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Ievads
Iecavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037.gadam (turpmāk – stratēģija) ir ilgtermiņa
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurš nosaka Iecavas novada ilgtermiņa attīstības redzējumu,
mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu.
Šī stratēģija ir hierarhiski augstākais pašvaldības plānošanas dokuments, kas veido ilgtermiņa ietvaru Iecavas
novada teritorijas plānojumam 2005. – 2017.gadam un Iecavas novada attīstības programmai 2013. –
2019.gadam.
Stratēģijā ir atainota pašvaldības vēlamā turpmākā izaugsme, kuras pamatā ir savstarpēji saistītu nozaru
attīstība, kā arī tās ietekme uz apkārtējo teritoriju attīstību.
Stratēģija apstiprināta ar Iecavas domes lēmumu 2012.gada 11.decembrī. Izstrādātājs: SIA „NK Konsultāciju
birojs”, izstrādes vadītājs Gatis Pāvils.

Stratēģijas daļas
Stratēģija sastāv no šādām daļām:
1) Esošās situācijas analīze (analīzes kopsavilkums), kurā aprakstīti Iecavas novadā pieejamie resursi,
attīstības procesu mijiedarbība un funkcionālās saites;
2) Stratēģiskā daļa, kurā ietverti ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), iespējamie attīstības scenāriji,
novada ekonomiskā specializācija, ilgtermiņa attīstības mērķi un prioritātes;
3) Telpiskās attīstības perspektīva, kuras ietvaros noteiktas un shematiski attēlotas nozīmīgākās Iecavas
novada telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas.
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Stratēģija ir izstrādāta, balstoties uz LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajām
vadlīnijām „Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā
un vietējā līmenī” un, ņemot vērā šādus plānošanas dokumentus:
· Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (Latvija 2030) un Latvijas telpiskās attīstības
perspektīva;
· Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2008. – 2014.gadam (izstrādes stadijā);
· Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006. – 2026.gadam;
· Zemgales plānošanas reģiona lauku teritoriju Mobilitātes plāns;
· Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sadaļa „Pilsētas – lauku mijiedarbība”
(2011.g.);
· Tradicionālās amatniecības un mākslas industrijas attīstības programma 2011. – 2016.gadam Zemgales un
Ziemeļlietuvas teritorijai;
· Sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010. – 2016.gadam Zemgales reģionā;
· Zemgales plānošanas reģiona inovatīvās attīstības programma 2008. – 2014.gadam (apstiprināta ar
16.09.2008. Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu Nr.106);
· Zemgales plānošanas reģiona tūrisma attīstības programma 2008. – 2013.gadam (apstiprināta ar
17.02.2009. Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu Nr.15);

Ievads

Citi plānošanas dokumenti

Ievads

·
·
·

Zemgales plānošanas reģiona mežsaimniecības attīstības programma (2005.g.);
Zemgales uzņēmējdarbības attīstības programma 2006. – 2011.gadam, 2.redakcija (atrodas pārstrādes un
uzlabošanas stadijā);
Iecavas novada teritorijas plānojums 2005. – 2017.gadam;
Iecavas novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam, 1.redakcija;
Kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumenti u.c.
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Vizītkarte

Vizītkarte

I. Esošās situācijas analīze
Identitāte
Teritorija

Iecavas novads atšķiras no vairuma Latvijas novadu ar to, ka jau ilgstoši pastāv esošajās robežās un tas ir veidots no
viena – Iecavas pagasta.

Vēsture

Laika gaitā novads ir mainījies. 16. – 18.gadsimtā šeit darbojās liels skaits rūpnīcu, savukārt 20. – 21.gadsimtā
tranzītceļš un Rīgas tuvums novada iedzīvotājiem liek vērtēt iespēju veidot Iecavu kā Pierīgas „guļamrajonu” vai
attīstīt šeit loģistikas pakalpojumus un rūpniecību.

Identitāte

Novada tēlu gan pašu novadnieku acīs, gan citur Latvijā nosaka salīdzinoši auglīgās un ērti apstrādājamās zemes.
Iecava asociējas ar plašiem, labi apstrādātiem tīrumiem un pārtikas pārstrādes uzņēmumiem.

Pamatinformācija
Atrašanās vieta

Novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Zemgales plānošanas reģionā, Rīgas aglomerācijas iekšējā zonā.
Administratīvais centrs – Iecava.

Platība

31 178,5 ha.

Attālumi

Attālums no Iecavas pa autoceļu līdz Rīgai ir 43 km, Bauskai – 23 km un Jelgavai – 33 km.

Kaimiņi

Baldones, Bauskas, Olaines, Ozolnieku un Vecumnieku novadi.

Apdzīvotās vietas

Iecava (6 048 iedz.), Audrupi (100), Dimzukalns (287), Dzelzāmurs (34), Dzimtmisa (62), Rosme (146), Zālīte (374)
un Zorģi (234).

Apdzīvojums

Iedzīvotāju blīvums šeit ir nedaudz zemāks (28,7 cilv./ km ), nekā vidēji Latvijā (31,6 cilv./ km ).

Iedzīvotāju
izvietojums

Novads ir izteikti monocentrisks: 62% novada iedzīvotāju dzīvo Iecavā – ciemā, kurš plāno kļūt par pilsētu.

Pašvaldības
pārvalde

Iecavas novada pašvaldībā ir 13 pašvaldības budžeta iestādes, tai skaitā viena aģentūra. Pašvaldība ir kapitāldaļu
turētāja trijās kapitālsabiedrībās un dalībnieks trijās biedrībās/nodibinājumos. Iecavas novada dome sadarbojas arī
ar Bauskas novada būvvaldi un Bauskas novada tūrisma informācijas centru.

Starptautiskā
sadarbība

Iecavas novada pašvaldības sadarbības partneri ārzemēs ir Terebodas (Töreboda Kommun) pašvaldība Zviedrijā un
Pasvales (Pasvalys) rajona pašvaldība Lietuvā.

Zeme un dabas resursi
Attēls Nr. 1. Zemes lietošanas veidi un īpašuma statuss Iecavas novadā (ha)

Informācijas avots: Valsts zemes dienests, 2011

Zemes

Lauksaimniecības zeme aizņem 46,02% novada platības (sk. attēlu Nr.1.), 73% lauku ir meliorēti. Mežs un krūmāji
aizņem 43,8% novada teritorijas, turklāt, neraksturīgi Rīgas aglomerācijas zonai, liela daļa meža ir saimnieciskajā
zonā. Iecavas novada pašvaldības īpašumā (vai piekritīga) ir tikai 1,8% zemju (554,6 ha), no kurām 301,9 ha
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(54,4%) ir lauksaimniecībā izmantojama zeme un 16,3 ha (2,9%) ir meži.
Derīgie izrakteņi

Iecavas novadā atrodas dolomīta atradnes, kas netiek izmantotas. Novada teritorijā atrodas arī 32 kūdras
atradnes, smilts un smilts – grants atradne „Vecpūres”, smilts atradne „Mazupītes”, kurās derīgo izrakteņu
ieguve nenotiek.

Ainava

Novadu raksturo līdzenumu kultūrainava, attālāk no Via Baltica daudzviet ir estētiski pievilcīga mozaīkveida
ainava. Iecavas novada ainavas vērtību paaugstina kultūras pieminekļi un Iecavas upes ieleja. Nozīmīgi ainavas
un bioloģiskās daudzveidības elementi ir aizsargājamie meža iecirkņi.

Īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas

Novada teritorijā atrodas viena īpaši aizsargājamā dabas teritorija – valsts nozīmes aizsargājamais dabas
piemineklis „Iecavas alejas”. Novadā nav Natura 2000 objektu (sk. attēlu Nr.2.).

Iedzīvotāji
Rādītājs
Iedzīvotāju skaits

Pagātne
9 853
(1990.)

Esošā situācija
8 947
(01.01.2012.)

Tendences, skaidrojums

Iedzīvotāju līdz
darbspējas vecumam
īpatsvars
Iedzīvotāju
darbspējas vecumā
īpatsvars
Demogrāfiskās

16,5%
(2007)

15,7%
(2012)

Novadā samazinās iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam īpatsvars, jo
samazinās jaundzimušo skaits.

64,9%
(2007)

65,8%
(2012)

Novadā nedaudz palielinās iedzīvotāju darbspējas vecumā īpatsvars,
samazinot demogrāfiskās slodzes līmeni.

586

572

Demogrāfiskās slodzes līmenis novadā (572) 2012.gadā bija augstāks nekā

Iedzīvotāju skaita (ilgtermiņa) izmaiņas novadā nav tik ļoti negatīvas kā
valstī un reģionā kopumā: ja Latvijā iedzīvotāju skaits laikā no 1991. līdz
2012.gadam ir samazinājies par 23,5% un Zemgales reģionā par 21,8%, tad
Iecavas novadā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 9,2%.
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Attēls Nr.2. Dabas un kultūras mantojums Iecavas novadā

slodzes līmenis

1

(2006)

(2012)

vidēji Zemgales reģionā (566), Bauskas (545) un Olaines (532) novados.

Ekonomika
Rādītājs

Tendences, skaidrojums

Uzņēmumu
skaits uz 1 000
iedzīvotājiem

Iecavas novadā ir salīdzinoši mazs uzņēmumu skaits – uz 1 000 iedzīvotājiem 2010.gadā Iecavas novadā bija 40
uzņēmumi, kas ir krietni mazāk, nekā vidēji Zemgales reģionā (50).

Galvenās nozares
pēc uzņēmumu
skaita

Novadā esošie uzņēmumi galvenokārt izmanto vietējo dabas resursu sniegtās iespējas – lielākais skaits uzņēmumu
darbojas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs (40,5%).

Lielākie
uzņēmumi

Lielākie (pēc apgrozījuma) uzņēmumi Iecavas novadā 2011.gadā bija AS „Balticovo” (darbības nozare – putnkopība,
apgrozījums – 23 329 090 LVL) un SIA „AGROCHEMA LATVIA” (darbības nozare – minerālmēslu tirdzniecība,
apgrozījums – 10 357 011 LVL).

Lielākā daļa (246 jeb 63,1%) no visām novada ekonomiski aktīvajām tirgus sektora statistikas vienībām 2010.gadā
2
3
bija mikrouzņēmumi. Iecavas novadā nav lielo uzņēmumu.

Rīgas tuvums un plānotie transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica un Via Baltica attīstība) radīs iespējas
attīstīt kravu loģistikas un rūpniecības uzņēmumus.

2011.gadā Iecavas novads atradās 22.vietā starp Latvijas novadiem pēc teritorijas attīstības indeksa (0,394).
Salīdzinājumā ar kaimiņu pašvaldībām, augstāks teritorijas attīstības indekss bija Baldones (0,674) un Olaines
(0,955) novadiem.

Mēneša vidējā
darba samaksa
4
(bruto)

Mēneša vidējā darba samaksa novadā 2011.gadā bija 459 LVL. Salīdzinājumā ar kaimiņu pašvaldībām, augstāka tā
bija tikai Olaines (488 LVL) un Ozolnieku (502 LVL) novados.

Nodarbinātība

Vislielākais nodarbināto skaits Iecavas novadā ir izglītības nozarē – 20%, apstrādes rūpniecībā – 18,7%,
vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā/automobiļu un motociklu remontā – 16,3% un lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā – 14,7%.

Bezdarba līmenis

Bezdarba līmenis Iecavas novadā ir zemāks nekā vidēji Zemgales reģionā un Latvijā (sk. attēlu Nr.3.). 2012.gada
vidū no visiem 428 novada bezdarbniekiem 56,3% bija sievietes. Sadalījumā pa vecuma grupām visvairāk
bezdarbnieku (17,5%) bija 55 – 59 gadu vecuma grupā, 32% no bezdarbniekiem bija ar profesionālo izglītību un
40,2% no visiem bezdarbniekiem bez darba bija līdz sešiem mēnešiem.

Attēls Nr. 3. Bezdarba līmenis (%) Iecavas novadā, 2009. – 2012.gads
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Informācijas avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

1

Darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits vidēji uz 1 000 personām darbspējas vecumā.
Uzņēmumi ar nodarbināto skaitu deviņi un mazāk vai gada apgrozījumu vienādu vai mazāku par 1,4 milj. latu vai bilances kopsummu vienādu vai
mazāku par 1,4 milj. latu.
3
Uzņēmumi ar nodarbināto skaitu deviņi un mazāk vai gada apgrozījumu vienādu vai mazāku par 1,4 milj. latu vai bilances kopsummu vienādu vai
mazāku par 1,4 milj. latu.
4
Bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50.
2
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Teritorijas
attīstības indekss

I. Esošās situācijas analīze

2011.gadā AS „Balticovo” vidējais darbinieku skaits bija 186 (2010.g. – 190 darbinieki), bet SIA „AGROCHEMA
LATVIA” – 25 (2010.g. – 26 darbinieki).

Nodokļu
maksātāju skaits

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem, 2010.gadā, salīdzinot ar 2006.gadu, nodokļu maksātāju skaits
(fiziskās personas) Iecavas novadā ir palielinājies par 5% (sk. attēlu Nr.4.).

Attēls Nr. 4. Nodokļu maksātāju skaits (fiziskās personas) Iecavas novadā, 2006. – 2010.gads

Informācijas avots: Valsts ieņēmumu dienests
6

Ārvalstu tiešās
5
investīcijas

Iecavas novada uzņēmumi ir salīdzinoši sekmīgi piesaistījuši ārvalstu investīcijas – vairāk nekā 20 gadu laikā
(01.01.1991. – 14.09.2012.) ir piesaistīti 6 262 810 LVL, ierindojot Iecavas novadu 23.vietā starp Latvijas pašvaldībām
pēc ārvalstu tiešo investīciju (turpmāk – ĀTI) kopapjoma. Salīdzinājumam ar kaimiņu pašvaldībām, Baldones novadā
ĀTI bija 4 000 LVL (112.vieta Latvijā), Bauskas novadā – 254 435 LVL (64.vieta), Olaines novadā – 56 284 247 LVL
(7.vieta), Ozolnieku novadā – 1 748 366 LVL (41.vieta) un Vecumnieku novadā – 1 254 393 LVL (45.vieta).

Pašvaldības
pamatbudžets

Iecavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no 2006.gada līdz 2011.gadam ir palielinājušies vairāk nekā
divas reizes (sk. attēlu Nr.5.).
2011.gadā Iecavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus (6 239 347 LVL) veidoja nodokļu ieņēmumi – 48%,
nenodokļu ieņēmumi – 4,2% un saņemtie valsts un pašvaldības budžeta transferti un maksājumi – 47,8%, t.sk., 298
244 LVL valsts budžeta transferti ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai. Lielākie izdevumi no pašvaldības
pamatbudžeta 2011.gadā bija izglītībai (65,1%), sociālajai aizsardzībai (8,3%) un vispārējiem valdības dienestiem
(8,9%).

Pašvaldības
saistības

Uz 31.12.2011. kopējās Iecavas novada saistības (6,97% no pamatbudžeta ieņēmumiem) veidoja 12 aizņēmumu
līgumi un četri galvojuma līgumi kopsummā par 2 345 576 LVL ar atmaksas termiņu līdz pat 2024.gadam.
Aizņēmumi ņemti, galvenokārt, izglītības, komunālās saimniecības (siltumapgāde, notekūdeņu attīrīšana u.c.),
sporta, kultūras un sociālās infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai.
Turpmākajos gados (pēc 2012.gada) Iecavas novada pašvaldības ikgadējo saistību apmērs samazināsies, pie

5
6

Ieguldījumi uzņēmumu pašu kapitālā, reinvestētā peļņa u.c.
Lursoft datu bāze.
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Informācijas avots: Valsts kases pašvaldību budžeta pārskati

I. Esošās situācijas analīze

Attēls Nr.5. Iecavas novada pašvaldības ieņēmumu un izdevumi (latos), 2006. – 2011.gads

nosacījuma, ja pašvaldība neuzņemsies jaunas kredītsaistības un nesamazināsies pamatbudžeta ieņēmumi.
Īstenotie
investīciju
projekti

Laikā no 2000. līdz 2011.gadam Iecavas novada pašvaldība ir īstenojusi 40 investīciju projektus izmantojot
pašvaldības budžeta līdzekļus, valsts investīcijas un piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu, kā arī citu finanšu
instrumentu līdzekļus. Investīciju projekti, galvenokārt, tika īstenoti izglītības, sociālās sfēras un komunālo
pakalpojumu nozarēs.
Projektu ietvaros tika veikti komunālās saimniecības attīstības darbi, uzlabota izglītības, kultūras, sociālo iestāžu
infrastruktūra (energoefektivitātes paaugstināšanas darbi u.c.) un materiāltehniskā bāze, kā arī īstenotas citas
aktivitātes un pasākumi.

Transporta infrastruktūra
Rādītājs

Tendences, skaidrojums

Valsts autoceļi

Iecavas novadu šķērso vairāki valsts autoceļi – galvenais valsts autoceļš A7, divi reģionālie autoceļi P92 un P93, kā
arī vairāki vietējie autoceļi 107,99 km kopgarumā (sk. attēlu Nr.5.).

Dzelzceļš

Novadu rietumu – austrumu virzienā novadu šķērso dzelzceļa līnija „Zilupe – Rēzekne 2 – Krustpils – Jelgava –
Tukums 2 – Ventspils”, pa kuru uz Latvijas ostām tiek transportēts liels kravu apjoms. Novada teritorijā atrodas
dzelzceļa preču stacija „Iecava” (sk. attēlu Nr.6.).

Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs”

Rādītājs

Tendences, skaidrojums

Pašvaldības
autoceļi

Iecavas novada pašvaldības īpašumā esošo autoceļu kopgarums ir 134,025 km. Tikai 6,409 km (4,8%) no tiem ir
asfaltēti. 70,5% no visiem pašvaldības ceļiem ir A grupas ceļi, 23,2% B grupas ceļi un 6,3% – C grupas ceļi.

Pašvaldības ielas

Novadā ir 47 ielas, no kurām Iecavas pilsētā atrodas 38, Zālītes ciemā – četras, Dimzukalna ciemā – četras un Zorģu
ciemā – viena. Novadā esošo ielu kopgarums ir 29,892 km, asfaltētas ir 57,2% no visām ielām.

Tilti

Uz pašvaldības ceļiem un ielām atrodas septiņi tilti (garums kopā – 126,5 m, platība kopā – 882 m ).

2
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Attēls Nr.6. Esošie un plānotie valsts autoceļi un dzelzceļi Iecavas novadā

Pašvaldības ceļu,
ielu un tiltu
tehniskais
stāvoklis

Pašvaldības ceļu, ielu un tiltu tehnisko stāvokli negatīvi ietekmējis autoceļu fonda līdzekļu samazinājums 2009. un
2010.gadā, kā rezultātā strauji ir samazinājušies pašvaldībai pieejamie finanšu līdzekļi ielu, ceļu un tiltu remontiem
un izbūvei.

Sabiedriskais
transports

Galvenie autobusu satiksmes virzieni ir uz Rīgu, Bausku un Jelgavu. Satiksmei starp novada apdzīvotajām vietām
tiek izmantoti galvenokārt Rīgas – Bauskas / Bauskas – Rīgas autobusu reisi. Neapmierinoša sabiedriskā transporta
satiksme ir virzienā Iecava – Jelgava.

Nacionālās
nozīmes
transporta
infrastruktūras
projektu attīstība

Iecavas novada attīstību nākotnē var būtiski ietekmēt divu lielu transportbūvju attīstības projekti (sk. attēlu Nr.7.)
7
– Via Baltica ceļa attīstība un Rail Baltica dzelzceļa trases būvniecība .

Attēls Nr.7. Via Baltica un Rail Baltica trašu novietojums attiecībā pret Iecavas novadu

Komunālā saimniecība
Siltumapgāde un
gāzes apgāde

Iecavā ir centralizētas siltumapgādes sistēma, kas darbojas ar dabas gāzi (pieejams pieslēgums pie vidēja spiediena
gāzes vada).

Ūdensapgāde

Centralizētas ūdensapgādes sistēmas ir Iecavā, Dimzukalnā, Zālītē un Zorģos, notekūdeņu savākšanas sistēmas –
Iecavā, Zālītē un Zorģos, kā arī Dimzukalnā, kur tā pilnvērtīgi nedarbojas. Ūdensapgādes tīkli pārsvarā ir 30 līdz 50
gadu veci, to tehniskais stāvoklis Iecavā, Zālītē un Zorģos pašlaik tiek uzlabots, bet Dimzukalnā ir apmierinošā
stāvoklī.

Atkritumu
apsaimniekošana

Novadā nav izveidota bīstamo atkritumu savākšanas sistēma, ir viens atkritumu šķirošanas laukums, pie
daudzdzīvokļu ēkām tiek izvietoti konteineri dalītai atkritumu vākšanai.

Elektroapgāde

Iecavas novada teritorijā elektroapgādi nodrošina 110 kV/20kV apakšstacija Nr.45 „Iecava”. Novada teritorija ir
pilnībā elektrificēta. Tiek apsvērts risinājums būvēt jaunu 20 KV saites līniju, lai nodrošinātu divpusējo barošanu
stratēģiski svarīgiem objektiem.
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Saskaņā ar Satiksmes ministrijas sniegto informāciju „Iecavas novada teritorijā plānotie nacionālās nozīmes transporta infrastruktūras objekti”
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Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs”

Izglītība, sports, veselība, kultūra u.c.
pakalpojumi
Pašvaldības
izglītības iestāžu
skaits

Iecavas novada bērniem un jauniešiem ir nodrošināta iespēja izglītoties astoņās izglītības iestādēs: vidusskolā,
pamatskolā, divās pirmsskolas izglītības iestādēs, internātpamatskolā, speciālajā internātpamatskolā, mūzikas un
mākslas, kā arī sporta skolā. Novadā nav profesionālās un augstākās izglītības iestāžu.

Izglītības iestāžu
tehniskais
stāvoklis

Skolu un bērnudārzu infrastruktūra ir dažādā tehniskā stāvoklī – daļā izglītības iestāžu ir jau veikta rekonstrukcija,
vairāku izglītības iestāžu (Dzimtmisas pamatskola, Iecavas Mūzikas un mākslas skola, PII „Cālītis”, Iecavas
internātpamatskola) ēkām ir nepieciešama renovācija vai rekonstrukcija.

Pieaugušo
apmācība,
tālākizglītība
Izglītojamo skaits
PII un vispārējās
izglītības
iestādēs

Novada izglītības iestādes neņem aktīvu dalību novada uzņēmējdarbības vides veidošanā, Iecavas novadā nav
attīstīts mūžizglītības piedāvājums.
Laika posmā no 2006./2007.m.g. līdz 2010./2011.m.g. izglītojamo skaits novada pirmsskolas izglītības iestādēs ir
palielinājies (sk. attēlu Nr.8.) par 39 (11,3%) un Iecavas bērnudārzos joprojām nav iespējams uzņemt visus
pieteiktos bērnus.
Vispārējās izglītības iestādēs šai pašā laika posmā izglītojamo skaits ir samazinājies par 160 (11,3%).

Informācijas avots: Iecavas novada izglītības iestādes

Sports

Iecavas novadā ir senas un bagātas sporta tradīcijas, kas aizsākušās 20.gadsimta 20. – 30.gados ar volejbola un
vieglatlētikas attīstību. Novadā ir pieejama sporta infrastruktūra un tiek rīkots liels skaits sporta pasākumu. Aktīvi
darbojas arī dažādi sporta klubi. Novadā trūkst vieglatlētikas stadiona, tādēļ novada sportisti izmanto arī kaimiņu
pašvaldību sporta infrastruktūru un piedalās tur rīkotajās sacensībās.

Veselības
veicināšana un
aprūpe

2012.gadā uzsākta Iecavas novada iedzīvotāju veselības veicināšanas programmas ieviešana.

Sociālā palīdzība
un pakalpojumi

Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību novada iedzīvotājiem sniedz Iecavas novada pašvaldības budžeta
iestāde „Iecavas novada Sociālais dienests”.

Kultūra

Novadu raksturo aktīva kultūras dzīve – pašvaldībā darbojas Iecavas kultūras nams, sešas bibliotēkas un brīvdabas
estrāde vasaras pasākumiem. Katrai no šīm iestādēm ir liela nozīme novada sabiedriskajā dzīvē: kultūras nams
kalpo kā novada kultūras identitātes veidotājs, savukārt novada mazo ciemu bibliotēkas ir šo ciemu sociālās
aktivitātes centri.

Kultūras iestāžu
apmeklētāju
skaits

Kopumā apmeklētāju skaits novada kultūras iestādēs (kultūras namā un bibliotēkās) ir palielinājies par 23,4% (sk.
attēlu Nr.9.), ko sekmējis plašais kultūras piedāvājums un aktīvā amatierkolektīvu darbība.

Pašvaldības aģentūra „Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs” iedzīvotājiem nodrošina ambulatoros,
stacionāra, diagnostikas un rehabilitācijas pakalpojumus.
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Attēls Nr. 8. Izglītojamo skaits novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs, 2006./2007.m.g.
– 2010./2011.m.g.

Attēls Nr. 9. Novada kultūras iestāžu apmeklētāju skaits, 2006. – 2010.gads

Informācijas avots: Iecavas novada kultūras iestādes

Citas kultūras
iestādes

Kultūrvēsturiskie objekti
Tūrisms un
aktīvā atpūta

Iecavas sporta un vēstures entuziasti 2010.gadā ir izveidojuši Iecavas sporta un vēstures muzeju (nav akreditēts).
Muzejā tiek vāktas vēstures liecības par novada sporta dzīvi – izcilu sportistu balvas, ekipējums, formas, rakstiskas un
vizuālas liecības par viņu sasniegumiem.
Novada vēstures liecības tiek vāktas un glabātas vēsturiskajā Sarkanās skolas ēkā.
Novadā atrodas divi valsts un seši vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi, kā arī trīs valsts un pieci vietējās nozīmes
arheoloģijas pieminekļi. Kultūrvēsturiski nozīmīgu ēku skaits ir lielāks, taču nav apzināts. Iecavas novada kultūras
mantojums var kalpot par nozīmīgu faktoru novada identitātes veidošanai.
Nozīmīgākie apskates objekti novadā ir minizoo (putnu un mazo dzīvnieku dārzs „Dobuļi”), atrakciju parks „Labirinti”,
Iecavas Evanģēliski luteriskā baznīca, Iecavas Romas katoļu baznīca, Dievdārziņš, Iecavas parks un muižas apbūve,
Brīvības piemineklis Iecavas parkā, Iecavas daiļdārzi, Meža inteliģences taka, Dzimtmisas muiža, Grienvaldes
dzirnavas un citi objekti. Novadā pieejamas arī aktīvās atpūtas iespējas (velomobiļi, elektromašīnas, batuts,
kvadracikli, jautrie labirinti, dīķu un ūdens kanālu daudzpusīga izmantošana, peintbols, dažādas āra spēles u.c.).
8

Tūristu piesaisti novadā kavē nesakārtota un neattīstīta tūrisma infrastruktūra (ceļa zīmju, norāžu, stāvlaukumu,
tūrisma informācijas stendu, tualešu trūkums), tūrisma koordinācijas un informācijas trūkums un mazs tūrisma
pakalpojumu sniedzēju un apskates objektu skaits.
Iedzīvotājiem
pieejamie
pakalpojumi

Iecavas novadā tikai daļēji ir pieejami iedzīvotājiem nepieciešami sadzīves pakalpojumi (sk. tabulu Nr.1.).

Rosme
Zorģi
Dzimtmisa
Audrupi
Dzelzāmurs

-



-






-











-

















-

Iedzīvotāju
skaits

Centralizētie
komunālie
pakalpojumi

Sociālā aprūpe

Aptieka

Medicīniskā
aprūpe



Bibliotēka







-

Izglītība





-

6 048
374
287
146
234
62
100
34

Informācijas avots: Iecavas novada pašvaldība
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Informācijas avots: Iecavas novada tūrisma attīstības stratēģija 2008. – 2013.gadam
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Dimzukalns

Bankas
pakalpojumi

Zālīte

Sabiedriskais
transports

Iecava

Pārtikas veikals

Tabula Nr. 1. Iedzīvotājiem pieejamie pakalpojumi, 2011.gads

Funkcionālās saites ar apkārtējām teritorijām
Ņemot vērā Iecavas novada resursus, tika identificētas funkcionālās saites ar blakus esošiem novadiem jomās, kurās sadarbība jau ir
izveidojusies vai ir nepieciešams izveidot (sk. tabulu Nr.2.):

Tabula Nr. 2. Iecavas novada funkcionālās saites
Sadarbības
teritorijas

Sadarbības
tēmas

1. Pārvaldība

Bauskas,
Rundāles,
Vecumnieku
novadi

Attīstības
plānošana,
efektīva
pārvaldība

2. Izglītība

Rīga, Bauskas
un Vecumnieku
novadi

3. Via Baltica

Rīga, Ķekavas
novads,
Bauskas novads

Speciālās
izglītības
iestādes
Izglītības
iespējas pēc
pamatskolas
Ceļi,
Sabiedriskais
transports

4. Tūrisms

Rīga, Ķekavas
novads,
Bauskas
novads,
Rundāles
novads

Tūrisma
pakalpojumi,
aktīvās atpūtas
iespējas

5. Darba tirgus

Rīga, Bauskas
novads

Sabiedriskais
transports
Transporta
infrastruktūra

6. Veselības
aprūpe

Rīga

7. Sociālie
pakalpojumi

Citas Latvijas
pašvaldības

Veselības
aprūpes
pakalpojumu
pieejamība
Sociālo
pakalpojumu
pieejamība

8. Pakalpojumu
pieejamība

Rīga

Sadzīves
pakalpojumu
pieejamība,
iepirkšanās,
bankas
pakalpojumi

Skaidrojums (rekomendācijas slīprakstā)
Bijušā Bauskas rajona pašvaldības sadarbojas biedrības „Bauskas rajona
lauku partnerība” ietvaros ar mērķi atrast risinājumus lauku teritoriju
attīstībai.
Iecavas novads daļu pārvaldības pakalpojumu (būvvalde, tūrisma
informācijas centrs) sniedz kopīgi ar Bauskas novada pašvaldību. Tiek
meklēti citi veidi efektīvāku un racionālāku pārvaldības pakalpojumu
sniegšanai.
Pašvaldībā atrodas Iecavas internātpamatskola un Zālītes speciālā
internātpamatskola, kur pamatizglītību (t.sk. speciālo) iegūst izglītojamie no
novada un apkārtējām pašvaldībām.
Iecavas novada jaunieši profesionālo izglītību izvēlas iegūt ārpus novada, jo
pašvaldībā nav profesionālās izglītības iestādēs. Augstākās izglītības iestādes
ir pieejamas Rīgā.
Novadu šķērso autoceļš Via Baltica, kas savieno novadu ar Rīgu, Bausku un –
dienvidu virzienā – ar Lietuvu. Sadarbībā ar citām pašvaldībām
nepieciešams uzlabot šī ceļa drošību, veicinot apvedceļu, daudzlīmeņu
krustojumu un gājēju / veloceliņu un tiltiņu izbūvi.
Sabiedriskā transporta – autobusu – līnijas savieno Iecavas novadu ar Rīgu,
Bausku un citām apdzīvotajām vietām. Sadarbībā ar citām pašvaldībām
vēlams pilnveidot sabiedrisko transportu, g.k. Rīgas virzienā.
Novada teritoriju pa autoceļu Via Baltica abos virzienos šķērso liels skaits
tūristu, kas apmeklē ārpus novada esošos Latvijas nozīmes tūrisma objektus
(Rundāles un Mežotnes pilis) un dodas uz citām valstīm vai ierodas no tām.
Iecavas novadā tūristi apstājas reti, jo šeit nav pazīstamu tūristu piesaistes
objektu un pakalpojumu sniedzēju. Šo situāciju ir vēlams mainīt, veidojot
novadā tūrisma pakalpojumus – ērti sasniedzamas ēdināšanas iestādes,
informācijas punktus, radošās industrijas izstrādājumu tirdzniecības
punktus, kā arī izvietojot kvalitatīvas informācijas zīmes.
Novads ir pietiekami ērti sasniedzams, lai varētu apvienot dzīvošanu Iecavas
novadā ar darbu citās pašvaldībās. Šo iespēju izmanto daudzi Iecavas
novada iedzīvotāji.
Šādu svārstmigrantu skaits palielinātos, ja novadā būtu vieglāk pieejami
aukļu pakalpojumi un garantēta bērnu drošība un pieskatīšana līdz aptuveni
pulksten 19:00 – 20:00.
Kaut arī novadā ir pieejami nepieciešamākie veselības aprūpes pakalpojumi,
specializētus veselības aprūpes pakalpojumus Iecavas novada iedzīvotāji
visbiežāk izmanto Rīgā.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem iedzīvotājiem no
visas Latvijas pašvaldībā sniedz valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale”
filiāle „Iecava”.
Bez Iecavas novadā pieejamiem sadzīves pakalpojumiem un iepirkšanās
iespējām, novada iedzīvotāji visbiežāk iepērkas, apmeklē veikalus, izmanto
sadzīves un bankas pakalpojumus Rīgā.
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Funkcionālā
ietekme

II. Stratēģiskā daļa
a. Iespējamie attīstības scenāriji
Iecavas novadam ir daudzveidīgas attīstības iespējas, tomēr tik daudz finanšu, laika un cilvēkresursu, lai tās
visas realizētu, novada rīcībā nav, un turpmākajos gados nebūs. Šādā situācijā ir nepieciešams izvēlēties
prioritāros mērķus un rīcības, kuru īstenošanai novadam būs pietiekami daudz resursu un kuru īstenošana
sniegs vislielāko atdevi un jaunus resursus citu rīcību realizācijai.
Katras attīstības scenārijs Iecavas novadam sniegtu savas priekšrocības un katram būtu arī savi trūkumi.
Reālajā dzīvē neviens no šiem scenārijiem nav realizējams individuāli. Tomēr, izstrādājot Iecavas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, ir nepieciešams analizēt katru no tiem atsevišķi kā vienkāršotu iespējamo
rīcību un to seku modeli.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros tika analizēti trīs Iecavas novada attīstības scenāriji:
(1) „Guļamrajons”;
(2) „Industrija”;
(3) „Uzņēmējdarbība”.
Katram no šiem scenārijiem tika identificēti prioritārie veicamie darbi, scenārija priekšrocības un trūkumi, tika
izraudzīti vēlamākie attīstības scenāriji.
Sākotnēji tika izraudzīts arī ceturtais – „Inerces” scenārijs, kas paredzēja bez īpašām izmaiņām turpināt esošo
attīstības procesu, neiezīmējot īpašas attīstības prioritātes, tomēr iedzīvotāju sanāksmē tika izlemts šo
scenāriju jau sākotnēji noraidīt un tālāk neanalizēt.

Mērķis: Panākt, ka novadā dzīvo pēc iespējas vairāk cilvēku, attīstot Iecavas novadu kā Pierīgas dzīves vietu.
Potenciāls: 40 – 60 minūšu brauciena attālumā ir Rīga, lētāks nekustamais īpašums, nekā Rīgā.
Attīstāmās teritorijas: Galvenokārt Iecava, Dzimtmisa, Dimzukalns un tiem tuvējā teritorija.
Ieguldījumi: Dzīvojamiem rajoniem nepieciešamie ceļi un ielas, komunālā saimniecība, aukļu dienests,
bērnudārzi un skolas.
Konkurenti: Pie sarūkoša iedzīvotāju skaita Latvijā – visa Pierīga, jo īpaši kaimiņi – Ķekavas un Baldones novadi.
Ieguvumi: Vairāk iedzīvotāju – attiecīgi lielāki nodokļu ieņēmumi (pie nosacījuma, ka nemainās nodokļus
regulējošie normatīvie akti), vairāk bērnu, stimuls saglabāt tīru vidi.
Trūkumi: Nevienmērīga novada attīstība, lielāka atkarība no ekonomikas ārpus novada, konkurence.

Attīstības scenārijs – „Industrija”
Mērķis: Piesaistīt novadam investorus, kas šeit uzceļ ražotnes un veido jaunas darba vietas.
Potenciāls: 40 – 60 minūšu brauciena attālumā ir Rīga, novads atrodas „Eiropas pusē” no Rīgas (pie „Via
Baltica” ceļa dienvidos no Rīgas), Eiropas nozīmes ceļa un dzelzceļa krustojums, brīvas zemes platības, mazāk
vides aizsardzības ierobežojumu, kā citās pašvaldībās, kur ir dabas aizsargājamās teritorijas un lielas upes, ezeri
vai jūra.
Vieta: Iecavas industriālais parks (nākotnē).
Ieguldījumi: Ceļi, ielas, komunikāciju tīkli ap industriālo zonu, elektroapgādes infrastruktūra, varbūtēja
profesionālā izglītība, novada mārketings starptautiskā līmenī.
Konkurenti: Ķekavas novads, varbūtējais Rail Baltica termināls pie Sauriešiem.
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Attīstības scenārijs – „Guļamrajons”

Ieguvumi: Vairāk darba vietu, iespējai veidoties lielās ražotnes apkalpojošiem uzņēmumiem, ekonomiskā
rosība.
Trūkumi: Nevienmērīga novada attīstība, lielāki draudi videi, konkurence, ne īpaši augsta vidējā darba
samaksa.

Attīstības scenārijs – „Uzņēmējdarbība”
Mērķis: Veidot pēc iespējas daudz vietējos uzņēmumus, atbalstīt novadnieku uzņēmumus.
Potenciāls: Dabas resursi, Rīga 40 – 60 minūšu brauciena attālumā, novads atrodas „Eiropas pusē” no Rīgas,
jau esošas ražošanas tradīcijas.
Vieta: Viss novads.
Ieguldījumi: Kompetences centra un/vai uzņēmējdarbības „inkubatoru” attīstība, uzņēmējdarbības motivācijas
programmas, profesionālās izglītības attīstība atbilstoši novada specializācijai, vietējai uzņēmējdarbībai
nepieciešamās infrastruktūras attīstība.
Konkurenti: Katram uzņēmumam individuāli.
Ieguvumi: Stabils, pašu radīts ekonomikas pamats, vienmērīga attīstība, zemāki sociālās palīdzības izdevumi.
Trūkumi: Salīdzinoši ilgāka attīstība, kuras laikā var turpināties negatīvi demogrāfiskie procesi.

Diskusijās ar novada iedzīvotājiem „Industrijas” scenārijs guva vismazāko atbalstu (3 no 21 balss),
„Guļamrajona” scenārijs ieguva 6 balsis, bet „Uzņēmējdarbības” scenārijs ieguva visaugstāko atbalstu – 12
balsis. Būtiskākās diskusiju atziņas:
· Katram scenārijam ir vērtīgas iezīmes, kuras jācenšas ietvert Iecavas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā:
· „Industrijas” scenārijs guva mazāku atbalstu, jo tā veiksmīgai realizācijai nepieciešams piepildīties
vairākiem priekšnoteikumiem, piemēram, Rail Baltica celtniecībai un šī dzelzceļa kravas stacijas
izveidei Iecavas novadā. Pārmērīgs atbalsts šim scenārijam ir riskants, jo šādi var nepietikt resursu jau
esošo uzņēmumu atbalstam un Iecavai ir grūtāk piesaistīt jaunus darbaspēka resursus nekā, piemēram,
Jelgavai vai Rīgai daudz tuvākajiem Ķekavas vai Mārupes novadiem. Scenārijs var novest pie lēta
darbaspēka ieplūšanas novadā, saasinot sociālās problēmas.
· „Guļamrajona” scenārijs guva atbalstu tāpēc, ka šādi novadam var piesaistīt jaunus iedzīvotājus,
scenārijs motivē veidot harmonisku dzīves vidi. Tika uzsvērts, ka Iecava ir jāattīsta nevis kā Pierīgas
guļamrajons, bet gan kā autonoma mazpilsēta Rīgas tuvumā, savukārt Dimzukalns un Dzimtmisa var
tikt attīstīti kā dzīves vieta Rīgā strādājošajiem, kuri vēlas dzīvot pie dabas.
· „Uzņēmējdarbības” scenārijs guva vislielāko atbalstu, jo tas sniedz vairāk priekšrocību – nodrošina visa
novada attīstību, rada daudzveidīgas un stabilas nodarbinātības iespējas, samazina Iecavas novada
atkarību no ekonomikas norisēm ārpus novada, atslogo sociālo budžetu, veicina iecavnieku pašapziņas
celšanos;
· Ir jāattīsta un jāizmanto esošās novada vērtības, galvenokārt – dabas resursi un novadā jau esošās
ražotnes;
· Jebkura scenārija gadījumā ir:
· Jāliek lielāks uzsvars uz pārtikas ražošanas un pārstrādes attīstību;
· Jāattīsta savienojums ar Rīgu caur Plakanciemu (Ķekavas novadā) un ar Jelgavu, šādi veicinot novada
rietumu daļas attīstību.
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b. Scenāriju analīzes rezultāti

c. Ilgtermiņa 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 vienkārši dažādot: lielpilsēta ir pietiekami tuvu, lai darbdienas
vakarā dotos uz operas izrādi, un pietiekami tālu, lai tā netraucētu Iecavas novada vidi.

d. Ekonomiskā specializācija
Lai sasniegtu ilgtermiņa attīstības redzējumā aprakstīto ainu, Iecavas novadā turpinās veidoties spēcīga
ekonomiskā bāze. Attīstoties ekonomikai, pielāgojoties laikmeta prasībām un, aizvien racionālāk izmantojot
pieejamos resursus, esošā novada ekonomiskā specializācija nākotnē tiks papildināta ar jauniem akcentiem un
virzieniem.

Iecavas novadā īpaši tiks atbalstīti uzņēmējdarbības veidi, kas sevi jau pierādījuši kā Iecavas novada apstākļos
veiksmīgi virzieni. Šie uzņēmējdarbības virzieni ir:
· Lauksaimniecības produkcijas pārstrādes nozare, jo īpaši:
· Putnkopība;
· Augu eļļu ražošana;
· Zvērkopība;
· Lauksaimnieciskā ražošana, jo īpaši:
· Graudaugu audzēšana;
· Rapšu, kaņepju un citu eļļas kultūru audzēšana;
· Dārzeņu audzēšana;
· Segto platību kultūru audzēšana.
· Kravu pārvadājumu un loģistikas pakalpojumi:
· Autotransporta kravu pārvadājumi;
· Loģistikas pakalpojumi;
· Noliktavu pakalpojumi.
Gadījumā, ja cauri Iecavas novadam tiks būvēta Rail Baltic dzelzceļš, Iecavas novads pie novadā esošo dzelzceļa
līniju krustojuma veicinās kravu apkalpošanas un ražošanas uzņēmumu attīstību.
Iecavas novads ir pierādījis savu konkurētspēju arī kā kvalitatīva dzīves vieta tuvu Rīgai, tomēr novada iespējas
nākotnē piesaistīt svārstmigrantus, kas ikdienā strādā Rīgā, ir ierobežotas, jo attālums līdz Rīgai ir salīdzinoši
liels – Rīgai tuvāk ir citas kvalitatīvas dzīves vietas un iedzīvotāju skaits Latvijā sarūk. Turpmāk Iecava attīstīsies
kā pašpietiekama mazpilsēta ar kvalitatīvu dzīves vidi un daudzveidīgām nodarbinātības iespējām un Rīgas
tuvums būs tikai viens no Iecavas novada pievilcības aspektiem.
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Esošās specializācijas attīstība

Iecavas novadā pieejamie resursi ļauj attīstīt arī citas nozares, tai skaitā:
· Citu lauksaimniecības produktu ražošana un pārstrāde.
Veiksmes faktori: Novadā, tuvu Rīgai, galvenajiem valsts autoceļiem ir pieejamas augstvērtīgas
lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
Daļā novada teritorijas, kas atrodas attālāk no rūpnieciskajām ražotnēm un satiksmes maģistrālēm,
ieteicams nodarboties ar bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu.
Galvenie uzdevumi: Iecavas novada lauksaimniekiem ir jānodrošina pēc iespējas augstvērtīgas produkcijas
ražošanu, nenoplicinot dabas resursus. Ir jāmeklē un jāattīsta specifiski nišas produkti un savstarpēji
jākooperējas (tai skaitā ar kaimiņu novadu uzņēmējiem), lai nodrošinātu pietiekamu produkcijas apjomu
veikalu ķēdēm.
Novada pašvaldībai saziņā ar uzņēmējiem un kaimiņu novadiem un atbildīgajām valsts institūcijām ir
jāvērtē iespēja piesaistīt finansējumu novadā esošo ģeotermālās enerģijas resursu izmantošanai
lauksaimniecības produkcijas efektīvākai audzēšanai.
· Koksnes un citu mežsaimniecības produktu ražošana, pārstrāde.
Veiksmes faktori: Novads, galvenokārt tā ziemeļaustrumu un ziemeļrietumu daļa, ir bagāts ar meža
resursiem. Novadu šķērso galvenais valsts autoceļš A7 un dzelzceļš, novads atrodas tuvu Rīgai, nozarē ir
neaizņemtas nišas.
Galvenie uzdevumi: Nozares uzņēmējiem vēlams meklēt specifiskus nišas produktus.
· Dolomīta ieguve un pārstrāde.
Veiksmes faktori: Novadā apzinātas septiņas dolomīta atradnes. Novadu šķērso starptautiskas nozīmes
autoceļš un dzelzceļš, tas atrodas Latvijas centrālajā daļā, netālu no Rīgas un Jelgavas.
Galvenie uzdevumi: Veicināt dolomīta atradņu īpašumtiesību statusa sakārtošanu un investoru piesaisti,
veicināt pēc iespējas augstu iegūtās produkcijas pievienoto vērtību, tai skaitā vērtējot iespēju ražot
dekoratīvo akmeni, veicināt videi draudzīgu ieguves procesu un izstrādāto dolomīta karjeru rekultivāciju.
· Pakalpojumu attīstība.
Veiksmes faktori: Novadu šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš A7 (Via Baltica), nepietiekams kvalitatīvu
un ērti izmantojamu ēdināšanas un rekreācijas pakalpojumu sniedzēju skaits pie šī ceļa, Iecavas novads
atrodas pirms daudzu braucēju galamērķiem – Rīgas un Rīgas starptautiskās lidostas.
Iecavas pilsētas attīstība radīs jaunu pakalpojumu sniegšanas centru.
Galvenie uzdevumi: Plānot pakalpojumu centru attīstību pie ceļiem un Iecavā, attīstīt infrastruktūru un
konkursa kārtībā piesaistīt pakalpojumu sniedzējus.
· Rekreācijas pakalpojumi.
Veiksmes faktori: Novads atrodas Rīgas aglomerācijas iekšējā zonā, to šķērso starptautiskas nozīmes
autoceļš, vairāki novada uzņēmēji jau attīsta rekreācijas pakalpojumus. Vizuāli pievilcīga mozaīkveida
ainava, liels pilsētu iedzīvotāju skaits netālu no novada.
Galvenie uzdevumi: Atbalstīt esošo rekreācijas pakalpojumu sniedzēju attīstību, veicināt to savstarpējo
sadarbību, veicināt jaunu rekreācijas objektu attīstību, pilnveidot transporta infrastruktūru, veidot tūrisma
infrastruktūru, konkursa kārtībā piesaistīt tūrisma pakalpojumu sniedzējus.
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Potenciāli attīstāmās nozares

e. Ilgtermiņa mērķi un prioritātes
Lai sasniegtu ilgtermiņa attīstības redzējumu, novadā ir jāīsteno divi ilgtermiņa attīstības mērķi:

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.
Šī mērķa sasniegšanai ir nospraustas divas ilgtermiņa prioritātes:

Prioritāte A1: Pilnvērtīga dzīves vieta ģimenēm
Iecavas novadā pašlaik samazinās bērnu skaits. Šai tendencei ir daudz dažādu iemeslu, un tāpēc ir
nepieciešams nodrošināt kompleksu valsts, pašvaldības un visas sabiedrības atbalstu ģimenēm. Šāds atbalsts ir
steidzami nepieciešams, 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;
· Daudzveidīgi un ģimenēm draudzīgi kultūras, rekreācijas un sporta pakalpojumi;
· Droša dzīves vide;
· Kvalitatīvs sociālais atbalsts tiem, kam tas ir nepieciešams;
· Veselīga dzīvesveida veicināšana un kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi.
Lielu daļu savu ieņēmumu – gan ar tiešiem maksājumiem, gan nodokļu veidā – Iecavas novada pašvaldība
izlieto tehniskās infrastruktūras – ceļu, ūdensvada, kanalizācijas, energoapgādes un citu sistēmu uzturēšanai
un pilnveidei. Tehniskā infrastruktūra lielā mērā nosaka iedzīvotāju dzīves kvalitāti un laika izlietošanas
efektivitāti.
Līdzīgi kā vairumā Latvijas pašvaldību, ceļu, ielu un citas tehniskās infrastruktūras kvalitāte Iecavas novadā 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 pakalpojumu attīstība starp Iecavu un pārējām novada apdzīvotajām vietām;
· 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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Prioritāte A2: Kvalitatīvi ceļi un komunālā saimniecība

Tabula Nr. 3. Ilgtermiņa mērķa A sasniedzamie rezultāti
Rādītājs

Bāzes gads

Iedzīvotāju skaits
01.01.2012.
Vēlme palikt dzīvot novadā turpmāko 5 gadu laikā
2012
Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam
01.01.2012.
Izglītojamo skaits novada pirmsskolas izglītības 2010./2011.
iestādēs
Izglītojamo skaits novada pamata un vidējās 2010./2011.
izglītības iestādēs
Apmierinātība ar izglītību novadā
2012
Dalībnieku skaits novada pašdarbības kolektīvos
2010
Apmierinātība ar kultūras un izklaides iespējām
2012
Dalībnieku skaits novada sporta klubos/aktivitātēs
2011
Iedzīvotāju apmierinātība ar ceļu un ielu stāvokli
2011
novadā
Pašvaldības ceļi un ielas ar melno segumu
2011

Bāzes
indikators9
8 947
77%
15,7%
384

Sasniedzamais
rezultāts
8 950
87%
15,3%
380

1 261

1 200

65,3%
296
72%
588
68,3%

70%
426
75%
882
70%

4,8%

35%

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.
Šī mērķa sasniegšanai ir nospraustas divas ilgtermiņa prioritātes:

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.

9

Iecavas novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam
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Prioritāte B1: Iecavnieki – veiksmīgi uzņēmēji

Prioritāte B2: Partnerattiecības lielo projektu attīstībā
Iecavas novads atrodas valsts nozīmes tranzīta ceļu krustcelēs un nozīmīgi lēmumi saistībā ar šiem ceļiem tiek
pieņemti valsts līmenī. Novada teritorijā un tās tuvumā ir paredzēts attīstīt liela mēroga transporta
infrastruktūras projektus – Rail Baltica, kā arī būvēt Via Baltica apvedceļus – sākotnēji 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.

Rādītājs

Bāzes gads

Ekonomiski aktīvo tirgus vienību skaits uz 1000
2010
iedzīvotājiem
Ekonomiski aktīvo tirgus vienību skaits
2010
Apmierinātība ar darba iespējām Iecavas novadā
2012
Apmierinātība ar iespēju atrast labi apmaksātu
2012
darbu
Apmierinātība ar iespējām veidot / paplašināt
2012
uzņēmumu
Vidēju uzņēmumu11 skaits
2010
Lielu uzņēmumu12 skaits
2010
Bezdarba līmenis
31.05.2012.
Strādājošo bruto darba samaksa (latos)
2011
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Bāzes
indikators10
40

Sasniedzamais
rezultāts
68

421
32%
19%

645
70%
35%

28,3%

55%

3
0
6,7%
459

9
1
4,7%
990

Centrālās statistikas pārvaldes dati
Uzņēmumi ar nodarbināto skaitu no 50 līdz 249 vai gada apgrozījumu vienādu vai mazāku par 35,1 milj. latu vai bilances kopsummu vienādu vai
mazāku par 30,2 milj. latu.
12
Uzņēmumi ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk vai neto apgrozījumu lielāku par 35,1 milj. latu vai bilances kopsummu lielāku par 30,2 milj. latu.
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Tabula Nr. 4. Ilgtermiņa mērķa B sasniedzamie rezultāti

III. Telpiskās attīstības perspektīva
Iecavas novada pašvaldības teritorijas attīstība balstīsies uz agrāko attīstības plānošanas dokumentu
nosacījumiem, pielāgojoties izmaiņām un izmantojot iespējas, ko sniegs jaunas attīstības tendences.

1. Loma reģionā un sadarbība
Novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Rīgas aglomerācijas iekšējā zonā un to šķērso starptautiskas nozīmes
transporta maģistrāles. Iecavas novadu raksturo aktīva mijiedarbība ar kaimiņu pašvaldībām, Rīgu un Jelgavu
(sk. attēlu Nr.10.).

Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs”

Iecavas novads ir ieinteresēts arī veiksmīgā kaimiņu novadu attīstībā un aktīvi sadarbosies ar citām
pašvaldībām, meklējot veidus, kā racionāli izmantot katrā pašvaldībā esošos resursus un infrastruktūru, kā arī
lai uzlabotu transporta infrastruktūru un satiksmi uz kaimiņu novadiem. Ar kaimiņu pašvaldībām tiks
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Attēls Nr.10. Iecavas novada sadarbības virzieni ar citām pašvaldībām

2. Apdzīvojuma struktūra un
pakalpojumu klāsts
2.1.

Pašreizējā situācija

Iecavas novadā pašlaik ir 8 ciemi, kuros dzīvo ap 80% novada iedzīvotāju (sk. attēlu Nr.11.):
· Iecava – 6 048 iedzīvotāji;
· Audrupi – 100 iedzīvotāji;
· Dimzukalns – 287 iedzīvotāji;
· Dzimtmisa – 62 iedzīvotāji;
· Dzelzāmurs – 34 iedzīvotāji;
· Rosme – 146 iedzīvotāji;
· Zālīte – 374 iedzīvotāji;
· Zorģi – 234 iedzīvotāji.
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koordinēta pārvaldības, izglītības, kultūras, sociālās, sporta un citas infrastruktūras attīstība. Bez tam,
sadarbībā ar katru pašvaldību Iecavas novadam būs vēl šādas prioritātes:
Baldones novads: Autoceļa un veloceliņu attīstība starp novadu centriem, tai skaitā nodrošinot to, ka
jaunbūvējamais Via Baltica Iecavas apvedceļš nerada šķēršļus satiksmei starp Baldoni un Iecavu. Sadarbība,
plānojot racionālu Rail Baltica trases attīstību un nodrošinot, ka jaunbūvējamā trase nekavē iekšējo satiksmi
novados un starp tiem.
Bauskas novads: Novadi meklēs veidus, kā ātrāk attīstīt transporta infrastruktūras projektus (tai skaitā Via
Baltica un Rail Baltica) un nodrošināt to, ka jaunā transporta infrastruktūra veicina novadu attīstību, nerada tai
šķēršļus. Novadi sadarbosies tūrisma informācijas izplatīšanā, atkritumu apsaimniekošanā, sabiedriskā
transporta sistēmas attīstībā, veloceliņu attīstībā.
Ķekavas novads: Via Baltica Iecavas un Ķekavas apvedceļu būvniecības veicināšana, veloceliņu attīstība.
Novadi sadarbosies tūrisma informācijas izplatīšanā, sabiedriskās drošības, kultūras un sporta infrastruktūras
izmantošanā, sabiedriskā transporta attīstībā. Sadarbība autoceļa V7 Baloži – Plakanciems – Iecava attīstībā,
šādi radot alternatīvu nokļūšanai uz Rīgu un tiešāko savienojumu starp Via Baltica un Rīgas starptautisko
lidostu. Sadarbība Rail Baltica Iecavas kravas termināla attīstībā sakarā ar to, ka šim terminālam ir potenciāls
būtiski samazināt kravu tranzītu cauri Ķekavas novadam.
Olaines novads: Sutoceļa V7 Baloži – Plakanciems – Iecava attīstības veicināšana, šādi radot alternatīvu
nokļūšanai uz Rīgu un tiešāko savienojumu starp Via Baltica un Rīgas starptautisko lidostu. Sadarbība, veicinot
autoceļa izbūvi starp Iecavu un Olaini, šādi veicinot teritoriju attīstību pie abu novadu robežām un uzlabojot
saikni starp Olaines un Iecavas pilsētām un to industriālajām zonām.
Ozolnieku novads: Autoceļa P93 attīstības veicināšana, veloceliņa izbūve gar šo autoceļu – potenciāli
nozīmīgāko savienojumu starp Latgales un Zemgales / Kurzemes reģioniem. Sabiedriskā transporta attīstība.
Vecumnieku novads: Autoceļa un veloceliņu, kā arī sabiedriskā transporta attīstība starp novadu centriem.
Tiks meklētas iespējas veidot jaunu, tiešu autoceļa savienojumu no Iecavas uz P73 ceļu dienvidos no
Vecumniekiem, šādi attīstot nozīmīgāko savienojumu starp Latgales un Zemgales / Kurzemes reģioniem.
Jelgava: Sadarbība autoceļa P93 attīstībā un veloceliņa izbūvē gar šo autoceļu, pozicionējot šo autoceļu kā
nozīmīgāko savienojumu starp Latgales un Zemgales / Kurzemes reģioniem. Sabiedriskā transporta attīstība.
Sadarbība Rail Baltica potenciālā kravas termināla attīstībā.
Rīga: Via Baltica un Rail Baltica projektu attīstības veicināšana, sadarbība tūrisma informācijas izplatīšanā.

Novads ir izteikti monocentrisks – Iecavā dzīvo 62% novada iedzīvotāju, 16 reizes vairāk nekā otrā lielākajā
novada ciemā – Zālītē un vairāk, nekā tādās pilsētās, kā Kandava, Smiltene vai Valka. Iecavu raksturo pilsētai
raksturīga augstas intensitātes apbūve.

Attēls Nr.11. Iecavas novada ciemi

2.2.

Iecavas pilsētas attīstība

Iecava ir attīstījusies kā ģeogrāfiski savrups, salīdzinoši liels apdzīvotības centrs (sk. attēlu Nr.12.). Ja Iecava
būtu pilsēta, tā starp 76 Latvijas pilsētām būtu 32. lielākā.

Attēls Nr.12. Apdzīvotības centri Latvijas centrālajā daļā

Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs”
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Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs”

Iecavas loma Zemgales reģionā turpmāk tiks stiprināta, attīstot to kā patstāvīgu pilsētas tipa apdzīvoto centru:
- iegūstot pilsētas statusu;
- attīstot pilsētas centru kā vizuāli izteiksmīgu, daudzveidīgu pakalpojumu sniegšanas vietu;
- attīstot Iecavas industriālo zonu;
- attīstot nozīmīgāko pakalpojumu sniegšanas, informācijas iegūšanas un atpūtas vietu pirms Rīgas pie
Via Baltica autoceļa;
- pilnveidojot autoceļus, veloceliņus un attīstot ērtu, iedzīvotāju vajadzībām pakārtotu sabiedrisko
transportu starp Iecavu un pārējām novada apdzīvotajām vietām;
- veicinot valsts autoceļu, veloceliņu un sabiedriskā transporta attīstību starp Iecavu un kaimiņu novadu
centriem.

2.3. Apdzīvoto vietu funkcijas

Attēls Nr.13. Iecavas novada apdzīvoto vietu perspektīvā struktūra un funkcijas

Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs”
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Tā kā krasas iedzīvotāju skaita izmaiņas novadā nav gaidāmas, apdzīvoto vietu skaits nemainīsies un tiks
veicināta esošo apdzīvoto vietu attīstība. Ja iezīvotāju skaits novadā palielināsies, tiks veicināta apdzīvotības
blīvuma palielināšana esošajās apdzīvotajās vietās. Netiks atbalstīta tādas apbūves attīstība, kas atrodas:
- plūdu riska zonā;
- intensīvu esošo un plānoto satiksmes ceļu un dzelzceļu tiešā tuvumā;
- līdzās plānotajām ražošanas un kravu loģistikas teritorijām.
Tiks veicināta pēc iespējas kompakta apdzīvojuma struktūra, attīstot komfortablu, resursus taupošu un
racionālu dzīves vidi.
Katrā apdzīvotajā centrā atbilstoši tā līmenim tiks attīstītas noteiktas funkcijas (sk. attēlu Nr.13. un tabulu
Nr.5.). Pirms šo funkciju attīstības tiks vērtēts, vai pēc tām ir pietiekami liels pieprasījums.

Tabula Nr. 5. Iecavas novada apdzīvoto vietu funkcijas

Dimzukalns Vietējas
nozīmes
centrs, ciems

Attīstība un pakalpojumi ilgtermiņā
Novada administratīvais centrs, reģiona nozīmes
pakalpojumu, rūpniecības un kravu loģistikas
centrs;
· Pakalpojumu sniegšanas centrs (centrālā
administrācija, reģionālas nozīmes pakalpojumi
sniegšana, pakalpojumu sniegšana pie Via
Baltica autoceļa);
· Iecavas tirgus un citu tirdzniecības uzņēmumu
attīstība;
· Iecavas industriālās zonas attīstība atbilstoši
novada ekonomiskajai specializācijai;
· Rail Baltica Iecavas kravas stacijas attīstība;
· Pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība un
profesionālās ievirzes izglītība;
· Profesionālās izglītības attīstības iespēju izpēte
atbilstoši novada ekonomiskajai specializācijai;
· Kultūras nams, estrāde, bibliotēkas, sporta
muzejs, parki;
· Publiskā sporta infrastruktūra, bērnu pilsētiņa;
· Veselības un sociālās aprūpes centrs, zobārsts,
ģimenes ārsts, aptieka u.c.;
· Centralizētas inženierkomunikācijas
(ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde),
gāzes vads;
· Ielu tīkls;
· Sabiedriskās kārtības dienests, Valsts policija,
VUGD postenis;
· Pasts;
· Sabiedriskā transporta mezgla punkts.

Ciems, vietējas nozīmes centrs;
· Uzņēmumi atbilstoši novada ekonomiskajai
specializācijai;
· Veikali;
· Centralizētas inženierkomunikācijas
(ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde);
· Kvalitatīva autoceļa, veloceliņa un gājēju celiņa
saikne ar Iecavu;
· Sabiedriskais transports, galvenokārt uz Iecavu.
Ciems, 287 iedzīvotāji;
Ciems, vietējas nozīmes centrs;
· Uzņēmumi;
· Uzņēmumi;
· Veikals;
· Veikali;
· Bibliotēka;
· Bibliotēka;
· Centralizētas
· Parks, publiskā sporta infrastruktūra un bērnu
inženierkomunikācijas
rotaļu laukumi;
(ūdensapgāde, kanalizācija, · Centralizētas inženierkomunikācijas
siltumapgāde);
(ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde);
· Sabiedriskais transports.
· Kvalitatīva autoceļa, veloceliņa un gājēju celiņa
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Apdzīvotā Perspektīvais
Statuss un pakalpojumi
vieta
statuss
2012.gadā
Iecava
Novada
Novada administratīvais
centrs, pilsēta centrs, 6 048 iedzīvotāji;
· Pakalpojumu sniegšanas
centrs (centrālā
administrācija);
· Uzņēmumi, pakalpojumi,
veikali;
· Pirmsskolas, pamata un
vidējā izglītība un
profesionālās ievirzes
izglītība;
· Kultūras nams, estrāde,
bibliotēkas, sporta muzejs;
· Publiskā sporta
infrastruktūra;
· Veselības un sociālās
aprūpes centrs, zobārsts,
ģimenes ārsts, aptieka u.c.;
· Centralizētas
inženierkomunikācijas
(ūdensapgāde, kanalizācija,
siltumapgāde), gāzes vads;
· Ielu tīkls;
· Sabiedriskās kārtības
dienests, Valsts policija,
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD)
postenis;
· Pasts;
· Sabiedriskais transports.
Audrupi
Vietējas
Ciems, 100 iedzīvotāji;
nozīmes
· Uzņēmums;
centrs, ciems · Centralizētas
inženierkomunikācijas
(ūdensapgāde, kanalizācija,
siltumapgāde).

Perspektīvais
statuss

Statuss un pakalpojumi
2012.gadā

Dzelzāmurs Vietējas
nozīmes
centrs, ciems

Ciems, 34 iedzīvotāji.

Dzimtmisa

Vietējas
nozīmes
centrs, ciems

Ciems, 62 iedzīvotāji;
· Uzņēmumi, z/s,
pakalpojumi;
· Pamatskola (pirmsskolas,
pamatizglītības un speciālās
izglītības programmas);
· Publiskā sporta
infrastruktūra;
· Centralizētas
inženierkomunikācijas
(ūdensapgāde, kanalizācija,
siltumapgāde);
· Sabiedriskais transports.

Rosme

Vietējas
nozīmes
centrs, ciems

Ciems, 146 iedzīvotāji;
· Veikals;
· Bibliotēka;
· Centralizētas
inženierkomunikācijas
(ūdensapgāde, kanalizācija,
siltumapgāde);
· Sabiedriskais transports.

Zālīte

Vietējas
nozīmes
centrs, ciems

Ciems, 374 iedzīvotāji;
· Veikals;
· Uzņēmumi;
· Internātpamatskola;
· Publiskā sporta
infrastruktūra;
· Bibliotēka;
· Centralizētas
inženierkomunikācijas
(ūdensapgāde, kanalizācija,

Attīstība un pakalpojumi ilgtermiņā
saikne ar Dzimtmisu;
· Sabiedriskais transports, galvenokārt uz Iecavu
un Rīgu.
Ciems, vietējas nozīmes centrs;
· Veikali;
· Rekreācijas un tikšanās vietas pakalpojumi;
· Centralizētas inženierkomunikācijas
(ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde);
· Kokapstrādes uzņēmumi;
· Publiskās teritorijas ar sporta trenažieriem,
bērnu rotaļlaukumu;
· Sabiedriskais transports, galvenokārt uz Iecavu
un Baldoni.
Ciems, vietējas nozīmes centrs;
· Veikali;
· Pamatskola (pirmsskolas, pamatizglītības un
speciālās izglītības programmas);
· Publiskā sporta infrastruktūra, bērnu rotaļu
laukumi;
· Rekreācijas pakalpojumi, „Dobuļu” attīstība;
· Uzņēmumu attīstība atbilstoši novada
ekonomiskajai specializācijai;
· Centralizētas inženierkomunikācijas
(ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde);
· Kvalitatīva autoceļa, veloceliņa un gājēju celiņa
saikne ar Dimzukalnu;
· Sabiedriskais transports, galvenokārt uz Iecavu
un Rīgu.
Ciems, vietējas nozīmes centrs;
· Veikals;
· Bibliotēka;
· Publiskā sporta infrastruktūra, bērnu rotaļu
laukumi;
· Uzņēmumu attīstība atbilstoši novada
ekonomiskajai specializācijai;
· Centralizētas inženierkomunikācijas
(ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde);
· Kvalitatīva autoceļa, veloceliņa saikne ar Iecavu;
· Sabiedriskais transports, galvenokārt uz Iecavu.
Ciems, vietējas nozīmes centrs;
· Veikali;
· Ražotnes atbilstoši novada ekonomiskajai
specializācijai, t.sk. vērtējot iespēju izmantot
līdzās esošā dzelzceļa pakalpojumus kravu
pārvadājumiem;
· Internātpamatskola;
· Publiskā sporta infrastruktūra, parks, bērnu
rotaļu laukumi;
· Bibliotēka;
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Apdzīvotā
vieta

Apdzīvotā
vieta

Zorģi

Perspektīvais
statuss

Vietējas
nozīmes
centrs, ciems

Statuss un pakalpojumi
2012.gadā
siltumapgāde);
· Sabiedriskais transports.

Attīstība un pakalpojumi ilgtermiņā

· Centralizētas inženierkomunikācijas
(ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde);
· Sabiedriskais transports, galvenokārt uz Iecavu
un Jelgavu.
Ciems, 234 iedzīvotāji;
Ciems, vietējas nozīmes centrs;
· Uzņēmumi;
· Veikali;
· Bibliotēka;
· Ražotnes atbilstoši novada ekonomiskajai
· Mototrase;
specializācijai;
· Centralizētas
· Mototrases attīstība;
inženierkomunikācijas
· Publiskā sporta infrastruktūra, parks, bērnu
(ūdensapgāde, kanalizācija,
rotaļu laukumi;
siltumapgāde);
· Bibliotēka;
· Sabiedriskais transports.
· Centralizētas inženierkomunikācijas
(ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde);
· Sabiedriskais transports, galvenokārt uz Iecavu
un Bausku.

3. Satiksmes infrastruktūra
Autoceļu attīstību Iecavas novadā var vērtēt un plānot trīs aspektos:
· Via Baltica attīstība. Tiek plānota šī starptautiskās nozīmes autoceļa pārbūve, veidojot Ķekavas un Iecavas
(pēc 2025.gada) apvedceļus. Šis projekts uzlabos Ķekavas, Rīgas un Bauskas sasniedzamību no Iecavas,
samazinās tranzīta satiksmes plūsmu cauri Iecavai, gar Dzimtmisu, Dimzukalnu un Zorģiem. Jānovērš
projekta radītie iespējamie šķēršļi vietējai satiksmei. Līdz ar tranzīta satiksmes pārvirzīšanu ārpus Iecavas
centra nepieciešams attīstīt jaunu pakalpojumu sniegšanas centru pie Via Baltica Iecavas apvedceļa,
sniedzot autoceļa lietotājiem ērti pieejamus ēdināšanas, atpūtas un informācijas ieguves pakalpojumus.
· Autoceļu attīstība uz citu pašvaldību centriem. Jāuzlabo citu novadu centru sasniedzamība no Iecavas,
attīstot autoceļus un veloceliņus no Iecavas uz Jelgavu, Vecumniekiem, Baldoni un Olaini. Prioritāra ir
autoceļa attīstība no Jelgavas caur Iecavu uz Vecumniekiem, radot nozīmīgāko saikni starp Latgali un
Zemgales / Kurzemes reģioniem. Nepieciešams attīstīt autoceļa saikni starp Iecavu un Olaini un to
industriālajām zonām, kā arī autoceļu V7 kā tiešāko saikni starp Via Baltica un Rīgas starptautisko lidostu.
· Autoceļu attīstība starp Iecavu un novada ciemiem. Nepieciešams veicināt Audrupu, Dimzukalna,
Dzimtmisas, Dzelzāmura, Rosmes, Zālītes un Zorģu sasniedzamību no Iecavas, veicinot kvalitatīvu autoceļu
un veloceliņu attīstību. Šādi tiks nodrošināta līdzsvarota novada attīstība.

3.2. Dzelzceļš
Iecavas novadu šķērso stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līnija „Zilupe – Rēzekne 2 – Krustpils – Jelgava –
Tukums 2 – Ventspils”, novada teritorijā atrodas dzelzceļa preču stacija „Iecava”.
Plānojot Eiropas standarta platuma dzelzceļa līniju Rail Baltica, tiek vērtēta iespēja būvēt šo trasi cauri Iecavas
novadam. Latvijas teritorijā plānots veidot vienu kravas terminālu pie Sauriešiem. Tomēr, lai veicinātu pēc
iespējas racionālu kravu plūsmu Latvijas teritorijā un atslogotu Pierīgas autoceļus un dzelzceļus no tranzīta
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3.1. Autoceļi

kravām, ir mērķtiecīgi izskatīt iespēju attīstīt vēl vienu kravas terminālu uz esošā dzelzceļa un Rail Baltica
krustojuma Iecavas novadā (sk. attēlu Nr.14.).

Attēls Nr.14. Potenciālā Rail Baltica Iecavas kravu termināla loma

Iecavas novads atbalstīs un veicinās Iecavas kravu termināla attīstību, veicinot nekustamā īpašuma
rezervēšanu šī termināla vajadzībām un aktīvi, savu pilnvaru ietvaros attīstot atbalsta infrastruktūru.
Iecavas novads aktīvi iesaistīsies Rail Baltica projekta izvērtējumā, cenšoties samazināt projekta ietekmi uz vidi
un pēc iespējas novēršot esošās transporta infrastruktūras un nekustamo īpašumu sašķelšanu.

3.3. Velotransports
Nelielie attālumi starp Iecavu un pārējiem novada ciemiem, līdzenais reljefs, kā arī elektrovelosipēdu attīstība
padara velotransportu par pievilcīgu, lētu, veselīgu un videi draudzīgu transporta alternatīvu. Velotransporta
attīstība novadā tiks aktīvi veicināta, attīstot veloceliņus starp Iecavu, un pārējām novada apdzīvotajām
vietām, kā arī veidojot drošas, uzraudzītas velotransporta novietnes pie novada sabiedriskajām iestādēm un
sabiedriskā transporta pieturvietām.

3.4. Sabiedriskais transports
Līdzsvarota Iecavas novada attīstība tiks veicināta, attīstot sabiedriskā transporta pakalpojumus starp Iecavu,
un pārējām novada apdzīvotajām vietām, kā arī veicinot sabiedriskā transporta attīstību no Iecavas uz Bausku,
Rīgu, Jelgavu, Vecumniekiem, Baldoni un Olaini, kā arī caur Plakanciemu uz Rīgu. Tiks veicināta racionālu
sabiedriskā transporta līdzekļu izvēle un reisu laika plānošana atbilstoši iedzīvotāju nepieciešamībām.

3.5. Elektrotransports
Iecavas novadā tiks aktīvi attīstīta infrastruktūra elektrotransporta, tai skaitā elektrovelosipēdu un
elektromobiļu, apkalpei. Tiks atbalstīta uzlādes staciju attīstība, šo transporta līdzekļu nomas un tehniskās
apkopes pakalpojumu attīstība, elektrotransports tiks aktīvi popularizēts.
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Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs”

4. Telpiskā struktūra
Iecavas novada telpiskās struktūras attīstību nosaka vairāki faktori, tai skaitā dabas pamatne (mežu un purvu
teritorijas, lauksaimniecības zemju teritorijas, upes un ezeri, pārplūstošās teritorijas), transporta koridori, jau
izveidojusies apdzīvojuma struktūra un saimniecisko aktivitāšu norises, novada vēsturiskās attīstības īpatnības
un atrašanās Rīgas aglomerācijas iekšējā zonā. Šo faktoru ietekme saglabāsies arī nākotnē.
Iecavas novada teritorijā tiek izdalītas šādas prioritārās funkcionālās telpas (sk. attēlu Nr.15.):
· Dzīvojamās apbūves teritorijas;
· Publiskās apbūves teritorijas;
· Ražošanas objektu apbūves teritorijas;
· Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas;
· Mežsaimniecības teritorijas;
· Rekreācijas teritorijas.

Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs”

Šajās teritorijās noteiktās galvenās funkcijas būs prioritāras un citas pakārtotās funkcijas nedrīkstēs konfliktēt
vai apdraudēt galveno funkciju, bet vienlaikus katrā funkcionālajā telpā tiks nodrošināta dabas un
kultūrvēsturiskā mantojuma un vides kvalitātes saglabāšana un aizsardzība.
Iecavas novada funkcionālās telpas kopumā atbilst pašreizējam nekustamā īpašuma izmantojumam, tomēr,
saistībā ar sociālo un transporta infrastruktūras attīstību, tiek plānotas šādas būtiskākās izmaiņas:
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Attēls Nr.15. Nozīmīgākās funkcionālās telpas Iecavas novadā

Publiskās apbūves un pakalpojumu teritorija Iecavas centrā, tiek veidota ar mērķi veicināt pilsētai
raksturīgo pakalpojumu funkciju attīstību;
· Publiskās apbūves un pakalpojumu zona līdzās Via Baltica pie Iecavas, tai skaitā vērtējot iespēju attīstīt
atpūtas vietu kravas automašīnu šoferiem;
· Paplašināta ražošanas objektu teritorija ziemeļos no Iecavas sakarā ar ražošanas attīstību un Rail Baltica
kravu termināla attīstību;
· Ražošanas objektu teritorija pie Zālītes, tiek veidota ar mērķi veicināt novada otra lielākā ciema attīstību;
· Ražošanas objektu teritorija pie Dzimtmisas, tiek veidota ar mērķi veicināt Dzimtmisas un Dimzukalna
ciemu attīstību;
· Rekreācijas teritorija – Iecavas dabas parks (Sila parks) – dienvidos no pilsētas centra, tiek veidota mērķi
pilnveidot Iecavas pilsētvidi (sk. attēlu Nr.16.);
· „Iecavas Gulbja” rekreācijas teritorija ar peldvietām, tiek veidota ar mērķi pilnveidot Iecavas pilsētvidi;
· Rekreācijas teritorijas attīstība Iecavas upes krastā pie Via Baltica apvedceļa, tiek veidota ar mērķi radīt
„magnēta” objektu ceļa lietotājiem;
· Rekreācijas teritoriju – parku attīstība Zālītē, Zorģos un Dzimtmisā. Parki tiek veidoti, lai veicinātu šo
apdzīvoto centru pilnvērtīgu attīstību un identitātes veidošanos.
Tā kā gan patreizējā Via Baltica trase, gan arī nākotnē veidojamās Via Baltica un Rail Baltica trases un to
apkārtējā ainava kalpo un kalpos par sava veida Latvijas vizītkarti, īpaša uzmanība tiks piešķirta ainavas
kvalitātei gar šiem satiksmes koridoriem.
·

Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs”
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Attēls Nr.16. Attīstāmās Iecavas novada rekreācijas teritorijas

5. Prioritāri attīstāmās teritorijas
Iecavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija nosaka, ka ir veicināma visas novada teritorijas attīstība
atbilstoši katras funkcionālās telpas specifikai un prioritātēm.
Nozīmīgākais novada attīstības centrs ir Iecava, kurā jāveicina dzīvojamās un pakalpojumu sniegšanas funkciju
attīstība, kā arī ražošanas objektu teritorija (industriālā zona) ziemeļos no Iecavas.
Attīstoties Via Baltica apvedceļam un Rail Baltica dzelzceļam, ir jāattīsta pakalpojumu sniegšanas un
rekreācijas teritorija pie Via Baltica, kā arī jāpaplašina industriālā zona (sk. attēlu Nr.17.).

Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs”
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Attēls Nr.17. Iecavas novada attīstības centri

IV. Īstenošana un uzraudzība

33. lpp IV. Īstenošana un uzraudzība

Lai īstenotu Iecavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un sekotu tās ieviešanai, Iecavas novada pašvaldība
regulāri, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izstrādās ilgtspējīgas attīstības stratēģijai pakārtotus vidēja
termiņa plānošanas dokumentus – Iecavas novada attīstības programmu un Iecavas novada teritorijas
plānojumu.
Iecavas novada attīstības programmā nospraustie vidēja termiņa mērķi un rezultatīvie rādītāji tiks saskaņoti ar
Iecavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā nospraustajiem ilgtermiņa mērķiem un rezultatīvajiem
rādītājiem, lai nodrošinātu to, ka:
· attīstības programma ir vērsta uz ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanu;
· novērtējot attīstības programmas ieviešanu, vienlaikus tiku novērtēta arī ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
ieviešana.
Informācija par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas rezultatīvajiem rādītājiem tiks iekļauta ikgadējos attīstības
programmas uzraudzības ziņojumos. Reizi trīs gados attīstības programmas uzraudzības ziņojumi tiks
papildināti ar pārskatu par Iecavas novada telpiskās attīstības perspektīvas īstenošanu.
Rezultatīvo rādītāju sarakstu un sasniedzamos rezultātus var pārskatīt, informāciju un veikto saraksta un
rezultātu izmaiņu pamatojumu iekļaujot attīstības programmas uzraudzības ziņojumos.

