzīvojamās apbūves attīstību
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Pasākumi, projekti

RV2-1-1 Energoefektivitātes
ieviešana daudzdzīvokļu
mājās

Ieviešanas
Finanšu
termiņš,
Rezultatīvie rādītāji
avots
gads
Uzdevums RV2-1 Nodrošināt pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanu un izmaksu efektivitātes paaugstināšanu
Aktivitāšu apraksts

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
pasākumu ieviešana, atkarībā no
nepieciešamības.

RV2-1-2
Namu apsaimniekotāju
apmācības

Konsultācijas, apmācības (projekts) sadarbībā
ar namu apsaimniekotājiem.

RV2-3-2

Īres dzīvokļu būvniecība.

Atbildīgais

Privātīpašnieki

2015 –
2020
(2022)

ALTUM

Paaugstināta līdz 15 daudzdzīvokļu māju
energoefektivitāte un veikti ēku atjaunošanas
darbi.

ES fondi,
pašvaldības Veicināta iedzīvotāju izglītība par mājokļa
un privātais apsaimniekošanas jautājumiem.
finansējums
Uzdevums RV2-2 Veicināt kūrorta teritorijai atbilstošas dzīvojamās apbūves attīstību
Jaunā apbūve pilsētā un lauku teritorijās tiek
būvēta, ievērojot vides un ainavas prasības.
RV2-2-1
Vēsturiskās apbūves aizsardzības un ainavas
Pašvaldība
Pašvaldība, Baldones sanatorijas degradētās teritorijas ir
Teritorijas apbūves
aizsardzības prasību noteikšana Baldones
2020
ES fondi
sakārtotas un tās tiek izmantotas tūrisma
regulēšana
novada teritorijas plānojumā.
pakalpojumiem vai dzīvojamai apbūvei.
Baldones pilsētas vēsturiskās apbūves ielās un
ielās, kuras izmanto tūristi, ir izstrādāti apbūves
noteikumi, kas veicina kūrortpilsētas apbūves
rakstura saglabāšanu.
Izmitināšanas pakalpojumu attīstība (viesu
Pašvaldība,
Pašvaldība,
RV2-2-2
mājas u.c.).
nekustamo
ES fondi,
Privātmājas piedāvā Izmitināšanas pakalpojumus,
Tūrisma pakalpojumu
Kūrortpilsētas pakalpojumu sektora attīstība –
īpašumu
2020
privātais
tādējādi atbalstot tūrisma un kūrorta jomu.
attīstība
atbalsta pasākumi tūrisma un pakalpojuma
īpašnieki,
finansējums
uzņēmumiem.
komersanti.
Uzdevums RV2-3 Veicināt jaunas dzīvojamās apbūves attīstību
Pašvaldība/
RV2-3-1
Ielu, ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras
Vienojoties
Jaunas dzīvojamās apbūves
pārņemšana no privātajiem attīstītājiem un
Pašvaldība
2020
ar privāto
Pašvaldība ir pārņēmusi ielas (ceļus) un
attīstības veicināšana
apsaimniekošana.
apbūves
inženierkomunikācijas, kas ved uz vairākām mājām
teritoriju
pilsētā, ciemos.
īpašniekiem
Pašvaldība,
privātīpašnieki

2020

Pašvaldība

2019

Pašvaldība,

Izbūvēti īres dzīvokļi.
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Pasākumi, projekti
Īres dzīvokļi.

Aktivitāšu apraksts

Atbildīgais

Ieviešanas
termiņš,
gads

Finanšu
avots

Rezultatīvie rādītāji

publiskais
finansējums

RV3: Ūdenssaimniecība
Vidēja termiņa mērķis
Vidēja termiņa prioritātes
Rīcības virziens
Uzdevumi

VM1: Novada līmeņa attīstības centra publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra
VP1: Dzīves vieta
VP4: Videi draudzīga uzņēmējdarbība
RV3: Ūdenssaimniecība
RV3-1 Izbūvēt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Baldones pilsētas vēsturiskās apbūves dzīvojamos rajonos
RV3-2 Rekonstruēt Vārpu ciema sadzīves notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu

Ieviešanas
Finanšu
Pasākumi, projekti
Aktivitāšu apraksts
Atbildīgais
termiņš,
Rezultatīvie rādītāji
avots
gads
Uzdevums RV3-1 Izbūvēt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Baldones pilsētas vēsturiskās apbūves dzīvojamos rajonos
Izbūvēt maģistrālo ūdensvadu 7 700 m. Uz
RV3-1-1
katru īpašumu paredzēts izbūvēt atzarus, kuru
Kvalitatīva dzeramā ūdens pakalpojumu
Ūdenssaimniecības
kopgarums ir 1 600 m.
Pašvaldība,,
2016-2019
Pašvaldība, pieejamība 66% Baldones pilsētas iedzīvotāju
pakalpojumu attīstība
Izbūvēt 7 400 m maģistrālos kanalizācijas tīklus,
SIA „BŪKS”
ES fondi
(vismaz 250 mājokļu).
Baldones pilsētā
pašteces kanalizācijas caurules OD250,
Centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas
5 (piecas) KSS un spiedvadu 1 240 m. Uz katru
pakalpojumi ir pieejami 66% Baldones pilsētas
īpašumu paredzēts izbūvēt atzarus OD200, kuru
iedzīvotāju. (Kopā 4,4 mln eiro)
kopgarums ir 1 754m.
Uzdevums RV3-2 Rekonstruēt Vārpu ciema sadzīves notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu
Uzlabota notekūdeņu savākšana un attīrīšana
RV3-2-1
Vārpu ciema kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
Pašvaldība,
2022-2024
Vārpu ciemā.
Kanalizācijas pakalpojumu
līdz 12 individuālajām mājām, divām
SIA "BŪKS"
Pašvaldība, Labāks potenciāls atjaunot darbnīcas u.c. bijušos
attīstība Baldones novada
daudzdzīvokļu mājām (12 un 8 dzīvokļi) un
ES fondi
objektus un iekārtot ražotnes un
Vārpu ciemā
ražotnei (darbnīcai).
komercpakalpojumu uzņēmumus.
Jaunu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve.
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Skat arī RV1-3-1 Mūzikas skolas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.

RV4: Siltumsaimniecība
Vidēja termiņa mērķis
Vidēja termiņa prioritātes
Rīcības virziens
Uzdevumi

Pasākumi, projekti

RV4-1-1
Baldones pilsētas
siltumsaimniecības
rekonstrukcija

VM1: Novada līmeņa attīstības centra publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra
VP1: Dzīves vieta
VP3: Mobilitāte
RV4: Siltumsaimniecība
RV4-1 Modernizēt Baldones pilsētas siltumsaimniecību
RV4-2 Nodrošināt apkures pakalpojumus pašvaldības objektos

Ieviešanas
Finanšu
termiņš,
avots
gads
Uzdevums RV4-1 Modernizēt Baldones pilsētas siltumsaimniecību
1) Siltumtrašu nomaiņa.
Pašvaldība,
SIA „BŪKS”
2021-2025 ES fondi,
privātais
finansējums
Pašvaldība,
2) Perspektīvā – apkures katlu atjaunošana.
SIA „BŪKS”
2021-2025 ES fondi,
privātais
finansējums
Aktivitāšu apraksts

Atbildīgais

Rezultatīvie rādītāji

Baldones pilsētā ir pieejami
videi draudzīgas un energoefektīvas centralizētās
siltumapgādes pakalpojumi mājsaimniecībām un
komersantiem.
Baldones pilsētā ir pieejami
videi draudzīgas un energoefektīvas centralizētās
siltumapgādes pakalpojumi mājsaimniecībām un
komersantiem.

Uzdevums RV4-2 Nodrošināt apkures pakalpojumus pašvaldības objektos
RV4-2-1
Apkures sistēmu sakārtošana
pašvaldības objektos

PII „Vāverīte” apkures sistēmas pilnveidošana.

PII „Vāverīte”

Skat.
RV1-2-2

Pašvaldība,
ES fondi

Rekonstruēta apkures sistēma.
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RV5: Ceļi un ielas
Vidēja termiņa mērķi
Vidēja termiņa prioritātes
Rīcības virziens
Uzdevumi

Pasākumi, projekti

RV5-1-1
Baldones pilsētas ielu
rekonstrukcija.
I kārta

VM1: Novada līmeņa attīstības centra publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra
VM2: Kūrortpilsētai atbilstoša publiskā ārtelpa
VP1: Dzīves vieta
VP2: Mobilitāte
RV5: Ceļi un ielas
RV5-1 Uzlabot Baldones pilsētas vēsturisko dzīvojamo apbūves rajonu satiksmes infrastruktūru
RV5-2 Uzlabot satiksmes infrastruktūru Baldones novadā
RV5-3 Virzīt pašvaldības intereses valsts autoceļu kvalitātes uzlabošanai Baldones novadā

Ieviešanas
Finanšu
termiņš,
Rezultatīvie rādītāji
avots
gads
Uzdevums RV5-1 Uzlabot Baldones pilsētas vēsturisko dzīvojamo apbūves rajonu satiksmes infrastruktūru
Asfalta seguma izbūve un rekonstrukcija un
Uzlabota satiksmes drošība un seguma kvalitāte
veloceliņu, lietusūdens kanalizācijas izbūve un
Baldones pilsētas vēsturiskās apbūves dzīvojamo
rekonstrukcija:
rajonu ielās.
1.Vanagkalna iela (2,315km)
Izbūvēta veloinfrastruktūra, tādējādi uzlabota
2.Atvaru iela (0,085 km)
iedzīvotāju mobilitāte, attīstās jauni tūrisma veidi.
3. Zīļu ielas tilts un gājēju celiņš
Izbūvēta lietusūdens kanalizācija, apgaismojums,
4.Līvānu iela (0,49 km)
Pašvaldība
2020 Pašvaldība,
veikta ielu telpas labiekārtošana, tādējādi uzlabota
5.Liepu aleja (0,75 km)
2022
ES fondi
kūrortpilsētas ārtelpa.
6. Ciršu iela ( 0,025 km)
7.A. Saulieša ( 0,73 km)
8.Silmaču iela (2,625 km)
9.Blaumaņa ielu savienot ar Riekstu ielu
10. Skolas iela (0,825 km) – pie
ūdenssaimniecības projekta īstenošanas
11. Kastaņu iela (0,43 km); pie
ūdenssaimniecības projekta īstenošanas
12.Parka iela posmā no Ķeguma prosp. līdz
Aktivitāšu apraksts

Atbildīgais
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Pasākumi, projekti

Aktivitāšu apraksts

Atbildīgais

Ieviešanas
termiņš,
gads

Finanšu
avots

Rezultatīvie rādītāji

A.Saulieša ielai pie ūdenssaimniecības projekta
īstenošanas
13. Pasta iela (0,810 km) pie ūdenssaimniecības
projekta īstenošanas
14. Lauku iela (1,130 km) pie
ūdenssaimniecības projekta īstenošanas
15. Daugavas iela (posmā no Liepu līdz Stigas
ielai) – 0,004 km gājēju celiņš, lietus ūdens
kanalizācija
16.Rīgas iela (posmā no Mežvidu ielas līdz Brāļu
kapiem) – 0,006 km gājēju celiņš, lietus ūdens
kanalizācija

RV5-1-2
Tranzītielu Rīgas ielas un
Ķeguma prospekta
rekonstrukcija Baldones
pilsētā

RV5-1-3
Tranzītielu Iecavas un
Daugavas ielu rekonstrukcija
Baldones pilsētā

Rīgas ielas (2,2 km) un Ķeguma prospekta (2,3
km) rekonstrukcija:
1) Rīgas ielas braucamās daļas paplašināšana
(6,3 m uz 7,0 m);
2) Lietusūdens kanalizācijas izbūve;
3) Ietves izbūve ielas labajā pusē no Daugavas
ielas līdz Rīgas ielai 48;
4) Gājēju ietvju rekonstrukcija un velo celiņu
(velo joslu) izbūve ielas abās pusēs posmā no
Iecavas ielas līdz Ķeguma prospektam
5) Tilta pār Ķekaviņu rekonstrukcija;
6) Stāvvietu izbūve Rīgas ielā pie skolas, Rīgas
ielā 48 (baznīca), Rīgas ielā 46 (sabiedriskie
objekti) un Rīgas ielā 97/99 (pie Ceriņu parka).
Iecavas ielas un Daugavas ielas (2,4 km)
rekonstrukcija:
1) Iecavas un Daugavas ielu braucamās daļas
paplašināšana līdz 7,0 m;
2) Lietusūdens kanalizācijas izbūve;
3) Ietves izbūve;

Pašvaldība

Pašvaldība

2020

2020

VAS „Latvijas
Valsts ceļi”

Uzlabota satiksmes drošība un pilsētvides kvalitāte.

VAS „Latvijas
Valsts ceļi”

Uzlabota satiksmes drošība un pilsētvides kvalitāte.
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Pasākumi, projekti

Aktivitāšu apraksts

Atbildīgais

Ieviešanas
termiņš,
gads

4) Tilta pār Ķekaviņu caurtekas rekonstrukcija;
5) Stāvvietu izbūve.
Uzdevums RV5-2 Uzlabot satiksmes infrastruktūru Baldones novadā
Riekstukalna ceļš (0,9 km) – atjaunošana
Vārpu ceļš (2,8km) V9-P89- pārbūve
Arāju ceļš – dubultās virsmas izveide 400 m
RV5-2-1
Vārpu ceļš (7,4 km) V9-A7 - uzturēšana
Pašvaldība
2020
Novada nozīmes pašvaldības Ziemeļu ceļš ( 6,4 km) no 1,6 km posma līdz
ceļu rekonstrukcija Baldones Kalējrubeņu mājām līdz Liepdārzu mājām
novadā
grants uzbērums un virsmas aprstrāde ar
pretputekli
Reiskatu ceļš no Balku līdz iebrauktuvei uz
Jenčiem 2 km 2019 30 000 - atjaunošana
Sniedžu ceļš( 2,2 km) - uzturēšana
Lapsēnu ceļš (3,6km) - uzturēšana
Iesalnieku ceļš (1,2 km) – uzturēšana
Dekmeru ceļš - uzturēšana
Arāju ceļš – dubultās virsmas izveide 400 m
Uzdevums RV5-3 Virzīt pašvaldības intereses valsts autoceļu kvalitātes uzlabošanai Baldones novadā
Ceļa rekonstrukcija posmā Mežvidi-Baldones
RV5-3-1
pilsētas robeža (1,2 km):
Valsts reģionālā autoceļa P91 1) Seguma rekonstrukcija ar brauktuvi vismaz
VAS „Latvijas
2022
Mežvidi -Baldone
7,0 m platumā;
Valsts ceļi”
rekonstrukcija
2) Lietus ūdens novadsistēmu atjaunošana;
3) Velojoslas ierīkošana.
4) Apgaismojuma ierīkošana.
RV5-3-2
Ceļa rekonstrukcija 9,7 km posmā no Baldones
Valsts reģionālā autoceļa P89 / Ķekavas novada robežas līdz Mežvidiem (P91) VAS „Latvijas
2020
Ķekava-Skaistkalne
1) Seguma rekonstrukcija ar brauktuvi vismaz
Valsts ceļi”
rekonstrukcija
7,0 m platumā;
2) Lietus ūdens novadsistēmu atjaunošana;
3) Velojoslas ierīkošana.
RV5-3-3
Ceļa seguma, lietus ūdens novadsistēmu

Finanšu
avots

Rezultatīvie rādītāji

Pašvaldība,
ES fondi

Uzlabota satiksmes drošība un seguma kvalitāte
pašvaldības ceļos, tādējādi uzlabota iedzīvotāju
dzīves apstākļi un uzņēmumu darbības apstākļi.
Izbūvēta veloinfrastruktūra, tādējādi uzlabota
iedzīvotāju mobilitāte, attīstās jauni tūrisma veidi.
Izbūvēta lietusūdens kanalizācija.

VAS „Latvijas
Valsts ceļi”

Uzlabota satiksmes drošība un mobilitāte Rīgas
virzienā.

VAS „Latvijas
Valsts ceļi”

Uzlabota satiksmes drošība un mobilitāte Rīgas
virzienā.
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Pasākumi, projekti
Valsts vietējā autoceļa V9
"Iecava - Baldone Daugmale" rekonstrukcija

RV5-3-4
Valsts vietējā autoceļa
Baldone – Tome (V4)
rekonstrukcija

RV5-3-5
Valsts vietējā autoceļa
Bernesti – Dzelzāmurs –
Ratstrauti (V5)
rekonstrukcija
RV5-3-6
Valsts vietējā autoceļa Misas
tilts – Dzērumi (V1010)
rekonstrukcija
RV5-3-7
Līdzdalība reģionālu veloceļu
maršrutu izstrādē un izbūvē
Pierīgā

Aktivitāšu apraksts
atjaunošana, velojoslas ierīkošana 5,9 km t.sk.
1,1 km posms no Baldones/Iecavas novada
robežas līdz P89;
2,43 km posms no P89 līdz Baldones pilsētas
robežai (līdz Iecavas ielai);
3,7 km posms no Baldones pilsētas robežas
(Daugavas ielas) līdz Baldones novada / Ķekavas
novada Daugmales pagasta robežai.
Posmā, kas šķērso Vārpu ciemu, - ceļa
labiekārtošana (ietves, apgaismojuma izbūve,
u.c. drošības pasākumi).
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.
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.
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.
1) Veloceliņu no Baldones caur Ķekavu uz Rīgu
(P89 10,6 km posmā no Mežvidiem līdz
Baldones novada robežai).
2) Labiekārtojums, veloatpūtas vietas (servisa
objekta iekārtošana.

Atbildīgais

Ieviešanas
termiņš,
gads

Finanšu
avots

Rezultatīvie rādītāji

Uzlabota iedzīvotāju un tūristu satiksmes drošība.
Uzlabota novada iekšējā sasniedzamība, kā arī
savienojumi ar kaimiņu pašvaldību teritorijām –
Ķekavas novada Daugmales pagastu un Iecavas
novadu.

VAS „Latvijas
Valsts ceļi”

2022

VAS „Latvijas
Valsts ceļi”

VAS „Latvijas
Valsts ceļi”

2020

VAS „Latvijas
Valsts ceļi”

Uzlabota satiksmes drošība, mobilitāte tūrisma
attīstības teritorijās, novada iekšējā sasniedzamība,
kā arī savienojums ar kaimiņu pašvaldības teritoriju
– Ķeguma novadu.

VAS „Latvijas
Valsts ceļi”

2020

VAS „Latvijas
Valsts ceļi”

Uzlabota satiksmes infrastruktūra uzņēmējdarbības
veicināšanai Baldones pagasta teritorijā.

VAS „Latvijas
Valsts ceļi”

2020

VAS „Latvijas
Valsts ceļi”

Uzlabota satiksmes drošība un satiksmes
infrastruktūra caur vasarnīcu ciematiem Misa un
Sarma.

2020

VAS „Latvijas
Valsts ceļi”

Uzlabota tūrisma infrastruktūra Rīgas reģionā..
Uzlabota satiksmes drošība maršrutā BaldoneĶekava (Rīga).

Sadarbībā ar
Rīgas
plānošanas
reģionu
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RV6: Sabiedriskais transports
Vidēja termiņa mērķis
Vidēja termiņa prioritātes
Rīcības virziens
Uzdevums

Pasākumi, projekti

RV6-1-1
Regulāru un biežu
sabiedriskā transporta
pakalpojumu veicināšana
maršrutā Rīga-Baldone
RV6-1-2
Gājēju un velobraucēju
infrastruktūras attīstīšana
Baldones novadā

VM1: Novada līmeņa attīstības centra publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra
VP1: Dzīves vieta
VP2: Mobilitāte
RV6: Sabiedriskais transports
RV6-1 Veicināt Baldones novada iedzīvotāju mobilitāti
Ieviešanas
Finanšu
termiņš,
avots
gads
Uzdevums RV6-1 Veicināt Baldones novada iedzīvotāju mobilitāti
Pašvaldība tieši nepiedalās sabiedriskā
transporta organizēšanā, tomēr var paust
Pašvaldība,
viedokli un ar plānošanas reģiona starpniecību
Pārvadātāji
2020
Pārvadātāji
ietekmēt sabiedriskā transporta
nodrošinājumu.
1) Virzīt pašvaldības intereses velo
infrastruktūras izbūvē valsts autoceļu tīklā
Pašvaldība
2020
Pašvaldība,
Baldones novadā.
ES fondi
2) Velo infrastruktūras izbūve Baldones pilsētas
ielu rekonstrukcijas
Pašvaldība
2020
Pašvaldība,
I kārtas ietvaros.
ES fondi
Aktivitāšu apraksts

3) Velo infrastruktūras izbūve sadarbībā ar
Pierīgas pašvaldībām.

Atbildīgais

Pašvaldība

2020

Pašvaldība,
ES fondi

Rezultatīvie rādītāji

Regulāra un intensīva sabiedriskā transporta
satiksme ar Rīgu.
Apkārtējo novadu teritoriju sasniedzamība.

Uzlabota iedzīvotāju un tūristu mobilitāte.

Sabiedriskais transports ir atbalstīts ar gājēju un
velo infrastruktūru.
Labiekārtota publiskā ārtelpa Pierīgā. Izstrādāti un
ierīkoti maršruti starp nozīmīgākajiem atpūtas un
apskates objektiem.

RV7: Teritoriju labiekārtošana (zaļā publiskā infrastruktūra)
Vidēja termiņa mērķi
Vidēja termiņa prioritātes

Rīcības virziens
Uzdevumi

VM1: Novada līmeņa attīstības centra publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra
VM2: Kūrortpilsētai atbilstoša publiskā ārtelpa
VP1: Dzīves vieta
VP2: Mobilitāte
VP3: Kūrorts un tūrisms
RV7: Teritoriju labiekārtošana (zaļā publiskā infrastruktūra)
RV7-1 Labiekārtot Baldones pilsētas publisko ārtelpu, atjaunojot kūrorta pilsētvidi
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RV7-2 Veicināt Baldones novada mežu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību un uzlabot publisko dabas teritoriju pieejamību
RV7-3 Nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
RV7-4 Veicināt vides kvalitātes uzlabošanos Baldones novadā

Pasākumi, projekti

RV7-1-1
Centrālā skvēra
labiekārtošana

RV7-1-2
Tirgus laukuma
labiekārtošana

Ieviešanas
Finanšu
termiņš,
avots
gads
Uzdevums RV7-1 Labiekārtot Baldones pilsētas publisko ārtelpu, atjaunojot kūrorta pilsētvidi
Aktivitāšu apraksts

Rezultatīvie rādītāji

Celiņu seguma atjaunošana. Lietusūdens
kanalizācijas rekonstrukcija. Apgaismojuma
nomaiņa.

Pašvaldība

2019 2020

Pašvaldība,
ES fondi

Sakārtota Centrālā skvēra
teritorija, nozīmīga kūrorta pilsētvides sastāvdaļa.

1) Elektrības un apgaismojuma ierīkošana.

Pašvaldība

2018-2019

Pašvaldība,
ES fondi

Labiekārtots pilsētas laukums, ko var izmantot
āra tirdzniecībai. Vieta ir nozīmīga kūrorta
pilsētvides sastāvdaļa.

2) Laukuma seguma un LŪ kanalizācijas
atjaunošana.

Pašvaldība

2018-2019

3) Piebraucamā ceļa rekonstrukcija.

Pašvaldība
Baldones
novada
pašvaldība

2018-2019

Pašvaldība,
ES fondi
Pašvaldība,
ES fondi
Pašvaldība,
ES fondi

4) Stāvvietu ierīkošana.

RV7-1-3
Ķekaviņas upes maršruta
izveide

Atbildīgais

Ķekaviņas upes krastu attīrīšana pastaigu takas
ierīkošanai. Pastaigu takas ierīkošana gar
Ķekaviņas upi (posmi ar segumu, atkritumu
urnas, solu uzstādīšana, informācijas stendu
uzstādīšana, u.tml.).

Pašvaldība

2018-2019

2020

Pašvaldība,
ES fondi

Atjaunota LŪ kanalizācija.

Rekonstruēts piebraucamais ceļš.
Ierīkots stāvlaukums.
Labiekārtota zaļā zona pilsētas centrā, kas ir
nozīmīga kūrorta pilsētvides sastāvdaļa, vides
izglītības objekts.
Teritoriju sakopšana ap degradēto sanatorijas
parka teritoriju, tādējādi uzlabojot kūrorta vidi.
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Pasākumi, projekti

RV7-1-4
Baltās pils parka
rekonstrukcija un
labiekārtošana

RV7-1-5
Īpaši aizsargājamas dabas
teritorijas(-u) izveide

ŖV7-1-6
Ielu apgaismojuma attīstība

Aktivitāšu apraksts

Lietus ūdens kanalizācijas izbūve, gājēju celiņu
un autostāvvietu izbūve.

Atbildīgais

Mūzikas
pamatskola un
mūzikas skola,
pašvaldība

Ieviešanas
termiņš,
gads

2019

1) ĪADT statusa noteikšana teritorijai(-ām) ap
Ķekaviņas upi, pilsētai piegulošajiem mežiem:
Zinātniskā izpēte un ĪADT izveides pamatojuma
izstrāde.

Pašvaldība,
nevalstiskās
organizācijas

2) Administrēšanas sistēmas izveide.

Pašvaldība,
nevalstiskās
organizācijas

3) Dabas aizsardzības plāna un individuālo
noteikumu izstrāde.

Pašvaldība,
nevalstiskās
organizācijas

4) Apsaimniekošanas pasākumu ieviešana.

Pašvaldība,
nevalstiskās
organizācijas

2020

Pašvaldība

2019-2020

Ielu apgaismojuma izveide un paplašināšana.

2020

2020

2020

Finanšu
avots

Rezultatīvie rādītāji

Skat.
RV1-3-3

Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, gājēju celiņi un
autostāvvieta.

Pašvaldība,
ES fondi

Izveidota īpaši aizsargājamā dabas teritorija(-as).

Pašvaldība,
ES fondi

Izveidota sistēma.

Pašvaldība,
ES fondi

Izstrādāts dabas
aizsardzības plāns un individuālie noteikumi,
regulējot saimniecisko darbību ĪADT
teritorijā.(nodrošināts kompensēšanas mehānisms
par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem).

Pašvaldība,
ES fondi

Ieviesti apsaimniekošanas pasākumi.

Pašvaldība,
ES fondi

1.Vanagkalnu iela ( posmā Dīķa iela, Estrāde)
2.Dīķa iela (posmā Vanagkalnu iela, Rīgas iela)
3.Līvānu iela (posmā Mārsila iela, Vanagkalnu iela)
4.Mārsila, Burtnieku, Ciņu, iela
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Pasākumi, projekti

Aktivitāšu apraksts

Atbildīgais

Ieviešanas
termiņš,
gads

Finanšu
avots

Rezultatīvie rādītāji
5.A.Saulieša (posmā Daugavas iela, Parka iela)
6.Kalna iela (posmā A.Saulieša, Blaumaņa)
7.Dīķa,
Pērses,
Vītolu,
Lapegļu
iela
8. Zeltkalnu, Kraujas, Apšu iela
LED apgaismojuma ieviešana.
Dārza iela/Rožu iela/Jakaru iela/Cīņu iela/Līvānu
iela/Dīkļa iela/Vītolu iela/Lapegļu iela/Zeltkalnu
iela/Apšu iela/Dzirnavu iela/Pļavu iela/Tilta
iela/Vēja iela/Priežu iela/Sporta iela/Ciršu iela
Draudzības iela/Jāņu iela/Blaumaņa iela
Strēlnieku iela/Pasta iela/Liepu iela/Kalna iela
Kastaņu
iela/Avotu
iela/Lauku
iela/Skolas
iela/Parka
iela/Ķeguma
iela/Pilskalna
iela/Vanagkalnu iela/Krasta iela/Zīļu iela

RV7-1-7
Ilgtspējīgu lietus ūdens
kanalizācijas
risinājumu ieviešana pilsētas
publiskajās
dabas teritorijās

RV7-1-8
Brīvdabas peldbaseina
izbūve (atjaunošana)
Baldones pilsētā

1) Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve
(ierīkošana) pilota teritorijā.

Biedrība
„Latvijas
teritoriālā
plānotāju
asociācija”
sadarbībā ar
pašvaldību,
SIA „BŪKS”

2) Lietu ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve
Baldones pilsētas publiskajās dabas teritorijās.

1) Baseina bedres izbūve ar ūdens pievadīšanas
un ūdens apmaiņas sistēmas uzstādīšanu.

2020

Pašvaldība,
ES fondi

Pašvaldība,
komersanti

2020

Pašvaldība,
ES fondi

Pašvaldība,
SIA „BŪKS”

2020

Pašvaldība,
ES fondi

Pilota teritorijā izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas
sistēma.

Baldones pilsētā izbūvēta lietus ūdens
kanalizācijas sistēma, nodrošinot maksimālu atdevi
no savāktajiem lietus ūdeņiem, tādējādi veicinot
ekosistēmu aizsardzību un energoresursu taupību.
Izbūvēts brīvdabas
baseins, nodrošināta pilsētas brīvdabas atpūtas
vieta ar peldēšanās iespēju. Nozīmīga kūrorta
pilsētvides sastāvdaļa.
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Pasākumi, projekti

Aktivitāšu apraksts
2) Teritorijas apgaismošana, apzaļumošana un
labiekārtojuma infrastruktūras uzstādīšana.
(alternatīva – ainavu dīķi ‘’Saliņas’’ labiekārtot
par peldvietu).

RV7-1-9
Informatīvās vides
uzlabošana Baldones novadā

RV7-1-10
Saules parka izveide – I kārta

Atbildīgais

Ieviešanas
termiņš,
gads

Finanšu
avots

Pašvaldība,SIA
„BŪKS”

2020

Pašvaldība,
ES fondi

1) Informācijas stendu, norāžu (uz mājām, uz
tūrisma objektiem) uzstādīšana.

Pašvaldība

2020

Pašvaldība,
ES fondi

2) Baldones novada zīmes uzstādīšana (Rīgas
ielā pie tilta).

Pašvaldība

2020

Pašvaldība,
ES fondi

Teritorijas apzaļumošana, , labiekārtošana –
soli, informatīvais stends.

Pašvaldība

2019

Pašvaldība,
ES fondi

Rezultatīvie rādītāji

Apgaismojums teritorijā.

Uzstādīti Informācijas stendi, norādes, novada
zīme (objekts ar Baldones
vārdu un ģerboni).
Uzstādīta zīme.

Izveidots un labiekārtots Saules parks Saules un
Rīgas ielas krustojumā.

RV7-1-11
Zemes enerģijas parka izbūve

Parka izbūve saskaņā ar skiču projektu, kas
paredz labiekārtotu teritoriju ar apstādījumiem,
Pašvaldība
2023
Pašvaldība, Izveidots parks Vanagkalnā.
arī koka skatu torni, auto stāvvietu.
ES fondi
Uzdevums RV7-2 Veicināt Baldones novada mežu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību un uzlabot publisko dabas teritoriju pieejamību
1) Gājēju pastaigu taku kā pilsētas ielu
Saskaņā ar
turpinājumu ierīkošana - Liepu alejas, Parka,
AS „Latvijas
2018-2019
AS ‘’LVM’’
Labiekārtota zaļā zona ap pilsētu, kas veido kūrorta
RV7-2-1
Zaļās ielas, Ķeguma prospekta turpinājumi”.
Valsts meži”
finansējumu pilsētvidi.
Piepilsētas mežu
2) Vides izglītības maršruta purva izziņas takas
Saskaņā ar
labiekārtošana
izveide no posma Lauku ielas/Andreja ielas
AS „Latvijas
2018-2019
AS ‘’LVM’’
Izveidota izziņas taka.
krustojumā uz Pladu purvu.
Valsts meži”
finansējumu

3)Ceplīša purva pastaigas takas izveide.

AS „Latvijas
Valsts meži”

2020

Saskaņā ar
AS ‘’LVM’’
finansējumu

Informatīvi izglītojoša taka.
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Atbildīgais

Ieviešanas
termiņš,
gads

1) Velo maršrutu/taku izstrāde.

Pašvaldības

2020

2) Velo posmu labiekārtošana.

Pašvaldības

2020

3) Brīvdabas atpūtas vietu labiekārtošana (t.sk.
skata vietas, informatīvās norādes, u.tml.).

Pašvaldības

2020

Ainavu inventarizācija, mežu platību telpiskās
struktūras analīze, rekomendāciju sagatavošana
mežu, purvu, virszemes ūdeņu krastmalu un
lauksaimniecības zemju apsaimniekošanai,
apbūvei lauku teritorijā, publisko dabas
teritoriju labiekārtošanai, informatīvās vides
uzlabošanai, u.tml.
Uzdevums RV7-3 Nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Pašvaldība,
NVO, ainavu
speciālisti, AS
„Latvijas
Valsts meži”
speciālisti

2020

Pašvaldība,
ES fondi

RV7-3-1
Teritorijas
piemērošana
kompostēšanas
Kompostēšanas laukuma
laukuma izveidei (saskaņā ar Pierīgas reģionālo
izveide Baldones novadā
atkritumu apsaimniekošanas plānu)
RV7-4 Veicināt vides kvalitātes uzlabošanos Baldones novadā
Pašvaldības saistošo noteikumu izstrāde
RV7-4-1
mājsaimniecībām, lauku saimniecībām, fermām
Saistošie noteikumi par
un citiem individuālajiem lietotājiem, kas nav
notekūdeņu
pieslēgti centralizētās notekūdeņu savākšanas
apsaimniekošanu Baldones
sistēmai, lai regulētu neattīrītu vai nepietiekami
novadā
attīrītu notekūdeņu novadīšanu dabā, lai

Baldones
novada
pašvaldība

2020

Pašvaldība,
ES fondi

Baldones
novada
pašvaldība,
SIA "BŪKS"

2020

Pašvaldības
budžets

Pasākumi, projekti

RV7-2-2
Tūrisma maršruta tīkla (u)
izpēte un plāna izveide,
nosakot prioritāros posmus

Aktivitāšu apraksts

RV7-2-3
Baldones novada ainavu
tematiskā plāna izstrāde

Finanšu
avots

Rezultatīvie rādītāji

Pašvaldība,
ES fondi

Izstrādāti maršruti.

Pašvaldība,
ES fondi

Labiekārtoti velo posmi – marķētas trases, izveidoti
atpūtas laukumi.

Pašvaldība,
ES fondi

Labiekārtota publiskā ārtelpa Pierīgā, izstrādāti un
ierīkoti maršruti starp nozīmīgākajiem atpūtas un
apskates objektiem
(Baldones novadā - observatorija, dendroloģiskie
stādījumi, savienojums ar Ķekaviņas upes taku,
skatu vietas Vanagkalnā, Morisona kalnā, u.c.).
Izstrādāts ainavu tematiskais plānojums, kurā
nosaukti:
1) Meža masīvi (rajoni, iecirkņi) pēc to funkcijas –
aizsargfunkcija, pieejamība sabiedrībai, teritorijas
komerciāliem mērķiem, dabisko biotopu
aizsardzība, u.c.
2) Lauku ainavas pēc to funkcijas;
3) Pilsētvide.

Ierīkots kompostēšanas laukums.

Izstrādāti saistošie noteikumi.
Noteikta administratīvā atbildība un pašvaldības
kontroles mehānisms.
Mazināts apkārtējās vides piesārņošanas risks ar
neattīrītiem vai nepietiekami attīrītiem
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Pasākumi, projekti

RV7-4-2
Pašvaldības līdzdalība vides
kontroles pasākumos

Aktivitāšu apraksts
nodrošinātu līgumu slēgšanu ar atkritumu
apsaimniekošanas organizāciju par notekūdeņu
izvešanu uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.
1)Sadarbība ar sabiedriskajiem inspektoriem.
Piesārņojuma kontroles apsekojumi kopā ar
vides institūcijām.
2)Vides izglītības apmācības.

Atbildīgais

Ieviešanas
termiņš,
gads

Finanšu
avots

Rezultatīvie rādītāji
notekūdeņiem.

Pašvaldība
(Vides
komisija, u.c.)

Pastāvīgi

Pašvaldība,
sabiedriskais
finansējums

Pašvaldība
(Vides
komisija, u.c.)

Pastāvīgi

Pašvaldība,
ES fondi

Samazināts virszemes un pazemes ūdeņu
piesārņojuma risks.
Vides jautājumos informēti iedzīvotāji.

RV8: Kultūra
Vidēja termiņa mērķi
Vidēja termiņa prioritāte
Rīcības virziens
Uzdevumi

Pasākumi, projekti

RV8-1-1
Bibliotēkai piemērotu telpu
izbūve

VM1: Novada līmeņa attīstības centra publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra
VM2: Kūrortpilsētai atbilstoša publiskā ārtelpa
VP1: Dzīves vieta
RV8: Kultūra
RV8-1 Veicināt Baldones novada kultūras mantojuma saglabāšanu un pieejamību
RV8-2 Aktivizēt vietējo kultūras un sabiedrisko dzīvi
Ieviešanas
termiņš,
Finanšu avots
gads
Uzdevums RV8-1 Veicināt Baldones novada kultūras mantojuma saglabāšanu un pieejamību
Aktivitāšu apraksts

Telpu izbūve piemērošana.

Atbildīgais

Pašvaldība

2020

Pašvaldība, ES
fondi

Rezultatīvie rādītāji

Atrisināta bibliotēkas veco telpu nepietiekamā
platība.
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Pasākumi, projekti
RV8-1-2
Baldones bibliotēkas
pakalpojumu uzlabošana

Aktivitāšu apraksts

1)Pakalpojums lasītāju apkalpošanai mājās,
ietverot arī e-pakalpojumu pieejamību.

Baldones
novada
bibliotēka
sadarbībā ar
sociālo
dienestu.

Ieviešanas
termiņš,
gads

Finanšu avots

Rezultatīvie rādītāji

Pakalpojums apkalpošanai mājās tai iedzīvotāju
grupai, kuri kaut kādu fizioloģisku iemeslu dēļ
nevar apmeklēt bibliotēku.

2020

Pašvaldība

Baldones
novada
bibliotēka
Baldones
novada
bibliotēka
Baldones
novada
bibliotēka

2020

ES fondi,
pašvaldība

Vasaras lasītava.

2020

ES fondi,
pašvaldība

Speciālā grāmatu kaste grāmatu nodošanai,
nesaistoši bibliotēkas darba laikam.

2020

ES fondi,
pašvaldība

Apmeklētājiem pieejama kvalitatīva un
mūsdienīga vide.

5)Novadpētniecības materiālu digitalizācija.

Baldones
novada
bibliotēka
sadarbībā ar
Salaspils
novada
bibliotēku un
Latvijas
nacionālo
bibliotēku.

2020

ES fondi,
pašvaldība

Digitalizēti novadpētniecības materiāli.

Muzeja akreditācija un telpu iekārtošana
kultūras centrā.

Pašvaldība

2020

Pašvaldība, ES
fondi

Apstiprināts nolikums (statūti).
Veikta muzeju krājumu uzskaite.
Telpas ar drošības sistēmu.
Muzeja krājumu pieejamība sabiedrībai.

2)Mobilā vasaras bibliotēka
3)Konteiners – speciāla grāmatu kaste – iespēja
nodot grāmatas nesaistoši bibliotēkas darba
laikam.
4)Vienots bibliotēkas dizains.

RV8-1-3
Baldones novada
novadpētniecības muzeja
izveide

Atbildīgais

Uzdevums RV8-2 Aktivizēt vietējo kultūras un sabiedrisko dzīvi
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Pasākumi, projekti

RV8-2-1
Kultūras centra (kinoteātra)
pārbūve

RV8-2-2
Kultūras pakalpojumu
attīstība Baldones novadā

Aktivitāšu apraksts
1)Kultūras centra ēkas pārbūve
multifunkcionālu būvi.

2) Skatuves un semināru aprīkojums:
ģērbtuvju, aktiertelpu un radošo darbnīcu telpu
iekārtošana.
Biznesa plāna, jaunā kultūras centra
apsaimniekošanas plāna (t.sk. privāto
uzņēmumu piesaiste) izstrāde.

Atbildīgais

Ieviešanas
termiņš,
gads

Pašvaldība

2020

Pašvaldība

2020

2020
Pašvaldība

1) Solu atjaunošana.

2020
Pašvaldība

RV8-2-3
Vanagkalna brīvdabas
estrādes teritorijas
labiekārtošana

RV8-2-4
Kultūras nama
rekonstrukcija

2) Teritorijas apgaismojuma rekonstrukcija.

2020
Pašvaldība
2020

Finanšu avots

Pašvaldība, ES
fondi

Pašvaldība, ES
fondi
Pašvaldība, ES
fondi

Rezultatīvie rādītāji
Paaugstināta energoefektivitāte un veikti ēkas
atjaunošanas darbi.
Rekonstruēts kinoteātris par
mūsdienīgu Baldones novada kultūras centru.
Iegādāts skatuves un semināru aprīkojums.

Izstrādāts biznesa plāns un apsaimniekošanas
plāns.

Pašvaldība, ES
fondi
Pašvaldība, ES
fondi
Pašvaldība, ES
fondi
Pašvaldība, ES
fondi
Pašvaldība, ES
fondi

Atjaunoti estrādes soli.

Uzlabots teritorijas apgaismojums.

3) Tualešu remonts.
4) Autobusu apstāšanās vietas seguma
stiprināšana.

Atjaunotas tualetes.

Pašvaldība

2020

5) Reljefa sakārtošana, noeju stiprināšana.

Pašvaldība

2020

6) Teritorijas iežogošana.

Pašvaldība

2019

Pašvaldība, ES
fondi

Iežogota teritorija.

Kultūras nama Iecavas ielā 4 rekonstrukcija un
pārbūve.

Pašvaldība

20182022

Pašvaldība, ES
fondi

Atjaunots kultūras nams, nodrošinot tā pieejamību
kolektīviem un apmeklētājiem.

Droša apstāšanās vieta autobusiem.
Nostiprinātas noejas drošībai.
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RV9: Sports
Vidēja termiņa mērķis
Vidēja termiņa prioritāte
Rīcības virziens
Uzdevums

Pasākumi, projekti

RV9-1-1
Baldones vidusskolas sporta
bāzes uzlabošana

RV9-1-2
Baldones novada sporta
skolas izveide
RV9-1-3
Skeitparka un slidotavas
labiekārtošana

VM1: Novada līmeņa attīstības centra publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra
VP1: Dzīves vieta
RV9: Sports
RV9-1 Veicināt iedzīvotāju fiziskās veselības uzlabošanos un aktīvu dzīves veidu
Ieviešanas
termiņš,
Finanšu avots
gads
Uzdevums RV9-1 Veicināt iedzīvotāju fiziskās veselības uzlabošanos un aktīvu dzīves veidu
Aktivitāšu apraksts

Atbildīgais

Sporta kompleksa ēkas jumta siltināšana.

Baldones
vidusskola

Uz Baldones vidusskolas sporta bāzes (sporta
komplekss, stadions) izveidot jaunu
profesionālās ievirzes izglītības
iestādi.(vidusskolas telpās)

Rezultatīvie rādītāji

2020

Skat.RV1-1-2

Uzlabota skolas sporta korpusa energoefektivitāte.

Baldones
vidusskola

2020

RV1-3-4

1)Skeitparka seguma uzklāšana.

Pašvaldība

2020

Pašvaldība, ES
fondi

Nodrošināts skeitparkam atbilstošs segums.

2)Skeitparka elementu uzstādīšana.

Pašvaldība

2020

Pašvaldība, ES
fondi

Uzstādīti 8-12 dažādi elementi skeitošanai.

3)Skeitparka teritorijas apgaismošana,
apzaļumošana un labiekārtošana.

Pašvaldība

2020

Pašvaldība, ES
fondi

Labiekārtota teritorija.

4) Slidotavas seguma uzklāšana

Pašvaldība

2020

Pašvaldība, ES
fondi

1125m2 seguma.

Izveidota sporta profesionālās ievirzes izglītības
iestāde.
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Pasākumi, projekti

RV9-1-4
Veselības veicināšanas
pasākumi

Aktivitāšu apraksts

1)Popularizēt veselīgu dzīvesveidu

2)Fizisko aktivitāšu intensitātes
paaugstināšanas pasākumi

Atbildīgais
Sporta
komplekss,
sociālais
dienests,
jauniešu
centrs
Sporta
komplekss,
sociālais
dienests,
jauniešu
centrs

Ieviešanas
termiņš,
gads

Finanšu avots

Rezultatīvie rādītāji

Katru
gadu

Pašvaldība

Organizēti pasākumi.

Katru
gadu

Pašvaldība

Organizēti pasākumi

RV10: Sociālā joma
Vidēja termiņa mērķis
Vidēja termiņa prioritāte
Rīcības virziens
Uzdevumi

Pasākumi, projekti

RV10-1-1
Mobilās aprūpes vienības
izveide personu aprūpei mājās

VM1: Novada līmeņa attīstības centra publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra
VP1: Dzīves vieta
RV10: Sociālā joma
RV10-1 Veicināt sociālā dienesta klientu pašpalīdzības un pašaprūpes spēju uzlabošanos
RV10-2 Uzlabot sociālos pakalpojumus institūcijās
Ieviešanas
termiņš,
Finanšu avots
Rezultatīvie rādītāji
gads
Uzdevums RV10-1 Veicināt sociālā dienesta klientu pašpalīdzības un pašaprūpes spēju uzlabošanos
Baldones
1) Personām ar kustību traucējumiem vai pēc novada
2020
Pašvaldība, ES Nodrošināta sociālā pakalpojuma Aprūpe mājās
slimībām pielāgota transportlīdzekļa īre vai
Sociālais
fondi
sniegšana Baldones novada pašvaldībā.
iegāde, vai pārbūve).
dienests
Aktivitāšu apraksts

Atbildīgais
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Pasākumi, projekti

Aktivitāšu apraksts

2) Pakalpojuma „Drošības poga” aprīkojuma
iegāde un uzstādīšana.

Atbildīgais
Baldones
novada
Sociālais
dienests

Ieviešanas
termiņš,
gads
2020

Finanšu avots

Rezultatīvie rādītāji

Pašvaldība, ES
fondi

Baldones novadā pieejams sociālais pakalpojums
mājās dzīvojošiem veciem cilvēkiem un
invalīdiem, kas ļauj izsaukt sociālā dienesta
palīdzību.
8 neredzīgajām un vājredzīgajām personām un
personām, kurām atņemta rīcībspēja, ir pieejams
asistenta sociālais pakalpojums.

RV10-1-2
Asistentu pakalpojumu
1) 10 asistentu apmācības.
attīstība
Uzdevums RV10-2 Uzlabot sociālos pakalpojumus institūcijās

Sociālais
dienests

RV10-2-1
Pašvaldības ēkas Iecavas ielā 4
rekonstrukcija

Ēkas energoefektivitātes pasākumi.

SAC Baldone

2019-2020

Pašvaldība, ES
fondi

Veikta ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija.

1)Pašpalīdzības grupu pakalpojuma attīstība
Baldones novadā.

Pašvaldība,
Sociālais
dienests

2020

Pašvaldība, ES
fondi

Pakalpojums sociālā dienesta klientiem
(pusaudžiem, jaunajām māmiņām, cilvēkiem, kas
cieš no atkarībām, u.c.).

2)Senioru grupai brīvā laika pavadīšanas
iespējas ārpus mājas.

Pašvaldība,
Sociālais
dienests

2020

Pašvaldība, ES
fondi,

Labiekārtotas telpas senioriem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām kur apvienoties, satikties un
kurās varētu organizēt šo mērķa grupu
vajadzībām atbilstošus pakalpojumus.

Ik gadu

Pašvaldība

Zupas virtuves pieejamība trūcīgām personām.

Pastāvīgi

Pašvaldība, ES
fondi

Attīstīta un pilnveidota centra darbība un
pieejamība dažādām interešu grupām.

RV10-2-2
Dienas centra izveide

3)Zupas virtuves pakalpojums.

RV10-2-3
Bērnu un jauniešu dienas
centra ‘’Baltais ērglis’’
darbības pilnveidošana

Pilnveidot centra darbību, attīstot un
piedāvājos jaunas aktivitātes pēc
nepieciešamības.

Pašvaldība,
Sociālais
dienests
Sociālais
dienests

2020

Pašvaldība, ES
fondi
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Pasākumi, projekti

Aktivitāšu apraksts

RV10-2-4
Baldones novada jauniešu
centra darbības pilnveidošana

Veicināt brīvā laika pavadīšanas iespējas un
nodrošināt neformālas izglītības iespējas.

RV10-2-5
Projekta “Deinstucionalizācija
un sociālie pakalpojumi
personām ar invaliditāti un
bērniem” ieviešana

Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā
un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un
bērniem

RV10-2-6
Sociālā
aprūpes
izbūve

Jaunas ēkas izbūve sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai.

centra

Atbildīgais

Ieviešanas
termiņš,
gads

Finanšu avots

Rezultatīvie rādītāji

Baldones
novada
jauniešu
centrs

Pastāvīgi

Pašvaldība, ES
fondi

Organizēti pasākumi, īstenota vismaz viena
neformālās izglītības programma gadā.

Sociālais
dienests

2017-2022

Pašvaldība, ES
fondi

Pakalpojumu pieejamība.

Pašvaldība

2018-2022

Pašvaldība, ES
fondi

Izbūvēts sociālais aprūpes centrs.

Sociālais
dienests

Pastāvīgi

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

Sniegta palīdzība bērniem un jauniešiem.

Uzdevums RV 10-3 Sociālā drošība
RV10-3-1
Sekmēt sociālās atstumtības
riska grupu jauniešu
integrāciju sabiedrībā.

1)Starpinstitucionālā modeļa nodrošināšana
uzvedības sociālās korekcijas un sociālās
palīdzības programmu izstrādē bērnu un
jauniešu likumpārkāpumu gadījumos.
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Pasākumi, projekti

Aktivitāšu apraksts
2)Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu
prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA
īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas
ietvaros un nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā” (Projekta “POTI un
DARI” īstenošana Baldones novadā)

RV10-3-2 Veicināt jauniešu ar
funkcionāliem traucējumiem
integrāciju sabiedrībā

RV10-3-3
Projekta “Nodarbināto
personu profesionālās
kompetences pilnveide”
ieviešana

Radīt iespējas jauniešiem ar funkcionāliem
traucējumiem pilnveidot sociālās prasmes un
izkopt jaunas prasmes.

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci.

Atbildīgais
Sociālais
dienests,
Baldones
novada
jauniešu
centrs
Sociālais
dienests
sadarbībā
jauniešu
centru

Sociālais
dienests

Ieviešanas
termiņš,
gads

Finanšu avots

Pastāvīgi

ES
finansējums

Pastāvīgi

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

2017-2020

Es fiansējums

Rezultatīvie rādītāji
NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas
saņēmuši atbalstu projekta ietvaros.
NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas
sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu
programmu projekta ietvaros.

Pakalpojumu pieejamība.

Pilnveidota nodarbināto personu profesionālā
kompetence, iegūstot izglītību dažādās nozarēs.

RV11: Sabiedriskā kārtība
Vidēja termiņa mērķi
Vidēja termiņa prioritātes
Rīcības virziens
Uzdevums

Pasākumi, projekti

VM1: Novada līmeņa attīstības centra publiskie pakalpojumi un transporta infrastruktūra
VM2: Kūrortpilsētai atbilstoša publiskā ārtelpa
VP1: Dzīves vieta
VP3: Kūrorts un tūrisms
RV11: Sabiedriskā kārtība
RV11-1 Vairot Baldones novada iedzīvotāju un viesu drošības izjūtu, samazinot likumpārkāpumu skaitu

Aktivitāšu apraksts

Atbildīgais

Ieviešanas
termiņš,
gads

Finanšu avots

Rezultatīvie rādītāji
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Pasākumi, projekti

RV11-1-1
Drošības uzlabošana
Baldones novadā

Ieviešanas
termiņš,
Finanšu avots
Rezultatīvie rādītāji
gads
Uzdevums RV11-1 Vairot Baldones novada iedzīvotāju un viesu drošības izjūtu, samazinot likumpārkāpumu skaitu
1)Pašvaldības policijas un pašvaldības iestāžu,
Pašvaldība,
valsts policijas un valsts probācijas dienesta
pašvaldības
2020
Pašvaldība
Noskaidrots iedzīvotāju viedoklis.
sadarbība iedzīvotājiem aktuālu jautājumu
policija,
Izstrādāts pašvaldības policijas darba plāns.
risināšanā.
Valsts policija
Uzlabta sabiedriskā kārtība Baldones novadā.
2) Preventīvu pasākumu rīkošana sadarbībā ar
Pašvaldība,
Baldones vidusskolu.
pašvaldības
2020
Pašvaldība
Preventīvie pasākumi.
policija,
Valsts policija
3) Pašvaldības policijas materiālās bāzes
Pašvaldība,
uzlabošana.
pašvaldības
2020
Pašvaldība, ES
Uzlabota materiālā bāze.
policija,
fondi
Valsts policija
Aktivitāšu apraksts

Atbildīgais

RV12: Pašvaldības pārvalde un sabiedrības līdzdalība
Vidēja termiņa mērķi
Vidēja termiņa prioritātes

Rīcības virziens
Uzdevumi

Pasākumi, projekti

VM1: Novada līmeņa attīstības centra publisko pakalpojumu un transporta infrastruktūra
VM2: Kūrortpilsētai atbilstoša publiskā ārtelpa
VP1: Dzīves vieta
VP2: Mobilitāte
VP3: Kūrorts un tūrisms
VP4: Videi draudzīga uzņēmējdarbība
RV12: Pašvaldības pārvalde un sabiedrības līdzdalība
RV12-1 Stiprināt pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu kapacitāti
RV12-2 Veicināt sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā un ieviešanā

Ieviešanas
termiņš,
Finanšu avots
gads
Uzdevums RV12-1 Stiprināt pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu kapacitāti
Aktivitāšu apraksts

Atbildīgais

Rezultatīvie rādītāji
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Pasākumi, projekti

RV12-1-1
Pārvaldes ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana

RV12-1-2
Pašvaldības administratīvās
kapacitātes uzlabošana

RV12-1-3
Pilsētas un ceļu uzturēšanas
dienesta kapacitātes
uzlabošana un pakalpojuma
nodrošināšana
RV12-1-4 Izglītības iestāžu
kapacitātes uzlabošana un
pakalpojuma nodrošināšana

Atbildīgais

Ieviešanas
termiņš,
gads

Pašvaldība

2020

1) Darba vietu modernizēšana.

Pašvaldība

2) IT darba uzlabošana (vienots datu tīkls,
datorprogrammas, datoru un serveru bāzes
atjaunošana).

3) IT daļas izveide.

Aktivitāšu apraksts
Pāreja no elektrības apkures sistēmas uz citu
kurināmo domes ēkā (t.sk. AER risinājumu
izvērtēšana). Jumta rekonstrukcijas
pabeigšana.

Finanšu avots

Rezultatīvie rādītāji

ES fondi,
pašvaldība

Uzlabota domes administratīvās ēkas
energoefektivitāte.

ES fondi,
pašvaldība

Modernizētas pārvaldes darba vietas.

2020

Pašvaldība

2020

ES fondi,
pašvaldība

Pašvaldība

2020

Pašvaldība

2022

2)Šķūņa izbūve sāls glabāšanai.

Pašvaldība

2020

Elektroniskās sistēmas uzskaite vidusskolā
ēdināšanai

Pašvaldība

2019

Atjaunota Baldones novada domes IT
infrastruktūra.
Izveidots vienots datu tīkls domē.

Uzlabota datu tīkla administrēšanas kapacitāte.

1)Tehnikas angāra izbūve.
ES fondi,
pašvaldība

Izbūvēts angārs dažāda veida tehnikas apkopei
un uzglabāšanai.
Izbūvēts šķūnis sāls glabāšanai.

Pašvaldība

Izveidota elektroniskās uzskaites sistēma.

Uzdevums RV12-2 Veicināt sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā un ieviešanā
1)Mājas lapas atjaunošana.

Pašvaldība

2020

ES fondi,
pašvaldība

Mūsdienīga pašvaldības mājas lapa.

28

Baldones novada Attīstības programma 2014 -2020 gadam

Pasākumi, projekti

RV12-2-1
E-pakalpojumu attīstīšana

RV12-2-2
Sadarbība ar
konsultatīvajām padomēm

Aktivitāšu apraksts

Atbildīgais

Ieviešanas
termiņš,
gads

Finanšu avots

Rezultatīvie rādītāji

2)Pašvaldības e-pakalpojumu elektronizācijas
līmeņa paaugstināšana.

Pašvaldība

2020

ES fondi,
pašvaldība

Vismaz 5 pakalpojumi sasniedz 3
elektronizācijas līmeni (iespēja izskatīt
jautājumu un iesnieguma iesniedzēju informēt
elektroniski).

3) Pašvaldības e-pakalpojumu integrācija valsts
informācijas sistēmās.

Pašvaldība

2020

ES fondi,
pašvaldība

Pašvaldība pakalpojumi ir integrēti valsts
vienotajās informācijas sistēmās.

Pašvaldība

2020

ES fondi,
pašvaldība

Sadarbība lēmumu pieņemšanā,un uzdevumu
un finansējuma deleģēšana nevalstiskajam
sektoram.

Aktīva un atbildīga pilsoņu kopa.
Iedzīvotāji aktīvi piedalās pārvaldes darbā.

RV13: Uzņēmējdarbības veicināšana
Vidēja termiņa mērķi
Vidēja termiņa prioritātes

Rīcības virziens
Uzdevumi

Pasākumi,
projekti

VM1: Novada līmeņa attīstības centra publisko pakalpojumu un transporta infrastruktūra
VM2: Kūrortpilsētai atbilstoša publiskā ārtelpa
VP1: Dzīves vieta
VP2: Mobilitāte
VP3: Kūrorts un tūrisms
VP4: Videi draudzīga uzņēmējdarbība
RV13: Uzņēmējdarbības veicināšana
RV13-1 Veicināt nodrošinājumu ar darba vietām un kvalitatīviem dzīves apstākļiem
RV13-2 Popularizēt Baldones vārdu
RV13-3 Audzināt uzņēmību jaunajā paaudzē
RV13-4 Atjaunot Baldones kūrortpilsētas statusu

Ieviešan
as
Aktivitāšu apraksts
Atbildīgais
Finanšu avots
Rezultatīvie rādītāji
termiņš,
gads
RV13-1 Veicināt nodrošinājumu ar darba vietām un kvalitatīviem dzīves apstākļiem
1)Pieguļošo teritoriju pie P89 un V9 pieejamības un vides
Papildinājumus
Uzlabota investīciju vide ražošanas teritorijās.
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Pasākumi,
projekti
RV13-1-1
Infrastruktūras
sakārtošana
Baldones novadā
uzņēmējdarbības
attīstībai

RV13-1-2
Atbalsts
uzņēmējdarbības
attīstībai

RV13-2-1
Tūrisma
institucionālās
organizācijas
izveide un
profesionāla
personāla
piesaiste tūrisma
attīstības un
mārketinga
nodrošināšanai

Aktivitāšu apraksts
uzlabošana (pašvaldības ceļu izbūve esošo uzņēmumu
pieejamības uzlabošanai, ūdensapgādes un notekūdeņu
attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija, energoapgādes, sakaru
uzlabošana).
Klapu kroga teritorijā – publiskās infrastruktūras attīstība –
ceļa izbūve.
Vārpu ciems – publiskās infrastruktūras attīstība – Vārpu
ceļa pārbūve posmā starp P89 un V9.
2) Jaunu ražotņu izvietošanai piemērotu teritoriju
sakārtošana.
Ražošanai piemērotās teritorijas varētu būt ap Vārpu ciemu,
Ziemeļos, Klapkrogā, Pulkarnē, u.c.

Fonda izveide ar mērķi palīdzēt jaunajiem uzņēmējiem.

Atbildīgais

Ieviešan
as
termiņš,
gads

Pašvaldība,
Komersanti

2020

Pašvaldība,
Komersanti

2020

Pašvaldība

2020

Finanšu avots

skat. citos rīcības
virzienos
ES fondi,
pašvaldība

Tūrisma
organizators

Pastāvīgi

3)Tūrisma attīstībā iesaistīto pušu apzināšana un izglītošana.

Tūrisma
organizators

2020

Radītas jaunas darba vietas.
Izbūvēts Klapukroga ceļš 0,5 km.
Pārbūvēts vārpu ceļš 2,8km.
Radītas 5 jaunas darba vietas.

Papildinājumus
skat. citos rīcības
virzienos
ES fondi,
pašvaldība
Pašvaldība

Uzdevums RV13-2 Popularizēt Baldones vārdu
ES fondi,
1)Mūsdienīga Tūrisma informācijas punkta izveidošana.
Pašvaldība
2018
pašvaldība
2)Tūrisma statistiskās uzskaites sistēmas veidošana,
statistisko datu apkopošana un bāzes uzturēšana.

Rezultatīvie rādītāji

ES fondi,
pašvaldība

ES fondi,
pašvaldība,
privātais
finansējums

Izveidots fonds.

Izveidots tūrisma informācijas punkts, definējot
tā funkcijas.
Izveidota tūrisma statistisko datu uzskaites
sistēma. Ir iegūti un ievadīti dati.
Informēti un izglītoti esošie un potenciālie
uzņēmēji par tūrisma produktu un nišas
produktu veidošanu, tendencēm tūrisma vidē,
iesaistīto pušu sadarbības nozīmi. Pašvaldības
darbinieku izglītošana par tūrisma vietu un
nozīmi novada attīstībā, darbinieku iesaistīšana
dažādās Rīgas reģiona un nacionālajās
aktivitātēs. Iespējamā finansējuma
identificēšana un piesaiste.
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Pasākumi,
projekti

RV13-2-2
Tūrisma
mārketinga
virzieni un
aktivitātes
Baldones novada
tūrisma
attīstībai.

Aktivitāšu apraksts

Atbildīgais

4)Ieinteresēto pušu foruma izveide.

Tūrisma
organizators

1)Baldones novada tēla virzība un veidošana.

Tūrisma
organizators
Tūrisma
organizators
sadarbībā ar
vietējiem
tūrisma
pakalpojuma
sniedzējiem,
uzņēmējiem.
Tūrisma
organizators
sadarbībā ar
sabiedrisko
attiecību
speciālisti,
vietējiem
tūrisma
pakalpojuma
sniedzējiem,
uzņēmējiem.
Tūrisma
organizators
sadarbībā ar
vietējiem
tūrisma
pakalpojuma
sniedzējiem,
uzņēmējiem.

2)Tūrisma piedāvājuma virzīšana tirgū.

3)Sabiedrisko attiecību aktivitātes tūrismā.

4)Sadarbības aktivitātes tūrisma piedāvājuma veidošanā un
virzīšanā tirgū.

Ieviešan
as
termiņš,
gads
2020

2020

2020

2020

2020

Finanšu avots
Pašvaldība, ES
fondi
ES fondi,
pašvaldība

ES fondi,
pašvaldība,
privātais
finansējums

Pašvaldība,
privātais
finansējums

ES fondi,
pašvaldība,
privātais
finansējums

Rezultatīvie rādītāji
Izveidots forumus.
Izveidota tēla koncepcija.
Baldones novada pozicionēšana Latvijas tirgū kā
nedēļas nogaļu aktīvās atpūtas vieta.

Izstrādāts Baldones novada tūrisma
mārketinga stratēģija.

1)Iekšējā mārketinga aktivitātes, kas informē
sabiedrību par tūrisma attīstības jaunumiem
(dabas resursi, ilgtspējīga attīstība), viesmīlīgas
vides nozīmi, svešvalodu nepieciešamību.
2)Latvijas mēroga publicitātes aktivitāšu
īstenošana, informējot par aktivitātēm un labo
praksi plašsaziņas un tūrisma portālos
(Travelnews.lv)

1)Sadarbība ar tūrisma aģentūrām, iekļaujot to
maršrutos Baldones novada piedāvājumu.
2)Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām (Ķekavas,
Iecavas, Ogres un tml.) kopēju produktu (velo
tūrisma u.c.) veidošanā un virzībā.
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Pasākumi,
projekti

RV13-2-3
Vispārējās un
tūrisma
infrastruktūras
izveidošana un
pilnveide.

Aktivitāšu apraksts

1)Norāžu, informācijas stendu, zīmju izveide. Informācijas
nodrošināšana svešvalodās vai izmantojot piktogrammas,
secīgu norāžu tīkla izveide.

2)Publiskas atpūtas vietas - Ķekaviņas upes maršruta
izveide.
3)Velo maršruta tīkla izpēte un plāna izveide, nosakot
prioritāros posmus
4)Daugavas lejtece – dalība kopīga tūrisma produkta
radīšanā (piemēram, velo maršruts).
5)Publisko tualešu izvietošana pilsētas viesu koncentrācijas
vietās.

RV13-2-4
Jaunu tūrisma
produktu un
aktivitāšu
izveide, esošo
tūrisma
produktu un
aktivitāšu
pilnveidošana

6)Velo novietņu uzstādīšana pie pašvaldības īpašumā
esošajām publiskajām iestādēm.
1)Baldones novada slidotavas labiekārtošana, lai laukumu
var izmantot arī vasarā.
2)Baldones novadpētniecības muzeja akreditēšana un
telpu iekārtošana Kultūras centrā.

3) Mērķtiecīgi veidota velo tūrisma attīstība saistībā ar
kaimiņu pašvaldībām.

Atbildīgais

Ieviešan
as
termiņš,
gads

Finanšu avots

Pašvaldība

2020

Skat. RV 7-1-8

Pašvaldības

2020

SK. RV7-1-3

Izveidota pastaigu taka.

Pašvaldības

2020

SK.RV7-2-2

Izstrādāti maršruti.

Pašvaldības

2017

SK.RV7-2-2

Radīts kopīgs tūrisma produkts.

Pašvaldība

2020

ES fondi,
pašvaldība

Izvietotas sabiedriskās tualetes.

Pašvaldība

2020

ES fondi,
pašvaldība

Pašvaldība

2020

Sk.RV9-1-4

2020
Pašvaldība

Baldones
novada
pašvaldība
sadarbībā ar
kaimiņu

Skat. RV8-1-3

2020

SK.RV7-2-2

Rezultatīvie rādītāji
Izvietotas norādes pilsētas centrā uz tūrisma
apskates objektiem un sabiedriskajām ēkām.
Uzstādītas informatīvās norādes arī uz tūrisma
objektiem, kas atrodas ārpus pilsētas.
Informatīvo stendu uzstādīšana pie apskates
objektiem.

Uzstādītas velo novietnes.
1125m2 seguma, lai slidotava tiktu izmantota arī
vasarā.
Apstiprināts nolikums (statūti).
Veikta muzeju krājumu uzskaite.
Telpas ar drošības sistēmu.
Muzeja krājumu pieejamība sabiedrībai.
Labiekārtoti velo posmi – marķētas trases,
izveidoti atpūtas laukumi.
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Pasākumi,
projekti

Aktivitāšu apraksts

Atbildīgais

4)Projektu izstrāde, veicināšana jaunu tūrisma nišas
produktu (dažādi lauku labumi) izveidei, sadarbojoties ar
uzņēmējiem, mājražotājiem, amatniekiem (Dabas takas).
Jaunu inovatīvu tūrisma produktu izveidošana,
sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem, amatniekiem,,
mājražotājiem.
5) Skatu torņa izveide.

RV13-3-1
Jauniešu
uzņēmējdarbības
veicināšana

novadu
pašvaldībām
Tūrisma
organizators
sadarbībā ar
vietējiem
tūrisma
pakalpojuma
sniedzējiem,
uzņēmējiem.
Pašvaldība

Ieviešan
as
termiņš,
gads

2020

2018

Finanšu avots

ES fondi,
pašvaldība,
privātais
finansējums

Radīti jauni un jauni inovatīvi tūrisma nišas
produkti, atbilstoši tūrisma attīstības
tendencēm un tirgus pieprasījuma.

ES fondi,
pašvaldība

Uzstādīts skatu tornis.

6) Taku attīstība un izveide.
Attīstītas un izveidotas takas novada meža teritorijās,
Pašvaldība
2018
ES fondi,
piemēram, Ceplīšu purvā, Riekstukalnā.
pašvaldība
Uzdevums RV13-3 Audzināt uzņēmību jaunajā paaudzē
Baldones
Atbalsts Baldones vidusskolas skolēnu uzņēmumu izveidei –
novada
2020
ES fondi,
mācību uzņēmumu inkubatora izveide. Profesionālās
pašvaldība,
pašvaldības
karjeras orientācijas programmu izstrāde.
sadarbībā ar
budžets
uzņēmējiem
un Baldones
vidusskolu
Izpētīt un pilnveidot lauku teritorijas attīstības politiku,
pielietojot ģeomātikas informācijas rīkus.

Pašvaldība,
sadarbībā ar
Vidzemes
plānošanas
reģionu.

2020

Rezultatīvie rādītāji

ES fondi,
pašvaldības
budžets
(INTERREG IVC)

Izveidotas izglītojoši informatīvas dabas takas.

Izveidoti 30 jauni skolēnu uzņēmumi.

Lauku teritorija kā potenciāla dzīves vieta ar
paplašinātām iespējām tajās dzīvojošiem
cilvēkiem strādāt attālināti.

Uzdevums RV13-4 Atjaunot Baldones kūrortpilsētas statusu
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Pasākumi,
projekti

RV13-4-1
Kūrortpilsētas
pakalpojumu
sektora attīstība
RV13-4-2
Baldones dūņu
izmantošanas
pilotprojekts

RV13-4-3
Minerālūdens
urbumu
apsaimniekošana
RV13-4-4
Mercendarbes
muižas
kompleksa
renovācija,
labiekārtošana
un teritorijas
labiekārtošana
RV13-4-5
Pilsētas koka
vēsturiskās
apbūves
restaurācija-

Aktivitāšu apraksts
Privātā sektora tūrisma un pakalpojumu sfēras uzņēmēju un
amatnieku apmācības. Forumu un diskusiju organizēšana
par dažādām ar dūņu un minerālūdens izmantošanu
saistītiem jautājumiem, kā arī līdzdalība Latvijas mēroga
pasākumos.
Dūņu purva ieguves vietas dokumentācijas sakārtošana.
Dūņu ieguves uzsākšana (sadarbībā ar privāto sektoru),
reģenerācijas lauku iekārtošana. Apmācības un zinātniski
pētnieciskās laboratorijas izveide.

Atbildīgais

Pašvaldība,
nevalstiskais
sektors
Pašvaldība,
Baldones
vidusskola,
Sociālais
dienests, PPP
komercsabied
rības,
ārstniecības
iestādes

Ieviešan
as
termiņš,
gads
2020

20182019

Minerālūdens un sērūdens urbumu izpēte un
apsaimniekošana.

Pašvaldība

2020

Muižas renovācija un teritorijas labiekārtošana.

Pašvaldība

2020

Baldones
novada
pašvaldība
sadarbībā ar
SIA „BŪKS”

2020

Piecu pašvaldības īpašumā esošo koka ēku atjaunošana
(fasādes, nesošo konstrukciju atjaunošana).

Finanšu avots

ES fondi,
pašvaldības
budžets

ES fondi,
pašvaldības
budžets

Rezultatīvie rādītāji
Izveidota sadarbība starp uzņēmumiem,
iestādēm un naktsmītņu īpašniekiem tūrisma
pakalpojumu jomā.
Rosīga pilsēta, interesanti piedāvājumi
Baldones viesiem.
Izveidotas 80 jaunas darba vietas.
Atjaunots Baldones kūrorta statuss.
Motivēti jauni lauku un aktīvās atpūtas tūrisma
uzņēmumi.
Stiprināta sadarbība pašvaldības un uzņēmēju
starpā.

ES fondi,
pašvaldības
budžets

Apsaimniekoti sērūdens urbumi.

ES fondi,
pašvaldības
budžets

Pēc sociālo pakalpojumu centra „Mercendarbe”
slēgšanas pašvaldībai piederošā ēka tiek
uzturēta un izmantota.

ES fondi,
pašvaldības
budžets

Atjaunotas 5 vēsturiskās ēkas, kūrortpilsētas
koka apbūves mantojums.
Uzlabota pilsētvide.
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