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Biedrības "Ūdensmalu attīstībai" 
 
Reģ.nr. 40008255761 
 
Juridiskā adrese: Valdlauči 3-30, Ķekavas novads, LV-1076. 
 
kritika un ierosinājumi Ķekavas novada pašvaldībai 
Par Ķekavas novada Stratēģijas, Programmas un Vides pārskata projektu 

1. Rīcības plāna 1.prioritātē, Rīcību virziens 1.1., Uzdevums 1.1.5. 
Izstrādāt detalizētu pretplūdu aizsardzības plānu un plūdu ierobežošanas resursu karti 
(iekļauj pašvaldības, NVO un privātā sektora resursus), saskaņot to ar novada civilās 
aizsardzības stratēģiju. Paredzēt atbilstošu rīcību un paredzēt finansējumu investīciju 
plānā. 

2. Rīcības plāna 1.prioritātē, Rīcību virziens 1.2., Uzdevums 1.2.1. 
Papildus deleģējumu līgumu noslēgšanai ar biedrībām par takām un atpūtas vietām. 
Paredzēt budžetā finansējumu biedrībām un nodibinājumiem, kuras ir labiekārtojušas 
publiski pieejamas teritorijas, šo teritoriju uzkopšanai un labiekārtojumu uzturēšanai. 
Paredzēt atbilstošu rīcību un paredzēt finansējumu investīciju plānā. 

3. Rīcības plāna 1.prioritātē, Rīcību virziens 1.2., Uzdevums 1.2.1. 
Iekārtot vismaz trīs publiskās peldvietas novadā: Ķekavas Sausajā Daugavā pie Ķekaviņas 
iztekas, Titurgas ezerā un pie RHES dambja. Paredzēt atbilstošu rīcību un paredzēt 
finansējumu investīciju plānā. 

4. Kritika pie 1.2.1 uzdevum 4.punkta: neredzam vajadzību suņu pastaigu laukumu 
ierīkošanai par pašvaldības līdzekļiem. Ja suņu audzētāju klubi būtu ieinteresēti attīstīt 
suņu treniņu un apmācību laukumus, tad tas būtu veicams sadarbībā ar attiecīgo NVO. 

5. Rīcību virziens 2.1., Uzdevums 2.1.2. , arī uzdevums 2.4.2. 
Atjaunot Jauniešu centra darbību Ķekavas novadā, algojot jaunatnes darbiniekus, izveidot 
tā Baldones pagasta filiāli, veicināt jauniešu pašpārvaldi skolās un jauniešu 
pašorganizēšanos. Paredzēt atbilstošu rīcību un paredzēt finansējumu investīciju plānā. 

6. Rīcību virziens 2.2., Uzdevums 2.2.1. 
Izveidot ūdenssporta attīstības centru Sausajā Daugavā pie Ķekaviņas upes iztekas, atvērt 
gludūdens airēšanas un krāču airēšanas apmācību programmu Ķekavas novada sporta 
skolā.  

 
Valdes loceklis GUNTIS ZILBERTS 
 
Ķekavā, 2021. gada 14. decembrī dokuments ir parkstīts elektroniski un satur laika zīmogu
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