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IIeevvaaddss  

Cienījamie Ikšķiles novada pašvaldības publiskā gada pārskata lasītāji! 
 

 Publiskā pārskata sagatavošanas mērķis ir sniegt informāciju par 

Ikšķiles novada pašvaldības darbību 2013.gadā saskaņā ar likumu 

„Par pašvaldībām”. 

Aizritējis vēl viens darbiem un notikumiem bagāts gads. 

2013.gadā notika pašvaldību vēlēšanas, realizēti un iesākti realizēt 

dažādi vērienīgi projekti gan infrastruktūras attīstības, gan 

kultūras, izglītības un sociālajā jomā. 

  Arī 2013.gadā pašvaldības viena no prioritātēm bija izglītības 

joma- tā būtiski nosaka sabiedrības attīstības virzienu un nākotnes 

perspektīvu. Mūsu uzdevums ir pēc iespējas vairāk piedāvāt 

bērniem apgūt un attīstīt dažādas prasmes un kompetences. Daudz 

darba tika ieguldīts, lai atklātu sen lolotu sapni- Ikšķiles Mūzikas un 

mākslas skolu ar mērķi īstenot profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas 

mūzikas un mākslas nozarē. Līdz ar Mūzikas un mākslas skolas atvēršanu Ikšķiles pilsētā 

tika radīts nelielā apvidū koncentrēts izglītības un kultūras centrs. 

 Jaunatklātā mācību iestāde tika izvietota bijušajās novada pašvaldības telpās, kas tika 

iegūtas, pašvaldības administrācijai pārceļoties uz Peldu ielu 22. Līdz ar īpašumu maiņu 

saistībā ar Lauku atbalsta dienestam piederošām ēkām Ikšķilē, Peldu ielā 22 un pašvaldībai 

piederošo īpašumu Ogrē, Brīvības ielā 48, kas tika realizēta 2013.gadā, sniedza iespēju 

izvietot pašvaldības administrāciju plašākās telpās, kā arī iegūt vēl vienu aktu zāli. 

Pašvaldība daudz darīja, lai savā īpašumā iegūtu arī pasta ēku Birzes ielā 33A, kurā vienā no 

renovētajām telpām 2014.gada 3.janvārī atklāja Ikšķiles novada tūrisma informācijas centru. 

Tūrisma jomas attīstībā liels ieguvums bija arī 30,04 m augstā koka skatu torņa izveide 

Zilajos kalnos, kas bija viens no dabas parka plānotajiem labiekārtošanas pasākumiem, kurus 

organizēja „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra”.   

2013.gads ne tikai Ikšķiles novadā, bet arī visā Latvijā aizritēja zem kultūras zīmes. Viens no 

krāšņākajiem notikumiem bija Vispārējie latviešu XXV Dziesmu un XV Deju svētku svētki, 

kuros Ikšķiles novadu pārstāvēja seši amatierkolektīvi.  

Ikšķiles novada kultūras dzīvē 2013.gadā kā jauna tradīcija tika ieviesta rakstnieka un 

tulkotāja Dzintara Soduma balva literatūrā par novatorismu dzejas, prozas, dramaturģijas un 

tulkojumu žanrā. Šī balva tiks pasniegta katru gadu 13.maijā- rakstnieka dzimšanas dienā.  

Arī sporta jomā 2013.gads ir bijis nozīmīgiem notikumiem bagāts. Kā lielākais no tiem 

jāmin- 348 m ² lielā skeitparka atklāšana, kas sniedz būtisku artavu jaunās paaudzes 

sportiskajā audzināšanā. Savukārt gada beigās pašvaldība organizēja tradicionālo pasākumu- 

„Sporta laureāts”. 

Gada pārskata periodā tika iesākti darbi vērienīgam projektam- Dienas centra rekonstrukcija, 

kas paredz jaunas un plašas ēkas izveidi. Nākotnē šajā ēkā savu mājvietu radīs ne tikai 

dažādas nevalstiskās organizācijas un Dienas centrs, bet arī Ikšķiles novada pašvaldības 

Sociālais dienests.  

   Atskatoties uz padarīto, nākas secināt, ka paveikts daudz un rezultāti ir apliecinājums mūsu 

prioritātēm.  

Indulis Trapiņš, domes priekšsēdētājs 
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ZZiiņņaass  ppaarr  ppaaššvvaallddīībbuu  

Nosaukums - Ikšķiles novada pašvaldība 

Darbības veids - pašvaldības funkciju veikšana 

Reģ.nr. un datums - 90000013714, 1996.gada 20.februāris 

Adrese - Strēlnieku iela 10, Ikšķile, LV – 5052/ Peldu iela 22, Ikšķile, LV – 5052 

 

Domes priekšsēdētājs- Indulis Trapiņš  

Priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rudzītis (līdz 2013.gada 19.jūnijam), Dace Kļaviņa 

Izpilddirektors Guntars Kurmis 

Izpilddirektora vietnieks Valentīns Špēlis (līdz 2013.gada 19.jūnijam)  

 

Ikšķiles novada pašvaldības attīstības prioritātes 2013.gadā: 
• Eiropas Savienības finansējuma piesaistīšana pilsētas vides attīstībai;  

• uzņēmējdarbības vides veicināšana, atbalsts mazajam un vidējam biznesam;  

• iekšējo un ārējo investoru piesaiste;  

• visu iepriekšējo atvieglojumu un sociālo pabalstu saglabāšana;  

• izglītības iestāžu sistēmas pilnveidošana;   

• publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana.  

 

Ikšķiles novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: 

 Ikšķiles novada attīstības programma 2011- 2017   

 Ikšķiles novada Ilgtermiņa attīstības stratēģija 2011- 2030 

 

(Apstiprinātas ar Ikšķiles novada domes 2011.gada 22.jūnija lēmumu Nr.17 „Par Ikšķiles 

novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas apstiprināšanu”) 

 

Ikšķiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 
(Apstiprināts ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 21.decembra sēdes lēmumu 

Nr.28 "Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam apstiprināšanu") 
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DDoommee  

 2009. gada 6. jūnijā pašvaldību vēlēšanās Ikšķiles novada domē tika ievēlēti 15 deputāti: 

Indulis Trapiņš, Jānis Rudzītis, Ingūna Bērziņa, Zane Bēķe, Ainārs Stiliņš, Zigurds 

Zēns, Valentīns Špēlis, Valda Krinkele, Iveta  Mežaraupe, Ingūna Urtāne, Dagmāra 

Villeruša, Ģirts Baķis, Edgars Logins (no 2010.gada), Jānis Gunārs Rubenis, Ivars 

Viļums. Domes deputāti Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja amatā  ievēlēja Induli 

Trapiņu, par Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieku- Jāni Rudzīti. 

 

Savukārt 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanās  tika ievēlēti deputāti: Indulis Trapiņš, 

Dace Kļaviņa, Inguna Bērziņa, Zane Bēķe, Jānis Rudzītis, Ainārs Stiliņš, Valentīns 

Špēlis, Valda Krinkele, Edgars Logins, Kaspars Upaciers, Jānis Lazdāns, Ivars Viļums, 

Arvīds Akmanis, Igors Miglinieks,  Linards Liberts. 
Domes deputāti Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja amatā  ievēlēja  Induli Trapiņu, par 

Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieci- Daci Kļaviņu. 

 

 

    Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, dome 

izveidojusi četras pastāvīgās komitejas (līdz 2013.gada 1.jūnijam): 

 Finansu komiteja. Komitejas priekšsēdētājs- Indulis Trapiņš, komitejas locekļi: 

Jānis Rudzītis, Zigurds Zēns, Ainārs Stiliņš, Inguna Bērziņa, Jānis Gunārs Rubenis, 

Iveta Mežaraupe. 

 Tautsaimniecības komiteja. Komitejas priekšsēdētājs- Zigurds Zēns, komitejas 

locekļi: Indulis Trapiņš, Ainārs Stiliņš, Ivars Viļums, Valentīns Špēlis, Ģirts Baķis, 

Ingūna Urtāne. 

 Sociālo jautājumu komiteja.  Komitejas priekšsēdētāja- Valda Krinkele, komitejas 

locekļi: Zane Bēķe, Valentīns Špēlis, Jānis Rudzītis, Ģirts Baķis, Ingūna Urtāne. 

 Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Komitejas priekšsēdētāja- Inguna Bērziņa, 

komitejas locekļi:  Zane Bēķe, Valda Krinkele, Ivars Viļums, Dagmāra Villeruša, 

Edgars Logins. 

 

No 2013.gada 1.jūnija:  

   Finansu komiteja. Komitejas priekšsēdētājs- Indulis Trapiņš, komitejas locekļi: 

Dace Kļaviņa, Ivars Viļums, Valentīns Špēlis, Ainārs Stiliņš, Ingūna Bērziņa, Zane 

Bēķe. 

 Tautsaimniecības komiteja. Komitejas priekšsēdētāja - Valda Krinkele, komitejas 

locekļi:  Ainārs Stiliņš, Edgars Logins, Arvīds Akmanis, Linards Liberts, Valentīns 

Špēlis, Jānis Lazdāns. 

 Sociālo jautājumu komiteja. Komitejas priekšsēdētāja-  Zane Bēķe, komitejas 

locekļi: Jānis Rudzītis, Ivars Viļums, Jānis Lazdāns, Arvīds Akmanis, Indulis 

Trapiņš. 

 Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Komitejas priekšsēdētāja- Dace Kļaviņa, 

komitejas locekļi: Igors Miglinieks, Linards Liberts,  Ingūna Bērziņa, Valda 

Krinkele, Kaspars Upaciers. 

 

Domes darbs notiek sēdēs, pastāvīgo komiteju un komisiju sēdēs. Komiteju un komisiju 

sēdes notiek reizi mēnesī. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas sēdes.  
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2013. gadā notika  13 domes sēdes, no tām 1 ārkārtas sēde.  Gada laikā tika pieņemts  321 

lēmums.  Pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem 

izveidojusi komisijas: Pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai dome no deputātiem un 

pašvaldības iedzīvotājiem izveidojusi šādas komisijas: (uz 01.09.2012.) 

 Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija. Komisijas priekšsēdētājs- Indulis Trapiņš, 

komisijas locekļi: Sarmīte Augstkalna, Dace Kļaviņa. 

 Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisija. Komisijas 

priekšsēdētājs- Indulis Trapiņš, komisijas locekļi: Sarmīte Augstkalna, Dace Kļaviņa, Velga 

Bokmeldere, Ruta Kalniņa, Jānis Veilands. 

 Zemes komisija. Komisijas priekšsēdētāja- Sarmīte Augstkalna, komisijas locekļi: Jānis 

Rudzītis, Anda Kauliņa, Dace Kļaviņa, Andris Augstkalns. 

 Administratīvā komisija. Komisijas priekšsēdētāja- Ināra Laganovska. Priekšsēdētājas 

vietniece, sekretāre- Dzintra Švirkste, komisijas locekle- Valda Kurša. 

 Iepirkumu  komisija. Komisijas priekšsēdētājs- Guntars Kurmis, priekšsēdētāja vietnieks- 

Jānis Rudzītis, komisijas locekļi: Ināra Laganovska, Velga Bokmeldere, Maruta Viļuma, 

Jānis Pupčenoks. 

 Dzīvokļu  komisija. Komisijas priekšsēdētāja- Dzintra Švirkste, komisijas locekļi: Dace 

Kļaviņa, Sarmīte Augstkalna. 

 Apstādījumu saglabāšanas komisija. Komisijas priekšsēdētājs- Valentīns Špēlis, komisijas 

locekļi: Juris Smirnovs, Jānis Lazdāns, Ināra Laganovska. 

 Vēlēšanu komisija. Komisijas priekšsēdētāja- Māra Niedra, sekretāre- Antra Ventiniece, 

komisijas locekļi:  Inese Šembele, Sigita Ērenfrīda, Viola Ērenfrīda, Ilze Feldmane, Kristīne 

Saule, Renāte Trapiņa-Jēče, Melānija Mālniece. 

 Uzņēmējdarbības veicināšanas komisija. Komisijas priekšsēdētājs- Nauris Zutis, komisijas 

locekļi: Ģirts Plakans, Valdis Kupčs, Aigars Taukulis, Jānis Jakubovs. 

 Kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas komisija. Komisijas 

priekšsēdētāja- Inguna Bērziņa, komisijas locekļi: Dzintra Čudare, Dace Mistre, Zane Bēķe, 

Valda Krinkele, Dagmāra Villeruša, Evija Vizbule.  

 Tarifu komisija. Komisijas priekšsēdētājs- Guntars Kurmis, komisijas locekļi: Velga 

Bokmeldere, Inga Krupenkova.  

 Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisija. 
Komisijas priekšsēdētāja- Ruta Kalniņa, komisijas locekļi: Dace Kļaviņa, Ināra Laganovska. 

 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 

komisija. Komisijas priekšsēdētājs- Jānis Rudzītis, komisijas locekļi: Māra Niedra, Valda 

Krinkele, Sandra Peslaka, Zigurds Zēns.  

 Ikšķiles novada pedagoģiski medicīniskā komisija. Komisijas priekšsēdētāja - Māra 

Niedra, komisijas locekļi: Līga Volonte, Aija Celmiņa, Sandra Siliņšmite. 

 Ikšķiles novada pašvaldības rīkotā metu konkursa „Satiksmes organizācija Ikšķiles 

pilsētas centrā” žūrijas komisija. Komisijas priekšsēdētājs- Guntars Kurmis, komisijas 

locekļi: Anda Kauliņa, Zigurds Zēns, Regnārs Baumanis, Māra Kalvāne, Oskars Koemecs. 

 Informatīvā izdevuma "Ikšķiles Vēstis” redakcionālā komisija. Komisijas priekšsēdētājs- 

Indulis Trapiņš, priekšsēdētāja vietnieks- Jānis Rudzītis, komisijas locekļi: Zane Bēķe, Inga 

Šulca. 

 Apbalvojumu izvērtēšanas komisija. Komisijas priekšsēdētāja- Inga Šulca, komisijas 

locekļi: Valentīns Špēlis, Ģirts Baķis, Valda Kurša, Jānis Rijnieks. 

(uz 01.11.2013): 

 Informatīvā izdevuma „Ikšķiles Vēstis” redakcionālā komisija. Komisijas priekšsēdētājs-  

Indulis Trapiņš, komisijas priekšsēdētāja vietniece- Dace Kļaviņa 

komisijas locekļi- Valda Krinkele, Inga Šulca. 

 Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija.  Komisijas priekšsēdētājs-  Indulis Trapiņš, 

komisijas locekļi- Sarmīte Augstkalna, Dace Kļaviņa 

 Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisija.  Komisijas 

priekšsēdētājs- Indulis Trapiņš, komisijas locekļi- Sarmīte Augstkalna, Dace Kļaviņa, Velga 

Bokmeldere, Ruta Kalniņa, Jānis Veilands. 
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 Zemes komisija. Komisijas priekšsēdētāja-  Sarmīte Augstkalna, komisijas locekļi- Anda 

Kauliņa, Dace Kļaviņa, Andris Augstkalns, Madara Vēverbrante. 

 Administratīvā komisija. Komisijas priekšsēdētāja- Ināra Laganovska, komisijas locekļi- 

Dzintra Švirkste, Valda Kurša. 

 Iepirkumu komisija. Komisijas priekšsēdētājs- Guntars Kurmis, priekšsēdētāja vietnieks- 

Ivars Viļums, komisijas locekļi- Ināra Laganovska, Velga Bokmeldere, Maruta Viļuma, Jānis 

Pupčenoks. 

 Dzīvokļu komisija. Komisijas priekšsēdētāja- Dzintra Švirkste, komisijas locekļi- Madara 

Vēverbrante, Sarmīte Augstkalna. 

 Apstādījumu saglabāšanas komisija. Komisijas priekšsēdētājs- Valentīns Špēlis 

komisijas locekļi-  Juris Smirnovs, Ināra Laganovska. 

 Vēlēšanu komisija. Komisijas priekšsēdētāja - Māra Niedra,  komisijas sekretāre- Antra 

Ventiniece,  komisijas locekļi - Inese Šembele, Ilze Feldmane, Renāte Trapiņa-Jēče, Melānija 

Mālniece, Ruta Kalniņa. 

 Uzņēmējdarbības veicināšanas komisija. Komisijas priekšsēdētājs- Linards Liberts  

 komisijas locekļi- Jānis Jakubovs, Toms Āboltiņš, Edmunds Peslaks, Kaspars Bramanis, 

Ainārs Stiliņš, Indra Leja. 

 Kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas komisija. Komisijas 

priekšsēdētāja - Inguna Bērziņa, komisijas locekļi- Dzintra Čudare, Zane Bēķe, Valda 

Krinkele, Dagmāra Villeruša, Evija Vizbule, Helēna Andersone. 

 Tarifu komisija. Komisijas priekšsēdētājs-  Guntars Kurmis, komisijas locekļi- Velga 

Bokmeldere, Inga Krupenkova. 

 Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisija. 
Komisijas priekšsēdētāja- Ruta Kalniņa, komisijas locekļi- Dace Kļaviņa, Ināra Laganovska. 

 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 

komisija. Komisijas priekšsēdētājs- Dace Kļaviņa, komisijas locekļi- Māra Niedra, Valda 

Krinkele, Sandra Peslaka, Linards Liberts. 

 Pedagoģiski medicīniskā komisija. Komisijas vadītāja- Māra Niedra, komisijas locekļi- 

Lilita Briška, Aija Celmiņa, Sandra Siliņšmite. 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoaudita un renovācijas iesniegumu atlases 

komisija. Komisijas priekšsēdētājs- Guntars Kurmis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks- 

Jānis Pupčenoks, komisijas locekļi- Velga Bokmeldere, Indra Leja, Kaspars Grīnbergs. 

 Apbalvojumu izvērtēšanas komisija. Komisijas priekšsēdētāja- Inga Šulca, komisijas 

locekļi- Indulis Trapiņš, Valentīns Špēlis, Valda Kurša, Janīna Liepiņa.  

 Konkursa „Ikšķiles novada uzņēmēju (komersantu) gada balva” vērtēšanas komisija. 

Komisijas priekšsēdētājs- Guntars Kurmis, komisijas prieksšēdētāja vietnieks- Linards 

Liberts, komisijas locekļi- Indra Leja, Inga Šulca, Valentīns Špēlis, Zane Bēķe, Kaspars 

Grīnbergs. 

 Konkursa „Dzintara Soduma balva” žūrijas komisija. Komisijas priekšsēdētājs- Indulis 

Trapiņš, komisijas locekļi- Dzintra Čudare, Nora Ikstena, Liāna Bokša. 

 Ikšķiles novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija. 

Komisijas locekļi- Māra Niedra, Līga Strauss, Evija Slise, Valda Krinkele, Ilze Dzirkale. 

 Ikšķiles novada pašvaldības Ētikas komisija. Komisijas locekļi- Zane Bēķe, Arvīds 

Akmanis, Janīna Liepiņa, Ilze Kozule, Madara Vēverbrante. 

 

PPaaššvvaallddīībbaass  aaddmmiinniissttrrāācciijjaa  

Ikšķiles novada pašvaldības juridiskā adrese Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-

5052. Pašvaldības darbības veids – pašvaldības funkciju veikšana saskaņā ar likumu „ Par 

pašvaldībām”. 

Ikšķiles novada pašvaldība sastāv no sešām struktūrvienībām: Administratīvā nodrošinājuma 

nodaļa, Finanšu un grāmatvedības nodaļa, Attīstības nodaļa, Būvvalde, Tīnūžu pagasta 

pārvalde un Saimniecības nodaļa. 
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Ikšķiles novada pašvaldības padotībā ir 10 iestādes: Dzimtsarakstu nodaļa, Bāriņtiesa, 

Kultūras un sporta pārvalde, Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra, Sociālais dienests, 

Dienas centrs, Pirmsskolas izglītības iestāde „Urdaviņa”, Ikšķiles vidusskola, Tīnūžu 

pamatskola, Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola. 

 Ikšķiles novada pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja Ikšķiles novada pašvaldības 

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Ikšķiles māja”, 12,150 % - SIA „Ogres rajona slimnīca”. 

2013.gadā noslēgts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums ar Reģionālo pašvaldības 

policiju par pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanu Ikšķiles novadā. 

Pašvaldības pārvaldes struktūru skatīt pielikumā Nr.1.  

 

Pašvaldības administrācija/darbinieki 
Vidēji gadā pašvaldības administrācijā strādāja 80 cilvēki, t.sk. 20 vīrieši un 60 sievietes.  

Iedalījums pa vecuma grupām: 

No 20 līdz 30 gadiem 12 

No 30 līdz 40 9 

No 40 līdz 50 16 

No 50 līdz 60 35 

60 un vairāk 8 

 

 

 

 

Izglītība. Pašvaldībā 27 darbiniekiem ir maģistra grāds, vai maģistra grādam 

pielīdzināma augstākā izglītība, 20 darbiniekiem- bakalaura grāds un II līmeņa augstākā 

profesionālā izglītība, 6 darbiniekiem I līmeņa augstākā izglītība, 22 darbiniekiem vidējā un 

vidējā profesionālā izglītība un pamata izglītība 5 darbiniekiem. 

2013.gadā, saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikumu, 

tika turpināta darbinieku vērtēšana.  

Lai uzlabotu darba kvalitāti, pašvaldības darbinieki attiecīgi savai specialitātei 

apmeklēja dažādus seminārus un kursus, kā arī piedalījās  projektos.   

 

 

12 
15% 

9 
11% 

16 
20% 

35 
44% 

8 
10% 

Strādājošo iedalījums pa vecuma grupām 

No 20 līdz 30 gadiem 
No 30 līdz 40 
No 40 līdz 50 
No 50 līdz 60 
60 un vairāk 
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Pašvaldības  īpašumu raksturojums 
Pašvaldībai piekritīgā zeme-  36,6  (9,7%). Īpašumi- 340,1 ha (90,03 %). 

Kopā 376,7 ha (+16,7 ha zemes kā dāvinājums, pirkums un ar MK  rīkojumu nodots 

pašvaldībai un -13,99 ha pārdots izsolēs). 

 

Teritorijas sadalījums novadā (ha): 

 

 

27 
34% 

20 
25% 

6 
7% 

22 
28% 

5 
6% 

Strādājošo izglītība  

Maģistra grāds, vai maģistra 
grādam pielīdzināma augstākā 
izglītība 

Bakalaura grāds vai II līmeņa 
augstākā izglītība 

I līmeņa augstākā izglītība 

Vidējā un vidējā profesionālā 
izglītība 

Pamata izglītība 

Nr.p.k. Teritorijas 

pēc to funkcijas 

Kopā 

teritorija 

Zemesgrāmatā 

reģistrētie 

(īpašumi) 

Pašvaldībai 

piekritīgā 

zeme 

1. Apbūves 

zeme 

34,2 33,8 0,4 

2. Lauksaimniecības 

zeme 

36,8 34,5 2,3 

3. Zeme satiksmes 

infrastruktūrai 

(ceļi, ielas) 

167,7 149,7 18,0 

4. Mežu zeme 24,2 24,2     - 

5. Karjeru zeme 66,6 66,6     - 

6. Dabas pamatnes 

un rekreācijas nozīmes 

zeme 

31,5 17,4 14,1 

7. Pārējā zeme 15,7 13,9 1,8 

 Kopā 376,7 340,1 36,6 
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IIkkššķķiilleess  nnoovvaaddaa  rraakkssttuurroojjuummss  

 Ikšķiles novada teritorija: 130 km², tai skaitā 8,6 km² aizņem Ikšķiles pilsēta.  

 Ikšķiles pilsēta atrodas Daugavas upes labajā krastā, 25 km no Rīgas, 7 km attālumā 

no Ogres. 

 No transportģeogrāfiskā viedokļa Ikšķiles pilsēta atrodas starp galvaspilsētu Rīgu un 

Ogri. Pilsētu šķērso divas svarīgas transporta maģistrāles: Rīgas- Daugavpils šoseja, 

Rīgas- Maskavas dzelzceļa līnija. 

 Pagasta centrs ir Tīnūži, kas atrodas 6 km attālumā no Ikšķiles un 7 km attālumā no 

Ogres. 

 Tīnūžu pagasts robežojas ar Ogres novadu, Ropažu novadu un Salaspils novadu, 

aptver Ikšķiles pilsētu un dienvidu daļā piekļaujas Daugavai.  

 Daugava šķir Ikšķiles novadu no Ķekavas un Ķeguma novada. 

 

Iedzīvotāju raksturojums 
 

   2013.gadā Ikšķiles novada 

Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti pavisam 

166 civilstāvokļa aktu reģistri. 

    Reģistrēti 83 jaundzimušie, tai skaitā 

38 zēni un 45 meitenes. Pirmie bērni pēc 

skaita dzimuši 28 māmiņām, otrie 34, 

trešie 19, ceturtie 1 un 1 piektais bērniņš 

   2013. gadā reģistrēti 53 miršanas 

gadījumi. Miruši 23 vīrieši un 30 

sievietes. Reģistrētas 30 laulības, tai 

skaitā Ikšķiles ev. luteriskā baznīcā 11 

laulības.  

 

Iedzīvotāju raksturojums ( uz 31.12.2013) 

 

Kopā novadā 9223 (+190, salīdzinot ar 2012.g.), no tiem Ikšķilē 6760 (73,29%), Tīnūžu 

pagastā 2463 (26,71%).  

Vīrieši 4481 (48,59%), sievietes 7472 (51,41%). 
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Latvieši 7869 (85,32%), krievi 783 (8,49%), baltkrievi 138 (1,5%), poļi 104 (1,13%), 

lietuvieši 75 (0,81%), ukraiņi 70 (0,76%), ķīnieši 11, vācieši 11, armēņi 7, somi 5, ebreji 5, 

igauņi 4, gruzīni 2, moldāvi 3, itāļi 2, holandieši 2, zviedrs, turkmēnis, čigāns, norvēģis, 

austrietis, portugālis, azerbaidžānis. 

Reģistrētas 123 daudzbērnu ģimenes (3-8 nepilngadīgi bērni). 

 

Uzņēmējdarbība Ikšķiles novadā 
 

Pēc Lursoft datiem 2013.gada beigās ir reģistrēti 879. Uzņēmu skaita pieaugums ir 

saglabājies augstā līmenī, 2011.gadā reģistrēti 101 jauni uzņēmumi, 2012.gadā 88 

uzņēmumi, bet 2013.gadā 90 uzņēmumi.  Likvidēto uzņēmu skaits 2013.gadā ir 19 

(2012.gadā – 11). 

 

 
 

 

Lielāko ārvalstu tiešo investīciju sadalījums pa valstīm: 

NPK Valsts Skaits  Investīcijas, EUR  

1 Vācijas Federatīvā Republika  4 200 464 

2 Ukraina 2 37 166 
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Uzņēmumu reģistrācijas dimanika Ikšķiles novadā 

https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&id=501&novads=100015428&tablereorder=yes&tableorder=1&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&id=501&novads=100015428&tablereorder=yes&tableorder=2&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&id=501&novads=100015428&tablereorder=yes&tableorder=3&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&id=502&state=DE&novads=100015428
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&id=502&state=UA&novads=100015428
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3 Krievijas Federācija 5 23 084 

4 Lietuvas Republika 8 10 051 

5 Baltkrievijas Republika 4 6 980 

 

 

Lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma pieauguma: 

 
Uzņēmums  

Apgrozījums, 

EUR 
pret 2012 pret 2011 pret 2010 

1 SIA "IMPRO CEĻOJUMI"  6 693 641 12% 24% 24% 

2 SIA "DIŽOZOLS PLUS"  2 380 302 44% 73% 96% 

3 SIA "SFM Latvia" 1 520 335 -20% 19% 6.33 reizes 

4 SIA "RINGLA PLUS"  1 199 903 7% -13% -1% 

5 SIA "LĪČEZERS AT" 1 043 885 15% 6% nav datu 

6 SIA "AIGUTA"  709 982 8% -25% -4% 

7 A/s "Ceļu inženieri" 677 386 0% 18% -12% 

8 SIA "EAG KOKS"  630 822 45% 55% 68% 

9 SIA "CONES CONSTRUCTION"  621 610 29% 0% 2.05 reizes 

10 INP SIA "Ikšķiles māja" 601 219 -8% 2.17 reizes nav datu 

11 SIA "EIVA STILS"  595 641 -24% 14% 25% 

12 SIA "FITTERO" 498 500 -47% 2% 1% 

13 Z/s "LAUCIŅI"  476 842 46% 39% 52% 

14 SIA "ŠLEINS"  464 639 -6% -8% -1% 

15 SIA "SK Tīne" 449 524 -8% 2% 54% 

16 SIA "FKMD elektro" 425 550 37% 2.94 reizes 6.32 reizes 

17 SIA "DAD CENTRS" 424 497 -14% -37% -43% 

18 SIA "FURNI"  395 018 nav datu nav datu nav datu 

19 SIA"BŪVUZRAUGS"  374 475 44% 8.83 reizes 4.89 reizes 

20 SIA "SILTUMNĪCA"  362 949 18% 0% 85% 

 

Kopumā Ikšķiles novadā ir reģistrētas 77 nevalstiskās organizācijas (biedrības un 

nodibinājumu). To reģistrācijas dinamika saglabājās iepriekšējo gadu līmenī. 
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Biedrību reģistrācijas dinamika 

https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&id=502&state=RU&novads=100015428
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&id=502&state=LT&novads=100015428
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&id=502&state=BY&novads=100015428
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&novads=100015428&id=391&tablereorder=yes&tableorder=1&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&novads=100015428&id=391&tablereorder=yes&tableorder=3&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&novads=100015428&id=391&tablereorder=yes&tableorder=4&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&novads=100015428&id=391&tablereorder=yes&tableorder=5&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=WWGXAGWIRKNOTSGPVPVHLESEHKNGKW
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=FTAXQQBFPCKCUIYXYYCHYUGRILJOSG
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=VWEXFJRENTACGHVMUJSRLYXLIJSSKN
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=YTWEPKIELRYBGRJWXHNQDADOVVMAKK
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=JTSCKQMEKMJGJNUPIFGIFNXRNWPHEO
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=OLCIRQTXOKNWOHGKEEPKENXMMBNTOO
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=AIQITAWBNLTRUJBCXHYJGXTVCALYVC
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=QWMKRBCNTPGGOCXLLHXHMIGBFEIJKF
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=HCOSYBHGIYRRCVTUFENULADBSSSNDR
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=BRXUHROCYWDHFMQJNUBKVNILFLCGLV
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=TVHHYOJCBAMPYEERWFSGRIGDEWCKLF
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=HVIBUPHTIVNVPDDRCXUMOHBLFFUKYM
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=XJSEAJKXJMSFKYKTFEIVEQECGOPJRC
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=UKDHTATGYJIVICHQFNKHMCSROPSSOK
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=IAWJIAWFPNUEUDSSKQRQWLIXCSOVXR
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=ERRTHWIYUPLQEABAFEIAYMTGPDROKB
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=LYQJHKGMRKNGHRELJRFYGDXIFGPCAF
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=FSBAFJJQJSHNVQTIKBASTWFWEAGPDQ
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=DLWSUOAMUCVVUGJMNYINHAIGLDOVYC
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=TMYKKHJWUOHDBRMGIXOVKIGJJUPJRA
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Budžets 
 

 2013. gadā Ikšķiles novada pašvaldība pārcēlās uz citām, plašākām telpām, līdz ar to ir 

mainījusies pašvaldības juridiskā un faktiskā adrese. 

Iedzīvotāju skaits Ikšķiles novada pašvaldības teritorijā arī 2013. gadā ir palielinājies. 

Kopējais iedzīvotāju skaits 2013. gadā palielinājies par 148 iedzīvotājiem (uz 01.01.2014. – 

9236 iedz.). Tas liek pašvaldībai ieguldīt līdzekļus infrastruktūras attīstībā un pašvaldības 

teritoriju labiekārtošanā, kā arī paplašināt pašvaldības sniegto pakalpojumu klāstu. 

 2013. gadā pašvaldībā darbu uzsāka jaunatnes lietu speciālists, kas apzina Ikšķiles novada 

jauniešu intereses un koordinē to darbību. Pārskata gadā Ikšķilē Lupīnu ielā tika izveidots un 

atklāts skeitparks, kas veicina jauniešu aktīvo atpūtu. 

2013. gadā nogalē noslēdzās iepirkuma konkurss un tika uzsākta Ikšķiles novada Dienas 

centra rekonstrukcija, kas tiks pabeigta 2014. gadā. 2013. gadā tika realizēts projekts „Laivu 

piestātnes izveide Ikšķilē”, kur tika piešķirts ES līdzfinansējums Ls 15 000 apmērā no 

Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”. 

Objekts tika nodots ekspluatācijā 2014. gada 14. februārī, kopējās izmaksas Ls 114 643.48. 

 

Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem 

 Ikšķiles novada pašvaldības 2013. gada kopējie budžeta ieņēmumi ir Ls 7 025 545, kas 

salīdzinot ar 2012. gadu ir par 16.5% vairāk. Par 12.5% palielinājušies nodokļu ieņēmumi, 

tajā skaitā ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 12% un nekustamā īpašuma 

nodokļa par 12%, bet dabas resursu nodokļa par 79%. Palielinājušies arī nenodokļu 

ieņēmumi par 66.7% Nenodokļu ieņēmumi palielinājušies, galvenokārt uz ieņēmumiem no 

pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes) pārdošanas. Ieņēmumi palielinājušies arī par 

pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem par 41%. 2013. gadā tie ir Ls 259 727. 

Palielinājušies arī ieņēmumi no saņemtajiem valsts budžeta un citu pašvaldību transfertiem 

par 28%. 

 Ikšķiles novada pašvaldības izdevumi 2013. gadā bija Ls 6 591 724, kas salīdzinot ar 2012. 

gadu ir par 10% lielāki, savukārt 2011. gadā tas bija Ls 7 258 554. Palielinājušies izdevumi 

pašvaldības darbinieku atlīdzībai par 21%, kas saistīts ar Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas 

atvēršanu, kuras darbinieki 100% tiek finansēti no pašvaldības budžeta, kā arī nedaudz 

palielinājies darbinieku skaits pašvaldībā. Uzturēšanas izdevumi palielinājušies par 29%, kas 

saistīts ar pašvaldības pārcelšanos uz jaunām telpām, kurās tika veikts kosmētiskais remonts, 

kā arī uzturēšanas izmaksas jauniegūtajai pašvaldības ēkai. Sociālo pabalstu maksājumi, 

salīdzinot ar 2012. gadu, ir nedaudz samazinājušies – par 11.4%. Uzturēšanas izdevumu 

transferti citām pašvaldībām palielinājušies par 15%, tajā skaitā maksājumi pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fondā par 4%, citām pašvaldībām par izglītības un sociālās aprūpes 

iestāžu pakalpojumiem par 36.5%. 
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 Pārskata gadā pašvaldība noteiktajos termiņos bez kavējumiem ir veikusi aizņēmuma no 

Valsts kases atmaksu Ls 144 652 apmērā un aizņēmumu procentu maksājumus Ls 63 685 

apmērā.  

 Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē 

 2014. budžeta gadā paredzama trīs lielu objektu būvniecība. Jāpabeidz Ikšķiles novada 

Dienas centra rekonstrukcija, kas tika uzsākta 2013. gada nogalē. Būvniecības finansēšanu 

daļēji paredzēts segt ar aizņēmumu no Valsts kases. 2014. gadā paredzēta divu ielu 

rekonstrukcija – Ozolu ielas un Daugavas prospekta. Ozolu ielas rekonstrukcija ir apjomīgs 

un sarežģīts objekts, kura finansēšanai arī paredzēts ņemt aizņēmumu no Valsts kases. 

Daugavas prospekta rekonstrukcija tiks veikta par pašvaldības līdzekļiem. 

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde 

saskaras. 

Pašvaldības darbību var ietekmēt energoresursu sadārdzinājums, kas būtiski var palielināt 

pašvaldības iestāžu uzturēšanas izmaksas, līdz ar to samazināsies iespējas veikt ieguldījumus 

pašvaldības infrastruktūras attīstībā. 

 Finanšu instrumenti un finanšu risku vadības mērķi un politika 

 Lai samazinātu finanšu riskus, tiks turpināts darbs ar debitoriem un debitoru parādu 

piedziņu. Pašvaldības kreditoru parādu termiņi nepārsniedz 14 dienas. Lai samazinātu 

kredītrisku, nedrošajiem parādiem tiek veidoti uzkrājumi. 

 Ikšķiles novada pašvaldības gada pārskats sagatavots saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un 

laika periodā kopš pārskata gada, līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami 

notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata rezultātus. 

 2014. gadā plānoti EUR 9 728 233 apmērā, kas ir par 4.9% vairāk kā plānotie ieņēmumi 

iepriekšējā 2013. gadā. Kopā ar naudas līdzekļu atlikumu uz 2014. gada 1. janvāri EUR 

1 551 609, pieejamie finanšu resursi 2014. gadā ir EUR 11 279 842.  
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Nodokļu ieņēmumi 

 Lielāko Ikšķiles novada pašvaldības budžeta ieņēmumu daļu, kā redzams grafikā, veido 

nodokļu ieņēmumi. 2014. gadā plānotie nodokļu ieņēmumi ir EUR 7 642 503 jeb 78.6%. 

Salīdzinājumā ar 2013. gadā plānotajiem ieņēmumiem no nodokļiem tie palielinājušies par 

8,5%.  

Izdevumi 

 Ikšķiles novada pašvaldības budžeta izdevumi 2014. gadam plānoti EUR 12 121 182 apmērā 

un atmaksājamā aizņēmumu pamatsumma 2014. gadā ir EUR 205 272. Izdevumu 

pārsniegums (kopā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksu) par ieņēmumiem sastāda EUR 

1 046 612, kuru paredzēts segt ar aizņēmumu Dienas centra rekonstrukcijai EUR 200 000 

apmērā un Ozolu ielas rekonstrukcijai EUR 846 612 apmērā. 

Budžeta kopsvilkums: 

 

2013. g.  

Izpilde 

2012. g.  

Izpilde 

2011. g.  

Izpilde 

IEŅĒMUMI KOPĀ    7 012 464  6 044 447 6 085 240 

NODOKĻU IEŅĒMUMI    5 385 638  4 786 352 4 229 932 

Ienākuma nodokļi      4 908 165  4 379 754 3 864 666 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis      4 908 165  4 379 754 3 864 666 

iepriekšējā gada nesadalītais atlikums 

           47 

148  46 737 41 087 

saņemts no VK  sadales konta no 

pārsk. gada ieņ.      4 861 017  4 333 017 3 823 579 

Īpašuma nodokļi 

         448 

000  396 047 354 095 

Dabas resursu nodoklis           29 473  10 551 11 171 

NENODOKĻU IEŅĒMUMI         99 699  60 399 59 668 

Procentu ieņēmumi par depozītiem 

un kontu atlikumiem 

                 

391  331 2 946 

Pašvaldību nodevas un kancelejas 

nodevas 

             9 

582  9 278 7 048 

Valsts nodevas, kuras ieskaita 

pašvaldību budžetā 

             2 

924  3 180 2 241 

Pašvaldību nodevas  

             6 

658  6 098 4 807 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 

           29 

139  19 803 13 131 

PĀRĒJIE NENODOKĻU 

IEŅĒMUMI 

                   

28  36 4 275 

IEŅ. NO PAŠV. ĪPAŠ. PĀRD. UN 

NO NOD. PAMATPAR. 

KAPITALIZĀC.  60559  30 951 32 268 

TRANSFERTI      1 254 214  997 638 1 636 306 

VALSTS BUDŽETA 

TRANSFERTI      1 127 795  884 205 1 343 855 

PAŠVALDĪBU BUDŽETA 

TRANSFERTI 

         126 

419  113 433 292 451 

BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI          272 200 058 157 561 
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913  

Ziedojumi un dāvinājumi     1 773 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 6 565 458 5 988 425 7 258 554 

Vispārējie valdības dienesti      1 740 911  1 557 426 1 380 114 

Sabiedriskā kārtība un drošiba           13 420  37 438 78 438 

Ekonomiskā darbība         175 189  507 481 1 242 558 

Vides aizsardzība           20 030  10 979 8 500 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana      1 736 781  1 551 479 2 232 076 

Atpūta, kultūra un reliģija         386 447  331 255 350 800 

Izglītība      2 287 870  1 804 074 1 720 484 

Sociālā aizsardzība         204 810  188 293 245 584 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 6 565 457 5 988 425 7 258 554 

Atlīdzība 2 540 142 2 105 886 1 998 789 

Atalgojumi      1 987 617  1 685 497 1 600 864 

Darba dev.VSAO iem., soc. rakstura 

pabalsti un kompensācijas         552 525  420 389 397 925 

Preces un pakalpojumi 1 504 941 1 186 878 1 124 051 

Komandējumi un dienesta braucieni 

             6 

970  5 588 999 

Pakalpojumi         915 161  724 749 692 798 

Krāj., mater., energores.,preces, bir. 

preces, invent., kuru neuzsk. kodā 

5000         413 012  329 065 321 149 

Izdevumi periodikas iegādei 

             3 

732  3 346 3 789 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi           46 852  14 731 14 080 

Pak.kurus budž.iest.apm.not.f-ju 

ietv.,kas nav iest.adm.izd.         119 214  109 399 91 236 

Procentu izdevumi           63 685  66 496 70 852 

Subsīdijas un dotācijas         696 874  519 119 569 048 

Sociālie pabalsti           82 216  102 113 185 952 

Uzturēšanas izdevumu transferti         812 293  735 709 626 159 

Pamatkapitāla veidošana         865 306  1 272 224 2 683 703 

Ieņēmumu pārsniegums (+) vai 

deficīts(-) 447 006 56 022 -1 173 314 

Finansēšana -447 006 -56 022 1 173 314 

Naudas līdzekļi un noguldījumi -322 960 -365 288 1 246 298 

Naudas līdzekļu atlikums gada 

sākumā 

             2 

188  -1 775 330 

Pieprasījumu noguldījumu atlikums 

gada sākumā -       325 148  -    363 513  1 245 968 

Aizņēmumi -144 652 -70 984 -70 984 

Aizņēmumu atmaksa -       144 652  -70 984 -70 984 

Līdzdal. Radniec. Uzņēm. Kapitālā, 

kas nav akcijas   0 -2 000 

Aizņēmums no Valsts kases           20 606  380 250   
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Ikšķiles novada pašvaldības 2013.gada iepirkumi:  
 

Nr. Iepirkuma 

identifikāc

i-jas 

numurs 

Iepirkuma 

priekšmets 

Piedāv. 

iesniegšanas 

termiņš 

Lēmums 

1. INP 2013/1 22.01.2013. 

SARUNU 

PROCEDŪRA 

Pārtikas 

produktu 

piegāde 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādei 

„Urdaviņa” 

07.02.2013. 18.02.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu iepirkuma:  

- 2.daļā ar SIA „Odis Food”, līgumcena – 2200 

Ls; 

- 12.daļā ar SIA „Lietas MD”, līgumcena – 

2006,50 Ls; 

- 13.daļā ar SIA „Lietas MD”, līgumcena – 

351,07 Ls; 

- 15.daļā ar SIA „Lietas MD”, līgumcena – 4228 

Ls. 

 

25.02.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu iepirkuma:  

- 5.daļā ar SIA „S.A.V.”, līgumcena – 4873 Ls;  

- 8.daļā ar SIA „Futurus Food”, līgumcena – 

119,2 Ls; 

- 9.daļā ar SIA „Svit un K”, līgumcena – 6890 

Ls; 

- 11.daļā ar SIA „Svit un K”, līgumcena – 3593 

Ls; 

- 18.daļā ar SIA „Futurus Food”, līgumcena – 

386,5 Ls; 

- 19.daļā ar SIA „Futurus Food”, līgumcena – 

4091,53. 

 

25.02.2013. 

Pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras 

izbeigšanu bez rezultātiem iepirkuma 7.daļā. 

2. INP 2013/2 29.01.2013. 

SARUNU 

PROCEDŪRA 

Pārtikas 

produktu 

piegāde 

Ikšķiles 

vidusskolai un 

Tīnūžu 

pamatskolai  

07.02.2013. 20.02.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu iepirkuma:  

- 4.daļā ar SIA „S.A.V.”, līgumcena – 9700 Ls; 

- 8.daļā ar SIA „Kordes”, līgumcena – 9579,50 

Ls; 

- 9.daļā ar SIA „S.A.V.”, līgumcena – 1055,01 

Ls; 

- 10.daļā ar SIA „S.A.V.”, līgumcena – 1646 Ls; 

- 12.daļā ar SIA „S.A.V.”, līgumcena – 413,45 

Ls; 

- 14.daļā ar SIA „S.A.V.”, līgumcena – 2485,6 

Ls; 

- 17.daļā ar SIA „S.A.V.”, līgumcena – 5935,77 

Ls; 

- 18.daļā ar SIA „S.A.V.”, līgumcena – 4660,58 

Ls; 

- 22.daļā ar SIA „S.A.V.”, līgumcena – 662,98 

Ls; 

- 23.daļā ar SIA „Kordes”, līgumcena – 2233,5 

Ls; 

- 24.daļā ar SIA „S.A.V.”, līgumcena – 1136 Ls; 

- 25.daļā ar SIA „S.A.V.”, līgumcena – 1651,45 

Ls; 

- 29.daļā ar SIA „S.A.V.”, līgumcena – 2389,69 

Ls. 

3. INP 2013/3 08.02.2013. 19.02.2013. 03.04.2013. 
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8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Sabiedriskās 

tualetes pie 

Ikšķiles 

dzelzceļa 

stacijas 

remonts 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„Matīsa sēta”, 
līgumcena – 14 572,66 Ls 

 

4. INP 2013/4 08.02.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Elkšņu skolas 

jumta remonts 

19.02.2013. 28.03.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„ULRE”, 
līgumcena – 34 950,39 Ls 

5. INP 2013/5 11.02.2013 

8.
1
 PANTA 

DESMITĀ 

DAĻA 

Biroja ēkas 

vienkāršotās 

renovācijas un 

garāžu 

rekonstrukcijas 

Brīvības ielā 

48, Ogrē, 

papildus darbi    

25.02.2013. 25.02.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„Orions celtniecības kompānija”, 
līgumcena – 56 653,6 Ls 

 

6. INP 2013/6 01.03.2013. 

8.
1
 PANTA 

DESMITĀ 

DAĻA 

Ikšķiles novada 

pašvaldības 

informatīvā 

izdevuma 

„Ikšķiles 

Vēstis” 

iespiešanas un 

piegādes 

papildus darbi 

11.03.2013. 02.04.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„Rīgas Apriņķa Avīze”, 
līgumcena – 388,24 Ls 

 

7. INP 2013/7 04.03.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Zemes vienību 

kadastrālā 

uzmērīšana, 

zemes robežu, 

situācijas un 

apgrūtinājumu 

plānu 

izgatavošana 

18.03.2013. 02.04.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„A2 Grupa”, 
līgumcena – 3200,00 Ls 

8. INP 2013/8 05.03.2013. 

8.
1
 PANTA 

DESMITĀ 

DAĻA 

Pārtikas 

produktu 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādei 

„Urdaviņa” 

papildus 

piegāde    

12.03.2013. 11.03.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„Lietas MD”, 
līgumcena –  14 101,55 Ls 

 

9. INP 2013/9 04.03.2013. 

8.
1
 PANTA 

DESMITĀ 

11.03.2013. 08.03.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„S.A.V”, 
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DAĻA 

Pārtikas 

produktu 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādei 

„Urdaviņa” 

papildus 

piegāde    

līgumcena – 7500,00 Ls 

 

10. INP 

2013/10 

18.03.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Skeitparka 

ierīkošana 

Ikšķiles novadā 

02.04.2013. 03.04.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„Mind Work Ramps”, 
līgumcena – 22 464,22 Ls 

11. INP 

2013/11 

08.05.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Zemes vienību 

kadastrālā 

uzmērīšana, 

zemes ierīcība 

un topogrāfiskā 

uzmērīšana 

Ikšķiles novada 

pašvaldības 

vajadzībām 

21.05.2013. 17.06.2013. 

Pieņemts lēmums par vienošanās slēgšanu ar: 

- 1.daļā - SIA „Geopols”, līgumcena Ls 7998,00; 

SIA „Metrum”, līgumcena Ls 13191,41; SIA 

„Topohaus”, līgumcena Ls 14 150,00; 

- 2.daļā – SIA „Geopols”, līgumcena Ls 2188,00; 

_ SIA „Metrum”, līgumcena Ls 2915,30; 

- 3.daļā – SIA „Geopols”, līgumcena Ls 3366,88; 

SIA „Metrum”, līgumcena Ls 4709,77. 

12. INP 

2013/12 

17.05.2013. 

ATKLĀTS 

KONKURSS 

Pārtikas 

produktu 

piegāde Ikšķiles 

novada 

izglītības 

iestādēm 

09.07.2013. 17.07.2013. 

Pieņemts lēmums par vienošanās slēgšanu šādās 

iepirkuma daļās:  

   

1. daļa.  SIA „Valks” 

SIA „S.A.V.” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

Distribution” 

21 292 

21400,4 

22 436 

2. daļa.  SIA „Valks” 

SIA „S.A.V.” 

SIA „Kabuleti 

Fruit” 

1100 

1150 

1490 

3. daļa.  SIA „S.A.V.” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

Distribution” 

SIA „Kordes” 

15123 

14 205 

 

 

15900 

4. daļa.  SIA „S.A.V.” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

Distribution” 

SIA „Kordes” 

1612,5 

1704 

 

 

1655 

5.daļa.  SIA „Valks” 

SIA „Lanekss” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

Distribution” 

4005 

3156 

3313 

6.daļa.  SIA „S.A.V.” 

SIA „Rēzeknes 

gaļas kombināts” 

SIA „Kordes” 

6143 

4122 

 

3745 
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7.daļa.  SIA „Valks” 

SIA „S.A.V.” 

SIA „Kabuleti 

Fruit”” 

SIA „Kordes” 

4950 

4102,5 

4335 

 

4950 

8.daļa.  SIA „LaFruta” 

SIA „Kabuleti 

Fruit” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

Distribution” 

11022,5 

11 568,1 

 

12098,7 

9.daļa.  SIA „LaFruta” 

SIA „Kabuleti 

Fruit” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

Distribution” 

3271,5 

3408,5 

 

3414,44 

10.daļa.  SIA „LaFruta” 

SIA „Lanekss” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

Distribution” 

2886,7 

2788,7 

2832,05 

11.daļa.  SIA „S.A.V.” 

A/S „Roga –

Agro” 

8209 

5650,67 

12.daļa.  SIA „S.A.V.” 

A/S „Roga –

Agro” 

SIA „Kordes” 

2539,88 

2767,67 

4860,8 

13.daļa.  SIA „LaFruta” 

SIA „Kabuleti 

Fruit” 

SIA „Lanekss” 

412,5 

434,5 

 

412,5 

14.daļa.  SIA „LaFruta” 

SIA „Lanekss” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

Distribution” 

3897,91 

4130,55 

4149,99 

15.daļa.  SIA „S.A.V.” 

SIA „Kabuleti 

Fruit” 

SIA „Lanekss” 

67,89 

53,34 

 

86,71 

16. daļa.  SIA „Valks” 

SIA „S.A.V.” 

SIA „Kordes” 

8341,8 

7743,17 

8630,65 

17. daļa.  SIA „S.A.V.” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

Distribution” 

SIA „Kordes” 

13610,5 

13800 

 

 

14 560 

18. daļa.  SIA „Lanekss” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

Distribution” 

SIA „Kordes” 

6320 

6516 

 

 

7600 

19.daļa.  SIA „S.A.V.” 4175 
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SIA „Rēzeknes 

gaļas kombināts” 

SIA „Kordes” 

5138 

4525 

20.daļa.  SIA „Valks” 

SIA „S.A.V.” 

SIA „Kabuleti 

Fruit” 

1080 

1096,75 

1116 

21.daļa.  SIA „S.A.V.” 

SIA „Kabuleti 

Fruit” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

Distribution” 

13810,24 

13 250,4 

 

13866,6 

22.daļa.  SIA „S.A.V.” 

SIA „Kabuleti 

Fruit” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

Distribution” 

4089,02 

3904,9 

 

3507,77 

23.daļa.  SIA „LaFruta” 

SIA „Lanekss” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

Distribution” 

9958,1 

9911,55 

9372,69 

25. daļa.  SIA „Valks” 

SIA „S.A.V.” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

Distribution” 

3801,4 

3566,93 

3999,85 

26. daļa.  SIA „S.A.V.” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

Distribution” 

SIA „Kordes” 

3911,95 

3886,2 

 

 

4316 

27. daļa.  SIA „S.A.V.” 

SIA „Lanekss” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

Distribution” 

1561,45 

1218 

1350,5 

28. daļa.  SIA „S.A.V.” 

SIA „Rēzeknes 

gaļas kombināts” 

SIA „Kordes” 

954,8 

824,4 

780 

29.daļa.  SIA „S.A.V.” 

SIA „Kabuleti 

Fruit” 

SIA „Kordes” 

647,33 

747,25 

805,25 

30.daļa.  SIA „LaFruta” 

SIA „Svit un K” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

Distribution” 

3005,8 

3490,49 

3242,45 

31.daļa.  SIA „Kabuleti 

Fruit” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

1035,12 

1083,65 

1150,5 
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Distribution” 

SIA „Kordes” 

32.daļa.  SIA „LaFruta” 

SIA „Lanekss” 

SIA „Sanitex 

Baltic 

Distribution” 

2607,48 

2548,82 

2401,46 

33.daļa.  

 

 

17.07.13. 

SIA „S.A.V.” 

SIA „Kordes” 

 

 

Pieņemts lēmums 

par iepirkuma 

procedūras 

pārtraukšanu 

24.daļā „Maize, 

konditoreja” 

saskaņā ar 

Publisko 

iepirkumu likuma 

56.panta septīto 

daļu. 

1663,28 

1259,09 

 

 

13. INP 

2013/13 

18.03.2013. 

8.
1
 PANTA 

DESMITĀ 

DAĻA 

Ikšķiles novada 

kultūras 

pasākumu 

tehniskais 

nodrošinājums 

30.05.2013. 08.06.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„Sound Systems”, 
līgumcena – 8129,20 Ls 

14. INP 

2013/14 

28.05.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Virtuves 

aprīkojuma 

piegāde un 

uzstādīšana 

Ikšķiles 

vidusskolā 

10.06.2013. 21.06.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar: 

- 1.daļā - SIA „Inkomercs K”, līgumcena - Ls 

1235; 

- 2.daļā – SIA „Prolux”, līgumcena - Ls 2920; 

- 3.daļā – SIA „Inkomercs K”, līgumcena - Ls 

950; 

- 4.daļā - SIA „Rolviks”, līgumcena - Ls 3600. 

15. INP 

2013/15-

EZF 

28.05.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Laivu 

piestātnes 

izveide Ikšķilē 

10.06.2013. 18.06.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„VRG Profil”, 
līgumcena – 85 868,03 Ls 

16. INP 

2013/16-

KPFI 

04.06.2013. 

8.
1
 PANTA 

DESMITĀ 

DAĻA 

Ielu 

apgaismojuma 

tīkla izbūve 

Jaunikšķilē, 

Ikšķiles novadā 

14.06.2013. 03.07.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„Empower”, 
līgumcena – 18 634,61Ls 

17. INP 

2013/17-

KPFI 

04.06.2013. 

8.
1
 PANTA 

DESMITĀ 

DAĻA 

Lībiešu ielas 

14.06.2013. 02.07.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„ECU Ķegums”, 
līgumcena – 10 612,86 Ls 
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elektroapgaism

es izbūve 

posmā no 

Dārza ielas līdz 

Sila ielai, 

Ikšķilē, Ikšķiles 

novadā 

18. INP 

2013/18 

05.06.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Jaunas 

automašīnas 

iegāde Ikšķiles 

novada 

pašvaldības 

Dienas centram 

17.06.2013. 18.06.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA SIA 

„EURO-AUTO”,  

līgumcena - Ls 17 029,57 

19. INP 

2013/19 

19.06.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Biroja un 

skolas mēbeles 

Ikšķiles 

Mūzikas un 

mākslas skolai 

 

02.07.2013. 09.07.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„RB-11”, 
līgumcena – 4277,18 Ls 

20. INP 

2013/20 

19.06.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Mūzikas 

instrumenti un 

inventārs 

Ikšķiles 

Mūzikas un 

mākslas skolai 

 

02.07.2013. 26.07.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„RDL”, 
līgumcena – 9998,28 Ls 

21. INP 

2013/21 

24.07.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Jaunas 

automašīnas 

iegāde Ikšķiles 

novada 

pašvaldībai 

 

05.08.2013. 19.08.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„Inchcape Motors Latvia”, 
līgumcena – 16 950,41 Ls 

22. INP 

2013/22 

24.07.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Maizes un 

konditorejas 

izstrādājumu 

piegāde Ikšķiles 

vidusskolai 

 

05.08.2013. 26.08.2013. 

Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo nav iesniegts 

neviens piedāvājums. 

23. INP 

2013/23 

30.07.2013. 

ATKLĀTS 

KONKURSS 

Ikšķiles novada 

pašvaldības 

Dienas centra 

rekonstrukcija 

02.09.2013. 26.09.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„RBSSKALS Būvsabiedrība”, 
līgumcena – 421 291,76 Ls 

24. INP 

2013/24 

02.08.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

14.08.2013. 20.08.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„Rantzows Sports”, 
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Sporta 

inventāra un 

aprīkojuma 

iegāde Ikšķiles 

vidusskolai 

 

līgumcena – 6404,47 Ls 

25. INP 

2013/25 

26.08.2013. 

8.
1
 PANTA 

DESMITĀ 

DAĻA 

Maizes un 

konditorejas 

izstrādājumu 

piegāde Ikšķiles 

vidusskolai 

 

29.08.2013. 27.08.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar A/S 

„Roga-Agro”, 
līgumcena – 1792,21 Ls 

26. INP 

2013/26 

02.09.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Biroja ēka – 

telpu grupas 

vienkāršotā 

renovācija un 

interjers 

13.09.2013. 27.09.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„ULRE”, 
līgumcena – 24 744,07 Ls 

27. INP 

2013/27 

04.09.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Krēsli Ikšķiles 

novada 

pašvaldībai 

 

16.09.2013. 19.09.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar A/S 

„Rīgas krēslu fabrika”, 
līgumcena – 10 935,00Ls 

28. INP 

2013/28-

ERAF 

10.09.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Atpūtas vietu 

izveide, 

informācijas 

stendu un 

norāžu zīmju 

izvietošana pie 

upēm Ikšķiles 

novadā 

 

23.09.2013. 26.09.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar A/S 

„Friko I.L.”, 
līgumcena – 9075,82 Ls 

 

29. INP 

2013/29-

ELFLA 

10.09.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Afišu stabu 

izvietošana 

Ikšķiles novada 

teritorijā 

 

30.09.2013. 02.10.2013. 

Tā kā iepirkumā nav iesniegts neviens prasībām 

atbilstošs piedāvājums, iepirkums ir izbeigts.  

30. INP 

2013/30 

30.09.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Garāžas vārtu 

iegāde Ikšķiles 

novada 

pašvaldībai  

11.10.2013. 16.10.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„Fittero”, 
līgumcena – 4248,78 Ls 

 

31. INP 

2013/31-

ELFLA 

03.10.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Afišu stabu 

izvietošana 

14.10.2013. 16.10.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„ULRE”, 
līgumcena – 33 706,70 Ls 
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Ikšķiles novada 

teritorijā 

 

32. INP 

2013/32 

14.10.2013. 

ATKLĀTS 

KONKURSS 

Ozolu ielas 

rekonstrukcija 

saskaņā ar 

tehnisko 

projektu 

 

12.11.2013. 05.11.2013. 

Iepirkuma procedūra pārtraukta sakarā ar 

nepieciešamību būtiski grozīt iepirkuma 

dokumentus. 

33. INP 

2013/33 

15.10.2013. 

8.
1
 PANTA 

DESMITĀ 

DAĻA 

Dienas centra 

rekonstrukcijas 

darbu 

autoruzraudzīb

a 

25.10.2013. 22.10.2013. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„AR ASIS”, 
līgumcena – 5055,50 Ls 

34. INP 

2013/34 

14.10.2013. 

ATKLĀTS 

KONKURSS 

Daugavas 

prospekta un 

Klusās ielas 

posmu 

rekonstrukcija 

saskaņā ar 

tehnisko 

projektu 

31.01.2014. 11.04.2014. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„A.C.B.”, 
līgumcena – 221 720,25 EUR 

35. INP 

2013/35 

28.11.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Ikšķiles novada 

pašvaldības 

informatīvā 

izdevuma 

„Ikšķiles 

Vēstis” 

maketēšana, 

iespiešana un 

piegāde  

09.12.2013. 13.12.2013.  

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„Rīgas Apriņķa Avīze”,  

līgumcena Ls 11 276,16 

 

36. INP 

2013/36 

03.12.2013. 

ATKLĀTS 

KONKURSS 

Ozolu ielas 

rekonstrukcija 

saskaņā ar 

tehnisko 

projektu 

 

31.01.2014. 10.03.2014. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar A/S 

„A.C.B.”, 
līgumcena – 956 985,82 EUR 

37. INP 

2013/37 

05.12.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Televīzijas 

sižetu izveide 

un raidīšana 

televīzijā 

16.12.2013. 19.12.2013. 

Tā kā iepirkumā nav iesniegts neviens 

piedāvājums, iepirkums ir izbeigts. 

38. INP 

2013/38 

27.12.2013. 

8.
1
 PANTA 

DESMITĀ 

09.01.2014. 27.01.2014. 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA 

„Ogres televīzija”, 
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DAĻA  

Televīzijas 

sižetu izveide 

un raidīšana 

televīzijā  

līgumcena – 17 058,00 EUR 

39. INP 

2013/39 

28.12.2013. 

8.
1
 PANTA 

KĀRTĪBĀ 

Ozolu ielas 

rekonstrukcijas 

darbu 

būvuzraudzība 

 

10.01.2014. 22.01.2014. 

Iepirkums pārtraukts, jo jāprecizē tehniskā 

specifikācija. 

 

22001133..ggaaddss  ppaaššvvaallddīībbāā  

Realizētie projekti 
 

2013.gadā Ikšķiles novada pašvaldība ir aktīvi turpināja sadarbību gan ar starptautiskām 

institūcijām, organizācijām un sadraudzības partneriem, ieviešot dažādus pārrobežu un 

sadarbības projektus un Eiropas Savienības struktūrfondu, kā arī citu Eiropas Savienības 

fondu starpniekinstitūcijām Latvijā, lai piesaistītu pēc iespējas lielāku finansējumu dažādu 

investīciju un sociālo projektu realizācijai. Ņemot vērā, ka 2013.gads ir pēdējais gads no 

2007.-2013. plānošanas periodā. Un nākamā plānošanas perioda investīciju programmu 

noteikumi vēl ir izstrādes procesā, pašvaldībā šobrīd tiek izskatītas citas iespējas piesaistīt 

investīcijas, piemēram, publiskā un privātā partnerībā. 

 

2013.gadā realizācijā atradās 11 projekti ar kopējo finansējumu LVL 263796,08 (375 348 

EUR) 

 

2013. gadā Ikšķiles novada pašvaldībā tika pabeigti 7 Eiropas Savienības un citu fondu 

līdzfinansēti projekti: 

- “Ikšķiles novada Dienas centra Mobilā brigāde”, projekta kopējās izmaksas – LVL 

99280,00 (141262,71 EUR); 

- “Pūtēju orķestra „Ikšķile” izveide”, projekta kopējās izmaksas- LVL 9851,57 (14 017,52 

EUR); 

- “Ikšķiles novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras 

modernizācija”, projekta kopējās izmaksas – LVL  39520, 81 (56 233,05 EUR); 

 - “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Ikšķiles vidusskolai”, projekta kopējās 

izmaksas – LVL 7749,41 (11026,42 EUR); 

- “Jauniešu politikas indeksa aprēķināšana Ikšķiles novadā”, projekta kopējās izmaksas 

– LVL 990,10 (1408,78 EUR); 

- “Pludmales labiekārtošana Daugavmalā, Ikšķiles novadā”, projekta kopējās izmaksas – 

LVL 1524.00 (2168,45 EUR). 

Kā arī partnerībā ar citām pašvaldībām realizēts projekts “Ogres novada un kaimiņu 

pašvaldību darbinieku starptautiskās sadarbības kapacitātes stiprināšana”. 
 

2013.gadā tika uzsākti vai arī atrodas realizācijas posmā vēl četri projekti: 
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“Laivu piestātnes izveide 

Ikšķilē”. Projekta mērķis ir 

veicināt teritorijas labiekārtošanu 

un estētisku dzīves vides 

sakārtošanu zivsaimniecībai 

nozīmīgā teritorijā, izveidojot laivu 

piestātni pie Daugavas Ikšķiles 

novadā.  

“Afišu stabu izvietošana Ikšķiles 

novada teritorijā”. Projekts 

paredzēja iegādāties un uzstādīt 

deviņus vides objektus – afišu stabus. Kā arī labiekārtot apkārt esošo teritoriju (bruģēšana un 

apzaļumošana). 

Pašvaldība kā projekta sadarbības partneris piedalās starptautiskos projektos:  

- CONURBANT. Projekta mērķis ir palīdzēt mazām un vidējām Eiropas pilsētām, 

paaugstinot to kapacitāti ilgtspējīgas siltumapgādes sistēmas attīstības plānošanā un 

vadībā.. 

- RIVERWAY. Kopējais projekta mērķis ir uzlabot apstākļus ilgtspējīgai ūdens tūrisma 

attīstībai un konkurētspējas palielināšanai ūdenstūrismam.  

 

Arī 2013.gadā pašvaldība veicina energoefektivitātes pasākumus atbalsot daudzdzīvokļu 

māju tehniskās dokumentācijas (enegroaudita sagatavošana, ēkas tehniskā apsekošana un 

tehniskā projekta) sagatavošanai piešķirot finansējumu LVL 1967,85 (2800 EUR) apmērā. 

2013.gada ēku siltināšanas darbi tika pabeigti Stacijas ielā 27, bet uzsākti Melioratoru ielā 4. 

Jauniešu aktivitātes  
 

Kopš 2013.gada maija pašvaldībā darbu ir uzsācis jaunatnes lietu speciālists, kas organizē un 

plāno jauniešu politiku Ikšķiles novadā. Sešu mēnešu laikā ir notikuši vairāki nozīmīgi 

pasākumi jauniešiem, piemēram, skeitparka atklāšana, geocaching tūre, dalība novada svētku 

uzņēmēju radošajās darbnīcās, brīvprātīgo 

stāstu vakari, semināri, konferences un 

diskusijas ar novada lēmējvaru – 

deputātiem. Pasākumos piesaistīti vairāk 

kā 50 brīvprātīgie.  

 

Ikšķiles novada pašvaldībā tika veikta arī 

jauniešu politikas indeksācijas, kura 

noteica, ka jaunatnes politikas indekss 

Ikšķilē ir 51,37 (Latvijā 50,75). Ikšķiles 

novadam relatīvi labāki rādītāj ir tādās 

nozarēs kā brīvprātīgais darbs, veselības 

aizsardzība un labklājība, kā arī sadaļā “Jaunatnes un pasaule”. Bet sliktāki rādītāji ir tādās 

jomās kā izglītība un apmācība, jaunrade un kultūra, kā arī nodarbinātība un uzņēmējdarbība. 
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Ikšķiles jaunatnes politikas indekss, salīdzinot ar Latviju 

 

Latvija Ikšķiles novads 

Izglītība un apmācība 57 54 

Līdzdalība 26 28 

Brīvprātīgais darbs 45 51 

Jaunrade un kultūra 59 56 

Nodarbinātība un uzņēmējdarbība 71 64 

Veselības aizsardzība un labklājība 62 65 

Sociālā iekļaušana 48 49 

Jaunatne un pasaule 38 44 

KOPĀ 406 411 

VIDĒJAIS 50,75 51,375 

 

Komunikācija ar sabiedrību 
        

 2013.gadā iedzīvotājiem plaša informācija par novadu tika nodrošināta dažādos medijos: 

informatīvajā izdevumā „Ikšķiles Vēstis”, pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, laikrakstā 

„Ogres Vēstis Visiem”, portālos: „Ogrenet”, „Ogres fakti”, „Apriņķis.lv”, kā arī reģionālajā 

Ogres TV, kuras sižeti raidīti arī valsts televīzijā. Novada aktualitātes sūtītas ziņu aģentūrai 

LETA. Pašvaldībai izveidots arī twitter konts ikskile.lv. 

 Pārskata gadā pašvaldība turpināja izdot un nogādāt iedzīvotājiem bezmaksas ikmēneša 

informatīvo izdevumu „Ikšķiles Vēstis” apjomā  8 lappuses. 2013.gadā tika izdoti 12 numuri 

ar tirāžu 3 3000 eksemplāri. Informatīvā izdevuma „Ikšķiles Vēstis” PDF formātā tika sūtīts 

arī uz portāliem „Ogrenet” un „Delfi” . 

 Ikšķiles novada mājas lapai www.ikskile.lv 2013.gadā izveidoja jaunu dizainu. Mājas lapā 

regulāri ievietoja un atjaunoja iedzīvotājiem saistoša informācija gan par notiekošo novadā, 

gan arī kaimiņu novados un Latvijā. Kā jauninājums- izveidota virtuālā tūre, kurā ietvertas 

virtuālās ekskursijas pa novada populārākajiem tūrisma objektiem. 

 Mājas lapā izveidotajā sadaļā „Raksti mums” jebkurš iedzīvotājs varēja iesūtīt jautājumus, 

priekšlikumus, ierosinājumus, sūdzības un atzinības par jebkuru pašvaldības un tās iestāžu 

darbu. Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem sagatavoja  pašvaldības speciālisti un vajadzības 

gadījumā tās publicēja  izdevumā „Ikšķiles Vēstis”.  

 Lai nodrošinātu pieejamību un iespēju iepazīties ar novada domes aktuālo informāciju, 

kārtējo domes sēžu darba kārtību un citiem jautājumiem, Ikšķiles pašvaldības ēkā 3.stāvā ir 

izvietots informācijas stends.  

Lai veicinātu komunikāciju ar sabiedrību, tika rīkoti konkursi, piemēram, „Goda novadnieks”, 

„Ikšķiles novada 2013.gada cilvēks”, 

„Sakoptākā sēta Ikšķiles novadā 2013”. 

Nevalstiskajām organizācijām, biedrībām 

un nodibinājumiem ir svarīga loma 

dialoga ar iedzīvotājiem veidošanā 

Ikšķiles novadā. Ikšķiles novada 

pašvaldība 2013.gadā turpināja sadarbību 

ar saviem partneriem. Biedrības aktīvi 

darbojās novada iedzīvotāju iesaistīšanā 

sporta un kultūras aktivitātēs, sadarbībā 

ar pašvaldības  speciālistiem iesniedza 

projektus iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

uzlabošanai. 

      

http://www.ikskile.lv/
http://www.ikskile.lv/
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Būvvalde  
     

Nr.p.k. Būvvaldes veiktais darbs Skaits 

2011.g 2012.g. 2013.g. 

1.  Iesniegti Būvniecības iesniegumi un 

sagatavoti Arhitektūras un plānošanas 

uzdevumi 

140                  106       153 

1.1. Dzīvojamo māju un saimniecības ēku 

jaunbūves un rekonstrukcijas 

87                      60 109 

1.2. Ielas un ceļi, inženiertīkli un inženierbūves 32                      23 34 

1.3. Publiskas un komercdarbības ēkas 16                        6 10 

1.4. Ikšķiles novada pašvaldības ierosinātās 

būvniecības 

11                        3 10 

2. Būvvalde akceptējusi būvprojektus 136                  143 166 

2.1. Dzīvojamo māju un saimniecības ēku 

būvprojekti jaunbūvēm un rekonstrukcijām 

70                      67 63 

2.2. Ielu un ceļu, inženiertīklu un inženierbūvju 

būvprojekti 

52                      68 76 

2.3. Publisko un komercdarbības ēku būvprojekti 7                          7 10 

2.4. Ikšķiles novada pašvaldības iesniegtie 

būvprojekti 

18                      11 33 

3. Izsniegtas būvatļaujas 117                    96 106 

3.1. Izsniegtas būvatļaujas dzīvojamām mājām 

un saimniecības ēkām 

84                      41 64 

3.2. Būvatļaujas inženierbūvēm 24                      26 39 

3.3. Būvatļaujas publiskām un komercdarbības 

ēkām 

9 7 

3.4. Pagarinātas un pārreģistrētas būvatļaujas 121                  197 245 

3.5. Ikšķiles novada pašvaldībai izsniegtas 

būvatļaujas 

10                        5 11 

3.6. Reģistrētas citu iestāžu izsniegtas 

būvatļaujas 

1                         nav 2 

4. Sastādīti administratīvo pārkāpumu 

protokoli par patvaļīgo būvniecību 

21                      66 84 

5. Izsniegtas izziņas par jaunbūves 

raksturojumu un tiesisko stāvokli 

37                     14 24 

6. Būvvalde pieņēmusi ekspluatācijā 

objektus (renovētas ēkas) 

63                     99  (3) 112 

6.1. Dzīvojamās mājas 40                     60 62 

6.2. Saimniecības ēkas 9                       18 18 

6.3. Publiskas un komercdarbības ēkas un būves 5                         2 3 

6.4. Ielas un inženierbūves 9                       16 39 

6.5. Ikšķiles novada pašvaldības objekti nodoti 

ekspluatācijā 

6                        6 7 

7. Uzsākti detālplānojumi, lokālplānojumi 

un to grozījumi 

1                         6 8 

8. Apstiprināti detālplānojumi, 

lokālplānojumi un to grozījumi 

3                         2 1 

9. Uzsākti zemes ierīcības projekti 27                      10 19 

10. Apstiprināti zemes ierīcības projekti 20                      17 13 
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Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 
 

  Ikšķiles novada pašvaldības Sociālais dienests ir viena no pašvaldības institūcijām, tas ir 

izveidots 2000.gadā. Sociālais dienests plāno un koordinē sociālās palīdzības un sociālo 

pakalpojumu sniegšanu pašvaldībā. Šo palīdzību var saņemt trūcīgie un maznodrošinātie 

iedzīvotāji, kas savu dzīvesvietu deklarējuši Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā. 

    Pieprasījums pēc sociālajiem pabalstiem (pabalsts garantētā minimālā ienākuma 

nodrošināšanai, mājokļa pabalsts, pabalsts veselības aprūpei, bezmaksas ēdināšana skolās un 

pirmsskolā) salīdzinoši ar 2012.gadu ir samazinājies par 20%. 

   Trūcīgo un maznodrošināto  personu skaits pašvaldībā: 

Nr. Sociālais statuss 2013. gads 2012.gads 

1. Trūcīgas personas/ģimenes 205 /  87 319/119 

2.  Maznodrošinātas personas 

 
67 48 

 

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi: 

 

 
 

 
 

Sociālā pabalsta 

veids 

 

 Izlietoti 

līdzekļi  

2013. gadā 

(Ls) 

 Izlietoti līdzekļi  

2012. gadā 

(Ls) 

Pabalsts garantētā 

minimālā ienākuma 

nodrošināšanai 

 6824  15 527 

 

Mājokļa pabalsts  14920  17 183 

 

Pabalsts veselības 

aprūpei 

 4626  5 036 

 

Bezmaksas 

ēdināšana skolās un 

pirmsskolā 

 3537  6 300 

 

 

Sociālā aprūpe 

institūcijā 

pieaugušajiem 

 15288  17 560 

 

Sociālā aprūpe 

institūcijā bērniem 

 6000  9 000 
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Ikšķiles novada Dienas centrs 
 

     Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra pamatauditorija ir pirmspensijas un pensijas 

vecuma cilvēki, kuriem apmeklējot Dienas centra piedāvātās aktivitātes tiek dota iespēja 

bagātināt savu sociālo dzīvi, apmeklēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, pilnvērtīgi 

pavadīt brīvo laiku un aktīvi iesaistīties pilsoniskas un atvērtas sabiedrības veidošanā. 

Dienas centrs saviem klientiem piedāvā veselības veicināšanas vingrošanas un 

fiziskās attīstības nodarbības baseinā, kurās programma un to intensitāte tiek piemeklēta un 

īpaši pielāgota augstāk minētajai mērķauditorijai. 

2013.gadā Dienas centra veselības veicināšanas speciālists ir novadījis: 

 168 veselības veicināšanas vingrošanas nodarbības senioru grupām, 

 68 veselības veicināšanas vingrošanas nodarbības jauktām grupām, 

 40 fiziskās attīstības nodarbības senioriem baseinā. 

Paralēli tam, Dienas centrā sniegtas sekojošas speciālistu konsultācijas: 

 183 veselības veicināšanas konsultanta individuālās konsultācijas Dienas centrā, 

 154 veselības veicināšanas konsultanta individuālās mājas konsultācijas, 

 73 psihologa individuālās konsultācijas, uzrakstīti 13 atzinumi, 

 logopēda konsultācijas. 

Kopš 2013.gada marta mēneša Dienas centrs piedāvā Ikšķiles novada iedzīvotājiem 

mājaprūpes pakalpojumus, kas ir kā palīdzība klienta dzīvesvietā - pamatvajadzību 

apmierināšanai un dzīves kvalitātes līmeņa saglabāšanai personām, kuras vecuma vai 

funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt. 

 Pagājušā gadā ir noslēgti 10 līgumi par mājaprūpes pakalpojuma sniegšanu. 

Dienas centrā veiksmīgi darbojas atbalsta grupa cilvēkiem ar intelektuālās un fiziskās 

attīstības traucējumiem.  

2013.gadā ir notikušas: 

 85 grupu nodarbības, 

 16 veselības veicināšanas vingrošanas nodarbības, 

 4 keramikas nodarbības Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā. 

2013.gada pirmajā pusgadā Ikšķiles novadā dzīvojošām māmiņām tika piedāvāta 

iespēja apmeklēt „Bēbīšu skoliņu”, kopskaitā – 19 nodarbības. 

Aizvadītajā gadā aktīvākie Ikšķiles seniori piedalījās Dienas centra psihologa 

organizētajā lekciju ciklā.  

Tika organizētas arī radošās nodarbības un vairākas tematiskas tikšanās: 

 tikšanās ar kinorežisori Dzintru Geku, 

 starppaaudžu tikšanās/diskusija par atkarību tēmu ar Kašeru, 

 tikšanās ar Aikāgaršo pareizas ēšanas kustības šefpavāru Normundu Baranovski, 

 radošās darbnīcas dekupāžas tehnikā, 

 radošās darbnīcas origami tehnikā. 

Dienas centrs var lepoties arī ar senioru rokdarbnieču klubiņu un angļu valodas 

senioru klubiņu, kurus uz brīvprātības principa pamatiem vada Ināra Strode-Bēta un Tamāra 

Zommere. 

2013.gadā gadā notikušas: 71 angļu valodas nodarbība senioru grupām, 32 senioru 

rokdarbnieču klubiņa nodarbības. 

Ikšķiles Dienas centam ir laba sadarbība ar Jaunatnes lietu speciālisti. Pateicoties šai 

sadarbībai, tiek veicināts brīvprātīgo darbs novadā, kura ietvaros jaunieši dodas uz mājām 

pie senioriem, lai atvieglotu viņiem ikdienas pamatvajadzību apmierināšanu. 

2013.gadā Dienas centrs aktīvi iesaistījās Invalīdu Biedrības pasākumu koordinēšanā 

un organizēšanā, kā arī vadīja Ziemassvētku pasākumu mazturīgajām, trūcīgajām ģimenēm 

un bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm.  
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Bāriņtiesa 

  Sēdēs pieņemti 30 lēmumi  bāriņtiesas kompetences ietvaros.  Izskatīti jautājumi par 

nepilngadīgo mantisko interešu aizstāvību, pārtrauktas un atjaunotas aizgādības tiesības 

vecākiem un rosinātas lietas par aizgādības tiesību atņemšanu tiesā vecākiem, pārstāvētas 

lietas tiesās. Lemts par vecāku saskarsmes tiesību izmantošana ar bērniem, veikta  

aizbildnības un aizgādības lietu pārraudzība un lietderības izvērtēšana, sniegti atzinumi 

adopcijas lietās  un iecelti aizgādņi mantai. Turpinās darbs ar audžuģimenēm, novadā tādas ir 

četras kurās ievietoti citu novadu bērni.  

Bāriņtiesa tiesās pārstāvējusi  nepilngadīgo intereses,  jautājumos par bērna dzīvesvietas 

noteikšanu pie viena vai otra vecāka (saskarsmes tiesības), lietās, kad nepilngadīgie 

izdarījuši likumpārkāpumus un tiek lemts par piespiedu  audzinoša rakstura līdzekļu 

piemērošanu. Sadarbībā ar Ikšķiles Sociālo dienestu izstrādātas sociālās korekcijas 

programmas bērniem, kas izdarījuši likumpārkāpumus un konstatēta neatbilstoša uzvedība.  

Veiktas pārbaudes personu dzīves vietās un veiktas pārrunas un noformēti sarunu protokoli. 

Bērni un vecāki vajadzības gadījumā nosūtīti psihologa konsultācijām atzinuma saņemšanai. 

Konflikta situācijās ģimenēs izmantots krīzes centra “Laipas”, pakalpojumi, piedāvāts 

“Dienas centra” psihologa konsultācijas un mediācijas pakalpojumi. Bāriņtiesa sadarbojās ar 

citu novadu bāriņtiesām un Bāriņtiesu asociāciju. 

2013.gadā Ikšķiles novada bāriņtiesā kopumā izpildītas 505 notariālās darbības, apliecināti  

līgumi, pilnvaras, parakstu apliecinājumi, nostiprinājuma lūgumi. Sniegtas konsultācijas 

bāriņtiesas sniegto pakalpojumu jomā.  

Bāriņtiesas darbības rādītāji: 

            

2010.gads 

2011.gads 2012.gads        2013. gads 

Pieņemti lēmumi  28      44 54                     30 

Veiktas notariālās darbības, 

apliecināti  līgumi, pilnvaras, 

parakstu apliecinājumi, 

nostiprinājuma lūgumi 

    479      373 521                 505 

 

Izglītība 
 

      Ikšķiles novada pašvaldība normatīvajos aktos paredzēto funkciju veikšanai 2013.gadā 

no Ikšķiles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem uzturēja 4 izglītības iestādes:  

pirmsskolas izglītības iestādi „Urdaviņa”, Ikšķiles vidusskolu, Tīnūžu pamatskolu un no 

2013.gada 1.septembra- Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolu. Pašvaldības budžetā plānotais 

finansējums tiek izlietots izglītības iestāžu ēku tehniskajai uzturēšanai, mācību līdzekļu un 

materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai un uzturēšanai, interešu izglītības programmu, 

sabiedrisko un kultūrizglītojošo pasākumu īstenošanai, kā arī  pirmsskolas pedagogu un  

visu izglītības iestāžu tehnisko darbinieku darba samaksai, bet vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksa tiek segta no valsts 

budžeta un pašvaldības budžeta līdzekļiem attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā 

apmērā. Daļa Ikšķiles novadā deklarēto bērnu mācās citu pašvaldību skolās un pirmsskolas 
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izglītības iestādēs, kas prasa no pašvaldības budžeta līdzekļus izglītības pakalpojumu 

apmaksai. 

    Novada administratīvajā teritorijā atrodas privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Ķiparu 

nams” un „Mazulītis”, biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” teritoriālā struktūrvienība 

"Ikšķiles Brīvā skola" un 1 profesionālās izglītības iestāde, kurai  no 2013.gada 1.septembrī 

ir piešķirts statuss: profesionālās izglītības  kompetenču centrs „Ogres tehnikums”.  

2013./2014.mācību gadā ir uzsākta sadarbība ar Salaspils, Siguldas, Carnikavas, Olaines un 

Ķekavas novadiem izglītības jomā. 

Pirmsskolas izglītība 

Pirmsskolas izglītības iestāde 

„Urdaviņa”  
Ikšķiles novada pirmsskolas izglītības 

iestāde “Urdaviņa” atvērta 1986. gada 1. 

aprīlī. Tā atrodas Ikšķiles pilsētas centrā. 

2012.gada 1.septembrī Tīnūžu „Muižiņā” 

atvērtas papildus grupas. 

Kopā iestādi apmeklē 460 bērni. 

Bērnudārzā darbojas 20 grupas, no tām:  

 16 grupas Ikšķiles centrā - 3 grupas bērniem vecumā līdz 3 gadiem un 13 

grupas - bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem; 

 4 grupas Tīnūžu „Muižiņā” bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem. 

Ar bērniem darbojas 40 pirmsskolas izglītības skolotāji, 3 mūzikas skolotāji, 3 fiziskās 

attīstības skolotāji, logopēds, speciālais pedagogs un 45 tehniskā personālā darbinieki. 

Pedagoģiskais darbs. Iestādē tiek īstenotas divas izglītības programmas: 

- Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111,LR IZM Licence nr. V-5456. 

Programmas galvenais mērķis ir pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošana 

pamatizglītības apguvei. Programma ir veidota pēc principa – attīstīt bērnu no pakāpes 

pakāpē. 

- Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem, kods 01015611, LR IZM licence nr. V-5466. Programmas mērķis ir 

pirmsskolas vecuma bērnu ar mācīšanās traucējumiem sagatavošana pamatizglītības 

apguvei. 

Nodarbības tiek plānotas atbilstoši bērna vecumam, spējām un interesēm. Bērnu skaits 

grupās līdz 27 bērniem. 

Mācību darba organizācija. Galvenie virzieni darbā ar bērniem: 

- galvenais līdzeklis mācīšanās procesā ir rotaļa, 

- individuālā pieeja mācībām, rosinot bērnu pašam izdarīt izvēli, 

- vides radīšana grupā– bērna iztēles, patstāvīgu pētniecisko un radošo darbību 

veicinātāja, 

- veicināt katra bērna individuālo attīstību balstoties uz sadarbību ar ģimeni. 

Interešu izglītība. Galvenie pasākumi: tautas tradīciju svētki – Miķeli, Mārtiņi, 

Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Jāņi; sporta dienas, ģimenes diena – kopā ar 
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vecākiem; pirmsskolas dzimšanas diena; atskaites koncerts, izlaidums. Pēcpusdienā 

bērni darbojas interešu pulciņos – dzied, dejo tautiskās dejas, apgūst angļu valodu, 

sporto 

Vispārējā pamatizglītība un vidējā izglītība 
 

Ikšķiles vidusskola 
  

Skolā ir 32 klašu komplekti (16 no tiem 1.-

4.klases). Izglītojamo skaits katru mācību gadu 

palielinās, 2013./2014. mācību gadā skolā 

mācās 703 skolēni, kurus izglīto un audzina 56 

pedagogi (no tiem 23 maģistri), skolas darbību 

nodrošina 36 tehniskie darbinieki 

Mācību darba organizācija. Vidusskolā tiek īstenotas 

šādas izglītības programmas: 

 Vispārējās pamatizglītības programma, 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, 

 Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 

 Jau vairākus gadus ir pieejami atbalsta personāla - psihologa, logopēda, sociālā pedagoga 

pakalpojumi gan bērniem, gan vecākiem un pedagogiem. Skolā darbojas divi informātikas 

kabineti, kuri pieejami gan pedagogiem, gan izglītojamajiem. Septiņas interaktīvās tāfeles dod 

iespēju interesantāk pasniegt stundas un veidot prezentācijas pasākumus. Skola kopumā 

nodrošināta ar visa veida mācību līdzekļiem un jaunākajām tehnoloģijām. 

Interešu izglītība. Ikšķiles vidusskola ir bagāta ar kultūras un sporta tradīcijām. Skola nav 

iedomājama bez interešu izglītības pulciņu programmu darba. Skolēnu kolektīvi piedalās Ikšķiles 

novada svētkos, koncertos, festivālos un labdarības pasākumos, izglītojamie labprāt apmeklē teātra 

un teātra sporta, mūzikas, mākslas, deju un sporta nodarbības. Darbojas Jaunsargu un tehnoloģiju 

pulciņi. 

Bez dzimtās valodas skolā var apgūt angļu, krievu, vācu un 2013./2014. mācību gadā arī itāļu 

valodu, kuru palīdz apgūt projekta „Comenius” skolotāja no Itālijas. Sadarbojoties ar Lietuvas 

Republikas Šaukenu vidusskolu, bērniem ir iespēja piedalīties starptautiskos mūzikas festivālos un 

sporta sacensībās. 2013.gadā vidusskola iesaistījās „Comenius” skolu projektā, kurš dod iespēju 

kontaktēties ar vairākām Eiropas Savienības valstīm un prezentēt savas valsts un skolas kultūras 

vērtības.  

Tīnūžu pamatskola 
 

2013./2014. mācību gadā skolā 

mācās 170 skolēni un strādā 19 

pedagoģiskie un 14 tehniskie 

darbinieki. 

  Skolas mērķi: veidot visiem 

izglītojamiem pieejamu izglītības 

vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā 
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noteikto pamatizglītības mērķu un uzdevumu sasniegšanu, radīt iespējas iegūt zināšanas, 

prasmes un iemaņas, kuras sekmē pilnvērtīgas personības veidošanos, akceptējot mūsdienu 

darba tirgum atbilstošu izglītības iegūšanu un demokrātisku attiecību attīstību. 

 

  Mācību darba organizācija. Skola īsteno vispārējās pamatizglītības programmu (kods – 

21011111), kas licencēta 14.05.2010., licences Nr. V-2124. Skola ir akreditēta līdz 2017.gadam. 

Skolā ir mūsdienīgi mācību kabineti ar modernu aprīkojumu un strādā pedagogi 

profesionāļi, kas orientēti uz nepārtrauktu savas kvalifikācijas attīstību un radošu darbību.  

Pašvaldības budžets nodrošina iestādes saimnieciskos izdevumus, skolotāju tālākizglītību, 

bezmaksas mācību grāmatas skolēniem, interešu izglītības programmu realizāciju, mācību 

priekšmetu programmu realizācijai nepieciešamo mācību līdzekļu un materiālu iegādi, 

skolas sabiedrisko un kultūrizglītojošo pasākumu realizāciju. 

Interešu izglītība. Skolēniem visās vecuma grupās tiek piedāvāta iespēja piedalīties dažādās 

interešu izglītības nodarbībās-  darbojas 2.-4. klašu koris, trīs vokālie ansambļi, sporta 

pulciņi, vizuālās mākslas un kokapstrādes pulciņi, kristīgās mācības pulciņš, skatuves runas 

pamatu apguves pulciņi, dambretes pulciņš, kā arī pirmās palīdzības sniegšanas pulciņš. 

 

Ikšķiles Mūzikas un mākslas 

skola 
 

Mērķis. Mūzikas un mākslas skolas 

mērķis ir īstenot profesionālās ievirzes 

un interešu izglītības programmas 

mūzikas un mākslas nozarē. 

Uzdevumi. Nodrošināt iespēju iegūt 

profesionālās ievirzes izglītības 

zināšanas un prasmes mūzikā un 

mākslā: 

 sagatavot izglītojamos mūzikas un mākslas profesionālās vidējās izglītības un 

profesionālās augstākās izglītības programmu apguvei, 

 piedāvāt apgūt mūzikas un mākslas interešu izglītības programmas, 

 sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu un 

radošu personību, 

 racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 

 

Izglītības programmas. Mūzikas un mākslas skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes 

izglītības programmas: Vizuāli plastiskā māksla (2 programmas), Klavierspēle, Akordeona 

spēle, Flautas spēle, Trompetes spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle, Vijoles spēle, Čella 

spēle, Vokālā mūzika. 

Skola īsteno interešu izglītības programmas bērniem no 4 gadu vecuma un pieaugušajiem 

mākslā (zīmēšana, gleznošana, veidošana, darbs materiālā ) un mūzikā (mūzikas instrumenta 

spēle, dziedāšana, spēle pūtēju orķestrī). 

 

Skolas saime. 2013./2014.mācību gadā skolā mācās 217 audzēkņi, tai skaitā profesionālās 

ievirzes programmās 104, interešu izglītības programmās 113 audzēkņi, strādā 15 pedagogi – 

3 mākslā un 12 mūzikā, 4 saimnieciskie darbinieki, 2 administatīvie darbinieki. 
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Kultūras un sporta pārvalde 

Kultūra  
 

Pārvaldes pārziņā ir piecas struktūrvinības:  

Ikšķiles tautas nams, Tīnūžu tautas nams, 

Kultūras mantojuma centrs „Tīnūžu 

muiža”, Ikšķiles Centrālā bibliotēka, Sporta 

daļa. 
2013.gadā pirmo reizi tika pasniegta rakstnieka un 

tulkotāja Dzintara Soduma piemiņai veltīta Ikšķiles 

novada pašvaldības atzinība autoram par 

novatorismu dzejā, prozā, dramaturģijā vai literatūras tulkojumā latviešu valodā.13. maijā Ikšķiles 

tautas namā tika apbalvoti pirmie trīs Soduma literatūras balvas laureāti: Jānis Rokpelnis par prozas 

grāmatu „Rīgas iestaigāšana”, Pēteris Draguns par dzejas krājumu „Tumšā stundā”un Egils Venters 

par prozas izdevumu „Mainīgā intervence”. 

Ikšķiles tautas nams 
 

2013.gads Ikšķiles novada iedzīvotājiem un amatiermākslas dalībniekiem bija notikumiem 

un pasākumiem bagāts un neaizmirstams. 

Pagājušais gads bija Dziesmu un deju svētku 

gads. Arī Ikšķiles tautas nama kolektīvi bija 

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju 

svētku dalībnieku vidū.  

Skatītāju vērtējumam tika nodots 

koncertuzvedums “Tobago”, kurā galvenie 

dalībnieki bija jauniešu koris “Soare” un jauniešu 

deju kolektīvs “Spole” . 2013.gadā  Ikšķiles 

tautas nams sadarbībā ar VSIA Latvijas Koncerti 

aizsāka muzikāli izglītojošu koncertprogrammu 

ciklu „Mūzika Tev”, saviem klausītājiem piedāvājot 

krāšņus un vērienīgus koncertus, kuros mūzika nereti tiek papildināta ar citām spilgtām 

mākslas nozarēm.  

Un, protams, visi kopā bijām lielajos novada pasākumos – “Mākslas pieturā “Ikšķile””, 

“Ģimeņu dienas jampadracī”, Līgo svētkos, Novada svētkos, kā ar daudzveidīgajos Ikšķiles 

tautas nama piedāvātajos pasākumos gan bērniem, gan pieaugušajiem. 

Ikšķiles tautas namā darbojas 9 pieaugušo kolektīvi, kopā 184 dalībnieki: 

 2 kori - jauktais koris „Ikšķile”, un  jauniešu koris „Soare”, 

 3 tautas deju kolektīvi - VPDK „Pavards”, jauniešu deju kolektīvs „Spole”, senioru 

deju kolektīvs „Vijas”, 

 amatierteātris, 

 4 vokālie ansambļi - sieviešu vokālais ansamblis „Nona”, jauktais vokālais ansamblis 

„Grams” un senioru vokālais ansamblis „Saulgrieži”. 

Un 2 bērnu kolektīvi, kopā 140 dalībnieki: 

 deju kolektīvs „Spolītes” –  4 grupas, 

 vokālais ansamblis „Puķuzirnis” –  2 grupas. 

2 maksas pulciņi: 

 sporta deju pulciņš, 

 deju studija “Teixma”. 
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Ikšķiles tautas nama organizētās norises:  

Norišu skaits pavisam: 52  

Maksas norišu skaits pavisam: 19   

Bezmaksas norišu skaits pavisam: 33   

Norišu apmeklējumu skaits pavisam: 10751   

 Maksas norišu apmeklējumu skaits 

pavisam: 

4575   

 Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 

pavisam: 

6176   

 

Tīnūžu tautas nams 

Tīnūžu tautas namā darbojas:  

 Sporta dejas, 

 Bērnu deju 

kolektīvs”Upīte”,  

 Bērnu vokālais 

ansamblis,  

 Jauniešu dramatiskais 

kolektīvs,   

  „Tinces skola” 

bēbīšiem, 

 VPDK „Upe”, 

 Jauniešu aktīvās atpūtas 

centrs. 

Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises -

 apmeklējumi 

Bezmaksas -

 norišu skaits 

Bezmaksas norises -

 apmeklējumi 

Valsts / tradicionālie svētki 0     0     3     1270     

Pilsētas /novada /pagasta svētki               1      1000      

Informatīva / izglītojoša norise     

   Konference / seminārs                 

   Lekcija                             

   Informatīva sanāksme                             

   Cits izglītojošs pasākums                             

Koncerts 2 150 5 692 

   Amatieru koncerts               5      692      

   Profesionāļu koncerts 2     150        

Izrāde 8 890 4 450 

   Amatieru izrāde               4     450      

   Profesionāļu izrāde 8    890                   

Izstāde 0 0 4 275 

   Amatieru izstāde               1     85      

   Profesionāļu izstāde               3     190       

Izklaides sarīkojums 1      90      6      1679      

Festivāls                             

Literārs pasākums               1      70     

Konkurss, skate                             

Reliģiskas konfesijas norise                             

Kinoizrāde 3      195        1           10 
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Maksas norišu skaits pavisam: 0  

Bezmaksas norišu skaits pavisam: 32  

Norišu apmeklējumu skaits pavisam: 2765  

 Maksas norišu apmeklējumu skaits 

pavisam: 0 

  

 Bezmaksas norišu apmeklējumu sk.    

pavisam: 

 

       2765   

Norišu saturs, formas Maksas -

 norišu  

skaits 

Maksas  

norises -

 apmeklējumi 

Bezmaksas -

 norišu  

skaits 

Bezmaksas  

norises -

 apmeklējumi 

Valsts / tradicionālie svētki               4 440 

Pilsētas /novada svētki                             

Informatīva / izglītojoša 

 norise 

  2 100 

   Konference / seminārs                 

   Lekcija                 

   Informatīva sanāksme    2      100       

   Cits izglītojošs pasākums                 

Koncerts   7 665 

   Amatieru koncerts   6 570      

   Profesionāļu koncerts    1        95     

Izrāde   11 710 

   Amatieru izrāde   11 710     

   Profesionāļu izrāde                 

Izstāde     

   Amatieru izstāde                 

 

Sports  
 

Ikšķiles novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās dažādās sporta aktivitātēs gan kā dalībnieki, gan 

kā skatītāji, gan kā organizētāji. Turklāt sporta aktivitātēs iesaistīto novada iedzīvotāju skaits 

ar katru gadu palielinās, par ko liecina arī pieaugošs sporta pasākumu un jaunizveidoto 

novada komandu skaits. Populārāko sporta veidu augšgalā Ikšķiles novadā ir basketbols, 

futbols, volejbols, florbols un ne cik tālu neatpaliek teniss, pludmales volejbols, golfs, ciņu 

sports un individuālie sporta veidi. Pamazām arī sāk attīsties motorizētais sporta veids, par 

piemēru varu minēt motokross. 

Ikšķiles novadā reģistrētas 18 novada komandas un trīs bērnu/ jauniešu grupas: 

 basketbola komanda “ Ikšķile” I, II un III – jaunieši, 

 basketbola komanda “ Ikšķile” K 40+ , K 45+, K 50+, K 55+, veterānu, 

 basketbola komanda “Bekens/ Tīnūži”, 

 volejbola sieviešu komanda “ Ikšķile”, 

 volejbola vīriešu komanda „Tīnūži”, 

 florbola komandas “Ikšķile”, „Tīnūži”, 

 velokomanda “Ikšķile”, 
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 izturības sporta veidu komanda “Izturība/ Ikšķile”, 

 futbola komanda FK „Tīnūži”, 

 „ XTEAM – Ikšķile” , 

 skijoringa komanda „Elkšņi/ Ikšķile”, 

 daiļslidošanas klubs „Slidotprieks”, 

 Igora Miglinieka basketbola skola, 

 Bērnu un skolēnu sporta cents Ikšķile/ futbols ( BSSC „Ikšķile”), 

 Bērnu un jauniešu tenisa skola „Ikšķile”. 

 

Ikšķiles novada pašvaldības pārvaldībā ir: 

 Ikšķiles vidusskolas lielā sporta zāle, 

 Ikšķiles vidusskolas mazā sporta zāle, 

 Ikšķiles vidusskolas sporta laukums jeb stadions ar visu nepieciešano infrastruktūru, 

 Tīnūžu pamatskolas sporta zāle, 

 Tenisa korti, 

 Ikšķiles pludmales volejbola laukums, 

 Tīnūžu pludmales volejbola laukums, 

 Ādamlauka stadions. 

Ikšķiles novada pašvaldība īsteno valsts un pašvaldības kultūras un sporta politiku, 

pamatojoties uz atbilstošo likumdošanas bāzi un politikas plānošanas ietvaru. Galvenie 

uzdevumi sporta nozarē ir:  

 plānot un attīstīt sporta nozari novadā,  

 veidot sporta un fiziskās kultūras sistēmu, kas garantē iedzīvotājiem iespēju 

nostiprināt veselību, sasniegt augstus rezultātus sportā, kā arī racionāli izmantot brīvo 

laiku,  

 sekmēt sporta pasākumu organizēšanu,  

 sagatavot priekšlikumus un sniegt atzinumus Ikšķiles novada domei par jaunu sporta 

iestāžu un uzņēmējsabiedrību izveidošanu, esošo iestāžu un uzņēmumu 

reorganizācijas lietderību.  

 Ikšķiles novada pašvaldība katru gadu atvēl ievērojamus līdzekļus sporta pasākumu 

organizēšanai, novada komandu un to dalībnieku atbalstam startiem Latvijas un Eiropas 

līmeņa sacensībās, atbalstam individuālajiem sportistiem un komandām, kā arī dažādu sporta 

projektu atbalstam. Īpaši ievērojot Ikšķiles novada iedzīvotāju pieprasījumu pēc sporta 

aktivitātēm, 2013.gadā pašvaldības budžets sporta atbalstam ir palielinājies gandrīz pat par 

trešdaļu. 

 Katru gadu Ikšķiles novadā tiek organizēti daudzi vietējā un reģionālā mēroga sporta 

pasākumi: pludmales volejbola, minifutbola un ielu basketbola turnīri, basketbola, 

volejbola, florbola sacensības, kā arī sporta svētki bērniem, jauniešiem un ģimenēm. 

Sadarbojoties ar sporta industrijas organizācijām un biedrībām notika arī citi sporta 

pasākumi- orientēšanās sprinta sacensības, triatlona čempionāta posmi, Sportlat MTB 

riteņbraukšanas sacensības, Latvijas motokrosa sacensību posmi, Ghetto games turnīra 

posms utt.  

 Novadā turpina lieliski sevi attaisnot Ikšķiles vidusskolas sporta laukums, kas ienes 

daudz pozitīvā sporta dzīvē – pakāpeniski apgūstas stadiona iespējas un piedāvājam aktīvi 

sportot pašiem un arī ciemiņiem, visas vasaras garumā tiek noslogota ar bērnu sporta 

nometnēm dažādos sporta veidos, rīkotas starpnovadu sacensības starp skolām un cita veida 

aktīvi publiski pasākumi, kuros piedalās dažāda vecuma grupu iedzīvotāji. 

No 2013. gada Ikšķiles sports paver plašāku skatījumu uz sacensību dzīvi Latvijā un papildus 

esošajam sadarbības līgumam ar Ogri, Ķegumu un Lielvārdi noslēdz apņemības pilnu 

sadarbības līgumu ar pierīgas reģioniem, kā piemēram, Ķekava, Salaspils, Carnikava, Olaine, 
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Baloži, Baldone u,c, Pa šo laiku Ikšķiles novada skolēni jau ir veiksmīgi pierādījuši savu 

augsto sporta sagatavotību un apliecināja ar godpelnītu vietu iegūšanu.      

     Par tradīciju ir kļuvuši ikgadējie Ikšķiles novada sporta svētki, „Sveika skola”, „Bērnu 

aizsardzības dienas sportiski / radošais 

pasākums”, „Juglas Zieda kauss” 

basketbolā un sporta gada balvas 

pasākums „Ikšķiles novada Sporta 

laureāts”. 

2013.gada „Ikšķiles novada Sporta 

laureāti” :  

 Zane Muceniece - par augstiem 

sasniegumiem individuālajā sporta 

veidā, 

 Alvis Krilovskis - par augstiem 

sasniegumiem individuālajā sporta 

veidā, 

 Maija Platace - augstiem sasniegumiem 

individuālajā sporta veidā, 

 Edgars Langmanis - augstiem sasniegumiem individuālajā sporta veidā, 

 Lolita Aleksejenko - par augstiem sasniegumiem veterānu vasaras sporta olimpiādē, kura notika 

Turīnā, 

 Vilnis Priediens - par augstiem sasniegumiem veterānu vasaras sporta olimpiādē, kura notika 

Turīnā ,  

 Laila Lapiņa - par augstiem sasniegumiem veterānu vasaras sporta olimpiādē, kura notika 

Turīnā,  

 Kazimirs Nekrašs - par augstiem sasniegumiem veterānu vasaras sporta olimpiādē, kura notika 

Turīnā,  

 Jānis Karpovs - par augstiem sasniegumiem veterānu vasaras sporta olimpiādē, kura notika 

Turīnā,  

 Sieviešu volejbola komanda „Ikšķile” - par 3. vietu Rīgas apriņa čempionātā, kas deva 

ieguldījumu Ikšķiles novada popularizēšanā, 

 Veterānu basketbola komanda „Ikšķile +55” – par 2. vietu Latvijas maksibasket čempionātā, 

kas deva ieguldījumu Ikšķiles novada popularizēšanā,  

 Florbola komanda „Ikšķile” - par 1. vietu Rīgas apriņa čempionātā, kas deva ieguldījumu 

Ikšķiles novada popularizēšanā. 

Kultūras mantojuma centrs „Tīnūžu muiža” 
 

 2013. gadā notikuši vairāki kultūras mantojuma centra pasākumi, starp tiem lielākais ir 

Vasaras saulgrieži Tīnūžos. Galvenais mērķis bija veicināt teritorijas atpazīstamību Latvijā 

un jaunu tūrisma maršrutu izveidei  un vides sakopšanas darbiem. Protams, lielāka skolu un 

jauniešu piesaiste ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem. 

Centrs organizēja darbu, lai tiktu noslēgti sakārtošanas darbi pie Tīnūžu saliņas ar mērķi 

nākotnē tur organizēt dažādus kultūras pasākumus. Tika izveidots jauns tilts ar citas 

struktūrvienības ieguldījumu. Papildus mantojuma centrs uzstādīja 5 informatīvos stendus 

pie karavīru kapsētām. Pateicoties šiem darbiem, ir tikušas līdzorganizētas vairākas 

nometnes Latvijas armijas karavīriem un bērniem/ jauniešiem ar garīgām vai fiziskām 

problēmām.  

Pašvaldībai piederošajās ēkās tika uzsākti bojāto detaļu atjaunošanas darbi, kā arī jaunu telpu 

pielāgošana efektīvai izmantošanai. Muižas šķūnī aptuveni 250 m² telpā tika ieklāta jauna 

grīda, sienas. 
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Ikšķiles Centrālā bibliotēka 

Kopumā aizvadītais 2013. gads  novada bibliotēku dzīvē ir bijis veiksmīgs. Bibliotēku 

kolektīvi  aktīvi iesaistījās novada kultūras dzīves notikumos. Turpinājās veiksmīgi uzsāktā 

sadarbība ar novada kultūras un izglītības iestādēm. 2013. gadā aktīvi darbojās Senioru 

lasītāju klubiņš, turpinājām pasākumu ciklu: ”Iepazīsti Ikšķiles novadu”. Turpinājās  

uzsāktais darbs pie novadpētniecības materiālu apzināšanas un atsevišķa novadpētniecības 

krājuma veidošanas.  2013. gadā sekmīgi turpinājām uzsākto automatizētās grāmatu 

izsniegšanas procesu, pilnveidojām savas zināšanas un prasmes dažādu BIS Alise moduļu 

izmantošanā. Arī 2013. gadā tika turpināta metodiskās palīdzības nodrošināšana novada 

skolu bibliotēkām, kā arī Tīnūžu bibliotēkai. Ikšķiles novada Centrālai bibliotēkai 

pašvaldības finansējums 2012. gadam bija attīstību veicinošs, nodrošināja bibliotēkas 

pamatfunkciju veikšanu.  

Ikšķiles novada pašvaldības līdzekļi krājuma iegādei (Ls). 

Gads Grāmatām Presei  DVD,CD Kopā 

2011 5476 1876 342 7694 

2012 5860 1595 190 7529 

2013 6392 1753 178 8323 

2013. gadā dokumentu skaits uz vienu 

lasītāju bija 20, krājuma apgrozība 1,8, 

izsniegumu skaits uz vienu bibliotēkas 

lietotāju bija 36,8. 2013. gadā Ikšķiles NCB 

abonēja 64 nosaukumu žurnālus latviešu un 

krievu valodās pieaugušajiem, kā arī 

bērniem. Kopumā 2013. gadā sniegtas 6599 

uzziņas: lasītavā 2189, abonementā 3210, 

Bērnu literatūras nodaļā 1200. 

 

Tīnūžu bibliotēka 
 

Bibliotēkas krājums tiek komplektēts atbilstoši visu lietotāju grupu interesēm. Bibliotēkas 

krājumā ir 7965 vienības. 10% no kopējā krājuma sastāda bērnu literatūra. 

Krājums - 2012.g.beigas - 7927 

                2013.g. beigas - 7965, t.sk.898 seriālizdevumi (žurnāli). 

Lasītāju kopskaits - 2012.g. – 283,   2012.g. -330 

Apmeklējumu 

kopskaits -                2012.g.- 4895,  2013.g. - 4338 

Izsniegumu  

kopskaits                  2012.g. – 9283,  2013.g. – 6328 

Projektizstāde ("Bērnu un jauniešu žūrija") - 2013.g. 1, tematiskie pasākumi - 17, izstādes -  

15 . 

Finansējums - 2013.g. -plāns - Ls 19294, izpilde - Ls 15967. 

 

 

 

29% 

16% 40% 

8% 
4% 3% 

Lasītāju sastāvs 2013. 

Strādājošie 
Pensionāri 
Skolēni 
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Finansējums 

krājumam 

kopā no 

pašvaldības 

2006.g. 2007.g 2008. g. 2009. g. 2010. g. 2011.g 2012.g. 2013.g. 

 1132  1450 2171  1857  2040 2997 2901 4418 

 

Bibliotēkas lietotāju skaita dinamika: 

 

Lietotāji Apmeklējums Izsniegums 

2011. g 2012.g 2013.g 2011. g 2012.g 2013.g. 2011. g. 2012.g 2013.g. 

312 283 330 6435 4895 4338 9975 9283 6328 

 

    

Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību                   

„Ikšķiles māja” 
 

Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja" dibināta  

2011. gada 13. maijā, saimniecisko darbību uzsāka ar 2011. gada 1. augustu.  

Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja" saskaņā ar 

Ikšķiles novada pašvaldības 25.05.2011. lēmumu Nr. 6 "Par Ikšķiles novada pašvaldīvas 

aģentūras "Līvi" likvidāciju, pārvaldes uzdevumu deliģēšanu kapitālsabiedrībai un 

grozījumiem SIA "Ikšķiles māja" statūtos" ir likvidētās Ikšķiles novada pašvaldības 

aģentūras "Līvi" funkciju, mantas, finanšu līdzekļu un saistību pārņēmeja.  

Sabiedrības saimnieciskā darbība ir - daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, tām piesaistīto 

teritoriju pārvaldīšana un apsaimniekošana; siltuma ražošana, piegāde un realizācija Ikšķiles 

pilsētā; ūdensapgāde un notekūdeņu novadīšana Ikšķiles pilsētā un Tīnūžos; pilsētas lietus 

kanalizācijas ekspluatācija un remonts; Ikšķiles novada un Ikšķiles pilsētas apsaimniekošana 

un labiekārtošana, kā arī karjera izstrāde un novada ielu un ceļu remontdarbi.  

   

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā un finansiālais stāvoklis 

   

 Sabiedrības neto apgrozījums pārskata gadā ir 601 219 LVL, salīdzinājumā ar iepriekšējo 

pārskata periodu samazinājies par 8%, uz siltumapgādes tarifu samazinājuma rēķina.       

Ražošanas izmaksas ir palikušas nemainīgas. Administrācijas izmaksas samazinājušās par 

10%. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi ir palielinājušies 1,84 reizes, kas galvenokārt 

ir no Eiropas Savienības projektu līdzfinansējuma ieņēmumiem. Sabiedrība pārskata gadu 

pabeidza ar 29 534 LVL peļņu. 

Pārskata gadā Sabiedrība iesniedza Sabiedrisko palakpojumu regulēšanas komisijā ūdens 

apgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu projektu, ko jūnija sākumā Sabiedrisko 

palakpojumu regulēšanas komisijas padome apstiprināja. Apstiprinātie tarifi stājās spēkā no 

pārskata gada 1. augusta. 

  Pārskata gadā Sabiedrība piedalījās Eiropas Savienības līdzfinansētās atbalsta programmas 

"Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektā. Tika izstrādāts un 

realizēts dzīvojamās mājas Stacijas ielā 27 siltināšanas projekts ar LIAA līdzfinansējumu. 

Pārskata gadā tika realizēts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Skolas 13, Pārbrauktuves 9A, 

Melioratoru 2, 4, 6, 8  iekškvartālu siltumtīklu rekonstrukcijas projekts ar LIAA 

līdzfinansējumu. 

 Ar ES ERAF fonda līdzfinansējumu tika veikta Tīnūžu ciema ūdensapgādes tīklu 

rekonstrukcija 1805.38 m kopgarumā. 
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Apsaimniekošanas un siltumapgādes dienesta darbinieki, piesaistot ārpakalpojumus, pārskata 

gadā ir veikuši - 

•  jumta seguma maiņu dzīvojamās mājās Skolas ielā 7, 15, 17, 

• jumta noteksistēmas remontdarbus un bēniņu pārseguma siltināšanas darbus dzīvojamās 

mājās Melioratoru ielā 2, 6, 

• kāpņutelpu logu nomaiņu dzīvojamās mājās  Melioratoru ielā 2, 6. 

• dzīvojamo māju apsaimniekošanu, avāriju novēršanas un  likvidēšanas darbus, kā arī 

nepieciešamos remontdarbus. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas dienesta darbinieki, piesaistot ārpakalpojumus, pārskata gadā 

ir veikuši - 

• nepieciešamos remontus un avāriju likvidēšanas darbus Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu dzeramā 

ūdens ņemšanas vietās, notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, sūkņu stacijās un pievadtīklos,                                                                                                                           

 • lietus kanalizācijas tīklu apsaimniekošanu (remontdarbi, tīklu skalošana,  avāriju 

likvidēšana),                                                                                                                                                                                                                                                       

• pabeigti Ziedu ielas kanalizācijas sūknētavas rekonstrukcijas darbi ar papildus sūkņa un 

automātikas uzstādīšanu,                                                                                                                                                                                                         

• ūdenstorņa ķieģeļu virsmas tīrīšanas un krāsošanas darbus, kā arī koka daļu nomaiņu, 

• tika pilnībā nomainīti ūdensapgādes tīkli un pievadi mājām Skolas un Melioratoru ielu 

daudzdzīvokļu māju iekškvartālā,                                                                                                                                                                                                 

• lietus kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Skolas un Melioratoru ielu daudzdzīvokļu māju 

iekškvartālā.          

Novada labiekārtošanas dienesta darbinieki, piesaistot ārpakalpojumus, pārskata gadā ir 

veikuši - 

• pilsētas mazo ielu un novada ceļu seguma atjaunošana ar silts-grants maisījumu un 

drupināto asfaltu 10 km garumā, 

• pilsētas ielu un novada ceļu uzturēšanu - sniega tīrīšanu, kaisīšanu, greiderēšanu, bedrīšu 

remontu, pretputekļu materiāla iestrādi, 

•zaļās zonas sakopšanas darbus - zālāju un ceļa malu appļaušanu, lapu, zaru un atkritumu 

savākšanu, bīstamo koku apzāģēšanu,                                                                                                                                                                                    

• pilsētas vizuālo objektu izveidi, apstādījumu ierīkošanu un uzturēšanu pilsētā un novadā, 

• pilsētas noformēšanu, sakopšanu pirms un pēc svētkiem un pasākumiem,                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• uzsākts atremontēt un labiekārtot darbnīcu, garāžu un galdniecības telpas Līvciema ielā 7A.

         

Galvenie sabiedrību un nozari raksturojošie nefinanšu rādītāji     

Sabiedrības saimniecisko darbību nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju zemā maksātspēja, kā 

rezultātā veidojas ievērojami parādi par komunālajiem pakalpojumiem. Aktīvi tiek veikts 

darbs ar parādu atgūšanu, bet arī tas prasa ievērojamus līdzekļu ieguldījumus, kuru atgūšana 

tiek atlikta uz ilgāku laika periodu.        

  

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība        

Nākamajā pārskata periodā - 

Ūdensapgādes un kanalizācijas dienesta plānotie darbi: 

• Tīnūžu ciemā ierīkot jaunu ūdensapgādes urbumu un veikt jaunu dzeramā ūdens attīrīšanas 

iekārtu izbūvi, 

• veikt Ikšķilē, Ozoliņa parka kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukciju,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• veikt Tīnūžos,Liepu ielas kanalizācijas sūknētavas rekonstrukciju, 

• veikt lietus kanalizācijas sistēmu ierīkošanu Līvciema ielā 7A un Raudu ielā. 

      Apsaimniekošanas un siltumapgādes dienesta plānotie darbi: 

• tiks veikta Melioratoru ielas 4 mājas renovācija (siltināšana) ar LIAA apstiprināto ES 

līdzfinansējumu, 

• turpināt dzīvojamo māju apsaimniekošanu, veikt nepieciešamos ēku remontdarbus, kā arī 

katlumāju un  siltumtīklu uzturēšanas darbus. 

Novada labiekārtošanas dienesta plānotie darbi: 
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• turpināt karjera izstrādi un veikt novada ceļu seguma atjaunošanu 7 km kopgarumā, un 

pilsētas mazo ielu seguma atjaunošanu 1000 m kopgarumā, 

• veikt bedrīšu remontu ar karsto asfaltu vai bitumena emulsiju un šķembām, 

• atjaunot pilsētas ielu sadalošās līnijas un uzstādīt pilsētā un novada ceļos nepieciešamās 

ceļazīmes, 

• turpināt zaļās zonas sakopšanas darbus, apstādījumu ierīkošanu un uzturēšanu, pilsētas 

noformēšanu, sakopšanu pirms un pēc svētkiem un pasākumiem, 

• veikt Pareizticīgo kapu un  Lazdukalna kapu teritorijas sakopšanas darbus, zvanu torņa 

uzstādīšanu Lazdukalna kapos,                                                                                                                                                                                                   

• veikt Līvciema ielas 7A teritorijas labiekārtošanu, turpināt garāžu kompleksa telpu 

iekārtošanu. 

   

 Pielikumi  

Pielikums  Nr.1.Ikšķiles novada pašvaldības struktūras shēma  
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Pielikums Nr.2. Neatkarīga revidenta ziņojums 
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Pielikums Nr.3. Domes lēmums par pašvaldības 2013.gada publiskā gada pārskata 

apstiprināšanu 

 

 

 


