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2. lpp Saturs

Attīstības programmas 2.daļa „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” ir Iecavas novada attīstības programmas 2013.
– 2019.gadam sastāvdaļa, kas izstrādāta, pamatojoties uz novada pašreizējās situācijas analīzi un stratēģiskās
plānošanas darba rezultātiem.

I. Stratēģiskā daļa
a) Attīstības redzējums
Būt Iecavas novada iedzīvotājam ir veiksme, jo:
· Šeit Tu vari īstenot savus dzīves sapņus – veidot savu uzņēmumu un darīt to darbu, ko mīli, gūstot atbalstu
un atzinību no domubiedriem;
· Šī novada spēks ir daudzveidībā – Iecavas novadā vienlīdz veiksmīga var būt zemnieku saimniecība,
rūpnieciskā ražotne, viesnīca un restorāns;
· Tavi centieni šeit tiks atlīdzināti ar rūpēm par Tevi un Tev tuvajiem cilvēkiem, nodrošinot kvalitatīvus un
pretimnākošus sociālos un izglītības pakalpojumus, pievilcīgu un ērtu dzīves vidi;
· Mazpilsētas vai lauku dzīves ritmu šeit ir tik vienkārši dažādot: lielpilsēta ir pietiekami tuvu, lai darbdienas
vakarā dotos uz operas izrādi, un pietiekami tālu, lai tā netraucētu Iecavas novada vidi.

Iecavas novadu raksturo šādu resursu un priekšrocību pieejamība, kas nosaka novada attīstību līdz šim un
noteiks to arī nākotnē:
· Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums Latvijas centrālajā daļā, dienvidos („Eiropas pusē”) no Rīgas;
· Atrašanās Rīgas aglomerācijas iekšējā zonā. Rīgas centrs sasniedzams 40 minūšu laikā;
· Ērti un ātri ir sasniedzamas arī citas pilsētas – Bauska un Jelgava;
· Iecava – apdzīvota vieta ar pilsētas tipa apbūvi un plašu piedāvāto pakalpojumu klāstu;
· Lauksaimniecībā izmantojama zeme (46,02% no novada teritorijas), 73% lauku ir meliorēti;
· Lauksaimnieciskās ražošanas tradīcijas;
· Ražošanas uzņēmumi, tai skaitā vairāki vidējie uzņēmumi;
· Meži – aizņem 31,8% no novada teritorijas, lielākā daļa ir saimnieciski izmantojami;
· Derīgo izrakteņu atradnes – novadā var iegūt dolomītu;
· Galvenais valsts autoceļš A7 (Via Baltica) un reģionālie autoceļi P92 un P93. Via Baltica tiek pilnveidots,
uzlabojot šī ceļa efektivitāti;
· Jelgavas – Krustpils dzelzceļa līnija: nozīmīga kravas transporta artērija, kas tieši Iecavas novada teritorijā
šķērso Via Baltica autoceļu;
· Kultūras pieminekļi, tai skaitā vēsturisku ēku grupa, kas var veidot Iecavas pilsētas identitāti;
· Septiņas kultūras iestādes, aktīva un augstvērtīga mākslinieciskā pašdarbība;
· Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāle „Iecava”, Zālītes speciālā internātpamatskola.
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b) Resursi un priekšrocības

c) Specializācija
Zemāk sniegts Iecavas novada esošo un perspektīvo ekonomiskās attīstības iespēju un virzienu izvērtējums,
salīdzinot situāciju 2012. gadā un uzstādījumus 2019.gadā:

2012

2019

Lauksaimnieciskā ražošana

Attīstīta lauksaimnieciskā ražošana

Plašie, iekoptie un auglīgie tīrumi, kā arī Iecavas novada labā
sasniedzamība un tuvums lielākajai Baltijas pilsētai – Rīgai –
nosaka to, ka novadā izveidojušies vairāk nekā 100 uzņēmumi,
kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu.
Tomēr novadā ir vērojama ceļu infrastruktūras degradācija,
lauksaimniecisko zemju aizaugšana ar krūmāju, meliorācijas
sistēmu degradācija, novada uzņēmējiem trūkst kvalificēta
darba spēka.
Iespējas, ko novada attīstībai potenciāli varētu sniegt
lauksaimnieciskā ražošana, netiek pilnībā izmantotas.

Lauksaimnieciskā ražošana Iecavas novadā attīstās, pateicoties
novada un kaimiņu novadu lauksaimnieku kooperācijai un
veiksmīgai sadarbībai ar novada Domi. Šī saimniecības sektora
attīstība tiek balstīta uz rūpīgu plānošanu, mērķtiecīgi un
racionālā veidā attīstot meliorācijas sistēmas, ceļu
infrastruktūru, energoapgādi. Īpaša nozīme tiek pievērsta
novada jaunatnes darbaudzināšanai, pārliecinot jauniešus
iesaistīties lauksaimnieciskajā ražošanā ar labām peļņas
iespējām šeit pat – Iecavas novadā. Lauksaimniecības
aktivitātes nenoplicina dabas resursus, attīstās bioloģiskā
lauksaimniecība.
Novadā tiek audzētas dažādas lauksaimnieciskās kultūras, un
papildus tradicionālajām graudaugu un rapšu kultūrām, šeit
paplašinās dārzeņu, segto platību, augļu koku un ogu krūmu
platības.

Izmantojot to, ka Iecavas novadu šķērso nozīmīgākais Baltijas
autoceļš – Via Baltica un tas atrodas dienvidos – „Eiropas pusē”
no Rīgas, Iecavas novadā izveidojušies vairāki nozīmīgi
uzņēmumi, tai skaitā „Balticovo” – lielākais olu un olu produktu
ražotājs Ziemeļeiropā. Iecavas novadā veidojas arī uzņēmumi,
kas nodarbojas ar kravu loģistiku un apgādi.
Tomēr novadā uzņēmējdarbības aktivitāte ir zema, uzņēmumu
skaits uz 1000 iedzīvotājiem ir būtiski zemāks, nekā vidēji
Latvijā. Daudzi iecavnieki izvēlas strādāt un veidot uzņēmumus
Rīgā, novadā trūkst piemērotas kvalifikācijas darbinieku.

Ar uzņēmumiem bagāts novads
Novada pašvaldība saziņā ar novada uzņēmēju organizāciju
(organizācijām) ir apzinājusi un uzņēmējdarbības aktivitātes
veicināšanai aktīvi izmanto tādas metodes, kā rūpīgi plānotas
mūžizglītības programmas, veiksmīgo un novadu atbalstošo
uzņēmēju motivācija, uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu
sniegšana. Novada iedzīvotāji aktīvi veido jaunus uzņēmumus.
Novads ir sagatavojis rūpniecības un loģistikas pakalpojumu
sniegšanas zonas attīstības programmu teritorijai ziemeļos no
Iecavas, kā arī ir gatavs sniegt pakalpojumus potenciālajiem
investoriem. Šai pieejai ir panākumi – novadā tiek atvērtas
jaunas ražotnes.
Ar aktīvu pašvaldības atbalstu pie Via Baltica tiek attīstīti
ēdināšanas un iepirkšanās pakalpojumi ceļotājiem.

Dzīves vieta tuvu Rīgai

Iecavas pilsēta un mazie ciemi

Izmantojot to, ka novadā tiek nodrošināta kvalitatīva sociālā
infrastruktūra un komunālie pakalpojumi, kā arī no Iecavas ātri
var nokļūt Rīgā, daļa novada iedzīvotāju ir svārstmigranti, kas
strādā ārpus novada, visbiežāk – Rīgā.
Iecavas novada iespējas konkurēt svārsmigrantu piesaistē ir
ierobežotas, jo daudzas apdzīvotās vietas, tai skaitā Ķekava,
Baldone un citas ir tuvāk Rīgai, un var piesaistīt turīgus
iedzīvotājus, pateicoties tam, ka atrodas pie ūdeņiem.

Novada centrs – Iecava – turpina pilnveidoties kā pilsēta ar
labas kvalitātes komunālās saimniecības un sociālajiem
pakalpojumiem. Pilsēta ir pievilcīga dzīves vide ne tikai
pateicoties labajām nodarbinātības iespējām bet arī ar savu
humāno vidi, vēsturisko apbūvi un ainavisko pilsētas parku.
Tiek pilnveidota transporta infrastruktūra starp Iecavu un
novada mazajiem ciemiem, rekonstruējot esošos ceļus un
veidojot veloceliņus, attīstot sabiedrisko transportu.
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Rūpnieciskā ražošana un loģistikas
pakalpojumi

d) Ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķi
Iecavas novads sev ir izvirzījis divus ilgtermiņa un četrus vidēja termiņa attīstības mērķus. Šie mērķi nav
savstarpēji nodalāmi, jo katra mērķa īstenošana palīdz sasniegt arī pārējos mērķus.

Ilgtermiņa mērķis A: Pievilcīga un ērta dzīves
vide
Ilgtermiņā visveiksmīgākās ir tās valstis un pašvaldības, kur cilvēki prot savstarpēji sadarboties un atbalstīt
viens otru. Uz šādu sadarbību balstīsies arī Iecavas novada identitāte un pievilcība. Pateicoties iecavnieku
labajai gribai un uzņēmībai, šeit būs izkopta pievilcīga un ērta dzīves vide. Iecavas novadā būs patīkami dzīvot
un šeit vienmēr gribēsies atgriezties.
Ceļā uz šo ilgtermiņa mērķi ir izvirzīti divi vidēja termiņa mērķi:

Vidēja termiņa mērķis M1: Pilnvērtīga dzīves vieta ģimenēm
Iecavas novadā pašlaik samazinās bērnu skaits. Šai tendencei ir dažādi iemesli, bet viens no galvenajiem ir
nepietiekams sabiedrības atbalsts ģimenēm. Šāds atbalsts ir nepieciešams steidzami, jo pretējā gadījumā
veiksmīga novada attīstība ir apdraudēta.
Iecavas novads savā attīstībā balstīsies tieši uz ģimenes vērtībām, sniedzot augstas kvalitātes pakalpojumus
šādās jomās:
· Uz nākotni orientēta, gudra un atklāta novada pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu;
· Kvalitatīva izglītība;
· Daudzveidīga un sirsnīga kultūras un sporta vide;
· Droša dzīves vide;
· Kvalitatīvs sociālais atbalsts tiem, kam tas ir nepieciešams;
· Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi.
Lielu daļu savu ieņēmumu – gan ar tiešiem maksājumiem, gan nodokļu veidā – mēs izlietojam tehniskās
infrastruktūras – ceļu, ūdensvada, kanalizācijas, energoapgādes un citu sistēmu uzturēšanai un pilnveidei.
Tehniskā infrastruktūra lielā mērā nosaka mūsu dzīves kvalitāti un mūsu laika izlietošanas efektivitāti.
Līdzīgi, kā vairumā Latvijas pašvaldību, ceļu, ielu un citas tehniskās infrastruktūras kvalitāte Iecavā nav
pietiekami laba un efektīva, šeit ir iespēja būtiski uzlabot dzīves kvalitāti un racionālāk izlietot resursus.
Iecavas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāte tiks uzlabota, pilnveidojot novada tehnisko infrastruktūru šādā
veidā:
· Pašvaldības ceļu un ielu kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu
attīstība;
· Marķējumu un informācijas zīmju sistēmas pilnveide;
· Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība;
· Ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmu pilnveide;
· Siltumapgādes pakalpojumu pilnveide;
· Atkritumu utilizācijas sistēmas pilnveide;
· Energoapgādes un energoefektivitātes uzlabojumi;
· Publiskās telpas labiekārtošana;
· Privātīpašuma sakārtošanas motivācija.
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Vidēja termiņa mērķis M2: Kvalitatīvi ceļi un komunālā saimniecība

Ilgtermiņa mērķis B: Daudzveidīgi un
konkurētspējīgi uzņēmumi
Iecavas novads ir vieta, kur uzņēmīgi cilvēki var piepildīt savus sapņus un radīt uzņēmumus ar labi apmaksātām
darba vietām, jo novadam ir būtiskas konkurences priekšrocības – tas atrodas tranzīta ceļu krustcelēs, netālu
no lielpilsētām un šeit ir auglīga, labi iekopta zeme. Uzņēmējdarbības iniciatīva Iecavas novadā tiks augstu
vērtēta un atbalstīta un, pateicoties uzņēmumu daudzveidībai, tiks nodrošināta novada ekonomiskā stabilitāte.
Ceļā uz šo ilgtermiņa mērķi ir izvirzīti divi vidēja termiņa mērķi:

Vidēja termiņa mērķis M3: Iecavnieki: veiksmīgi uzņēmēji
Labi apmaksātu darba vietu pieejamība ir viens no galvenajiem dzīves vietas izvēles faktoriem. Taču Iecavas
novads ir vieta, kur ir pat vēl vairāk iespēju – šeit joprojām var veidot jaunu uzņēmumu, gūt labus ieņēmumus
un radīt labi apmaksātas darba vietas arī citiem.
Līdz šim Iecavas novada uzņēmēju panākumi ir bijuši mainīgi un daudzas uzņēmējdarbības iespējas vispār
netiek izmantotas, Iecavas novadā ir salīdzinoši neliels uzņēmumu skaits. Nākotnē, veidojot stabilu pamatu
labklājībai, Iecavas novads aktīvi atbalstīs uzņēmējdarbību šādā veidā:
· Novada situācijai un attīstības mērķiem piemērotas uzņēmējdarbības atbalsta politikas izstrāde un
īstenošana;
· Novada uzņēmēju sadarbības veicināšana;
· Atbalsts jaunu uzņēmumu izveidei un jau esošo uzņēmumu motivācija;
· Nodarbinātības veicināšana, tai skaitā veicinot jauniešu nodarbinātību un aizbraucēju apzināšanu un
informēšanu par darba iespējām Iecavas novadā;
· Uzņēmējdarbības izglītības piedāvājuma attīstība, tai skaitā mūžizglītības jomā;
· Industriālās zonas attīstības programmas izstrāde un īstenošana;
· Investīciju piesaistes pakalpojumu attīstība Iecavas novada Domē.
Iecavas novads atrodas valsts nozīmes tranzīta ceļu krustcelēs. Nozīmīgi lēmumi saistībā ar šiem ceļiem bieži
tiek pieņemti ārpus novada. Novada teritorijā un tās tuvumā ir paredzēts attīstīt liela mēroga transporta
infrastruktūras projektus – Rail Baltica, kā arī būvēt Via Baltica apvedceļus – no sākuma ap Ķekavu un vēlāk –
arī ap Iecavu.
Šie projekti tiek īstenoti Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā – arī iecavnieku – labā un Iecavas novads veicinās šo
projektu attīstību un izmantos to sniegtās iespējas:
· Nodrošinot Iecavas novada pārstāvniecību projektu sagatavošanā;
· Veidojot partnerattiecības ar kaimiņu pašvaldībām un vienojoties par kopīgām rīcībām lielo transportbūvju
projektu atbalstam;
· Plānojot novada attīstību, tai skaitā industriālās zonas attīstību saskaņā ar plānotajiem lielo transportbūvju
projektiem.
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Vidēja termiņa mērķis M4: Partnerattiecības lielo projektu attīstībā

e) Vidēja termiņa prioritātes un rīcības
virzieni
Iecavas novada attīstības vidēja termiņa mērķi ir sadalīti šādās vidēja termiņa prioritātēs un rīcības virzienos:

M1: Pilnvērtīga dzīves vieta ģimenēm
Vidēja termiņa prioritātes
P1.1. Uz nākotni orientēta, gudra un
atklāta novada pārvaldība, kas atbalsta
pilsonisko iniciatīvu

P1.2. Kvalitatīva izglītība

P1.3. Daudzveidīga kultūras un sporta
vide
P1.4. Droša dzīves vide
P1.5. Kvalitatīvs sociālais atbalsts
P1.6. Kvalitatīvi veselības veicināšanas un
veselības aprūpes pakalpojumi

Rīcības virzieni
R1.1.1.: Plānot novada attīstību
R1.1.2.: Celt pašvaldības pārvaldes kapacitāti
R1.1.3.: Atbalstīt nevalstiskā sektora attīstību
R1.1.4.: Pilnveidot saziņu ar novada iedzīvotājiem
R1.1.5.: Pilnveidot novada pārvaldības infrastruktūru
R1.1.6.: Pilnveidot pašvaldības dzīvojamo fondu
R1.2.1.: Attīstīt vispārējās izglītības pakalpojumus
R1.2.2.: Attīstīt mūžizglītības pakalpojumus
R1.2.3.: Pilnveidot izglītības infrastruktūru un materiāltehnisko
bāzi
R1.3.1.: Pilnveidot kultūras nama un estrādes darbību
R1.3.2.: Pilnveidot bibliotēku sniegtos pakalpojumus
R1.3.3.: Attīstīt sporta piedāvājumu un infrastruktūru
R1.4.1.: Nodrošināt sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību
R1.5.1.: Attīstīt sociālos pakalpojumus
R1.6.1.: Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus
R1.6.2.: Veicināt veselīgu dzīvesveidu

Prioritātes
P2.1. Pašvaldības ceļu un ielu kvalitātes
uzlabošana, satiksmes drošības
uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu
attīstība
P2.2. Marķējumu un informācijas zīmju
sistēmas pilnveide
P2.3. Sabiedriskā transporta sistēmas
attīstība

P2.4. Ūdensapgādes un notekūdeņu
savākšanas sistēmu pilnveide
P2.5. Energoapgādes attīstība

P2.6. Atkritumu utilizācijas sistēmas
pilnveide
P2.7. Publiskās telpas labiekārtošana

Rīcības virzieni
R2.1.1.: Rekonstruēt pašvaldības ielas un ceļus, uzlabot
satiksmes drošību
R2.1.2.: Attīstīt velotransporta infrastruktūru
R2.1.3.: Attīstīt elektrotransporta infrastruktūru
R2.2.1.: Izstrādāt un ieviest novada vizuālās identitātes
standartu
R2.2.2.: Izveidot racionālu un ērtu informācijas zīmju sistēmu
R2.3.1.: Nodrošināt novadā racionālu sabiedriskā transporta
sistēmu
R2.3.2.: Izveidot ērtu sabiedriskā transporta infrastruktūru, t.sk.
pieturvietas
R2.4.1. Pilnveidot ūdensapgādes pakalpojumus
R2.4.2. Pilnveidot notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas
R2.5.1.: Attīstīt racionālu un pēc iespējas autonomu un videi
draudzīgu energoapgādes sistēmu
R2.5.2.: Pilnveidot centralizētās siltumapgādes infrastruktūru
R2.6.1.: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
R2.7.1.: Izstrādāt apdzīvoto vietu centru attīstības plānus
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M2: Kvalitatīvi ceļi un komunālā saimniecība

P2.8. Privātīpašuma sakārtošanas
motivācija

R2.7.2.: Labiekārtot publisko telpu
R2.7.3.: Labiekārtot kapsētas un to infrastruktūru
R2.7.4.: Veicināt videi draudzīgu dzīvesveidu
R2.8.1.: Motivēt privātā īpašuma sakopšanu

M3: Iecavnieki: veiksmīgi uzņēmēji
Prioritātes
P3.1. Uzņēmējdarbības atbalsta
politikas izveide un īstenošana

P3.2. Nodarbinātības veicināšana
P3.3. Investīciju piesaiste

Rīcības virzieni
R3.1.1.: Plānot un attīstīt pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta
politiku
R3.1.2.: Attīstīt vietējās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūru
R3.1.3.: Veicināt novada uzņēmumu sadarbību
R3.1.4.: Motivēt uzņēmumu izveidi un darbību
R3.2.1.: Veicināt jauniešu nodarbinātību
R3.2.2.: Pilnveidot darba tirgu
R3.3.1.: Izstrādāt un reklamēt pašvaldības piedāvājumu
potenciālajiem investoriem
R3.3.2.: Izstrādāt novada industriālās zonas attīstības programmu
un īstenot to

M4: Partnerattiecību veidošana
Prioritātes
P4.1. Rail Baltica preču stacijas
attīstības izvērtējums

Rīcības virzieni
R4.1.1.: Izstrādāt kompleksu piedāvājumu Rail Baltica preču
stacijas attīstībai Iecavas novada teritorijā

P4.2. Kopīga sadarbība ar kaimiņu
pašvaldībām

R.4.2.1.: Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām attīstīt racionālu
pašvaldību pārvaldības sistēmu un infrastruktūru

f) Rezultatīvie rādītāji

Teritorijas attīstības rādītāji
Teritorijas attīstības rādītājus (makro ietekmes rādītājus) ietekmē ārējās vides faktori, kurus pašvaldība tieši
ietekmēt nespēj vai arī var ietekmēt daļēji. Šie rādītāji ir lielā mērā pakļauti globāla līmeņa
sociālekonomiskajiem procesiem Latvijā, kā arī ārpus tās.
2019.gadā
Pašreizēj
sasniedzami Avots
Nr.
Teritorijas attīstības rādītāji
Bāzes gads
ā vērtība
e rādītāji
VARA
1.
Teritorijas attīstības līmeņa indekss
2011
0,394
0,5
M
2.
Iedzīvotāju skaits novadā
01.2012.
8 947
8 646
CSP
3.
Bezdarba līmenis
31.05.2012.
6,7%
4%
NVA
4.
Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam
2012
15,7%
16%
PMLP
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Iecavas novada attīstības procesa uzraudzībai tiek ieviesta virkne rezultatīvu rādītāju, sadalot tos a) teritorijas
attīstības, b) politikas rezultātu un c) darbības rezultātu rādītājos. Regulāra šo rādītāju atjaunošana ļauj sekot
līdzi novada attīstības procesiem.

5.
6.
7.
8.

Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā
Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma
Demogrāfiskā slodze uz 1000 iedzīvotājiem
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora vienības
uz 1000 iedzīvotājiem

2012
2012
2012
2010

65,8%
18,5%
572
39,76

66%
18%
548
55

PMLP
PMLP
CSP
CSP

Politikas rezultāti ir vērsti uz sabiedrībai būtisku mērķu sasniegšanu. Politikas rezultātus ietekmē ārējās vides
faktori un pašvaldībai ir daļēja kontrole pār to sasniegšanu. Politikas rezultātu rādītāji tiek izvērtēti ne biežāk kā
divas reizes attīstības programmas darbības periodā.
2019.gadā
Bāzes
Pašreizēj
sasniedzami Avots
Nr.
Politikas rezultātu rādītāji
gads
ā vērtība
e rādītāji
M1. Sociālā attīstība
1.
Vēlme palikt dzīvot novadā tuvāko 5 gadu laikā
2012
77%
85%
IND*
Apmierinātība ar darba iespējām Iecavas novadā
2.
2012
32%
50%
IND
Apmierinātība ar iespēju atrast labi atalgotu darbu
3.
2012
19%
30%
IND
3.
Apmierinātība ar izglītību novadā
2012
65,3%
70%
IND
Apmierinātība ar kultūras un izklaides iespējām
4.
2012
72%
75%
IND
Apmierinātība ar iepirkšanās iespējām
5.
2012
67,7%
75%
IND
6.
Apmierinātība ar sabiedrisko kārtību un drošību
2012
63%
65%
IND
M2. Infrastruktūras attīstība
Apmierinātība ar ceļu / ielu kvalitāti
1.
2012
68,3%
70%
IND
Apmierinātība ar sabiedriskā transporta
2.
2012
79,3%
80%
IND
pakalpojumu pieejamību
Apmierinātība ar centralizēto ūdensapgādi un
3.
2012
58,2%
80%
IND
kanalizāciju (nevērtējot cenu)
Apmierinātība ar centralizēto apkuri (nevērtējot
4.
2012
75,3%
80%
IND
cenu)
Apmierinātība ar atkritumu apsaimniekošanas
5.
2012
88,3%
90%
IND
pakalpojumiem
6.
Apmierinātība ar publiskās telpas sakoptību
2012
83,3%
90%
IND
M3. Uzņēmējdarbības attīstība
Apmierinātība ar iespējām veidot / paplašināt
1.
2012
28,3%
45%
IND
uzņēmumu
2.
Apmierinātība ar tūrisma attīstību novadā
2012
36,7%
45%
IND
• - Iecavas novada Dome

Darbības rezultāti
Darbības rezultāti ataino plānotos rezultātus rīcību un investīciju projektu īstenošanas rezultātā. Darbības
rezultāti sekmē politikas rezultātu rādītāju sasniegšanu.
2019.gadā
Pašreizējā
sasniedzami Avots
Darbības rezultāti
Bāzes gads
vērtība
e rādītāji
M1. Sociālā attīstība
Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības 2010./2011.m.g.
1.
384
430
IND
iestādēs
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Politikas rezultātu rādītāji

Bāzes gads

Izglītojamo skaits pamata un vidējās 2010./2011.m.g.
1 261
izglītības iestādēs
3.
Iecavas kultūras nama apmeklētāju skaits
2010
15 819
4.
Pašdarbības kolektīvu dalībnieku skaits
2010
296
5.
Bibliotēku apmeklētāju skaits
2010
38 033
6.
Trūcīgo personu skaits
2010
971
7.
Ārstu skaits uz vienu iedzīvotāju
2010
0,002
8.
Sabiedrisko organizāciju skaits
01.2012.
33
M2. Infrastruktūras attīstība
Pašvaldības ceļi ar melno segumu,% no
1.
2012
4,8
kopgaruma
Pašvaldības ielas ar melno segumu, % no
2.
2012
57,2
kopplatības
3.
Ceļu satiksmes negadījumu skaits
2011
51
Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu
4.
2011
2 220
abonentu skaits
5.
Pašvaldības energoplāns
2012
0
6.
Atkritumu dalītās vākšanas punkti
2012
1
M3. Uzņēmējdarbības attīstība
Izstrādāta industriālās zonas attīstības
1.
2012
0
programma
2.
Vidējo uzņēmumu skaits
2010
3
Ekonomiski
aktīvo
tirgus
statistikas
vienību
3.
2010
421
skaits
Piesaistītās ārvalstu investīcijas kopš
4.
15.09.2012. 6 262 810
01.01.1991.
Strādājošo vidējā bruto darba samaksa
5.
2011
459
(latos)
6.
Tūristu nakšņošanas mītņu skaits
2011
8
7.
Naktsmītnēs nakšņojušo viesu skaits
2010
1 192
2.

2019.gadā
sasniedzami
e rādītāji
1 480

Avots
IND

16 000
300
41 000
140
0,003
48

IND
IND
IND
IND
IND
IND

12

IND

70

IND

40
2 450

IND
IND

1
35

IND
IND

1

IND

7
520

CSP
CSP

9 000 000

Lursoft

631

CSP

12
3 500

IND
IND

g) Atbilstība Nacionālajam attīstības
plānam
Iecavas novada attīstības programmas izstrādes brīdī 2012.gada decembrī Saeimai izskatīšanai bija iesniegts
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam projekts (NAP projekts), kuru Ministru Kabinets bija
jau akceptējis.
Iecavas novada attīstības programmas mērķi un prioritātes atbilst NAP projekta mērķiem un prioritātēm. Tai
pašā laikā novada attīstības programma, tās ietvaros nospraustie mērķi un rezultatīvie rādītāji objektīvi atšķiras
no nacionālā līmeņa attīstības mērķiem un rezultatīvajiem rādītājiem, ko nosaka gan atšķirīgais dokumentu
mērogs, gan rezultatīvajiem rādītājiem izmantojamie statistikas dati.
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Darbības rezultāti

Pašreizējā
vērtība

NAP vadmotīvs „Ekonomikas izrāviens” sasaucas ar ambiciozajiem Iecavas novada attīstības mērķiem
uzņēmējdarbībā, kuru ietvaros paredzēts gan sniegt plašu atbalstu esošajiem un nākotnes uzņēmējiem, veidot
industriālo zonu un aktīvi iesaistīties lielo valsts mēroga infrastruktūras projektu ieviešanā.
NAP prioritātes „Tautas saimniecības izaugsme” ieviešana Iecavas novada attīstības programmas ietvaros tiek
atbalstīta, galvenokārt, ieviešot vidēja termiņa mērķi M3: „Iecavnieki: veiksmīgi uzņēmēji”, kā arī veicinot
infrastruktūras attīstību mērķu M4: „Partnerattiecības lielo projektu attīstībā” un M2: „Kvalitatīvi ceļi un
komunālā saimniecība” ietvaros. Liela uzmanība novadā ir pievērsta tam, lai atbalstītu esošos ražojošos
uzņēmumus un veicinātu jaunu ražotņu attīstību, pašvaldība attīstīs jaunus investīciju piesaistes pakalpojumus.
NAP uzdevumi ietver Rail Baltica izbūves uzsākšanu laika posmā līdz 2020.gadam un šim projektam liela
uzmanība ir pievērsta arī Iecavas attīstības programmā. Gadījumā, ja Rail Baltica trase šķērsos Iecavas novada
teritoriju, novada teritorijā būtu mērķtiecīgi attīstīt kravu termināli, šādi lielā mērā palielinot Rail Baltica
projekta efektivitāti nacionālā mērogā.
NAP prioritātes „Cilvēka drošumspēja” īstenošanai Iecavas novadā tiek piešķirta īpaša nozīme. Novadā
plānotās aktivitātes ir vērstas uz iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanu un, jo īpaši, ģimenes
nostiprināšanos (mērķis M1: „Pilnvērtīga dzīves vieta ģimenēm”), novadā tiks pilnveidots pakalpojumu centrs,
attīstot Iecavas pilsētu un citas apdzīvotās vietas, tiks veicināta aizvien jaunu darba vietu rašanās,
nodarbinātība un visu sociālo slāņu aktīva līdzdalība sabiedriskajās aktivitātēs.
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NAP prioritātes „Izaugsmi atbalstošas teritorijas” kontekstā Iecavas ciems (nākotnes pilsēta) nav iekļauta
reģionālas nozīmes attīstības centru sarakstā un līdz ar to tā nav mērķa teritorija rīcībai Nr.384 „Piedāvājumu
komplektēšana (paketēšana) un sagatavošana potenciālajiem investoriem (komplekss piedāvājums t.sk.
finanšu instrumenti, infrastruktūras un darbaspēka resursu risinājumi) investīciju projektu piesaistei
industriālajās teritorijās”. Tomēr, apzinoties Iecavas un tās industriālās zonas lielo potenciālu, novadā tomēr
tiks attīstīta investīciju piesaistes un industriālās zonas attīstības politika.

II. Rīcības plāns
1. Darbību un pasākumu plāns
Zemāk ir uzskaitītas vidējā termiņā realizējamās darbības un pasākumi, kas turpmāk var tikt konkretizēti kā investīciju projekti. Darbības un pasākumi ir
sadalīti pa vidēja termiņa mērķiem.
To darbību un pasākumu nosaukumi, kurus iedzīvotāji attīstības programmas izstrādes semināros ir atzinuši par īpaši svarīgiem, ir pasvītroti.

M1. Pilnvērtīga dzīves vieta ģimenēm
N.p.k.
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Rīcības
virziens

Teritorija

Nosaukums

1.

R1.1.1.

Iecava

Pilsētas statusa piemērošanas Iecavai izpēte

2.

R1.1.5.

Iecava

Sarkanās skolas ēkas konservācija

3.

R1.1.5.

Iecava

4.

R1.1.5.

5.

Rezultāts

Aptuvens
izpildes termiņš

Atbildīgā
institūcija

Vispusīgi izvērtēti ieguvumi un trūkumi no pilsētas statusa piemērošanas
Iecavai.
Veikta ēkas konservācija. Ēkas izmantošana notiks saskaņā ar tālāko
analīzi citu aktivitāšu ietvaros.

2014

Ēkas Rīgas ielā 6 vienkāršota renovācija

Veikta ēkas Rīgas ielā 6 ēkas renovācija.

2014

IND Attīstības
nodaļa
Iecavas
vidusskola,
direktore
IND

Iecava

Liftu nomaiņa Tirgus ielā 3, 5.

Veikta liftu nomaiņa Tirgus ielā 3, 5.

2013

IND

R1.1.5.

Viss novads

Vienotas telefona centrāles ierīkošana iekļaujot visas
pašvaldības iestādes, aģentūras, kapitālsabiedrības.

Izveidota vienotas telefona centrāle pašvaldības iestādēm, aģentūrām un
kapitālsabiedrībām.

2014

IND Saimnieciskā
daļa, IT daļa

6.

R1.1.5.

Iecava

Iecavas pils muižas kompleksa atjaunošana

2013 – 2017

IND

7.

R1.1.6.

Viss novads

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi novada
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās

Pils kompleksa atjaunošana administratīvo, kultūras un izglītības funkciju
nodrošināšanai. Ēku izmantošana notiks saskaņā ar tālāko analīzi citu
aktivitāšu ietvaros.
Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkās.

2019

IND

8.

R1.1.6.

Viss novads

Īres dzīvokļu atbalsta programmas izveide

Izveidota atbalsta programma īres dzīvokļu pieejamībai jauniem
speciālistiem, studentu ģimenēm, u.c.

2019

IND

9.

R1.2.1.

Zālīte

Jaunas speciālās internātpamatskolas ēkas un sporta zāles
būvniecība, esošās internāta ēkas rekonstrukcija Zālītē

Izveidota infrastruktūras kvalitatīvai speciālās izglītības pakalpojumu
sniegšanai Zālītē. Aptuvenās izmaksas 1 000 000 LVL.

2019

IND Attīstības
nodaļa un
Izglītības nodaļa

II. Rīcības plāns

01.04.2013. –
01.08.2013.

N.p.k.

Rīcības
virziens

Teritorija

Nosaukums

Rezultāts

Aptuvens
izpildes termiņš

Atbildīgā
institūcija

10.

R1.2.1.

Dzimtmisa

Lokālās biokanalizācijas izbūve Dzimtmisas pamatskolā

Izbūvēta lokālā biokanalizācija Dzimtmisas pamatskolā.

2017

11.

R1.2.1.

Dzimtmisa

Sporta zāles izbūve Dzimtmisas pamatskolā

Uzbūvēta skolas sporta zāle.

2018

12.

R1.2.1.

Dzimtmisa

Dzimtmisas pamatskolas pedagogu tālākizglītība

Noorganizēti pedagogu tālākizglītības kursi 2015. gadā un 2018.gadā.

2015., 2018.

13.

R1.2.1.

Iecava

Iecavas internātpamatskolas veļas mājas rekonstrukcija

Rekonstruēta veļas māja.

2015

14.

R1.2.1.

Iecava

Iecavas internātpamatskolas un internāta ēku pamatu
hidro un siltumizolācija

Veikta ēku hidro un siltumizolācija.

2015

15.

R1.2.1.

Iecava

Veikts produktu noliktavas un dārzeņu pirmapstrādes telpu remonts.

2014

16.

R1.2.1.

Iecava

PII „Dartija” virtuves ventilācijas sistēmas projektēšana un
uzstādīšana
PII „Dartija” virtuves palīgtelpu remonts

Dzimtmisas
pamatskola
Dzimtmisas
pamatskola
Dzimtmisas
pamatskola
Iecavas
internātpamatsko
la
Iecavas
internātpamatsko
la
PII „Dartija”

Veikts virtuves palīgtelpu remonts.

2014

PII „Dartija”

17.
18.
19.

R1.2.1.
R1.2.1.
R1.2.1.

Iecava
Iecava
Iecava

Sāls istabas izveide PII „Dartija”
PII „Dartija” rotaļu laukumu iekārtu nomaiņa
PII „Dartija” otras diennakts grupas izveide

2015
2014
2015

PII „Dartija”
PII „Dartija”
PII „Dartija”

20.
21.
22.
23.

R1.2.1.
R1.2.1.
R1.2.1.
R1.2.1.

Iecava
Iecava
Iecava
Zālīte

Fizioterapeita un masiera pakalpojumi PII „Dartija”
PII „Cālītis” grupu aprīkojums ar mēbelēm
PII „Cālītis” mācību, rotaļu vides un apstākļu pilnveidošana
Zālītes speciālās internātpamatskolas sporta zāles un
laukuma būvniecība

Izveidota sāls istaba.
Nomainītas rotaļu laukuma iekārtas. Aptuvenās izmaksas 10 000 LVL.
Paplašināts sniegto pakalpojumu klāsts strādājošam ģimenēm ar bērniem.
Aptuvenās izmaksas 1 580 LVL.
Paplašināts sniegto pakalpojumu klāsts.
Iegādātas mēbeles un aprīkotas grupas.
Uzlaboti iestādes mācību un rotaļu vides apstākļi.
Uzbūvēta skolas sporta zāle un sporta laukums.

2014
2014
2015
2017

24.

R1.2.1.

Iecava

Bērnudārza grupu izveide, kas darbojas līdz 20:00

Sniegts atbalsts to bērnu vecākiem, kas strādā Rīgā.

2014

PII „Dartija”
PII „Cālītis”
PII „Cālītis”
Zālītes spec.
internātpamatsko
la
Novada PII

25.

R1.2.2.

Viss novads

Mūžizglītības programmu attīstība

Mūžizglītības programmu attīstība novada izglītības iestādēs un citās
ieinteresētajās iestādēs, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam.

2016

26.

R1.3.2.

Rosme

Rosmes bibliotēkas renovācija

Bibliotēku pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras uzlabošana. Aptuvenās 2015
izmaksas: telpu renovācija – 40 000 LVL, aprīkojums – 8 000 LVL.

27.

R1.3.2.

Viss novads

Bibliotēku apkures infrastruktūras nomaiņa Rosmē, Zālītē,
Ziemeļos

Veikta bibliotēku apkures sistēmu renovācija.

2016

Bibliotēkas

28.

R1.3.3.

Viss novads

Fiziskās aktivitātes zonu (sporta laukumu) izveide katrā
ciemā

Izveidoti fiziskās aktivitātes laukumi katrā ciemā.

2016

IND, vietējās
izglītības iestādes

29.

R1.3.3.

Viss novads

Attīstīt sporta piedāvājumu novadā

Attīstīt jaunu sporta veidu piedāvājumu novadā, tai skaitā tehniskos
sporta veidus.

2019

IND
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IND Izglītības
nodaļa, izglītības
iestādes
Rosmes bibliotēka

N.p.k.

Rīcības
virziens

Teritorija

Nosaukums

Rezultāts

Aptuvens
izpildes termiņš

Atbildīgā
institūcija

30.

R1.4.1.

Viss novads

Novērošanas kameru izvietošana sabiedriski nozīmīgās
vietās

Izveidotas videonovērošanas kameras. Aptuvenas izmaksas 20 000 LVL.

2015

31.

R1.4.1.

Viss novads

Uzlabota drošības situācija novadā.

2015

32.

R1.5.1.

Iecava

Pašvaldības policijas stiprināšana, izvērtējot iespēju pirkt
pakalpojumus no kaimiņu novadiem jeb vai pilnveidot
esošo pašvaldības policiju
Autonoma strāvas avota un komunikāciju iegāde p/a
„Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs” (IVSAC)

IND, IT daļa un
sabiedriskās
kārtības dienests
IND

Iegādāts un uzstādīts autonoms strāvas avots.

2014

IVSAC

33.

R1.5.1.

Iecava

Centralizētas ventilācijas sistēmas renovācija p/a „Iecavas
veselības un sociālās aprūpes centrs”

Veikta ventilācijas sistēmas renovācija.

2015

IVSAC

34.

R1.5.1.

Iecava

Veikta iestādes apkārtnes labiekārtošanas darbi.

2016

IVSAC

35.

R1.5.1.

Iecava

Veikta alternatīvās apkures sistēmas izveide.

2016

IVSAC

36.

R1.5.1.

Iecava

Uzstādīta centralizēta apsardzes sistēma.

2015

IVSAC

37.

R1.5.1.

Viss novads

P/a „Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs”
apkārtnes stādījumu, celiņu, autostāvvietas rekonstrukcijas
projekts un realizācija
P/a „Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs”
alternatīvās apkures sistēmas ierīkošana (apvienojot saules
kolektorus un zemes siltumsūkni)
Centralizētas apsardzes sistēmas aprīkojums p/a „Iecavas
veselības un sociālās aprūpes centrs” ēkām
Sociālā dienesta paplašināšana

2015

38.

R1.5.1.

Iecava

Telpu remonts un pielāgošana sociālā – krīzes dzīvokļa
vajadzībām

Izveidotas 3 – 4 papildus telpas ar nepieciešamo materiāli tehnisko
aprīkojumu.
Izveidots un aprīkots sociālais-krīzes dzīvoklis.

IND, Sociālais
dienests
IND, Sociālais
dienests

39.

R1.5.1.

Iecava

Izveidots dienas centrs jauniešiem.

2015

40.

R1.5.1.

Iecava

Izveidot Dienas centru bērniem, jauniešiem saturīga brīvā
laika pavadīšanai
Izveidot Dienas centru veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām

Izveidots dienas centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

2015

41.

R1.5.1.

Viss novads

42.

R1.5.1.

43.

2014

IND Izglītības un
Attīstības nodaļas
IND Attīstības
nodaļa un
Sociālais dienests
Sociālais dienests

2015

Iecava

Esošās mājas aprūpes brigādes papildināšana ar
Izveidota un aprīkota mājas aprūpes brigāde.
speciālistiem un attiecīgu aprīkojumu, lai nodrošinātu
aprūpes pakalpojumus mājās personām ar stipriem kustību
traucējumiem (4.līmenis)
Senioru mājas izveide
Izveidota Senioru māja Iecavā.

R1.5.1.

Viss novads

Auklīšu dienesta izveide

Izveidots auklīšu dienests.

2015

IND Attīstības
nodaļa un
Sociālais dienests
Sociālais dienests

44.

R1.6.1.

Iecava

P/a „Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs” ēku
siltināšana energoefektivitātes nodrošināšanai

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

2016

IND, IVSAC

45.

R1.6.1.

Iecava

Rehabilitācijas baseina izveide Iecavas poliklīnikā

Būtiska veselības aprūpes pakalpojuma ieviešana Iecavā.

2014

IND

14. lpp II. Rīcības plāns

2017

M2. Kvalitatīvi ceļi un komunālā saimniecība
N.p.k.

Rīcības
virziens

Teritorija

Nosaukums

Rezultāts

46.

R2.1.1.

Iecava

Skolas ielas trotuāra izbūve

47.

R2.1.1.

Iecava

Cēsnieku līča Iecavā atlikušo ielu asfaltēšana 2,84 km garumā un Veikta Cēsnieku līča Iecavā atlikušo ielu asfaltēšana 2,84 km garumā un
apgaismojuma ierīkošana
apgaismojuma ierīkošana. Aptuvenas izmaksas 602 680 LVL.

2016

48.

R2.1.1.

Iecava

Ģedules līča Iecavā ielu asfaltēšana 2,17 km garumā un
apgaismojuma ierīkošana

Veikta Ģedules līča Iecavā ielu asfaltēšana 2,17 km garumā un
apgaismojuma ierīkošana. Aptuvenas izmaksas 460 000 LVL.

2016

49.

R2.1.1.

Viss novads Pašvaldības ceļa A7-Pulkas -V7 (A28) (Iecava) nestspējas
uzlabošana un ceļa klātnes asfaltēšana 0,99 km garumā

Veikta pašvaldības ceļa A7-Pulkas -V7 (A28) (Iecava) nestspējas
uzlabošana un ceļa klātnes asfaltēšana 0,99 km garumā. Aptuvenas
izmaksas 238 000 LVL.

2017

50.

R2.1.1.

Viss novads A7 – Palejas – Lapskalni – Roņi (A22) ceļa kravnesības
uzlabošana 3,4 km garumā

Veikta A7 – Palejas – Lapskalni – Roņi (A22) ceļa kravnesības uzlabošana 2017
3,4 km garumā. Aptuvenas izmaksas 594 000 LVL.

51.

R2.1.1.

Viss novads Pašvaldības ceļa A7 – Jānumi – Vīleikas – V7(A1) ceļa nestspējas
un grants seguma uzlabošana posmā no A7 līdz Jānumiem 1,05
km garumā

Veikta pašvaldības ceļa A7 – Jānumi – Vīleikas – V7(A1) ceļa nestspējas
un grants seguma uzlabošana posmā no A7 līdz Jānumiem 1,05 km
garumā. Aptuvenas izmaksas 175 000 LVL.

2018

52.

R2.1.1.

Viss novads Pašvaldības ceļa V10 – Vārnas – Tīrumi – Pukšeļi – Jānumi (A2)
ceļa nestspējas un grants seguma uzlabošana posmā no A7 līdz
Jānumiem 4,06 km garumā

Veikta pašvaldības ceļa V10 – Vārnas – Tīrumi – Pukšeļi – Jānumi (A2)
ceļa nestspējas un grants seguma uzlabošana posmā no A7 līdz
Jānumiem 4,06 km garumā. Aptuvenas izmaksas 710 000 LVL.

2018

53.

R2.1.1.

Viss novads Pašvaldības ceļa A7 – Papardes – Gāršas – Spītes – Podāzeļi
(A31) ceļa klātnes asfaltēšana 4,66 km garumā

Veikta pašvaldības ceļa A7 – Papardes – Gāršas – Spītes – Podāzeļi (A31) 2019
ceļa klātnes asfaltēšana 4,66 km garumā. Aptuvenas izmaksas 813 000
LVL.

54.

R2.1.1.

Viss novads

Veikta ceļa A7 – Viļņi – Ozolu iela (A25) 1,741 km asfaltēšana.
Aptuvenas izmaksas 245 500 LVL.

2019

55.

R2.1.1.

Viss novads Iecavas novada ciemu daudzdzīvokļu namu pagalmu un
piebraucamo ceļu rekonstrukcija

Veikta pagalmu un piebraucamo ceļu rekonstrukcija vairāk nekā 60
daudzdzīvokļu mājām visā Iecavas novadā, t.sk. izveidojot bērnu rotaļu
laukumus un vienkāršu sporta infrastruktūru. Aptuvenas izmaksas
500 000 LVL.

2018

Ceļa A7-Viļņi-Ozolu iela (A25) 1,741 km asfaltēšana

15. lpp II. Rīcības plāns

Trotuāra izbūve gar Skolas ielu.

Aptuvens
izpildes termiņš
2014

Atbildīgā
institūcija, amats
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists

N.p.k.

Rīcības
virziens

Teritorija
Iecava

Nosaukums

Rezultāts

Aptuvens
izpildes termiņš

56.

R2.1.1.

Ielu paplašināšana un rekonstrukcija daudzdzīvokļu māju
Veikta ielu paplašināšana un rekonstrukcija daudzdzīvokļu māju
2017
pagalmos – Rīgas ielā 21, 25A, 19,15,Virzas iela 23, 25, 27,
pagalmos- Rīgas ielā 21, 25A, 19,15,Virzas iela 23, 25, 27, Tirgus iela 3, 5,
Tirgus iela 3, 5, 9, Dārza iela 4, Skolas iela 1, 2, Ozolu iela 5, 7, 15 9, Dārza iela 4, Skolas iela 1, 2, Ozolu iela 5, 7, 15.

57.

R2.1.1.

Trotuāra ierīkošana no Pienotavas tilta līdz Sila kapiem

Veikta trotuāra ierīkošana no Pienotavas tilta līdz Sila kapiem.

2017

58.

R2.1.1.

Sila kapu apvedceļa pabeigšana

Izbūvēts Sila kapu apvedceļš.

2018

59.

R2.1.1.

Iecava

Jaunā gājēju tilta pār Iecavu pielāgošana gājējiem ar bērnu
ratiņiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Gājēju tilts pār Iecavu pielāgots gājējiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām.

2014

60.

R2.1.2.

Viss novads Veloceliņa „Iecavas mazais loks” izbūve

2017

61.

R2.1.2.

Viss novads Veloceliņa izbūve gar Via Baltica ceļu

Veikta 5 km gara veloceliņa izbūve, nodrošinot nozīmīgāko Iecavas
infrastruktūras objektu sasniedzamību ar velotransportu. Trasei
paredzēts izmantot esošos ceļu un ielu posmus. Aptuvenas izmaksas –
396 500 LVL..
Izbūvēts veloceliņš gar esošo Via Baltica ceļu. Tālāka attīstība saskaņā
ar rīcību Nr.90.

62.

R2.1.2.

Viss novads Veloceliņu izveide starp Iecavu un citām novada apdzīvotajām
vietām

Izbūvēt veloceliņus starp Iecavas centru un pārējām novada
apdzīvotajām vietām.

2019

63.

R2.3.2.

Viss novads Sabiedriskā transporta attīstības iespēju novērtējums starp
mazajiem ciemiem un Iecavu

2014

64.

R2.4.2.

Iecava

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve Grāfa laukumā 5

Izvērtēta iespēja sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus starp
Iecavu un novada mazajiem ciemiem, veicot pieprasījuma un
maksātspējas analīzi un izvērtējot sabiedriskā transporta sistēmas
izmaksas.
Traucējumu novēršana SIA "Iecavas siltums" darbībai, novērošot lietus
ūdens iekļūšanu centrālajā siltumtrasē. Aptuvenas izmaksas 30 000 LVL.

65.

R2.4.2.

Iecava

Lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana
Iecavā

Veikti neliela mēroga darbi tām sistēmas daļām, kuras ir kritiskā
stāvoklī. Aptuvenas izmaksas 70 000 LVL.

2017

66.

R2.4.2.

Iecava

Lietus kanalizācijas rekonstrukciju un jaunu izveidošanu Sporta,
Virzas, Rīgas, Zemgales, Liepu, Ceriņu, Vītolu, Cēsinieku un
Atmodas ielās.

Veikta lietus kanalizācijas rekonstrukcija un jaunu pieslēgumu
izveidošana Sporta, Virzas, Rīgas, Zemgales, Liepu, Ceriņu, Vītolu,
Cēsinieku un Atmodas ielās.

2019

67.

R2.5.1.

Viss novads Iecavas energoplāna izstrāde, kas paredzētu kompleksus
pasākumus energoefektivitātes veicināšanai un pārejai uz
vietējiem, atjaunojamiem energoresursiem.

Izstrādāts Iecavas novada energoplāns ar konkrētu pasākumu plānu un
ieviešanas mehānismu.

2016

16. lpp II. Rīcības plāns

2019

2015

Atbildīgā
institūcija, amats
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa

IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa

N.p.k.

Rīcības
virziens

68.

R2.5.2.

69.

R2.5.2.

70.

Teritorija

Nosaukums

Rezultāts

Aptuvens
izpildes termiņš

Atbildīgā
institūcija, amats

Viss novads Iecavas centralizētās siltumapgādes sistēmas vidēja termiņa
Izstrādāta Iecavas novada centralizētās siltumapgādes sistēmas vidēja
attīstības stratēģijas un ilgtermiņa attīstības koncepcijas
termiņa attīstības stratēģija un ilgtermiņa attīstības koncepcija.
izstrāde, lai definētu attīstības prioritātes, projektus, investīcijas
un sadarbības modeļus.
Iecava
Energoefektivitātes pasākumu veikšana katlu mājā Tirgus ielā
Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
12.

2016

R2.5.2.

Iecava

Jaunu karstā ūdens siltummaiņu uzstādīšana.

Uzstādīti karstā ūdens siltummaiņi.

2017

71.

R2.7.1.

Iecava

Izstrādāt Iecavas centra sociālekonomiskās attīstības plānu

72.

R2.7.1.

Iecava

Izstrādāt Iecavas centra detālplānojumu

Balstoties uz sociālekonomisko, uzņēmējdarbības potenciāla un telpisko 2016
analīzi, izstrādāt Iecavas pilsētas centrālās daļas attīstības plānu, tai
skaitā risinot autoostas attīstības jautājumu.
Izstrādāt Iecavas centrālās daļas detālplānojumu teritorijai starp Skolas, 2016
Rīgas, E.Virzas ielām.

73.

R2.7.2.

Viss novads Peldvietu izveide novadā

Publisko peldvietu izveide pie novada ūdenskrātuvēm.

2013 – 2014

74.

R2.7.2.

Viss novads Iecavas upes sakārtošana (sakopšana) rekreācijas vajadzībām

Sakopta vide, ainava Iecavas upes krastos.

2015

IND Attīstības
nodaļa

75.

R2.7.3.

Sila kapu paplašināšana, esošās infrastruktūras uzlabošana

2014

IND

76.

R2.8.1.

Viss novads Novadā esošo graustu un to īpašnieku apzināšana, uzsākta
saziņa par nepieciešamību sakārtot savu īpašumu

Veikta esošo kapu teritorijas paplašināšana virzienā uz pansionāta pusi,
tai skaitā autostāvvietas izveide, jaunapgūtās kapu teritorijas
nosusināšana rokot novadgrāvjus. Aptuvenas izmaksas 20 000 LVL.
Nepieciešama kapličas siltināšana (1 500 LVL).
Veikta vidi degradējošo būvju un to īpašnieku uzskaite un uzsākts
dialogs par šo īpašumu sakārtošanu

2013

IND

2016

IND Attīstības
nodaļa un
celtniecības
speciālists
IND

IND, celtniecības
speciālists
IND Attīstības
nodaļa
IND Attīstības
nodaļa, Zemes
ierīcības dienests
IND Attīstības
nodaļa

M3. Iecavnieki: veiksmīgi uzņēmēji
N.p.k.

Rīcības
virziens

Teritorija

Nosaukums

Rezultāts

Aptuvens
izpildes
termiņš
2013

77.

R3.1.1.

Viss novads Uzņēmējdarbības atbalsta plāna izstrāde

Esošās situācijas izpēte un pašvaldības rīcības plāna izstrāde ar mērķi
veicināt uzņēmējdarbību novadā.

78.

R3.1.1.

Iecava

79.

R3.1.1.

Viss novads Pašvaldības un uzņēmēju sadarbība

Jauniešu un pieaugušo uzņēmējdarbības iniciatīvas centra attīstība, kurā tiek 2014
sniegta iespēja gūt iedvesmu jaunu uzņēmumu attīstībai un sniegti
būtiskākie pakalpojumi uzņēmuma izveidei un pārvaldībai.
Uzņēmēju koordinācijas padomes izveide un ar pašvaldību kopīga darba
2013
plāna izstrāde un realizācija.

Radošuma centra attīstība

17. lpp II. Rīcības plāns

Atbildīgā
institūcija, amats
IND

IND

IND

N.p.k.

Rīcības
virziens

Teritorija

Nosaukums

80.

R3.1.1.

Viss novads Tūrisma attīstība novadā

81.

R3.1.1.

Viss novads Nekustamā īpašuma nodokļu atlaižu politikas izstrāde un
piemērošana

82.

R3.1.1.

Viss novads Uzņēmēju motivācijas balvu pasniegšana

83.

R3.1.2.

84.

R3.1.2.

Pie A7
Pakalpojumu centra attīstības plānošana pie Via Baltica
Iecavas
tiešā
tuvumā
Viss novads Novada meliorācijas sistēmu rekonstrukcija

85.

R3.1.4.

Viss novads Inovatīvu biznesa ideju attīstība

86.

R3.2.1.;
R3.2.2.

Viss novads Darba resursu koordinācijas pakalpojuma attīstība

87.

R3.3.1.

Viss novads Investīciju piesaistes pakalpojumu sniegšana

88.

R3.3.2.

Industriālā
zona

Industriālās zonas attīstības programmas izstrāde

Aptuvens
izpildes
termiņš
Vienotu tūrisma maršrutu izstrāde, īstenoti kopīgi tūrisma attīstības projekti. 2014
Rezultāts

Izvērtētas iespējas dažādu veidu nekustamā īpašuma atlaidēm ar mērķi
veicināt aktīvu un stabilu uzņēmējdarbības vidi novadā. Izstrādātās atlaižu
politikas piemērošana.
Uzņēmēju motivācija ar ikgadēju apbalvošanu par sasniegumiem.

Atbildīgā
institūcija, amats
IND

2013

IND Attīstības
nodaļa

2013

IND

Ar mērķi atbalstīt vietējos uzņēmumus un gatavojoties situācijai, kad ap
2018
Iecavu būs izbūvēts Via Baltica apvedceļš, plānot kompleksa pakalpojumu un
tirdzniecības centra attīstību pie Iecavas.

IND Attīstības
nodaļa

Veikta centralizēto meliorācijas sistēmu rekonstrukcija ar mērķi novērst
tālāko agrāk izveidoto meliorācijas sistēmu degradāciju un pilnveidot
lauksaimniecisko ražošanu novadā. Aptuvenas izmaksas 1 000 000 LVL.
Izveidotas uzņēmēju motivācijas (atbalsta) programmas, noorganizēti
semināri uzņēmējiem par ES fondu atbalsta iespējām, pašvaldības izveidota
datu bāze par darba meklētājiem un darba devējiem.
Novada domē attīstīt darba resursu koordinācijas pakalpojumus, kuru
ietvaros tiek apzināti darba meklētāji un vakances un sniegta informācija.

2019

IND

2014

IND

2014

Novērtēt Iecavas novada piedāvājumu potenciālajiem investoriem, izvērtēt
nepieciešamos soļus investīciju veikšanai un sagatavoties sniegt atbalstu
potenciālajiem investoriem.
Izstrādāts Iecavas industriālās zonas attīstības profils, izvērtētas
infrastruktūras nepieciešamības un nepieciešamais investīciju apjoms un
sagatavots piedāvājums potenciālajiem investoriem.

2014

IND,
Nodarbinātības
valsts dienests
IND

2014

IND Attīstības
nodaļa

M4. Partnerattiecību veidošana
N.p.k.

Rīcības
virziens

Teritorija

Nosaukums

89.

R4.1.1.

Iecavas
novads

Rail Baltica preču stacijas koncepcija

90.

R4.2.1.

91.

R4.2.1.

Viss novads Veidot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām tūrisma
infrastruktūras attīstībā
Viss novads Attīstīt reģionālu veloceliņu gar Via Baltica

92.

R4.2.1.

Viss novads Vienotas vakanču datu bāzes veidošana kopīgi ar kaimiņu
pašvaldībām

18. lpp II. Rīcības plāns

Rezultāts
Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām un Jelgavas pilsētu novērtēta Rail Baltica
preču stacijas izveides mērķtiecība un paredzamie stacijas parametri.
Koncepcijas prezentācija atbildīgajām valsts iestādēm.
Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām tūrisma infrastruktūras, t.sk. informācijas
zīmju, informācijas centru un mārketinga attīstībā
Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām un VAS „Latvijas valsts ceļi”, attīstot
veloceliņu un ar to saistīto infrastruktūru gar Via Baltica.
Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām un Nodabinātības valsts dienestu, veidojot
vienotu datu bāzi par vakancēm un darba meklētājiem.

Aptuvens
izpildes
termiņš
2013

2014

Atbildīgā
institūcija, amats
IND Attīstības
nodaļa

2019

IND Attīstības
nodaļa
IND

2015

IND

Iecavas novada pašvaldības partneru rīcības
Attīstības programmas izstrādes ietvaros ir apzinātas zemāk uzskaitītās rīcības, kuru īstenošana sekmētu Iecavas novada attīstību, taču šo rīcību īstenošana
neietilpst pašvaldībai veicamajās funkcijās. Iecavas novada Dome savu pilnvaru ietvaros atbalstīs valsts institūcijas, kaimiņu novadus, uzņēmējus,
nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kas uzņemsies šo ideju īstenošanu.

1.

Tūrisma attīstība novadā

Vienotu tūrisma maršrutu izstrāde, īstenoti kopīgi tūrisma attīstības projekti.

Aptuvens izpildes
termiņš
2014

2.

Iecavas sila parka sakārtošana

Iecavas sila parks izveidots kā vides un tūrisma objekts.

2016

AS „Latvijas valsts meži”

3.

Akmenscūciņu karjeru attīstība

Akmenscūciņu karjeru – potenciālas aktīvās atpūtas vietas attīstība Iecavas novada teritorijā

2017

AS „Latvijas valsts meži”

4.

Autoceļa Iecava – Vecumnieki noasfaltēšana

Noasfaltēts autoceļš Iecava – Vecumnieki.

5.

Autoceļa Iecava – Plakanciems noasfaltēšana

Noasfaltēts autoceļš Iecava – Plakanciems 10 km garumā

6.

Satiksmes drošības risinājumu ieviešana

Gājēju pārēju un citu satiksmes drošības risinājumu ieviešana uz valsts autoceļiem.

atkarīgs no VAS
VAS „Latvijas valsts ceļi”
„Latvijas valsts ceļi”
atkarīgs no VAS
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
„Latvijas valsts ceļi”
atkarīgs no VAS
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
„Latvijas valsts ceļi”

N.p.k.

Nosaukums
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Rezultāts

Sadarbības partneris
Kaimiņu pašvaldības

2. Investīciju plāns

0,00 2013

2014

Pašvaldības
izpilddirektors

Veikta ēkas rekonstrukcija

1 500 000,00

225 000,00

0,00

1 275 000,00 2020
(ERAF)

2023

Pašvaldības
izpilddirektors

Veikta energoefektivitātes uzlabošana
pašvaldības sabiedriskajās ēkās (Iecavas
internātpamatskola un internāts, Iecavas
veselības un sociālās aprūpes centrs)
Uzstādīta kondicionēšanas sistēma

1 000 000,00

150 000,00

0,00

850 000,00 2016
(ERAF, KPFI)

2019

Pašvaldības
izpilddirektors

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00 2015

2016

Pašvaldības
izpilddirektors
SIA „Dzīvokļu
komunālā
saimniecība”,
Jānis Feldmanis
SIA „Dzīvokļu
komunālā
saimniecība”,
Jānis Feldmanis

Noslēguma
termiņš

0,00

Uzsākšanas
termiņš

10 000,00

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansēju
ms (LVL)

10 000,00

Rezultāts

Valsts
līdzfinansēju
ms (LVL)

Atbilstība
rīcības
virzienam

Pašvaldības
līdzfinansēju
ms (LVL)

Nosaukums

Kopējais
budžets (LVL)

N.p.k.

Iecavas novada investīciju plānā ir iekļauti visi pašvaldības investīciju projekti, kuri notiek pašlaik jeb vai kuri tiek plānoti noteiktā termiņā un kuriem ir
apzināts nepieciešamais finansējuma apjoms, avoti, ieviešanas termiņš un atbildīgā institūcija. Investīciju projekti ir sagrupēti pa novada attīstības vidēja
termiņa stratēģiskajiem mērķiem, projektam norādot arī atbilstošo vidēja termiņa prioritāti un rīcības virzienus.
2012.gada decembrī plānā ietverti 75 projekti ar kopējo budžetu 26 193 118,27 LVL.
Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona

M1. Pilnvērtīga dzīves vieta ģimenēm
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Daudzfunkcionāla
administratīvā centra
izveide Sarkanajā skolā ēkas projekta tehniski
ekonomiskā pamatojuma
izstrāde
Daudzfunkcionāla
administratīvā centra
izveide Sarkanajā skolā ēkas rekonstrukcija
Energoefektivitātes
uzlabošana pašvaldības
sabiedriskajās ēkās

R1.1.5.

Sagatavots ēkas tehniski ekonomiskais
pamatojums

R1.1.5.

R1.1.5.

Kondicionēšanas sistēmas
ierīkošana novada domes
administrācijas ēkā
Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi
daudzdzīvokļu dzīvojamā
ēkā – Iecavā, Skolas ielā 2
Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi
daudzdzīvokļu dzīvojamā
ēkā – Iecavā, Baldones ielā
2b
Iecavas vidusskolas apkures
sistēmas rekonstrukcija

R1.1.5.

Iecavas vidusskolas
2.korpusa renovācija

R1.2.3.

R1.1.6.

Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā
– Iecavā, Skolas ielā 2

252 370,29

148 939,84

0,00

103 430,45 29.11.2011
(ERAF)

29.11.2012

R1.1.6.

Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā
– Iecavā, Baldones ielā 2b

88 035,20

44 739,20

0,00

43 296,00 (ERAF) 14.02.2012

14.02.2013

R1.2.3.

Veikta skolas 1., 2., 3. korpusa apkures
sistēmas renovācija: demontēta vecā
apkures sistēma; pabeigta jaunās
sistēmas montāža.
2.korpusa 1. un 2.stāvā veikta renovācija
10 mācību kabinetos, 2.stāva gaitenī, 1.
un 2.stāva tualetēs.

66 527,00

66 527,00

0,00

0,00 15.06.2013.

31.08.2013.

Iecavas
vidusskola,
direktore

41 413,00

41 413,00

0,00

0,00 15.06.2014.

31.08.2014.

Iecavas
vidusskola,
direktore
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9.

Iecavas vidusskolas
1.korpusa renovācija

R1.2.3.

10.

Iecavas vidusskolas
3.korpusa renovācija

R1.2.3.

11.

Iecavas vidusskolas fasādes
vienkāršota renovācija

R1.2.3.

12.

Stadiona pie Iecavas
vidusskolas izbūve (1.kārta)

R1.2.3.

13.

Autostāvvietas izbūve pie
Iecavas vidusskolas stadiona
Stadiona pie Iecavas
vidusskolas izbūve (2.kārta)
Iecavas vidusskolas
renovācijas 3.kārta
Iecavas vidusskolas
tehniskais projekts
renovācijas 3.kārtas
2.etapam
Iecavas vidusskolas
renovācijas 3. kārtas 2.etaps

R2.1.3.

Dzimtmisas pamatskolas
vēsturiskā ēkas
rekonstrukcijas projekta
izstrāde
Dzimtmisas pamatskolas
ēkas fasādes remonts
Dzimtmisas muižas (tai
skaitā pamatskolas)
renovācija

R1.2.3.

14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

R1.2.3.

Veikts remonts 1.korpusa 1. un 2.stāva
18 telpās un laboratorijās, 2.stāva
gaitenī un tualetē.
Veikta 3.korpusa kāpņu telpas
renovācija: remonti 1. un 2.stāva 10
mācību kabinetos; 1. un 2.stāva
gaiteņos.
Veikta atsevišķu sienu siltināšana, jumta
nomaiņa, apšūta un nokrāsota karnīze,
1.stāva līmenī nostiprināts apmetums,
atjaunots sienu krāsojums.
Izbūvēts stadions ar skrejceļiem,
vieglatlētikas sektoru un tribīnēm
(1.kārta).
Izbūvēta autostāvvieta.

0,00 15.06.2015.

31.08.2015.

55 330,00

55 330,00

0,00

0,00 15.06.2016.

31.08.2016.

260 000,00

39 000,00

0,00

221 000,00 01.03.2017.
(ERAF, KPFI)

30.08.2017.

Iecavas
vidusskola,
direktore

1 202 634,45

1 202 634,45

0,00

0,00 2012

2013

Pašvaldības
izpilddirektors

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00 2014

2015

450 000,00

110 000,00

0,00

2020

540 000,00

81 000,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

340 000,00 2020
(ERAF)
459 000,00 2020
(ERAF)
0,00 01.01.2017.

Pašvaldības
izpilddirektors
Pašvaldības
izpilddirektors
Pašvaldības
izpilddirektors
Iecavas
vidusskola,
direktore

Noslēguma
termiņš

0,00

Uzsākšanas
termiņš

75 204,00

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansēju
ms (LVL)

75 204,00

Valsts
līdzfinansēju
ms (LVL)

Rezultāts

Pašvaldības
līdzfinansēju
ms (LVL)

Atbilstība
rīcības
virzienam

Kopējais
budžets (LVL)

N.p.k.

Nosaukums

R1.2.3.

Izbūvēti multifunkcionāli sporta laukumi
(2. kārta).
Renovēta vidusskolas ēka.

R1.2.3.

Izstrādāts projekts 3.kārtas 2.etapam.

R1.2.3.

Demontēta esošā piebūve pie sporta
zāles, uzbūvēta jauna piebūve divos
stāvos, kuros ierīkoti amatu mācības un
mājturības kabineti, plaša lasītava,
tehnisko darbinieku dienesta telpas,
skolēnu garderobes, sākumskolas dabas
zinību laboratorija, garāža
autotransportam, sporta zāles
ģērbtuves, dušas, inventāra noliktava,
siltummezgls. Veikta piegulošās
teritorijas labiekārtošana.
Izstrādāts Dzimtmisas pamatskolas ēkas
rekonstrukcijas projekts.

824 320,00

824 320,00

0,00

0,00 01.03.2018.

31.10.2018.

4 050,00

4 050,00

0,00

0,00 2012

2013

R1.2.3.

Veikta skolas ēkas fasādes atjaunošana.

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00 2013

2013

R1.2.3.

Veikta muižas ēkas renovācija.

500 000,00

75 000,00

0,00

425 000,00 2020
(ERAF)

2022
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2022
01.06.2017.

Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona
Iecavas
vidusskola,
direktore
Iecavas
vidusskola,
direktore

Iecavas
vidusskola,
direktore

Pašvaldības
izpilddirektors

22.

23.

24.

25.

Dzimtmisas pamatskolas
ēkas, kurā atrodas
pirmsskolas izglītības grupa,
rekonstrukcija
Dzimtmisas pamatskolas
sporta laukuma seguma
atjaunošana
Iecavas internātpamatskolas
stadiona skrejceļa un
sektoru rekonstrukcija
Iecavas internātpamatskolas
mājturības kabineta
remonts
Iecavas internātpamatskolas
mūzikas kabineta remonts

Noslēguma
termiņš

Uzsākšanas
termiņš

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansēju
ms (LVL)

Valsts
līdzfinansēju
ms (LVL)

Rezultāts

Pašvaldības
līdzfinansēju
ms (LVL)

Atbilstība
rīcības
virzienam

Kopējais
budžets (LVL)

N.p.k.
21.

Nosaukums

R1.2.3.

Veikts klašu telpu kosmētiskais remonts,
jumta remonts, vietām veikta grīdas
seguma nomaiņa.

5 610,00

5 610,00

0,00

0,00 2013

2013

R1.2.3.

Atjaunots skolas sporta laukuma segums

6 700,00

6 700,00

0,00

0,00 2020

2020

R1.2.3.

Rekonstruēti Iecavas
internātpamatskolas stadiona skrejceļš
un sektori.
Izremontēts un aprīkots mājturības
kabinets

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00 2014

2015

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00 2012

2013

R1.2.3.

Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona

Iecavas
internātpamatsk
ola, direktors
Iecavas
internātpamatsk
ola, direktors
Iecavas
internātpamatsk
ola, direktors
Iecavas
internātpamatsk
ola, direktors
Iecavas
internātpamatsk
ola, direktors

R1.2.3.

Nosiltināta kabineta ārējā siena un
uzlaboti mikroklimata rādītāji.

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00 2013

2013

26.

Iecavas internātpamatskolas R1.2.3.
bioloģijas kabineta remonts

Izremontēts un aprīkots bioloģijas
kabinets.

3 800,00

3 800,00

0,00

0,00 2014

2014

27.

Labiekārtošanas darbi
R1.2.3.
Iecavas internātpamatskolas
teritorijā

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00 2015

2015

28.

Vieglatlētikas manēžas pie
Iecavas internātpamatskolas
būvniecība
PII „Dartija” sporta laukuma
seguma nomaiņa
PII „Dartija” virtuves iekārtu
nomaiņa
PII „Dartija” rotaļu laukumu
celiņu seguma atjaunošana
PII „Dartija” teritorijas žoga
nomaiņa
PII „Cālītis” renovācijas un
rekonstrukcijas 2.kārta
PII „Cālītis” renovācijas un
rekonstrukcijas 3.kārta
PII „Cālītis” renovācijas un
rekonstrukcijas 4.kārta
PII „Cālītis” renovācijas un
rekonstrukcijas 5.kārta
Vietu skaita palielināšana PII
„Cālītis”

R1.2.3.

Sakārtoti piebraucamie un tehnoloģiskie
ceļi. Uzlaboti darba un uzturēšanas
apstākļi internātpamatskolas
izglītojamiem un darbiniekiem.
Izbūvēta vieglatlētikas manēža.

1 000 000,00

150 000,00

0,00

850 000,00 2020
(ERAF)

2022

Pašvaldības
izpilddirektors

R1.2.3.

Veikta laukuma seguma nomaiņa.

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00 2013

2013

R1.2.3.

Veikta virtuves iekārtu nomaiņa.

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00 2014

2014

R1.2.3.

Atjaunots rotaļu laukumu celiņu segums.

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00 2014

2014

R1.2.3.

Veikta žoga nomaiņa.

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00 2015

2016

R1.2.3.

Rekonstrukcijas projekta 2. kārta.

37 350,40

37 350,40

0,00

0,00 2013

2013

R1.2.3.

Rekonstrukcijas projekta 3. kārta.

194 473,91

194 473,91

0,00

0,00 2013

2013

R1.2.3.

Rekonstrukcijas projekta 4. kārta.

738 462,03

738 462,03

0,00

0,00 2013

2013

R1.2.3.

Rekonstrukcijas projekta 5. kārta.

544 157,96

544 157,96

0,00

0,00 2013

2013

R1.2.3.

Veikta moduļu ierīkošana un teritorijas
labiekārtošana.

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00 2012

2013

PII „Dartija”,
vadītāja
PII „Dartija”,
vadītāja
PII „Dartija”,
vadītāja
PII „Dartija”,
vadītāja
Pašvaldības
izpilddirektors
Pašvaldības
izpilddirektors
Pašvaldības
izpilddirektors
Pašvaldības
izpilddirektors
Pašvaldības
izpilddirektors

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Noslēguma
termiņš

Uzsākšanas
termiņš

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansēju
ms (LVL)

Valsts
līdzfinansēju
ms (LVL)

Rezultāts

Pašvaldības
līdzfinansēju
ms (LVL)

Atbilstība
rīcības
virzienam

Kopējais
budžets (LVL)

N.p.k.
38.

Nosaukums

Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona

Iecavas Mūzikas un mākslas
skolas būvniecības 1.kārta
Iecavas Mūzikas un mākslas
skolas būvniecības 2.kārta
Iecavas Mūzikas un mākslas
skolas būvniecības 3.kārta
Iecavas Mūzikas un mākslas
skolas būvniecības 4.kārta
Iecavas Mūzikas un mākslas
skolas būvniecības 5.kārta
Iecavas Mūzikas un mākslas
skolas un daudzfunkcionāla
dienas centra izveide visām
vecuma grupām, jumta
pārbūve
Iecavas Mūzikas un mākslas
skolas un daudzfunkcionāla
dienas centra izveide visām
vecuma grupām,
daudzfunkcionāla centra
izveide
Zālītes speciālās
internātpamatskolas jaunas
ēkas būvniecība
Iecavas peldbaseina izbūve

R1.2.3.

Būvniecības 1.kārta.

846 969,95

127 045,49

0,00

719 924,46 2013

2014

R1.2.3.

Būvniecības 2.kārta.

142 655,94

21 398,39

0,00

121 257,55 2014

2014

R1.2.3.

Būvniecības 3.kārta.

102 173,82

15 326,07

0,00

86 847,75 2015

2015

R1.2.3.

Būvniecības 4.kārta.

168 687,86

25 303,18

0,00

143 384,68 2015

2015

R1.2.3.

Būvniecības 5.kārta.

157 104,31

23 565,65

0,00

133 538,66 2015

2015

R1.2.3.

Ēkas Grāfa laukumā 1 jumta pārbūve.

70 000,00

10 500,00

0,00

59 500,00 2012

2012

R1.2.3.

Daudzfunkcionāla centra izveide.

250 000,00

37 500,00

0,00

212 500,00 2017
(ERAF)

2020

R1.2.3.

Uzbūvēta jauna skolas ēka.

1 000 000,00

150 000,00

0,00

850 000,00 2020

2022

Pašvaldības
izpilddirektors

R1.3.3.

1 800 000,00

270 000,00

0,00

R1.5.2.

800 000,00

120 000,00

0,00

R1.6.1.

Veikti paliatīvās aprūpes nodaļas
renovācijas darbi.

38 300,00

38 300,00

0,00

1 530 000,00 2020
(ERAF)
680 000,00 2020
(ERAF)
0,00 2015

2022

Veco ļaužu pansionāta
izveide
Paliatīvās aprūpes nodaļas
vienkāršotā renovācija un
aprīkošana p/a „Iecavas
veselības un sociālās
aprūpes centrs”

Uzbūvēts un aprīkots Iecavas
peldbaseins.
Izveidots veco ļaužu pansionāts.

49.

Primārās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana
pašvaldības aģentūrā
„Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs”

R1.6.1.

Veikta trīs ģimenes ārstu kabinetu,
manipulāciju un procedūru telpu
renovācija. Iegādātas ārstniecības
procesa nodrošināšanai nepieciešamās
medicīnas ierīces un aprīkojums.

35 921,17

8 980,29

0,00

26 940,88 (ERAF) 2011

2013

50.

Kvalitatīvu pakalpojumu
nodrošināšana bērniem

R1.6.1.

Uzlabota infrastruktūra, renovējot un
bērnu vajadzībām piemērojot ārstu

10 434,48

2 608,62

0,00

7 825,86 (ELFLA) 17.08.2010.

26.10.2012.

Pašvaldības
izpilddirektors
Pašvaldības
izpilddirektors
p/a „Iecavas
veselības un
sociālās aprūpes
centrs"”
direktora
vietnieks finanšu
un
saimnieciskajos
jautājumos
Pašvaldības
aģentūra
„Iecavas
veselības un
sociālās aprūpes
centrs”
Iecavas novada
dome, projektu

39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.

46.
47.
48.
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2022
2015

52.

Rentgena iekārtas nomaiņa
p/a „Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs”

R1.6.1.

uzgaidāmo telpu. Iegādāta informācijas
nodrošinājuma sistēma.
Veikta iestādes ēku iekšējā un ārējā
renovācija, renovējot sekundārās
aprūpes speciālistu kabinetus un
uzlabojot ēku pieejamību pacientiem ar
dažādu veidu funkcionāliem
traucējumiem.
Veikta neatliekamās medicīniskās
palīdzības ēkas ārējā un iekšējā
renovācija, siltināšana un garāžas durvju
nomaiņa pret augstākām ar kustības
automātiku.
Iegādāti ārstniecības procesam
nepieciešamās ierīces un aprīkojums.
Iegādāta un uzstādīta rentgena iekārta.

53.

4x4 autotransporta iegāde
p/a „Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs”

R1.6.1.

Iegādāts pilnpiedziņas autotransports.

51.

Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrā
Ambulatorās veselības
R1.6.1.
aprūpes infrastruktūras
uzlabošana pašvaldības
aģentūrā „Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrs”,
nodrošinot stacionārās
veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēja
pārprofilēšanu uz
ambulatorās veselības
aprūpes pakalpojumu
sniegšanu

Kopā:
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Noslēguma
termiņš

Uzsākšanas
termiņš

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansēju
ms (LVL)

Valsts
līdzfinansēju
ms (LVL)

Rezultāts

Pašvaldības
līdzfinansēju
ms (LVL)

Atbilstība
rīcības
virzienam

Kopējais
budžets (LVL)

N.p.k.

Nosaukums

Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona
vadītāja

208 503,42

86 004,28

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 876 689,19

122 499,14 05.2011.
(ERAF)

11.2012.

Pašvaldības
aģentūra
„Iecavas
veselības un
sociālās aprūpes
centrs”

0,00 2014

2014

0,00 2014

2014

p/a „Iecavas
veselības un
sociālās aprūpes
centrs” direktora
vietnieks finanšu
un
saimnieciskajos
jautājumos
p/a „Iecavas
veselības un
sociālās aprūpes
centrs” direktora
vietnieks finanšu
un
saimnieciskajos
jautājumos

Noslēguma
termiņš

Uzsākšanas
termiņš

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansēju
ms (LVL)

Valsts
līdzfinansēju
ms (LVL)

Rezultāts

Pašvaldības
līdzfinansēju
ms (LVL)

Atbilstība
rīcības
virzienam

Kopējais
budžets (LVL)

N.p.k.

Nosaukums

Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona

M2. Kvalitatīvi ceļi un komunālā saimniecība
54.

55.

56.

57.

58.

59.
60.
61.

62.

63.

64.

Nozīmīgāko pašvaldības ceļu
rekonstrukcija, lai nodrošinātu
piekļuvi novada nozīmīgakajiem
ciemiem - tehnisko projektu
izstrāde
Nozīmīgāko pašvaldības ceļu
rekonstrukcija, lai nodrošinātu
piekļuvi novada nozīmīgākajiem
ciemiem - Ielejas iela
Dimzukalnā
Nozīmīgāko pašvaldības ceļu
rekonstrukcija, lai nodrošinātu
piekļuvi novada nozīmīgākajiem
ciemiem – Zālīte – P93
asfaltēšana
Nozīmīgāko pašvaldības ceļu
rekonstrukcija, lai nodrošinātu
piekļuvi novada nozīmīgākajiem
ciemiem - A7 - Rosme
Nozīmīgāko pašvaldības ceļu
rekonstrukcija, lai nodrošinātu
piekļuvi novada nozīmīgākajiem
ciemiem - A39 asfaltēšana
Zorģos
Skolas ielas rekonstrukcijas
tehniskā projekta aktualizēšana
Skolas ielas rekonstrukcija

R2.1.1.

Izstrādāti ceļu tehniskie projekti un topogrāfija.

31 770,00

31 770,00

0,00

0,00 2014

R2.1.1.

Ielejas ielas 0,715 km Dizmukalna ciemā
asfaltēšana un apgaismojuma ierīkošana.

152 000,00

22 800,00

0,00

129 200,00 2015
(LAD, ERAF)

2015

Pašvaldības
izpilddirektors

R2.1.1.

Ceļa Dārza iela (Zālīte)-Cielavas-Bružas-P93 (A17)
1,613 km asfaltēšana.

270 000,00

40 500,00

0,00

229 500,00 2016
(LAD, ERAF)

2016

Pašvaldības
izpilddirektors

R2.1.1.

Ceļa V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7 (A20)
asfaltēšana 3,12 km garumā posmā no A7 līdz
Rosmes pagriezienam.

551 000,00

82 650,00

0,00

468 350,00 2017
(LAD, ERAF)

2017

Pašvaldības
izpilddirektors

R2.1.1.

Ceļa Plūdoņi-Bērziņi (A39) 0,506 km garumā
asfaltēšana novada ciemā Zorģi.

86 000,00

12 900,00

0,00

73 100,00 2015
(LAD, ERAF)

2015

Pašvaldības
izpilddirektors

R2.1.1.

Tehniskā projekta aktualizēšana (topogrāfija,
projekta pārstrāde).
Skolas ielas rekonstrukcijas darbi.

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00 2013

2014

350 000,00

52 500,00

0,00

2015

50 000,00

7 500,00

0,00

297 500,00 2015
(ERAF)
42 500,00 2017
(ERAF)

Pašvaldības
izpilddirektors
Pašvaldības
izpilddirektors

Trotuāra izbūve gar valsts
autoceļu „Stūri – Ziemeļi”
(V1010) 451 m garumā posmā
no A7 līdz pagriezienam uz
Dzimtmisas pamatskolu
Pieturas izbūve skolēnu
pārvadājumu maršrutā (pie
Vienības veikala)
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Iecavā
(2.kārta)
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Iecavas
novada Iecavā

R2.1.1.

Trotuāra izbūve gar valsts autoceļu „Stūri –
Ziemeļi” (V1010) 451 m garumā posmā no A7 līdz
pagriezienam uz Dzimtmisas pamatskolu.

R2.3.2.

Veikta pieturas izbūve skolēnu pārvadājumu
maršrutā (pie Vienības veikala).

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00 2013

2013

R2.4.1.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā
(2.kārta).

3 300 000,00

825 000,00

0,00

2 475 000,00 2015
(KF)

2018

R2.4.1.,
R2.4.2.

Veikta pilnīga Iecavas ciemata ūdensapgādes un
sadzīves kanalizācijas notekūdeņu sistēmas
maģistrālo vadu rekonstrukcija, atdzelžošanas
stacijas izbūve un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu

3 603 241,42

699 668,42 +
590 646,00
(SIA „DzKS)

0,00

2 312 927,00 27.10.2010 27.10.2014 SIA "Dzīvokļu
(KF) .
.
komunālā
saimniecība"

R2.1.1.
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Pašvaldības
izpilddirektors

2017

Pašvaldības
izpilddirektors

Noslēguma
termiņš

Uzsākšanas
termiņš

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansēju
ms (LVL)

Valsts
līdzfinansēju
ms (LVL)

Rezultāts

Pašvaldības
līdzfinansēju
ms (LVL)

Atbilstība
rīcības
virzienam

Kopējais
budžets (LVL)

N.p.k.

Nosaukums

Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona

rekonstrukcija.
65.

Ūdenssaimniecības attīstība
Iecavas novada Zorģu ciemā

R2.4.1.

Ūdenssaimniecības attīstība Iecavas novada Zorģu
ciemā.

303 481,10

92 039,35

0,00

66.

Ūdenssaimniecības attīstība
Iecavas novada Zālītes ciemā

R2.4.1.

Ūdenssaimniecības attīstība Iecavas novada
Zālītes ciemā.

304 936,56

92 480,7

0,00

67.

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
apdzīvotajā vietā Rosme
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
apdzīvotajā vietā Audrupi
Iecavas parka koncepcijas un
tehniskā projekta izstrāde
Iecavas parka infrastruktūras
attīstība rekreācijas un tūrisma
attīstībai
Ūdensapgādes ierīkošana Upuru
kapos
Tehniskā projekta kolumbārija
izveidei Sila kapos
Iecavas upes šķērsojums
Robežu ielas galā

R2.4.1.

Ūdenssaimniecības attīstība Iecavas novada
Rosmes ciemā.

300 000,00

45 000,00

0,00

R2.4.1.

Ūdenssaimniecības attīstība Iecavas novada
Audrupu ciemā.

250 000,00

37 500,00

0,00

R2.7.2.

20 000,00

3 000,00

R2.7.2.

Izstrādāta Iecavas parka teritorijas attīstības
koncepcija un tehniskais projekts.
Labiekārtota Iecavas parka teritorija.

500 000,00

75 000,00

R2.7.3.

Izveidota ūdensapgāde Upuru kapos.

1 500,00

R2.7.3.

Izstrādāts tehniskais projekts.

R2.1.1.

Tehniskā projekta izstrāde, objekta būvniecība.

68.

69.
70.

71.
72.
73.
Kopā
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211 441,75 15.06.2011 15.03.2013 SIA „Dzīvokļu
(ERAF)
komunālā
saimniecība”,
Jānis Feldmanis
212 455,80 15.06.2011 15.03.2013 SIA „Dzīvokļu
(ERAF)
komunālā
saimniecība”,
Jānis Feldmanis
255 000,00 2015
2016
Pašvaldības
(ERAF)
izpilddirektors
212 500,00 2015
(ERAF)

2016

Pašvaldības
izpilddirektors

0,00 17 000,00 (ESF; 2013
LAT-LIT)
0,00
425 000,00 2015
(ERAF)

2014

Pašvaldības
izpilddirektors
Pašvaldības
izpilddirektors

1 500,00

0,00

0,00 2014

2014

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00 2013

2013

100 000,00

15 000,00

0,00

85 000,00 2013
(ERAF, LAD)

2014

10 196 429,08

2020

Pašvaldības
izpilddirektors
Pašvaldības
izpilddirektors
Pašvaldības
izpilddirektors

Noslēguma
termiņš

Uzsākšanas
termiņš

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansēju
ms (LVL)

Valsts
līdzfinansēju
ms (LVL)

Rezultāts

Pašvaldības
līdzfinansēju
ms (LVL)

Atbilstība
rīcības
virzienam

Kopējais
budžets (LVL)

N.p.k.

Nosaukums

Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona

M3. Iecavnieki: veiksmīgi uzņēmēji
74.

75.

Iecavas tirgus
rekonstrukcijas projekta
izstrāde
Iecavas tirgus
rekonstrukcijas veikšana

R3.1.2.

Veikta tirgus teritorijas plānošana.

R3.1.2.

Veikta tirgus teritorijas rekonstrukcija saskaņā ar
plānu.

Kopā
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20 000,00

20 000,00

100 000,00

20 000,00

120 000,00

0,00

0,00 2013

2014

Pašvaldības
izpilddirektors

80 000,00 2015
(ERAF)

2016

Pašvaldības
izpilddirektors

III. Uzraudzība
Lai veiksmīgi īstenotu Iecavas novada attīstības programmu, novada pašvaldībai ir jāizveido un konsekventi
jāievieš attīstības programmas uzraudzības sistēma. Šīs sistēmas mērķi ir:
· Sekot līdzi Iecavas novada attīstības rezultatīvo rādītāju izmaiņām, novērtēt novada attīstību;
· Analizēt šo izmaiņu cēloņus un potenciālo ietekmi;
· Sekot līdzi attīstības programmas investīciju plāna izpildei;
· Aktualizēt attīstības programmas investīciju plānu un sekot līdzi tā izpildei;
· Aktualizēt darbību un pasākumu plānu un sekot līdzi tā izpildei;
· Informēt par attīstības plāna ieviešanas gaitu novada politiķus, nevalstiskās organizācijas un pārējo
sabiedrību.
Iecavas novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam ieviešanu nodrošina Iecavas novada Dome, kas ar
rīkojumu izveido attīstības programmas uzraudzības darba grupu un ieceļ atbildīgo darba grupas vadītāju, kā
arī nozīmē attīstības programmas uzraudzības ziņojuma izstrādātāju.

Uzraudzības darba grupu sasauc Iecavas novada Domes priekšsēdētājs.
Uzraudzības darba grupas pienākumi ir:
· Attīstības programmas ieviešanas uzraudzība atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, prioritātēm, rīcības
virzieniem, investīciju plānam, darbību un pasākumu plānam un rezultatīvajiem rādītājiem;
· Investīciju plāna un darbību un pasākumu plāna ieviešanas koordinēšana, iesaistot atbildīgos speciālistus
un partnerus;
· Konceptuālu lēmumu pieņemšana un priekšlikumu sniegšana Iecavas novada Domei par attīstības
programmas grozījumiem un/vai tās aktualizāciju;
· Uzraudzības ziņojuma apstiprināšana;
· Sabiedrības, lēmuma pieņēmēju un citu ieinteresēto pušu nodrošināšana ar informāciju par attīstības
programmas īstenošanas gaitu un rezultātiem.
Uzraudzības darba grupas sēdēs var tikt pieaicināti pašvaldības speciālisti, struktūrvienību vadītāji, u.c.
personas, kas var sniegt nepieciešamo informāciju par investīciju plāna un darbību un pasākumu plāna
ieviešanu. Uzraudzības darba grupas sanāksmes notiek divas reizes gadā:
· Aprīlī vai maijā, apstiprinot uzraudzības ziņojumu pirms tā iekļaušanas pašvaldības publiskajā pārskatā;
· Plānojot pašvaldības nākamā gada budžetu, lai aktualizētu attīstības programmas investīciju plānu un
veiktu citas nepieciešamās korekcijas.

Attīstības programmas uzraudzības ziņojumi
Iecavas novada Dome lēmumu par attīstības programmas grozījumiem un/vai aktualizāciju pieņem,
pamatojoties uz uzraudzības ziņojumu.
Uzraudzības ziņojuma izstrādātājs tiek nozīmēts ar Domes lēmumu, nodrošinot izstrādātājam tiesības pieprasīt
un saņemt uzraudzības ziņojuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju no pašvaldības iestādēm un citiem
informācijas avotiem.

28. lpp III. Uzraudzība

Uzraudzības darba grupa

Reizi gadā tiek sastādīts ikgadējais attīstības programmas uzraudzības ziņojums. Pirmais ikgadējais ziņojums
jāizstrādā 2013.gadā.
Ikgadējā attīstības programmas uzraudzības ziņojumā ir apkopota informācija par:
· Aktuālajiem rezultatīvo rādītāju datiem, salīdzinot šos rādītājus ar iepriekšējo gadu rezultātiem un īsi
raksturojot izmaiņu iemeslus un potenciālo ietekmi uz novada attīstību;
· Investīciju plāna izpildes progresa pārskats;
· Aktualizētā investīciju plāna redakcija, kurā ir akcentētas izmaiņas – jaunie projekti un izmaiņas iepriekš
iekļautajos projektos;
· Aktualizētā darbību un pasākumu plāna redakcija, kurā ir akcentētas izmaiņas – jaunās darbības un
pasākumi un izmaiņas iepriekš iekļautajā informācijā;
Ikgadējais attīstības programmas uzraudzības ziņojums tiek sagatavots līdz pašvaldības publiskā pārskata
apstiprināšanai un akceptēts uzraudzības darba grupas sēdē, tas veido daļu no pašvaldības publiskā pārskata.
Reizi trīs gados (pirmo reizi – 2015.gadā) tiek sagatavots paplašināts uzraudzības ziņojums ar šādu saturu:
· Ievads (uzraudzības ziņojuma sagatavošanas mērķis, laika periods, par kādu uzraudzības ziņojums
sagatavots, uzraudzības ziņojuma struktūra un sagatavošanā iesaistītie).
· Attīstības programmas ieviešanas izvērtējums (ieviešanas process un sadarbība ar sociālajiem partneriem,
izvērtējums par izvirzīto prioritāšu, mērķu un rīcību sasniegšanu, rezultatīvo rādītāju izvērtējums un
ietekme uz novada attīstību, investīciju plāna izvērtējums, kas ietver pārskatu par finanšu izlietojumu un
prognozes sasaistē ar pašvaldības budžetu).
· Tematiskais izvērtējums (atsevišķu nozaru vai, ja nepieciešams, tematisko jautājumu izvērtējums).
· Secinājumi (galvenie izaicinājumi un iespējas novada turpmākai attīstībai, rekomendācijas attīstības
programmas grozījumiem un/vai aktualizācijai).
· Priekšlikumi (priekšlikumi attīstības programmas aktualizēšanai, ieviešanas vai uzraudzības sistēmas
pilnveidošanai).
· Izmantotie informācijas avoti.

Ja attīstības programmas aktualizācija tiek veikta ikgadējā aktualizācijas procesa ietvaros, t.i., ja tiek aktualizēts
rīcības plāns, tai skaitā investīciju plāns, Iecavas novada Domes lēmums par attīstības programmas
aktualizāciju nav nepieciešams.
Domes lēmums par attīstības programmas aktualizāciju ir nepieciešams gadījumā, ja tiek veiktas izmaiņas
attīstības programmas stratēģiskajā daļā.
Nevar veikt attīstības programmas gala termiņa izmaiņas.
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Attīstības programmas aktualizācijas
nosacījumi

IV. Sabiedrības līdzdalība
attīstības programmas izstrādē
Iecavas novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam izstrāde uzsākta saskaņā ar Iecavas novada domes
2011.gada 9.augusta sēdes lēmumu (prot. Nr. 10, 22.§) „Par Iecavas novada attīstības programmas 2013. –
2019.gadam izstrādes uzsākšanu”.
Attīstības programmas izstrāde ir notikusi, pašvaldībai sadarbojoties ar iedzīvotājiem, sabiedrisko organizāciju,
uzņēmēju, kaimiņu novadu pārstāvjiem un citiem interesentiem šādos etapos:

1.etaps: Pašreizējās situācijas un SVID
analīze
Informācija par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu tika publicēta mājas lapā www.iecava.lv un Iecavas
novada nedēļas laikrakstā „Iecavas ziņas” 2012.gada 20.janvārī.
Paziņojumos tika iekļauta informācija par to, ka uzsākta attīstības programmas izstrāde, par plānotajiem
pasākumiem, tika sniegta kontaktinformācija, kur vērsties ar jautājumiem vai priekšlikumiem.

Februārī Iecavā notika sešas fokusgrupu diskusijas, kurās dažādas iedzīvotāju sociālās grupas vērtēja
līdzšinējos novada attīstības trūkumus un izvēlējās prioritāros turpmāk veicamos pasākumus:
· 2012.gada 20.janvārī 12:00 – seniori (23 dalībnieki);
· 2012.gada 20.janvārī 15:00 – jaunieši (13 dalībnieki);
· 2012.gada 20.janvārī 18:00 – uzņēmēji (39 dalībnieki);
· 2012.gada 23.janvārī 12:00 – sociālā sektora pārstāvji (21 dalībnieki);
· 2012.gada 23.janvārī 15:00 – sabiedrisko organizāciju pārstāvji (25 dalībnieki);
· 2012.gada 23.janvārī 18:00 – ģimenes ar bērniem (29 dalībnieki).
Fokusgrupu diskusiju laikā izstrādātāji guva plašu ieskatu Iecavas novada attīstības procesos un iedzīvotāju
vērtējumā par šiem procesiem. Diskusiju organizētāji sadarbībā ar Iecavas domi īpašu uzmanību pievērsa tam,
lai diskusijās būtu pārstāvētas visas novada iedzīvotāju grupas, tai skaitā palīdzot nokļūt Iecavā iedzīvotājiem
no nomaļākajiem novada ciemiem.

Seminārs
Turpinot pašreizējās situācijas izpēti un analīzi, 2012.gada 10.februārī Iecavā notika seminārs „Iecavas novada
attīstības prioritātes un mērķi”, kurā piedalījās 30 dalībnieki – pārsvarā Iecavas novada amatpersonas un
iedzīvotāji, bet arī dažādu valsts iestāžu un kaimiņu novadu pārstāvji.
Semināra ietvaros dalībnieki iepazinās ar novada pašreizējās situācijas analīzes sākotnējiem rezultātiem un
izvēlējās novada attīstībai būtiskākās rīcības.

Anketēšana
Janvāra beigās – februārī tika veikta Iecavas iedzīvotāju anketēšana, kopā aptaujājot 300 iedzīvotājus, rūpīgi
atlasot aptaujājamos iedzīvotājus tā, lai būtu pārstāvētas visas sociālās grupas un visas novada apdzīvotās
vietas. Īpaša nozīme tika pievērsta jaunākajai paaudzei, aptaujājot 81 skolniekus.
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Fokusgrupu diskusijas

2.etaps: Stratēģiskās daļas izstrāde
Izstrādājot attīstības programmas stratēģisko daļu, 2012.gada 9.martā tika organizēts seminārs „No prioritātes
līdz projektam, no projekta līdz prioritātei”, aicinot tajā piedalīties pašvaldības speciālistus, iedzīvotājus,
uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kaimiņu pašvaldību pārstāvjus, Zemgales plānošanas reģiona
pārstāvjus un citus speciālistus.
Seminārs notika Iecavas kultūras namā vidusskolā un tajā piedalījās 37 pašvaldības speciālisti un citi eksperti.
Semināra gaitā tā dalībnieki vienojās par investīciju programmas izstrādes pamatprincipiem un identificēja
nozīmīgākos investīciju projektus.

3.etaps: Attīstības programmas publiskā
apspriešana
Iecavas novada attīstības programmas publiskā apspriešana notika vienlaikus ar cita attīstības plānošanas
dokumenta – Iecavas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam publisko apspriešanu laika posmā
no 2012.gada 12.oktobra līdz 10.novembrim. Uzsākot dokumenta projekta publisko apspriešanu, Iecavas
pašvaldības mājaslapā www.iecava.lv tika publicēts paziņojums (10.10.2012.). Paziņojums 2012.gada oktobrī
tika publicēts arī Iecavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Iecavas ziņas”, raksti par dokumentu
izstrādi un publisko apspriešanu tika publicēti gan „Iecavas ziņās”, gan laikrakstā „Bauskas dzīve”.
Ar dokumenta projektu tika nodrošināta iespēja iepazīties Iecavas novada domē un kultūras namā, kā arī
Iecavas novada mājas lapā – www.iecava.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2012.gada 25.oktobrī Iecavas kultūras namā, sanāksmei bija 20
dalībnieki.
(Publiskās apspriešanas sanāksmes protokolu skatīt 8. pielikumā)
Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri un priekšlikumi tika iekļauti attīstības programmā.
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(Sabiedrības un institūciju iebildumus un priekšlikumus skatīt 9.pielikumā.)

