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Ievads
Ikšķiles novada Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa
plānošanas dokuments laika periodam no 2019.gada līdz 2025.gadam, kas
nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to
īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
Attīstības programmas loma ir:
apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi,
infrastruktūra, cilvēkresursi), piedāvājot skaidru redzējumu un
risinājumus to efektīvākai izmantošanai;
mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas (t.sk. pamats pašvaldības
budžeta plānošanai);
sekmēt visa veida investīciju piesaisti (t.sk. pamats valsts atbalsta
plānošanai, ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaistei);
sekmēt teritorijas atpazīstamību.

STRATĒĢISKĀ DAĻA
Attīstības programmas

Attīstības programmas izstrāde uzsākta pamatojoties uz Ikšķiles novada
pašvaldības domes 2017.gada 27.septembra sēdes lēmumu Nr.3 “Par Ikšķiles
novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” (prot.
Nr.6) un Darba uzdevumu Ikšķiles novada attīstības programmas izstrādei, un
pašvaldības domes 2018.gada 27.jūnija sēdes lēmumu Nr.8 “Par grozījumiem
Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 27.septembra lēmumā Nr.3
“Par Ikšķiles novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes
uzsākšanu” un 2017.gada 29.novembra lēmumā Nr.25 “Par Ikšķiles novada
attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes procesa un sabiedrības
līdzdalības plāna apstiprināšanu”, ar kuru cita starpā mainīts Attīstības
programmas īstenošanas termiņš no 2018.-2024.gadam uz 2019.2025.gadam.
Attīstības programmas izstrāde veikta, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu; 12.panta pirmo daļu,
14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS) ir primārā
plānošanas dokumentu publicēšanas darba vide un informācijas avots.
Novada attīstības programma TAPIS publicēta, ievērojot normatīvajā aktā par
teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu noteiktās prasības.
Saturiski un strukturāli Attīstības programma sastāv no sekojošām sadaļām:
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2.posms.
Stratēģiskā daļa ietver
vidēja termiņa
prioritātes un rīcības
virzienus (pasākumu
kopumu) un izvirza
uzdevumus to
īstenošanai.
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Pašreizējās situācijas raksturojums;
Stratēģiskā daļa;
Rīcības plāns;
Investīciju plāns;
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība;
Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.
Pašreizējās situācijas raksturojums ietver novada esošās situācijas raksturojumu pa dažādām jomām un
noformēts kā atsevišķs Attīstības programmas izstrādes procesā tapis dokuments. Pašreizējās situācijas analīzei
izmantoti statistikas dati, attīstības tendenču dinamiskā un salīdzinošā analīze, iedzīvotāju aptaujas rezultāti un
to interpretācija, informācija, kas iegūta no dažādu nozaru speciālistiem un vadošajiem darbiniekiem, kā arī
Attīstības programmas izstrādes tematisko darba grupu rezultāti un to interpretācija. Pašreizējās situācijas
analīze strukturāli veidota pēc pašvaldībā nodefinētām ilgtermiņa attīstības prioritātēm.
Stratēģiskā daļa ir izstrādāta, pamatojoties uz pašreizējās situācijas raksturojumu. Tā ietver savstarpēji
saskaņotus un konkrēti definētus vidēja termiņa rīcības virzienus un uzdevumus novada ilgtspējīgas attīstības
sekmēšanai, kas īstenojami laika periodā no 2019. līdz 2025. gadam un vidējā termiņā nodrošina virzību uz vīziju
par novadu 2030.gadā un ilgtermiņa prioritāšu risināšanu. Vīzija par novadu 2030.gadā, kā arī novada attīstības
virzieni un ilgtermiņa prioritātes novada ilgtspējīgai attīstībai nodefinētas Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības
stratēģijā līdz 2030.gadam.
Rīcības plānā tiek noteiktas rīcības, kuras īstenojot novads virzās uz Attīstības programmas Stratēģiskajā daļā
noteiktajiem uzdevumiem, ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātēm.
Investīciju plāns ietver konkrētu investīciju projektu kopumu Attīstības programmas Rīcības plānā noteikto rīcību
īstenošanai.
Ar Attīstības programmas izstrādi saistītā dokumentācija un sabiedrības iesaistes pasākumi apkopoti atsevišķā
sējumā Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem, kurā sniegta informācija par iedzīvotāju aptaujas,
tematisko darba grupu, publiskās apspriešanas sanāksmes procesu un rezultātiem, kā arī ietverti ar Attīstības
programmas izstrādi saistīti domes lēmumi.
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Metodoloģija
Ikšķiles novada attīstības programma 2019. - 2025.gadam izstrādāta, vadoties pēc Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas
izstrādātajiem “Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (2018.gada
15.novembris) ieteikumiem, ievērojot integrēto pieeju un tematisko pieeju pašreizējās situācijas raksturojuma
un analīzes veikšanā. Pašreizējās situācijas raksturojumā jomas jeb nozaru raksturojums strukturēts atbilstoši
novada attīstības ilgtermiņa prioritātēm, kas nodefinētas Ikšķiles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2011.2030.gadam, t.i.:
IP1 Iedzīvotāju labklājība
Uzņēmējdarbības attīstība
Transporta infrastruktūra un mobilitāte
Komunālā infrastruktūra
Publiskā ārtelpa
IP2 Novada ilgtspējīga attīstība
Izglītība
Kultūra, kultūrvēsturiskais mantojums
Sports
Veselības aprūpe un veselības veicināšanas pakalpojumi
Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
Sabiedriskā kārtība
Jaunatnes politika
Ģimeņu atbalsta politika
IP3 Stipra kopiena labi pārvaldītā novadā
Pārvaldība
Pašvaldības budžets
Projektu kapacitāte
E-pārvalde
Komunikācija ar sabiedrību un sadarbība
Attīstības programmas izstrādē ņemts vērā Rīgas plānošanas reģiona metodoloģiskais materiāls vietējo
pašvaldību ilgtspējīgu attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei “Attīstības plānošana pašvaldībās”
(izstrādāts 2013.gadā).
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” nosaka Attīstības programmas izstrādes procedūru un saturu.
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Saturiski un strukturāli Attīstības programmā sastāv no sekojošām sadaļām:
1) Pašreizējās situācijas raksturojums;
2) Stratēģiskā daļa;
3) Rīcības (7 gadiem) un Investīciju plāns (sagatavots gan MS Word formātā, gan MS Excel formātā 3
gadiem);
4) Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība;
5) Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.
Atsevišķos sējumos sagatavots apkopojums no tematiskām darba grupām un iedzīvotāju aptaujas anketas
rezultāti.
Pašreizējās situācijas raksturojums tiek izstrādāts kā atsevišķs sējums, kuru par pamatu var izmantot visiem
Ikšķiles novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Sējums ir informatīvs materiāls, kuru pastāvīgi var
aktualizēt (redakcija sagatavota 2018.gadā).
Lai sasniegtu Attīstības programmas izstrādes mērķi un racionāli izvērtētu Ikšķiles novada attīstības perspektīvu,
dokumenta izstrādē izmantotas sekojošas metodes:
saistīto nacionālā līmeņa, plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentu
izvērtēšana;
pašvaldības plānošanas dokumentu (Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Teritorijas plānojums) un nozaru
politiku (Ikšķiles novada tūrisma attīstības stratēģija 2016.-2021.gadam; Ikšķiles novada ilgtspējīgas
enerģijas rīcības plāns 2013.-2020.gadam u.c.) izvērtēšana;
iedzīvotāju anketēšana, anketēšanas rezultātu apkopošana un analīze (noformēts atsevišķā sējumā).
Kopumā anketēšanā piedalījās 322 respondenti jeb 3,3% no novada faktiskā iedzīvotāju skaita;
statistikas datu un publisko ikgadējo pārskatu apkopošana un analīze (galvenokārt izmantoti pieejamie
dati par pēdējiem 3 -5 gadiem), pārskata par Ikšķiles novada Attīstības programmas 2011-2017 gadam
īstenošanas rezultātiem (sagatavota 2015.gadā) izvērtēšana;
tematiskās darba grupas (izglītība, kultūra, jaunatne, sports, uzņēmējdarbība, tūrisms, seniori,
pašvaldības pakalpojumi (saimnieciskie), ģimenes un sociālā joma un pārvaldība), kurās tika veikta jomu
/ nozaru esošais novērtējums un sniegti priekšlikumi to attīstībai jeb uzlabojumiem. Jomu /nozaru
novērtējums tika veikts izmantojot metodi Kas labi? Kas slikti? Kas jāmaina, kā?;
diskusija ar novada uzņēmējiem, sportistiem un sporta organizācijām;
vadības darba grupas, kuru uzdevums bija izskatīt Rīcības plānu un Investīciju plānu, nosakot attīstības
rīcības virzienu un uzdevumu, kā arī noteikt pašvaldības attīstības prioritātes tuvākajiem 3 gadiem
(piemēram, ielu, ceļu attīstības koncepcija; ielu apgaismojuma koncepcija; ūdensapgādes tīklu
koncepcija);
nozaru speciālistu, pašvaldības vadības iesaiste dokumenta izstrādes procesā.
Lai nodrošinātu integrētas pieejas izmantošanu novada attīstības plānošanā, veikta vispusīga plānošanas
dokumentu analīze, kā arī ņemtas vērā ne tikai Ikšķiles novada pašvaldības, kaimiņu pašvaldību, bet arī
iedzīvotāju, uzņēmēju, dažādu nozaru profesionāļu u.c. intereses un izaugsmes perspektīvas. Pētīta jomu un
teritoriju savstarpējā mijiedarbība, nodrošinot līdzsvarotu ekonomisko, sociālo un vides attīstību.
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Ikšķiles novads 2018: esošās situācijas kopsavilkums
IEDZĪVOTĀJI. Uz 2018.gada 1.janvāri Ikšķiles novadā faktiskais iedzīvotāju skaits bija 9 643 iedzīvotāji1. Vērtējot
iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošos faktorus, Ikšķiles novada iedzīvotāju skaita izmaiņas kopš
2000.gada vienmēr bijušas pozitīvas. Pakāpeniski palielinājies dabiskais pieaugums (2017.gadā tas bija 52,
2016.gadā - 47), savukārt migrācijas saldo pēdējos gados bijis ļoti mainīgs (2017.gadā bija 186, 2016.gadā pirmo
reizi kopš 2000.gada tas bijis negatīvs -11)2. Vērtējot dzimušo bērnu skaita dinamiku3, tai ir tendence pieaugt.
Kopš 2009.gada dzimušo bērnu skaits nav bijis mazāks par 100, savukārt 2016.gadā tas ir bijis līdz šim lielākais,
proti, 136 bērni, kas ir 2,5 reizes vairāk kā 2000.gadā.
Ikšķiles novads ir viena no Pierīgas teritorijas pašvaldībām, kas atrodas nemitīgā attīstībā, kurā turpina pieaugt
iedzīvotāju skaits. Iedzīvotāju skaita pieaugums līdz šim noticis, galvenokārt pateicoties ilgtermiņa migrācijai no
Rīgas un citām tuvākajām pilsētām. Ikšķiles novads tiek uzskatīts par prestižu dzīvesvietu netālu no galvaspilsētas.
Ikšķiles pilsētā dzīvo 73,3% novada iedzīvotāju, t.i., 7 068 iedzīvotāji. Otrs lielākais ciems ir Tīnūži, kurā deklarēto
iedzīvotāju skaits 2018.gada sākumā bija 630 iedzīvotāji. Vēsturiski veidojušās citas apdzīvotās vietas, ciemi –
Turkalne (181 iedzīvotājs), Dobelnieki (146 iedzīvotāji), Ceplīši (107 iedzīvotāji), Saulesdārzs (99 iedzīvotāji),
Aizupes (91 iedzīvotājs), Kalnāji (50 iedzīvotāji) un Kancersili (nav deklarējies neviens iedzīvotājs)4.
Ikšķilē pēdējos gados notiek intensīva dzīvojamās un darījumu teritoriju attīstība, vienlaikus saglabājot
lauksaimniecības un meža teritorijas novada lauku teritorijā un tradicionālo lauku ainavu.
LABKLĀJĪBA UN IENĀKUMI. Ikšķiles novads ir viens no turīgākajiem Latvijas novadiem, rēķinot pēc pamatbudžeta
ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju, un ir maksātājs pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Ikšķiles novada pašvaldība ir
viena no tām pašvaldībām, kas spēj funkcionēt pašpietiekami un nodrošināt pakalpojumu pieejamību.
SABIEDRĪBA. Ikšķiles novads ir sabiedriski aktīvs, tā iedzīvotāji iesaistās pašvaldības lēmumu pieņemšanā. Augsta
sabiedriskā aktivitāte ir priekšnosacījums spēcīgas kopienas attīstībai novadā.
ATRAŠANĀS VIETA. Ikšķiles novadam ir izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis – tas atrodas 32 km attālumā no Rīgas, 8
km attālumā no Ogres un 11 km attālumā no Salaspils. Ikšķiles novads ietilpst Pierīgas teritorijā un Rīgas
metropoles teritorijā.
DARBA TIRGUS UN SASNIEDZAMĪBA. Pateicoties novada teritoriju šķērsojošajai maģistrālajai transporta
infrastruktūrai, iedzīvotājiem ir pieejama ērta satiksme ar Rīgu, Ogri un citām pilsētām. Lielākie darba tirgi ir Rīga
un Ogre, tie sasniedzami 20 - 40 minūšu laikā, atkarībā no izvēlētā transporta un darba vietas atrašanās vietas.
Izdevīgais novada ģeogrāfiskais novietojums, ērtā satiksme un nelielais attālums līdz Rīgai veicina iedzīvotāju
diennakts svārstmigrāciju. Labos sasniedzamības rādītājus nodrošina arī salīdzinoši ātrais sabiedriskais transports
- pasažieru vilciena un vietējie reģionālie un starppilsētu autobusu maršruti. Ik dienu vairāk nekā puse Ikšķiles
darbspējīgo iedzīvotāju brauc strādāt un/vai mācīties uz Rīgu un citiem novadiem.
1

ISG020. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statiskajos reģionos, republikas pilsētās, novadu pilsētās un novados, Centrālā statistikas pārvalde
ISG020. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statiskajos reģionos, republikas pilsētās, novadu pilsētās un novados, Centrālā statistikas pārvalde
3
IDG030. Dzīvi dzimušie pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados, Centrālā statistikas pārvalde
4 Ikšķiles novada pašvaldības dati, ciemu teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaits uz 2018.gada 1.janvāri
2
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TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA. Transporta infrastruktūra rada iespējas attīstīt uzņēmējdarbību novada
teritorijā un radīt jaunas darba vietas. Ievērojama loma novada attīstībā ir Rīgas tuvumam, kā arī satiksmes
infrastruktūras pieejamībai, kas nodrošina iedzīvotāju mobilitāti un kravu plūsmu. Tie ir autoceļi - valsts galvenais
autoceļš A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) un dzelzceļa līnija, kā arī valsts
reģionālais autoceļš P80 (E22) Tīnūži - Koknese. Rīgas apvedceļa (valsts galvenais autoceļš A5) tuvums nodrošina
labus sasniedzamības rādītājus arī virzienos, kurus nodrošina Via Baltica autoceļa koridors. Ikšķiles novada
teritorijā atrodas mazās aviācijas lidlauks. Savukārt Rīgas starptautiskā lidosta ir ērti sasniedzama pa Rīgas
apvedceļu.
KOMUNĀLĀ INFRASTRUKTŪRA. Novadam ir sakārtota komunālās saimniecības infrastruktūra pilsētā,
nodrošināta centralizētā ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde un gāzesapgāde, Tīnūžos nodrošināta
centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas kvalitātes uzlabošanā un
pieejamības nodrošināšanā pēdējos gados tiek veikti nozīmīgi uzlabojumi.
PAMATPAKALPOJUMI IEDZĪVOTĀJIEM. Iedzīvotājiem ir iespējams saņemt pakalpojumu klāstu, kas ietilpst
pašvaldības funkcijās – izglītība, kultūra, sports, veselība, sociālā aprūpe.
TŪRISMS UN ATPŪTA. Novads ir pievilcīgs aktīvai atpūtai dabā, un tā resursi ir nozīmīgi iedzīvotāju un novada
viesu atpūtas vajadzību nodrošināšanai. Novads ir bagāts ar dabas resursiem – Daugava, Mazā Jugla, Selēku ezers,
Dubkalnu ūdenskrātuve, meži, smilts, grants un dolomīta atradnes, Ogres Zilo kalnu dabas parks, kas piedāvā gan
sporta un aktīvās atpūtas iespējas, gan kultūras un atpūtas iespējas dabā, gan arī dabas baudīšanas iespējas.
UZŅĒMĒJDARBĪBA UN DARBA DEVĒJI. Novadā ir attīstīta dažādu pakalpojumu sniegšana vietējiem
iedzīvotājiem, tajā skaitā atpūtas iespēju piedāvājums, vērtīgas un iekoptas lauksaimniecības zemes. Novadā ir
reģistrēti vairāki uzņēmumi, kuri nodarbina vismaz 20 darbiniekus, kā arī darbojas vairāki ražošanas uzņēmumi,
kuri lielāko saražotās produkcijas daļu eksportē.
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1. Ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi
Ikšķiles novada ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi ir noteikti Ikšķiles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz
2030.gadam5. Izstrādātais ilgtermiņa plānošanas dokuments ir hierarhiski augstākais pašvaldības teritorijas
plānošanas dokuments, kurā nodefinēta novada vīzija, novada vēlamais ilgtermiņa attīstības virziens, ilgtermiņa
prioritātes un telpiskā attīstība.
Ilgtermiņa perspektīvā Ikšķiles novada attīstības virziens ir vērsts uz esošo nozīmīgo vērtību saglabāšanu un
jaunām iniciatīvām kvalitatīvas, ilgtspējīgas un labklājību veicinošas dzīves un darba telpas attīstībai.

1.1.

Novada attīstības vīzija, Ikšķiles novads 2030
Saliedēta iedzīvotāju kopiena, kas atbildīgi
piedalās lēmumu pieņemšanā par publiskās
ārtelpas un kultūrvides veidošanu, veido
kopējas tradīcijas un videi draudzīgā veidā
apsaimnieko savu īpašumu, tādejādi
nodrošinot esošām un nākamām paaudzēm
augstu vides kvalitāti

Ikšķiles novads ir kļuvis par ekskluzīvu vietu
dzīvei netālu no galvaspilsētas Rīgas un
piedāvā aktīvas atpūtas iespējas
iedzīvotājiem un novada viesiem

Rūpējoties par dzīves vides kvalitāti,
pašvaldība uztur un pilnveido esošo publisko
infrastruktūru visā novadā, kā arī nodrošina
pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un plašāku
pieejamību

5

Apstiprināta ar Ikšķiles novada domes 2011.gada 22.jūnija lēmumu Nr.17 (protokols Nr.7) “Par Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības
programmas apstiprināšanu”
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Novada ekonomiskā specializācija

Ņemot vērā Ikšķiles kultūrvēsturisko mantojumu un aktīvo kultūras dzīvi, Ikšķiles novada attīstības programmā
2011. - 2017.gadam kā novada specializācija tika noteikta kultūras joma, kas vērsta uz pievilcīgas dzīves un
atpūtas vides izveidi ar plašām darbības iespējām kultūras jomā, piemēram, teātris, kori, deju kolektīvi, pasākumi
estrādē. Ikšķiles novads sniedz plašas iespējas kultūras jomā un bagātina novada iedzīvotāju ikdienu. Ikšķiles
novada kultūrvēsturiskais mantojums nodrošina īpašu dzīves vidi un piesaista atpūtniekus no kaimiņu novadiem.
Nākotnē Ikšķiles novads nostiprinās savu tēlu iedzīvotāju un viesu prātos kā spēcīgs kultūras centrs ar plašām
attīstības iespējām.
Pēdējos gados Ikšķiles novadā ir attīstījusies arī sporta joma, kas veicina aktīvas un veselīgu dzīvesveidu
atbalstošas sabiedrības veidošanos.
Viens no novada attīstības virzieniem ir arī tūrisms, jo novadā ir vairāki kultūrvēsturiski objekti, kurus apskatīt
ierodas tūristi gan no Latvijas, gan citām valstīm. Kā galvenais apskates objekts, kas asociējas ar Ikšķili, tiek minēta
Sv.Meinarda sala. Tomēr Ikšķilē ir arī vairākas citas ievērojamas vietas, kas šobrīd nav guvušas tik lielu tūristu
ievērību.
Novadā nav attīstīta lielražošana, jo šāda attīstība ir grūti savietojama ar tīras un novadam raksturīgas vides
saglabāšanu. Novadā pārsvarā darbojas nelieli uzņēmumi, kas nodrošina iedzīvotājiem nepieciešamos
pakalpojumus vai veic neliela apjoma ražošanu. Pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokuments līdz 2030.gadam
atbalsta ražošanas attīstību, kas balstīta uz tīru, videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu.

1.3.

Novada ilgtermiņa attīstības prioritātes, Ikšķiles novads 2030
IP1: IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBA
Ilgtermiņa prioritāte ietver pasākumu kopumu, kas vērsts uz iedzīvotāju labklājības un nodarbinātības
veicināšanu, kā arī novada darba un dzīves telpas konkurētspējas stiprināšanu. Tie paredz:




sekmēt jaunu darba vietu radīšanu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai;
uzlabot novada pieejamību un sasniedzamību;
rūpēties par iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

IP2: STIPRA KOPIENA LABI PĀRVALDĪTĀ NOVADĀ
Ilgtermiņa prioritāte ietver pasākumu kopumu, kas vērsts uz efektīvu pārvaldes veidošanu un kopienas
identitātes un sabiedrības aktivitātes veicināšanu. Tie paredz:








iniciēt un atbalstīt kopienas attīstību stiprinošus pasākumus;
stiprināt novada identitāti un atpazīstamību;
iesaistīt kopienu novada pārvaldības lēmumu pieņemšanas procesos;
veicināt sadarbību ar sociālajiem partneriem un sabiedrības interešu grupām;
paaugstināt pašvaldības darbinieku kvalifikāciju;
uzlabot pašvaldības darbības efektivitāti;
veidot ilgtermiņa attīstības un investīciju budžeta plānošanas sistēmu.
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IP3: NOVADA ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA
Ilgtermiņa prioritāte ietver pasākumu kopumu, kas vērsts uz cilvēkkapitāla attīstību un izaugsmi, kā arī
efektīvu novada resursu izmantošanu attīstībai. Tie paredz:


attīstīt aktīvās atpūtas un sporta infrastruktūru un pakalpojumus;
saglabāt, uzturēt un pilnveidot esošo izglītības infrastruktūru un pakalpojumus;
uzlabot kultūras un radošuma attīstības infrastruktūru un pakalpojumus;
veicināt iedzīvotāju dzīves telpas kvalitātes pieaugumu un rosināt iedzīvotājus uzturēt un
attīstīt energoefektīvus un videi draudzīgus mājokļus;
atbalstīt svarīgāko veselības aprūpes pakalpojumu attīstību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai;
veidot sociālās aprūpes pakalpojumu grozu sadarbībā ar kaimiņu teritorijām;
veicināt vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
attīstīt investīciju un darbības izmaksu ziņā efektīvu komunālo saimniecību un tās sniegtos
pakalpojumus.









1.4.

Novada vēlamais ilgtermiņa attīstības virziens, Ikšķiles novads 2030
Ņemot vērā Ikšķiles novadā esošos resursus un to attīstības potenciālu, ilgtermiņa perspektīvā
Ikšķiles novads attīstīsies kā teritorija, kurā ir:









kvalitatīva publiskā ārtelpa un infrastruktūra, kvalitatīvi un energoefektīvi mājokļi –
ekskluzīva vieta dzīvei netālu no galvaspilsētas;
atbildīga un sabiedriski aktīva sabiedrība – stipra kopiena novada attīstībai;
aktīvās atpūtas un tūrisma iespējas – veselīga dzīvesveida telpa netālu no galvaspilsētas;
saglabāta novadam raksturīgā lauku ainava;
ražošana, kas balstīta uz tīru, videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu;
konkurētspējīga uzņēmējdarbības vieta ar ērtu transporta un sakaru sistēmu netālu no
galvaspilsētas;
efektīva atkritumu apsaimniekošana;
efektīvi izmantots vietējo atjaunojamo energoresursu potenciāls.
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2. Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi
Ņemot vērā Ikšķiles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2011.-2030.gadam noteiktos ilgtermiņa stratēģiskos
uzstādījumus – attīstības vīziju, ilgtermiņa attīstības prioritātes, ilgtermiņa attīstības virzienus, Nacionālā
attīstības plāna 2014.-2020.gadam prioritātes, Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmas prioritātes,
Ikšķiles novada resursus, attīstības tendences un iespējas, kā arī tematisko darba grupu priekšlikumus un
iedzīvotāju aptaujas anketas kopsavilkumu, ir nodefinētas Ikšķiles novada attīstības prioritātes vidējam termiņam
– laika periodam no 2019. - 2025.gadam, noteikti rīcības virzieni un uzdevumi. Nodefinētās prioritātes visas ir
vienlīdz līdzvērtīgas un tikai kompleksa, racionāla un pārdomāta to īstenošana var veicināt novada attīstību,
uzlabojot novada iedzīvotājiem darba un dzīves vidi.
1.tabula. Vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi
ILGTERMIŅA PRIORITĀTE IP1: IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBA
VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE
RĪCĪBAS VIRZIENI
VTP1: Infrastruktūras attīstība
RV1: Uzņēmējdarbības vide
kvalitatīvas dzīves un
uzņēmējdarbības vides veidošanai
un efektīva resursu plānošana un
izmantošana
Prioritāte vērsta uz esošās
RV2: Transporta infrastruktūra
infrastruktūras pilnveidošanu,
un mobilitāte
uzlabošanu un jaunu izveidi,
paplašināšanu, kas kalpotu gan
uzņēmējdarbības vides attīstībai,
RV3: Komunālā saimniecība
gan vietējo iedzīvotāju dzīves
kvalitātes paaugstināšanai.
“Atslēgas vārdi” – visa veida
uzņēmējdarbība, nodarbinātība,
novada ārējā un iekšējā
sasniedzamība un mobilitāte,
komunālā saimniecība,
energoefektivitātes pasākumi,
publiskā ārtelpa un dabas resursu
RV4: Publiskā ārtelpa
saglabāšana.
RV5: Dabas resursi un vides
aizsardzība
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UZDEVUMI
U1: Uzlabot uzņēmējdarbības vides
atbalsta infrastruktūru
U2: Pilnveidot uzņēmējdarbības
veicināšanas instrumentus
U3: Uzlabot transporta infrastruktūru
un kvalitāti
U4: Uzlabot sabiedriskā transporta
pakalpojumu pieejamību
U5: Pilnveidot centralizēto
inženierkomunikāciju infrastruktūru un
pakalpojumu kvalitāti
U6: Pilnveidot atkritumu
apsaimniekošanu
U7: Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu novadā
U8: Publisko ārtelpu labiekārtošana
U9: Nodrošināt vides aizsardzību un
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu

STRATĒĢISKĀ DAĻA

2019.

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE IP2: NOVADA ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA
VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE
RĪCĪBAS VIRZIENI
VTP2: Publisko pakalpojumu
RV6: Izglītība
pieejamības nodrošināšana
Prioritāte vērsta uz visu veidu
publisko pakalpojumu kvalitatīvu
un daudzpusīgu nodrošinājumu,
RV7: Sports un aktīvā atpūta
infrastruktūras uzlabošanu un
pastāvīgu materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošanu.
“Atslēgas vārdi” – izglītība, sports
RV8: Kultūra
un aktīvā atpūta, kultūra (kultūras
iestādes, kultūrvēsturiskais
mantojums un tradīcijas), primārā
veselības aprūpe un veselības
veicināšana, sociālā palīdzība un
pakalpojumi, sabiedriskā kārtība un
drošība. Nodrošināts pakalpojumu
„grozs” novadā atbilstoši
RV9: Veselības aprūpe un
iedzīvotāju vajadzībām.
veselības veicināšana
RV10: Sociālie pakalpojumi
RV11: Sabiedriskā kārtība un
drošība

UZDEVUMI
U10: Sekmēt izglītības piedāvājuma un
kvalitātes pilnveidošanu
U11: Pilnveidot izglītības iestāžu
infrastruktūru un uzlabot izglītības
iestāžu mācību vidi
U12: Attīstīt sporta aktivitātes un
pasākumu dažādību
U13: Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūru
U14: Attīstīt kvalitatīvu un daudzveidīgu
kultūras pakalpojumu un pasākumu
piedāvājumu
U15: Uzturēt un attīstīt
mantojumu un tradīciju

kultūras

U16: Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi
un infrastruktūru kultūras vides attīstībai
U17: Pilnveidot veselības aprūpes
pakalpojumus un uzlabot infrastruktūru
U18: Pilnveidot sociālos pakalpojumus
un uzlabot infrastruktūru
U19: Nodrošināt sabiedrisko kārtību un
drošību

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE IP3: STIPRA KOPIENA LABI PĀRVALDĪTĀ NOVADĀ
VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE
RĪCĪBAS VIRZIENI
UZDEVUMI
VTP3: Efektīva publiskās
RV12: Pašvaldības pārvaldība
U20: Nodrošināt efektīvu pašvaldības
pārvaldības nodrošināšana un
pārvaldību un pakalpojumus, iekšējo
kopienu aktivitātes
sadarbību un komunikāciju
Prioritāte vērsta uz pašvaldības
pārvaldību gan iekšējo, gan ārējo,
sadarbību, vietējo kopienu
izaugsmi un pašiniciatīvu
veicināšanu un atbalstīšanu,
jauniešu, senioru, ģimeņu iniciatīvu
atbalstīšanu.
“Atslēgas vārdi” – pašvaldības
pārvaldība, sadarbība,
komunikācija, iedzīvotāju kopienas
un to stiprināšana un atbalstīšana.

RV13: Kopienas

U21: Nodrošināt ārējo sadarbību un
komunikāciju
U22: Veicināt kopienu attīstību un
pašiniciatīvas izaugsmi
U23: Atbalstīt jauniešu aktivitātes
U24: Atbalstīt senioru aktivitātes
U25: Īstenot ģimeņu atbalsta
pasākumus
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3. Saskaņotība un pēctecība
Ikšķiles novada attīstības programma 2019. - 2025.gadam izstrādāta, ievērojot Ikšķiles novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā 2011. - 2030.gadam noteiktos ilgtermiņa uzstādījumus un telpisko perspektīvu, un izvērtējot
nacionālā līmeņa, Rīgas plānošanas reģiona un Ikšķiles novada blakus esošo pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus.

3.1.

Saskaņotība ar ilgtermiņa un vidēja termiņa nacionālā līmeņa teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem

LATVIJAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2030.GADAM
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (Latvija2030) ir hierarhiski augstākais ilgtermiņa
attīstības plānošanas dokuments, kurš izvērtēts Ikšķiles novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam
izstrādē. Visi tuvākas un tālākas nākotnes stratēģiskās plānošanas un attīstības dokumenti tiek veidoti saskaņā ar
stratēģijas noteiktajiem virzieniem un prioritātēm.
Latvija2030 galvenie uzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša,
iecietīga un toleranta sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris.
2.tabula. Saskaņotība ar Latvija2030
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz
2030.gadam
1.PRIORITĀTE Kultūras telpas attīstība

Ikšķiles novada attīstības programma
2019. - 2025.gadam
VTP2: Publisko pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana

2.PRIORITĀTE Ilgtermiņa ieguldījumi cilvēkkapitālā

VTP2: Publisko pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana
VTP3: Efektīva publiskās pārvaldības
nodrošināšana un kopienu aktivitātes
VTP1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves
un uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva
resursu plānošana un izmantošana
VTP2: Publisko pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana
VTP1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves
un uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva
resursu plānošana un izmantošana
VTP1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves
un uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva
resursu plānošana un izmantošana
VTP1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves
un uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva
resursu plānošana un izmantošana.
Telpiskā perspektīva Ikšķiles novada IAS, Teritorijas
plānojums

3.PRIORITĀTE Paradigmas maiņa izglītībā
4.PRIORITĀTE Inovatīva un ekoefektīva ekonomika

5.PRIORITĀTE Daba kā nākotnes kapitāls

6.PRIORITĀTE Telpiskās attīstības perspektīva
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7.PRIORITĀTE Inovatīva pārvalde un sabiedrības VTP3: Efektīva publiskās pārvaldības
līdzdalība
nodrošināšana un kopienu aktivitātes
NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2020.GADAM6
Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020.gadam (NAP2020) ir valsts galvenais nacionāla līmeņa vidēja termiņa
plānošanas dokuments, kurā noteikts valsts vidēja termiņa redzējums, prioritātes un būtiskākie to rīcību virzieni
(RV).
Vadmotīvs par Latviju 2020.gadā ir "Ekonomikas izrāviens - katra Latvijas iedzīvotāja un valsts labklājības
pieaugumam!".
Lai sasniegtu vadmotīvu, tiek noteiktas trīs prioritātes:
1. tautas saimniecības izaugsme;
2. cilvēka drošumspēja;
3. izaugsmi atbalstošas teritorijas.
Katrai prioritātei tiek noteikti rīcības virzieni, to mērķi un rādītāji, lai noteiktu mērķu izpildīšanas pakāpi un
novērtētu, cik atbilstoši un efektīvi ir risinātas identificētās problēmas un novērsti šķēršļi.
3.tabula. Saskaņotība ar NAP2020
Ikšķiles novada attīstības programma
2019. - 2025.gadam

Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020.gadam
PRIORITĀTE “Tautas saimniecības izaugsme”

RV “Augstražīga un eksportspējīga ražošana un
starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi"

RV “Izcila uzņēmējdarbības vide”

RV “Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā
izglītība”
RV “Energoefektivitāte un enerģijas ražošana”

VTP1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves un
uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva
resursu plānošana un izmantošana
RV1 Uzņēmējdarbības vide
U1 Uzlabot uzņēmējdarbības vides atbalsta
infrastruktūru
U2 Pilnveidot uzņēmējdarbības veicināšanas
pasākumus
VTP1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves un
uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva
resursu plānošana un izmantošana
RV1 Uzņēmējdarbības vide
U1 Uzlabot uzņēmējdarbības vides atbalsta
infrastruktūru
U2 Pilnveidot uzņēmējdarbības veicināšanas
pasākumus
VTP1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves un
uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva
resursu plānošana un izmantošana

6

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam, Pārresoru koordinācijas centrs. Apstiprināts ar 2012.gada 20.decembra Latvijas Republikas
Saeimas lēmumu
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RV3 Komunālā saimniecība
U7 Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
novadā
PRIORITĀTE “Cilvēka drošumspēja”

RV “Cienīgs darbs”

RV “Stabili pamati tautas ataudzei”

RV “Kompetenču attīstība”

RV “Vesels un darbspējīgs cilvēks”

RV “Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā
līdzdalība kā piederības Latvijai pamats”

VTP1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves un
uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva
resursu plānošana un izmantošana
RV1 Uzņēmējdarbības vide
U1 Uzlabot uzņēmējdarbības vides atbalsta
infrastruktūru
U2 Pilnveidot uzņēmējdarbības veicināšanas
pasākumus
VTP3: Efektīva publiskās pārvaldības nodrošināšana
un kopienu aktivitātes
RV13 Kopienas
U25 Īstenot ģimeņu atbalsta pasākumus
VTP2:
Publisko
pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšana
RV6 Izglītība
U10 Sekmēt izglītības piedāvājuma un kvalitātes
pilnveidošanu
VTP2:
Publisko
pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšana
RV7 Sports un aktīvā atpūta
U13 Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūru
RV9 Veselības aprūpe un veselības veicināšana
U17 Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un
uzlabot infrastruktūru
VTP3: Efektīva publiskās pārvaldības nodrošināšana
un kopienu aktivitātes
RV13 Kopienas
U22 Veicināt kopienu attīstību un pašiniciatīvas
izaugsmi

PRIORITĀTE “Izaugsmi atbalstošas teritorijas”

RV “Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos
– teritoriju potenciāla izmantošana”

RV “Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba
iespēju un dzīves apstākļu radīšanai”

VTP1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves un
uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva
resursu plānošana un izmantošana
RV1 Uzņēmējdarbības vide
U1 Uzlabot uzņēmējdarbības vides atbalsta
infrastruktūru
U2 Pilnveidot uzņēmējdarbības veicināšanas
pasākumus
VTP1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves un
uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva
resursu plānošana un izmantošana
RV2 Transporta infrastruktūra un mobilitāte
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RV “Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana”

3.2.

2019.

U3 Uzlabot transporta infrastruktūru un kvalitāti
U4 Uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumu
pieejamību
VTP3: Efektīva publiskās pārvaldības nodrošināšana
un kopienu aktivitātes
RV12 Pašvaldības pārvaldība
U20 Nodrošināt efektīvu pašvaldības pārvaldību un
pakalpojumus, iekšējo sadarbību un komunikāciju
U21 Nodrošināt ārējo sadarbību un komunikāciju
VTP1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves un
uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva
resursu plānošana un izmantošana
RV1 Uzņēmējdarbības vide
U1 Uzlabot uzņēmējdarbības vides atbalsta
infrastruktūru (tūrisms)
RV4 Publiskā ārtelpa
U8 Publisko ārtelpu labiekārtošana
RV5 Dabas resursi un vides aizsardzība
U9 Nodrošināt vides aizsardzību un dabas resursu
ilgtspējīgu izmantošanu
VTP2:
Publisko
pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšana
RV8 Kultūra
U6 Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu

Saskaņotība ar ilgtermiņa un vidēja termiņa reģionālā līmeņa teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014. - 2030.GADAM7
Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam (RPR IAS2030) ir hierarhiski
augstākais plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokuments, kurā nodefinēts Rīgas plānošanas reģiona
ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija, mērķi un prioritātes, reģiona ekonomiskais profils un telpiskās attīstības
perspektīva).
RPR IAS2030 izstrādāta, ievērtējot ES un Latvijas reģionālās un telpiskās attīstības politikas pamatdokumentos
(Reģionālās politikas pamatnostādnes, Latvijas Ilgtspējīgas stratēģijas 2030, Latvijas Nacionālā attīstības plāna
2014-2020) paustos uzstādījumus un konkretizējot tos atbilstoši Rīgas plānošanas reģiona lomai un līmenim8.
RPR IAS2030 nodefinēta vīzija jeb vēlamā situācija pēc aptuveni 20-25 gadiem un galvenās raksturojošās iezīmes
– cilvēki, vērtības, viedā attīstība, izcilības, Rīga kā metropole, mobilitāte, telpas.
Rīgas reģiona stratēģiskie mērķi ir nākošās paaudzes dzīves kvalitāti noteicošie orientieri, kas saskaņoti ar
ilgtspējīgas attīstības trijām pamatdimensijām – sociālo, ekonomisko un ekoloģisko.

7
8

Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. - 2030.gadam apstiprināta 2015.gada 18.septembrī
Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. - 2030.gadam
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4.tabula. Saskaņotība ar RPR IAS2030
Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2014. - 2030.gadam
Prioritāte 1 Vitāla dabiskā kustība un migrācija
(„atslēgas” vārdi: dzimstība, kvalificēta darbaspēka
pievilkšana, atgriešanās)
RV 1.1. - Dzimstības veicināšanas politiku izstrāde
un īstenošana reģiona teritorijās
RV 1.2. - Imigrācijas un reemigrācijas politika
kvalificēta darbaspēka piesaistei reģiona
specializācijas sektoros un teritorijās
Prioritāte 2 Kopienas un to pašpietiekamība
(„atslēgas” vārdi: pilsoniska kopdzīve un darbība,
teritoriālās kopienas, apkaimes, ekoloģiski,
enerģētiski, ekonomiski viedas attīstības vietas,
sociāla un enerģētiska pašpietiekamība,
pašatbildība, uzticība, drošība, informētība)
RV 2.1. - Sociālā plānošana un sabiedrības
rīcībspējas stiprināšana
RV 2.2. - Kopienu iniciatīvu un attīstītāju institūciju
veicināšana
Prioritāte 3 Elastīga un izcila izglītība
(„atslēgas” vārdi: dzīvesciklos balstīta izglītība,
nepārtraukta, reaģējoša mainīgam darba tirgum,
radošumu attīstoša, iesaistoša, atvērta,
“eksportspējīga”, kultūra un latviskā dzīvesziņa)
RV 3.1. - Fizisko aktivitāšu infrastruktūras
attīstīšana pamata, vidējās un profesionālās
izglītības iestāžu tīklā
RV 3.2. - Valsts un pašvaldību iestāžu sasaiste
elastīgai profesionālajai un mūžizglītībai
RV 3.3. - Inovatīva biznesa, izcilas pētniecības un
augstākās izglītības sasaiste reģiona viedas
attīstības teritorijās
Prioritāte 4 Globāli konkurētspējīgas nozares
(„atslēgas” vārdi: specializācija, zināšanas,
pētniecība, tehnoloģijas, pēctecība)
RV 4.1. - Zināšanu un tehnoloģiju eksporta atbalsts
izciliem, inovatīviem, starptautiskiem „nišas”
produktu uzņēmumiem un nozarēm
RV 4.2. - Izglītības un pētnieciska biznesa
organizāciju, centru un infrastruktūras attīstīšana
RV 4.3. - Kultūras un radošo industriju stiprināšana
reģionā

Ikšķiles novada attīstības programma
2019. - 2025.gadam
VTP2: Publisko pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana
VTP1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves
un uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva
resursu plānošana un izmantošana

VTP3: Efektīva publiskās pārvaldības nodrošināšana
un kopienu aktivitātes
VTP1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves
un uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva
resursu plānošana un izmantošana

VTP2: Publisko pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana

VTP1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves
un uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva
resursu plānošana un izmantošana
VTP2: Publisko pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana

18

STRATĒĢISKĀ DAĻA

RV 4.4. - Tūrisma attīstība un mārketings reģiona
starptautiskai atpazīstamībai
RV 4.5. - Atbalsts izcilu vides sektora pakalpojumu
un produktu radīšanai uzņēmumos un teritorijās
Prioritāte 5 Kvalitatīva satiksme un loģistika
(„atslēgas” vārdi: transporta un loģistikas
pakalpojumi, kvalitatīva infrastruktūra, ērta iekšējā
un ārējā sasniedzamība, komodalitāte, zaļie
koridori)
RV 5.1. - Vienoto iekšējās un ārējas sasniedzamības
infrastruktūras tīklu stiprināšana
RV 5.2. - Integrēta un funkcionāli diferencēta
sabiedriskā transporta tīkla izveide
RV 5.3. - Starptautiskas nozīmes Z-D, A-R
savienojumu un mezglu stiprināšana
RV 5.4. - Integrēta iekšējo un Piekrastes ūdeņu
savienojumu tīkla izveide
RV 5.5. - Pilsētu iekšējā transporta un to
savienojumu attīstība
Prioritāte 6 Pašvaldības – attīstības virzītājas
(„atslēgas” vārdi: ekonomiski pašpietiekamas
pašvaldības, starptautiski aktīvas pašvaldības, uz
sadarbību vērstas pašvaldības, iesaistoša, elastīga
un moderna pārvaldība)
RV 6.1. - Pašatbildības un finansiālās
pašpietiekamības stiprināšana investīciju un pašu
ieņēmumu bāzes pieaugumam
RV 6.2. - Specializētu un daudzveidīgu teritoriju
veicināšana
RV 6.3. - Atbalsts iniciatīvām, attīstības dalībnieku
lomas pieaugumam teritoriju „horizontālā”
pārvaldībā
RV 6.4. - Ilgtspējīgu un efektīvu pakalpojumu
sistēmu attīstība pašvaldību un pašvaldību
sadarbības teritorijās
Prioritāte 7 Ilgtspējīga dzīvesvide
(„atslēgas” vārdi: resursus un kvalitāti vairojoša
darbība, cilvēka un tā dzīvesvides attiecību
optimizācija, drošība, vides pārmaiņu ievērtēšana)

2019.

VTP1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves
un uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva
resursu plānošana un izmantošana

VTP3: Efektīva publiskās pārvaldības nodrošināšana
un kopienu aktivitātes

VTP1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves
un uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva
resursu plānošana un izmantošana

RV 7.1. - Telpiskās struktūras līdzsvara uzturēšana
RV 7.2. - Pamatfunkcijās un pašpietiekamībā
balstītas apdzīvoto vietu sistēmas veidošana
RV 7.3. - Ilgtspējīgu, atjaunojamos resursos balstītu
enerģijas sistēmu attīstība
RV 7.4. - Noslēgto ūdens resursu un atkritumu
izmantošanas loku attīstība teritorijās
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RV 7.5. - Cilvēcīga, funkcionāla un vajadzībās
daudzveidīga mājokļu un publisko ārtelpu tīklu
stiprināšana
RV 7.6. - Adaptācijas stratēģijas un teritoriāli
diferencēti risinājumi klimatiskām pārmaiņām
Prioritāte 8 Vieda attīstība
(„atslēgas” vārdi: izglītība, sadarbība, informācija,
ilgtspējīgas enerģijas sistēmas)
RV 8.1. - Reģiona viedās specializācijas politikas
izveide un īstenošana viedas attīstības teritorijās
un vietās
RV 8.2. - Detalizēts viedas specializācijas iespēju
pašnovērtējums
RV 8.3. - Uzņēmējdarbības produktivitātes
veicināšana
RV 8.4. - Vietējos resursos balstītas
uzņēmējdarbības attīstības veicināšana
RV 8.5. - Inovatīvas, ilgtspējīgas un drošas (zaļās)
mobilitātes veicināšana
RV 8.6. - Rīgas un kaimiņu pašvaldību sadarbības
veicināšana

2019.

VTP3: Efektīva publiskās pārvaldības nodrošināšana
un kopienu aktivitātes
VTP2: Publisko pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana
VTP1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves
un uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva
resursu plānošana un izmantošana

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014. - 2020.GADAM9
Ikšķiles novads atrodas Rīgas plānošanas reģionā un reģiona vidēja termiņa teritorijas attīstības redzējums
ietverts Rīgas plānošanas reģiona (RPR) Attīstības programmā 2014. - 2020.gadam. RPR Attīstības programma
2014.-2020.gadam ir reģionāla līmeņa vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka
reģiona attīstības prioritātes, sasniedzamos mērķus un pasākumu kopumu RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
2014.-2030.gadam izvirzīto stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
5.tabula. Saskaņotība ar RPR Attīstības programmu
Rīgas plānošanas reģiona attīstības programma
2014. - 2020.gadam

Ikšķiles novada attīstības programma
2019. - 2025.gadam

TERITORIĀLIE RISINĀJUMI
RPR Attīstības programmā teritoriālie risinājumi
noteikti Rīgas metropoles, Piekrastes, Lauku un
reģiona īpašajām teritorijām (reģiona centri,
iekšējie ūdeņi, dabas un ainavu teritorijas, militārās
teritorijas un īpašās atkritumu glabāšanas
teritorijas), kā arī Viedas attīstības teritorijām.
Katrai no šīm teritorijām noteikts teritoriālais
aptvērums, raksturīgās iezīmes un specifika, kā arī
risināmie jautājumi un uzņēmējdarbības profils.

9

Ikšķiles novada teritorijas telpiskie risinājumi
noteikti novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un
Teritorijas plānojumā.
Ikšķiles novads ir Rīgas aglomerācijā ietilpstoša
pašvaldība ar nozīmīgu kultūrvēsturi, simboliem un
ainavas vērtībām. Ikšķiles novads ir viena no
vissenāk apdzīvotajām teritorijām un viens no
pirmajiem novadiem Latvijā. Tā pirmsākumi saistās

Rīgas plānošanas reģiona Attīstības programma 2014. - 2020.gadam apstiprināta 2015.gada 18.septembrī
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2019.

Pēc Rīgas plānošanas reģiona noteiktajām ar 1997.gadu, apvienojoties Ikšķiles pilsētai ar
mērķteritorijām Ikšķiles novads iekļaujas Rīgas Tīnūžu pagastu.
metropolē.
Rīgas metropole tiek uzlūkota kā ar galvaspilsētu
funkcionāli cieši saistīta ekonomiskās un sociālās
kustības telpa, ko veido Rīgas pilsēta kopā ar
tuvējām dažāda lieluma pilsētām (Jūrmalu, Olaini,
Jelgavu, Baldoni, Salaspili, Ogri, Tukumu un Siguldu)
un Pierīgas novadu pašvaldībām, kurās izteikta
iedzīvotāju ikdienas svārstmigrācija.
Viedas attīstības teritoriju iedalījumā Ikšķiles
novads iekļauts Pierīgā. Pierīgas pašvaldības ar
izteikti augsta iedzīvotāju īpatsvara ikdienas
svārstmigrāciju uz galvaspilsētu darba un izglītības
interesēs - Jūrmala, Babīte, Mārupe, Olaine, Ķekava,
Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ropaži,
Garkalne, Ādaži, Carnikava – viedas specializācijas
politikas izveides un īstenošanas pilotteritorijas.
Uzņēmējdarbības profils Pierīgas pašvaldībās pēc
novērtētām priekšrocībām, specifikas, sabiedrības
profila, to izmantojumā balstīta visu jomu
specializācija – specializēti pakalpojumi, ražošana,
specializētas kultūras, izglītības, sporta, tūrisma
(darījumu, arī izglītības ieguves, rekreācijas (dabas),
veselības, u.c. veida) piedāvājums.
TEMATISKĀS AKTIVITĀTES UN PROJEKTI
Prioritātes
Prioritāte 1. Vitāla dabiskā kustība un migrācija
(„atslēgas” vārdi: dzimstība, kvalificēta darbaspēka
pievilkšana, atgriešanās)
Prioritāte 2. Kopienas un to pašpietiekamība
(„atslēgas” vārdi: pilsoniska kopdzīve un darbība,
teritoriālās kopienas, apkaimes, ekoloģiski,
enerģētiski, ekonomiski viedas attīstības vietas,
sociāla un enerģētiska pašpietiekamība,
pašatbildība, uzticība, drošība, informētība)
Prioritāte 3. Elastīga un izcila izglītība
(„atslēgas” vārdi: dzīvesciklos balstīta izglītība,
nepārtraukta, reaģējoša mainīgam darba tirgum,
radošumu attīstoša, iesaistoša, atvērta,
“eksportspējīga”, kultūra un latviskā dzīvesziņa)

Prioritātes un rīcību virzieni
RV13 Kopienas
U25 Īstenot ģimeņu atbalsta pasākumus

RV13 Kopienas
U22 Veicināt kopienu attīstību un pašiniciatīvas
izaugsmi
U23 Atbalstīt jauniešu aktivitātes
U24 Atbalstīt senioru aktivitātes

RV6 Izglītība
U10 Sekmēt izglītības piedāvājuma un kvalitātes
pilnveidošanu
U11 Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un
uzlabot izglītības iestāžu mācību vidi
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Prioritāte 4. Globāli konkurētspējīgas nozares
(„atslēgas” vārdi: specializācija, zināšanas,
pētniecība, tehnoloģijas, pēctecība)
Prioritāte 5. Kvalitatīva satiksme un loģistika
„atslēgas” vārdi: transporta un loģistikas
pakalpojumi, kvalitatīva infrastruktūra, ērta iekšējā
un ārējā sasniedzamība, komodalitāte, zaļie
koridori)

Prioritāte 6. Pašvaldības – attīstības virzītājas
(„atslēgas” vārdi: ekonomiski pašpietiekamas
pašvaldības, starptautiski aktīvas pašvaldības, uz
sadarbību vērstas pašvaldības, iesaistoša, elastīga
un moderna pārvaldība)
Prioritāte 7. Ilgtspējīgas dzīves vide
(„atslēgas” vārdi: resursus un kvalitāti vairojoša
darbība, cilvēka un tā dzīvesvides attiecību
optimizācija, drošība, vides pārmaiņu ievērtēšana)

Prioritāte 8. Vieda attīstība
(„atslēgas” vārdi: izglītība, sadarbība, informācija,
ilgtspējīgas enerģijas sistēmas)

2019.

Noteikta Ikšķiles novada specializācija jeb kādu
novada attīstību pašvaldība atbalsta

RV2 Transporta infrastruktūra un mobilitāte
U3 Uzlabot transporta infrastruktūru un kvalitāti
U4 Uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumu
pieejamību
RV3 Komunālā saimniecība
U5 Pilnveidot centralizēto inženierkomunikāciju
infrastruktūru un pakalpojumu kvalitāti
RV4 Publiskā ārtelpa
U8 Publisko ārtelpu labiekārtošana
RV5 Dabas resursi un vides aizsardzība
U9 Nodrošināt vides aizsardzību un dabas resursu
ilgtspējīgu izmantošanu
RV12 Pašvaldības pārvaldība
U20 Nodrošināt efektīvu pašvaldības pārvaldību un
pakalpojumus, iekšējo sadarbību un komunikāciju
U21 Nodrošināt ārējo sadarbību un komunikāciju

RV12 Pašvaldības pārvaldība
RV4 Publiskā ārtelpa
RV2 Transporta infrastruktūra un mobilitāte
U7 Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
novadā
RV1 Uzņēmējdarbības vide
U1 Uzlabot uzņēmējdarbības vides atbalsta
infrastruktūru (tūrisms)
RV4 Publiskā ārtelpa
U8 Publisko ārtelpu labiekārtošana
RV5 Dabas resursi un vides aizsardzība
U9 Nodrošināt vides aizsardzību un dabas resursu
ilgtspējīgu izmantošanu
RV8 Kultūra
U6 Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu
Attīstības programmas izstrādē skatīts pētījums
“Rīgas plānošanas reģiona viedās specializācijas
iespējas”, ņemot vērā 2014.gadā novērtēto viedu
attīstību raksturojošos kritērijus: Ekonomiskā
specializācija,
Sociālais
un
cilvēkkapitāls,
Pārvaldība, līdzdalība, Vide, dabas resursi un
Dzīvesveids, dzīves kvalitāte stiprās, vājās puses,
iespējas un draudus.
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Saskaņotība ar vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem

3.3.1. Ikšķiles novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti
Ikšķiles novada attīstības programmas 2019. - 2025.gadam izstrādē ievērota pēctecība, izmantoti līdz šim
izstrādātie un politikas veidošanas procesā izmantotie Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokumenti:
1. Ikšķiles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2011. - 2030.gadam, kurā ietverts novada ilgtermiņa
attīstības redzējums (vīzija), attīstības virzieni, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva;
2. Ikšķiles novada teritorijas plānojums 2011. - 2023.gadam, kurā noteiktas prasības novada teritorijas
izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana jeb funkcionālais
zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas
izmantošanas nosacījumi;
3. Ikšķiles novada attīstības programma 2011. - 2017.gadam, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un
pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu
īstenošanai;
4. Nozaru politikas plānošanas dokumenti:


Ikšķiles novada tūrisma attīstības stratēģija 2016.-2021.gadam;



Ikšķiles novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2013.-2020.gadam;



Ikšķiles novada darba ar jaunatni plānošanas dokuments 2015 - 2017.gadam;



Izglītības attīstības stratēģija;



Ikšķiles novada sporta attīstības koncepcija 2015.-2017.gadam.

Ikšķiles novada attīstības programmā 2019. - 2025.gadam daļēji saglabāti Ikšķiles novada attīstības programmā
2011. - 2017.gadam nodefinētie novada vidēja termiņa teritorijas attīstības uzstādījumi (attīstības virzieni, vidēja
termiņa prioritātes). Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādē ievērota pašvaldības vēsturiskā attīstības
specifika, kā arī ņemts vērā Pārskats par Ikšķiles novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas
rezultātiem.

3.3.2. Saskaņotība ar blakus esošo pašvaldību teritoriju plānošanas dokumentiem, funkcionālās
saites, kopīgo interešu teritorijas
Izstrādājot Ikšķiles novada attīstības programmu 2019. - 2025.gadam, izvērtēti arī kaimiņu novadu pašvaldību
vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti. Lai nodrošinātu sabalansētu un efektīvu novada
attīstību, nepieciešama sadarbība ar apkārtējām kaimiņu pašvaldībām. Ikšķiles novada ilgtermiņa un vidēja
termiņa teritorijas attīstības nostādnes lielā mērā ir līdzīgas kaimiņu novadu pašvaldību izvirzītajiem attīstības
mērķiem un prioritātēm, jo visām pašvaldībām ar normatīviem aktiem ir noteiktas izpildāmās funkcijas un misija.
Ikšķiles novads robežojas ar Ogres novadu, Ropažu novadu, Salaspils novadu un pa Daugavu ar Ķekavas un
Ķeguma novadiem. Visas minētās pašvaldības atrodas Rīgas plānošanas reģionā. Ikšķiles novada pašvaldība un
apkārtējās kaimiņu pašvaldības pilda un nodrošina novada nozīmes attīstības centru funkcijas un pakalpojumus,
bet Ogres novada Ogres pilsēta pilda un nodrošina reģiona nozīmes attīstības centra funkcijas un pakalpojumus.
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Gan Ikšķiles novads, gan novadam blakus esošās pašvaldības atrodas Rīgas metropoles areālā. 2018.gadā ir
uzsākts izstrādāt tematiskais plāns “Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla attīstībai”. Plāna izstrādes mērķis ir
panākt Rīgas metropoles areāla saskaņotu attīstību un tur notiekošo procesu koordinēšanu, izmantojot integrētu
pieeju un kompleksus risinājumus, lai saskaņotu valsts, Rīgas pilsētas, Rīgas metropoles areālā ietilpstošo
pašvaldību un iedzīvotāju intereses. Plāns kalpos par pamatu sarunām starp metropoles pašvaldībām, valdību un
ministrijām par nepieciešamā finansējuma piesaisti gan esošajā Eiropas Savienības fondu plānošana periodā, gan
gatavojoties nākošā plānošanas perioda investīciju sadalei.10
Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmā noteiktas Viedas attīstības teritorijas:


Pierīga: Pierīgas pašvaldības ar izteikti augsta iedzīvotāju īpatsvara ikdienas svārstmigrāciju uz
galvaspilsētu darba un izglītības interesēs - Ķekavas, Salaspils, Ikšķiles, Ropažu pašvaldības u.c.
pašvaldības ar ko nerobežojas Ikšķiles novads – viedas specializācijas politikas izveides un īstenošanas
pilotteritorijas.



Iekšzeme: Mazpilsētu un lauku pašvaldību teritorijas Rīgas plānošanas reģionā, tai skaitā arī reģiona
centru novadu administratīvajās robežās ietilpstošās lauku teritorijas ārpus pilsētām - Ķeguma un Ogres
novadi u.c. novadi ar ko nerobežojas Ikšķiles novads. Praktiskās saimnieciskās darbības teritorijas.

Ogres novads
Ogres novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam nodefinētas vidēja termiņa prioritātes, lai sasniegtu
novadā nodefinētās ilgtermiņa prioritātes, kas saistītas ar Veselīgu un sociāli atbalstītu sabiedrību (IP1),
Daudzveidīgu un inovatīvu ekonomiku (IP2), Vidi saudzējošu infrastruktūru (IP3), Konkurētspējīgu izglītību un
sportu (IP4), Kvalitatīvu un pieejamu kultūrvidi (IP5), Atbildīgu dabas apsaimniekošanu (IP6) un Efektīvu un
modernu pārvaldi (IP7).
Ogres pilsēta – Ogres novada administratīvais centrs un reģionālas nozīmes attīstības centrs. Rīgas metropoles
areālā Ogres pilsēta pilda reģionālā līmeņa apdzīvojuma centra funkcijas un ir nozīmīgs Rīgas plānošanas reģiona
kultūras un/vai ražošanas centrs ar attīstītu sociālo infrastruktūru un daudzveidīgiem pakalpojumiem.
Ropažu novads
Ropažu novada attīstības programmā 2013.-2019.gadam noteiktas četras vidēja termiņa prioritātes - VTP1
Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciālu, VTP2 Aktīva un pieejama dzīves vide, „zaļā domāšana”, VTP3
Sadarbība ekonomikas attīstībai un VTP4 Pašvaldības kapacitāte, iedzīvotāju iesaiste un atgriezeniskā saite.
Ropaži – Ropažu novada administratīvais centrs un novada nozīmes attīstības centrs.
Tiek izstrādāta jauna Ropažu novada attīstības programma.
Salaspils novads
Salaspils novada attīstības programmā 2019.-2025.gadam noteiktas četras vidēja termiņa prioritātes - VP1
Iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pilnveidošana; VP2 Inženiertehniskās infrastruktūras attīstība; VP3
Uzņēmējdarbības veicināšana, tai skaitā iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu attīstības veicināšana un VP4
Iedzīvotāju, uzņēmēju un tūristu skaita palielināšana.

10

Avots: Rīgas plānošanas reģiona tīmekļa vietne www.rpr.gov.lv
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Galvenās kopējo interešu jomas ar kaimiņu pašvaldībām, kas noteiktas Salaspils novada attīstības programmā
2019.-2025.gadam ir saistītas ar izglītību, kultūru, veselības aprūpi, tūrismu.
Ķekavas novads
Ikšķiles novada un Ķekavas novada administratīvo teritoriju robeža iet pa Daugavas upi. Abus novadus šķērso
Daugavas upe.
Ķekavas novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam nodefinētas septiņas ilgtermiņa attīstības prioritātes
(IAP), kur katrai prioritātei seko vairākas vidēja termiņa prioritātes (VTP).
Ilgtermiņa prioritātes: Dabai draudzīga un ilgtspējīga vides apsaimniekošana (IAP1); Uz ģeogrāfiski stratēģiskā
novietojuma potenciāliem balstīta vide uzņēmējdarbības attīstībai (IAP2); Izglītota un mūžizglītībai motivēta
sabiedrība (IAP3); Daudzveidīga un pieejama kultūrvide (IAP4); Vesela un sociāli nodrošināta sabiedrība (IAP5);
Ilgtspējīga apdzīvojuma struktūra ar attīstītu un vidi saudzējošu infrastruktūru (IAP6) un Optimāla un efektīva, uz
sabiedrības līdzdalību vērsta pārvalde (IAP7).
Ķeguma novads
Ikšķiles novada un Ķeguma novada administratīvo teritoriju robeža iet pa Daugavas upi.
Ķeguma novada attīstības programmā 2013.-2019.gadam ir izvirzīti trīs vidēja termiņa attīstības mērķi: M1.
“Sociālā attīstība” – labvēlīga sociālā vide; M2. “Infrastruktūras attīstība” – kvalitatīva pašvaldības komunālā un
satiksmes infrastruktūra; M3. “Uzņēmējdarbības attīstība” – konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide. Katra vidēja
termiņa attīstības mērķa īstenošanai nodefinētas vairākas prioritātes un rīcības virzieni.
6.tabula. Funkcionālās saites, sadarbības jomas un teritorijas
Funkcionālās saites
Sadarbības teritorijas
Sadarbības tēmas
Darba tirgus
Rīga, Ogres, Salaspils Sabiedriskais transports.
novads u.c. novadi
Transporta
infrastruktūra.
Tūrisms un aktīvā Ogres novads, Ķekavas Kopīga aktīvās atpūtas
atpūta
novads un Salaspils infrastruktūra.
novads
Kopīgi tūrisma maršruti.
Kopīgi pasākumi.
Kopīgi velo maršruti.
Dabas aizsardzība
Ogres novads, Ķeguma Kopīga
īpaši
novads, Salaspils novads, aizsargājamās
dabas
Ķekavas novads, Ropažu teritorijas
novads
apsaimniekošana.
Iekšzemes
ūdeņu
apsaimniekošanas
jautājumu risināšanā.
Izglītība
Visa Latvija
Izglītības
iespējas
pamatizglītības posmā no
7.klases,
izvēloties
novirzienu
un
pēc
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Skaidrojums
-

Novadi iekļaujas Daugavas
lejteces tūrisma reģionā.

Daugavas un Mazās Juglas
apsaimniekošana.
Dabas parka “Ogres Zilie kalni”
aizsardzība
un
apsaimniekošana.

Izvēloties izglītības novirzienu
pamatizglītības posmā atsevišķi
skolēni
izvēlas
turpināt
pamatizglītību citās vispārējās
izglītības iestādēs, pārsvarā Rīgā.
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pamatskolas
pabeigšanas.
Profesionālās
pieejamība.

izglītības

Sabiedriskā kārtība, Ķekavas
novads, Sabiedriskās
kārtības
drošība
Inčukalna novads
nodrošināšana.

Ogres novads
Veselības aprūpe Rīga, Ogres novads, Veselības
aprūpes
un
sociālie Salaspils novads, Ropažu pakalpojumu pieejamība.
pakalpojumi
novads
Sociālo
pakalpojumu
pieejamība.

Pakalpojumu
pieejamība

Rīga, Ogres novads, Tirdzniecības
objekti,
Salaspils novads
bankas pakalpojumi u.c.
sadzīves
pakalpojumu
pieejamība.
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Bet savukārt pēc pamatskolas
izglītību Ikšķiles novada izglītības
iestādēs
izvēlas
apkārtējo
novadu skolēni, piemēram, no
Ogres un Salaspils novadiem.
Ikšķiles novada teritorijā atrodas
Ogres tehnikums profesionālās
izglītības kompetences centrs,
kurā darbojas arī Pieaugušo
izglītības centrs un Karjeras
izglītības centrs.
Augstākās izglītības ieguve
Latvijas augstākajās izglītības
iestādēs.
Reģionālā pašvaldības policija ir
Ķekavas
novada
domes
izveidota iestāde. Reģionālās
pašvaldības policijas struktūrā
ietilpst
Ķekavas
novada
pārvalde, Ikšķiles novada un
Inčukalna novada nodaļa.
Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Ogres iecirknis.
Veselības aprūpes jomā novadā
galvenokārt
ir
pieejamas
ģimenes
ārstu
prakses
pakalpojumi,
zobārstniecības
pakalpojumi,
fizioterapijas
pakalpojumi, bet plašākus un
specializētu medicīnisko aprūpi
un izmeklējumus iedzīvotāji
saņem gan Rīgā, gan Ogrē, gan
Salaspilī u.c.
Novadā ir pieejami daudzveidīgi
veselības
veicināšanas
pasākumi.
Sociālās aprūpes jomā Ikšķiles
novads sadarbojas ar kaimiņu
pašvaldībām jeb pērk sociālās
aprūpes pakalpojumu no citām
pašvaldībām.
Sadzīves
pakalpojumu
pieejamība citās pašvaldībās.
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Rīga, kaimiņu pašvaldības Autoceļi,
dzelzceļš, Kopīgas intereses un ieguldījums
Daugavas
upes infrastruktūras uzlabošanā un
aizsargdambis.
attīstībā.

27

