UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS
par Iecavas novada attīstības programmas 2013.-2019.gada ieviešanu
2013. gadā
2012. gada 11. decembrī (prot. Nr. 15, 8.p.) Iecavas novada dome ir apstiprinājusi vidēja
termiņa plānošanas dokumentu „Iecavas novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam”.
Iecavas novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam (turpmāk tekstā – attīstības
programma) izstrādāta saskaņā ar Iecavas novada domes 09.08.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr. 19)
„Par Iecavas novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam izstrādes uzsākšanu”.
Iecavas novada attīstības programmas izstrāde veikta, balstoties uz LR normatīvajiem
aktiem, kā arī nacionāla līmeņa, Zemgales plānošanas reģiona un vietēja līmeņa plānošanas
dokumentiem. Attīstības programmas izstrādei izmantoti LR Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijas (tagad – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) 2010.gada
23.septembra „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
Attīstības programma ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kurš nosaka Iecavas novada
attīstības virzienus un prioritātes turpmākajiem 7 gadiem un kurā noteikts pasākumu kopums šo
prioritāšu īstenošanai.
Iecavas novada attīstības programma izstrādāta, izmantojot integrētu pieeju: ievērojot telpisko,
tematisko un laika dimensiju. Attīstības programma sastāv no šādām daļām:
· I. daļa. Esošās situācijas un SVID analīze;
· II. daļa. Stratēģiskā daļa un rīcības plāns;
· Pielikumi.
Pirmajā daļā ir veikta esošās situācijas analīze – apzināti un novērtēti novada rīcībā esošie resursi
(vides, sociālie un ekonomiskie), raksturotas teritorijas attīstības tendences, kā arī identificētas
novada funkcionālās saites.
Šajā daļā tika veikts stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējums (SVID analīze)
izvērtējot teritorijas attīstības perspektīvas, ņemot vērā pašreizējo situāciju
Otrajā daļā pamatojoties uz situācijas analīzes rezultātiem, tika noformulēti novada attīstības
vidēja termiņa mērķi un prioritātes. Prioritātēm tika definēti (kvalitatīvi un kvantitatīvi) vidējā
termiņā sasniedzamie rezultāti, kuru sasniegšanai ir definēti rīcības virzieni.
Rīcības plānā uzskaitītas attīstības programmas ietvaros veicamās rīcības. Ir izveidots investīciju
plāns, kura apkopotas rīcības, kurām ir definēts nepieciešamais finansējuma apjoms, finansējuma
avoti, rīcības uzsākšanas un pabeigšanas termiņš un atbildīgais.
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Rīcības plānā ietverts arī attīstības programmas uzraudzības sistēmas apraksts. Attīstības
programmas uzraudzības sistēma ir izstrādāta ar mērķi radīt ietvaru, kas nodrošina iespēju izvērtēt
novada teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto. 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.
Trešajā daļā ir apkopoti informatīvie materiāli, kas papildina Iecavas novada attīstības programmā
ietverto informāciju.
Ar 2014. gada 11. februāra domes lēmumu (prot. Nr.3, 6.p.) ir apstiprināta Attīstības programmas
uzraudzības darba grupa, kuras kompetencē ir izstrādāt ikgadējos uzraudzības ziņojumus.
Sākot ar Attīstības programmas spēkā stāšanās gadu, pamatojoties uz aktuālajiem
rezultatīvajiem rādītājiem un citiem apkopotajiem datiem, darba grupā noteiktie uzraudzības
ziņojuma izstrādātāji – Attīstības nodaļas projektu speciālistes sagatavo ikgadējo uzraudzības
ziņojumu par attīstības programmas ieviešanu.
Ikgadējais uzraudzības ziņojums izstrādāts gada publiskā pārskata izstrādes ietvaros.
Iecavas novada ilgtermiņa mērķi:
1. Pievilcīga un ērta dzīves vide
2. Daudzveidīgi un konkurētspējīgi uzņēmumi
Iecavas novada vidēja termiņa mērķi:
1.Ilgtermiņa mērķim „Pievilcīga un ērta dzīves vide”:
M1 – Pilnvērtīga dzīves vieta ģimenēm
M2 – Kvalitatīvi ceļi un komunālā saimniecība
2. ilgtermiņa mērķim „Daudzveidīgi un konkurētspējīgi uzņēmumi”:
M3 - Iecavnieki – veiksmīgi uzņēmēji
M4- Partnerattiecības lielo projektu attīstībā
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Vidēja termiņā prioritātes, rīcības virzieni un sasniedzamie rezultāti
Vidēja termiņa prioritātes (VTP) ir svarīgākie nosacījumi, lai sekmētu ilgtermiņa prioritāšu
sasniegšanu. Vidēja termiņa prioritātes tika noteiktas, izvērtējot novada resursus un iespējas un
ņemot vērā ilgtermiņa prioritātes, pašreizējās situācijas un SVID analīzi.
Saskaņā ar Iecavas novada attīstības programmu, tika noteiktas šādas vidēja termiņa
prioritātes:
M1: Pilnvērtīga dzīves vieta ģimenēm
Vidēja termiņa prioritātes
Rīcības virzieni
P1.1. Uz nākotni orientēta, gudra un
R1.1.1.: Plānot novada attīstību
atklāta novada pārvaldība, kas atbalsta
R1.1.2.: Celt pašvaldības pārvaldes kapacitāti
pilsonisko iniciatīvu
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
P1.2. Kvalitatīva izglītība
R1.2.1.: Attīstīt vispārējās izglītības pakalpojumus
R1.2.2.: Attīstīt mūžizglītības pakalpojumus
R1.2.3.: Pilnveidot izglītības infrastruktūru un materiāltehnisko
bāzi
P1.3. Daudzveidīga kultūras un sporta
R1.3.1.: Pilnveidot kultūras nama un estrādes darbību
vide
R1.3.2.: Pilnveidot bibliotēku sniegtos pakalpojumus
R1.3.3.: Attīstīt sporta piedāvājumu un infrastruktūru
P1.4. Droša dzīves vide
R1.4.1.: Nodrošināt sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību
P1.5. Kvalitatīvs sociālais atbalsts
R1.5.1.: Attīstīt sociālos pakalpojumus
P1.6. Kvalitatīvi veselības veicināšanas
R1.6.1.: Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus
un veselības aprūpes pakalpojumi
R1.6.2.: Veicināt veselīgu dzīvesveidu

M2: Kvalitatīvi ceļi un komunālā saimniecība
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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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

Iecavas novada attīstības procesa uzraudzībai tiek ieviesta virkne rezultatīvu rādītāju
- Teritorijas attīstības rādītāji
- Politikas rezultātu rādītāji
- Darbības rezultāti
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Iecavas novada teritorijas attīstības rādītāji
Vērtība Pieejamā vērtība
uz ziņojuma
bāzes gadā

Rādītājs

gatavošanas brīdi

Teritorijas attīstības
līmeņa indekss
Iedzīvotāju skaits
novadā

0,394

(2011)

2019. gadā
Bāzes gada
sasniedzamais tendence pret
rādītājs
sasniedzamo
rādītāju

Avots

0,394

0,5

VARAM

(2013)

(01.2012.)

(2013)

8894

8646

CSP

(05.2012.)

6,7%

5,6%
(2013)

4%

NVA

Iedzīvotāju skaits
līdz darba spējas
vecumam
Iedzīvotāju skaits
darbaspējas vecumā

15,7%

16,2%

16%

CSP

63,9

66%

CSP

Iedzīvotāju skaits
virs darbaspējas
vecuma

18,5%

19,9

18%

CSP

566

548

CSP

51,05

55

CSP

Bezdarba līmenis

Demogrāfiskā
slodze uz 1000
iedzīvotājiem
Ekonomiski aktīvās
tirgus sektora
vienības uz 1000
iedzīvotājiem

8947

Tendence
pret bāzes
gadu

(2012)

65,8%
(2012)
(2012)

572

(2012)

39,76

(2010)

(2013)

(2013)
(2013)

(2013)
(2012)

Ar zaļu atzīmēti rādītāji, kuros jau ir sasniegta vai pārsniegta rādītāja plānotā vērtība 2019.gadā
Ar zilu atzīmēti rādītāji, kuru vērtības tendence ir pozitīva plānotajai sasniedzamajai vērtībai
2019.gadā
Ar sarkanu atzīmēti rādītāji, kuru vērtības tendence ir negatīva plānotajai sasniedzamajai
vērtībai 2019.gadā
Teritorijas attīstības rādītāju tabulā kā kritiskie rādītāji par 2013. gadu ir jāatzīmē „Iedzīvotāju skaits
darbaspējas vecumā” un „Iedzīvotāju skaits virs darbaspējas vecuma”. Šo rādītāju 2013. gada vērtību
tendence attiecībā pret plānoto vērtību 2019. gadā iet pretējā virzienā.
Rādītāja „Iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā” vērtību ir plānots palielināt līdz 66 %, bet 2013. gadā
ir vērojams vērtības samazinājums (63,9 %) attiecībā pat pret bāzes gadu (65,8%).
Rādītāja „Iedzīvotāju skaits virs darbaspējas vecuma” vērtību ir plānots samazināt līdz 18 %, bet 2013.
gadā ir vērojams vērtības pieaugums (19,9 %) attiecībā pat pret bāzes gadu (18,5%).
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Darbības rezultāti

Rādītājs

Izglītojamo
skaits
pirmsskolas
izglītības iestādēs

Vērtība
bāzes gadā

384

M 1. Sociālā attīstība

Pieejamā vērtība
uz ziņojuma
Tendence
gatavošanas
pret bāzes
brīdi
gadu

452

2019.gada
sasniedzamais

rezultāts

430

(2010./2011.m.g.)

(27.05.2013)

Izglītojamo
1261
skaits pamata un (2010./2011.m.g.)
vispārējās izglītības
iestādēs

(27.05.2013)

1480

(2010)

16 901

(2013)
134 pasākumi

16 000

296

(2010)

340

(2013)

300

38 033

43 335

41 000

971

(2010)

548

(2013)

140

0.002

0.002

(2010)

(2014)

0.003

33

41

48

Iecavas kultūras
nama apmeklējumu
skaits
Pašdarbības
kolektīvu
dalībnieku skaits
Bibliotēku
apmeklējumu skaits
Trūcīgo personu
skaits
Ārstu skaits uz
vienu iedzīvotāju
Sabiedrisko
organizāciju skaits

15 819

(2010)

(01.2012)

Bāzes gada
tendence pret
sasniedzamo
rādītāju

1052

(2013)

(26.03.2014)

Avots

IND

IND

IND

IND

IND

IND

IND

IND

Darbības rezultātu tabulā M:1 kā kritisks rādītājs par 2013. gadu ir jāatzīmē „Izglītojamo
skaits pamata un vispārējās izglītības iestādēs”. Darbības rezultāta vērtību ir plānots palielināt līdz 1480
bet 2013. gadā ir vērojams vērtības samazinājums (1052) attiecībā pat pret bāzes gadu (1261). Novadā
kā ārējā pierīgā tika plānots jauno ģimeņu (ar bērniem) skaita pieaugums, vieglās sasniedzamības un
salīdzinoši zemāku (par pierīgu) nekustamā īpašuma cenu dēļ. Objektīvu iemeslu dēļ (dzimstība,
izbraukšana, darba tirgus) skolēnu skaits ir samazinājies, bet pēdējos divos mācību gados skolēnu
skaita krituma tendencē ir vērojams samazinājums. Jāmeklē risinājumi (darbības, aktivitātes, finansiāls
atbalsts) rādītāju vērtību izmaiņu sasniegšanai atbilstoši plānotajam vai noturēšanu bāzes gada līmenī.
Uzmanība būtu jāvērš rādītājam, kura vērtība ir nemainīga – „Ārstu skaits uz vienu iedzīvotāju”.
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Īstenotie projekti un citas aktivitātes M 1 „Sociālā attīstība”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13

14
15

Veikta Rosmes bibliotēkas renovācija.
Veikta bibliotēku apkures infrastruktūras nomaiņa Rosmē, Zālītē, Ziemeļos.
Izveidots un aprīkots sociālais – krīzes dzīvoklis.
Izveidots Dienas centrs dažādām vecuma un mērķgrupām - bērniem un jauniešiem (kamēr nav
sava centra), kā arī veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī dažādām
sociālās atstumtības riska grupām.
Esošās mājas aprūpes brigādes papildināšana ar speciālistiem un attiecīgu aprīkojumu, lai
nodrošinātu aprūpes pakalpojumus mājās personām ar stipriem kustību traucējumiem
(4.līmenis).
Izbūvēts stadions pie Iecavas vidusskolas ar skrejceļiem, vieglatlētikas sektoru un tribīnēm.
Izstrādāts Dzimtmisas pamatskolas ēkas rekonstrukcijas projekts.
Iecavas internātpamatskolā - izremontēti un aprīkoti mājturības un bioloģijas kabineti,
nosiltināta mūzikas kabineta ārējā siena un uzlaboti mikroklimata rādītāji.
Veikta PII Dartija sporta laukuma seguma nomaiņa.
Veikta vietu skaita palielināšana pirmsskolas izglītības iestādēs. Veikti moduļtipa piebūves un
teritorijas labiekārtošanas darbi PII „Cālītis”.
Veikta Ēkas Grāfa laukumā 1 jumta pārbūve.
Īstenots ERAF projekts Iecavas veselības centrā „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana pašvaldības aģentūrā „Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs”.
Īstenots ERAF projekts Iecavas veselības centrā „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana pašvaldības aģentūrā „Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs”, nodrošinot
stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
Īstenots LEADER pieejas projekts Iecavas veselības centrā „Kvalitatīvu pakalpojumu
nodrošināšana bērniem Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrā”.
Iecavas veselības centra vajadzībām iegādāts pilnpiedziņas autotransports.
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Darbības rezultāti

Rādītājs

Vērtība
bāzes gadā

Pašvaldības ceļi
ar melno
segumu, % no
kopgaruma

57,2

60,70

70

IND

46

40

Valsts
policija

(2012)

(2013)

(2014)

2380

(2014)

2450

IND

(2011)

0

0

1

IND

9

35

(2012)

Atkritumu
dalītās vākšanas
punkti

IND

(2013)

2220

Pašvaldības
energoplāns

Avots

(2012)

(2011)

Centralizētās
ūdensapgādes
pakalpojumu
abonentu skaits

Bāzes gada
tendence pret
sasniedzamais sasniedzamo
rezultāts
rādītāju
2019.gada

12

51

Ceļu satiksmes
negadījumu
skaits

Tendence
pret bāzes
gadu

4,8

4,8

Pašvaldības ielas
ar melno
segumu, % no
kopgaruma

Pieejamā
vērtība
uz ziņojuma
gatavošanas
brīdi

M 2. Infrastruktūras attīstība

1

(2012)

(2014)

IND

Darbības rezultātu tabulā M:2 kritiski rādītāji par 2013. gadu nav konstatēti. Visu rādītāju vērtību
tendence pret plānoto sasniedzamo rādītāja vērtību 2019. gadā ir pozitīva vai nemainīga.
Uzmanība jāvērš uz rādītājiem, kuru vērtība ir nemainīga: „Pašvaldības energoplāns” un „Pašvaldības
ceļi ar melno segumu, % no kopgaruma”.

Īstenotie projekti un citas aktivitātes M 2 „Infrastruktūras attīstība”:
1. Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novada
Iecavā”. Veikta pilnīga Iecavas ciemata ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas
notekūdeņu sistēmas maģistrālo vadu rekonstrukcija, atdzelžošanas stacijas izbūve un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija.
2. ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Iecavas novada Zorģu ciemā”
3. ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Iecavas novada Zālītes ciemā”
4. Ēkas Rīgas ielā 6 vienkāršota renovācija – SIA „DzKS” dārznieces vajadzībām.
8

5. Nomainīti lifti Tirgus ielā 3, 5.
6. Uzlabota pašvaldības kārtības dienesta darbības kapacitāte – pieņemti papildus divi
kārtībnieki, iegādāta vēl viena automašīna.
7. Īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamās
ēkās Iecavā - Baldones ielā 2b, Skolas ielā 2.
8. Veikta Iecavas vidusskolas 1., 2., 3. korpusa apkures sistēmas renovācija: demontēta
vecā apkures sistēma; pabeigta jaunās sistēmas montāža.

Darbības rezultāti

Rādītājs

Izstrādāta
industriālās zonas
attīstības
programma
Vidējo uzņēmumu
skaits
Ekonomiski
aktīvo tirgus
statistikas vienību
skaits

Vērtība
bāzes gadā

0

(2012)

3

(2010)

421

(2010)

Pieejamā
vērtība
uz ziņojuma
gatavošanas
brīdi

M 3. Uzņēmējdarbības attīstība

Tendence
pret bāzes
gadu

Tūristu
nakšņošanas
mītņu skaits
Naktsmītnēs
nakšņojušo viesu
skaits

653

(2011)
(459 LVL)

8

(2011)

1 192
(2010)

Bāzes gada
sasniedzamais tendence pret
rezultāts
sasniedzamo
rādītāju

Avots

IND

0

1

5

7

CSP

454

520

CSP

12 805 846

Lursoft

897,83

CSP

(2012)

(2012)

8 911 176 EUR 9 627 441 EUR
Piesaistītās
ārvalstu
(15.09.2012.)
(14.03.2014.)
investīcijas kopš
01.01.1991.
(6 262 810 LVL) (6 766 204 LVL)
Strādājošo vidējā
bruto darba
samaksa (euro)

2019.gada

EUR

765,50

(2013)
(538 LVL)

(631 LVL)

7

(2014)

4177

(2014)

12

IND

3500

IND

Darbības rezultātu tabulā M:3 kā kritisks rādītājs par 2013. gadu ir konstatēts „Tūristu nakšņošanas
mītņu skaits”. Darbības rezultāta vērtību ir plānots palielināt līdz 12 bet 2013. gadā ir vērojams
vērtības samazinājums (7) attiecībā pat pret bāzes gadu (8). Jāmeklē risinājumi (darbības, aktivitātes,
9

finansiāls atbalsts) rādītāja vērtības izmaiņu sasniegšanai atbilstoši plānotajam.
Uzmanība būtu jāvērš rādītājam, kura vērtība ir nemainīga: „Izstrādāta industriālās zonas attīstības
programma”

Aktivitāšu īstenošana:
1. Veikts pētījums par „Iecavas novada vajadzību izpēte ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā”. Pētījuma 2.sadaļa „Atbalsta instrumenti” atspoguļo
uzņēmējdarbības attīstības atbalsta iespējas no pašvaldības puses.

Sagatavoja:
Iecavas novada domes
Attīstības nodaļas
Projektu vadītāja Ineta Bramane
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