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IIeevvaaddss  

Cienījamie Ikšķiles novada pašvaldības  2014.gada publiskā pārskata lasītāji! 

 Pašvaldības publiskā pārskata sagatavošanas mērķis ir sniegt informāciju 
par darbību 2014.gadā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. 

  Atskatoties uz 2014.gadā padarīto, jāsecina, ka šis periods ir bijis viens no 
veiksmīgākajiem Ikšķiles novada vēsturē. Esam realizējuši daudzus 
apjomīgus un sabiedrībai ļoti nozīmīgus projektus, uzlabojot dzīves 
kvalitāti novadā. Liels darbs ieguldīts pilsētvides un infrastruktūras 
sakārtošanā. Pagājušajā gadā atklājām jauno Veselības un sociālo lietu 
pārvaldes ēku, kurā notiek aktīva darbība, piedāvājot dažādus 
pakalpojumus un izglītojošus pasākumus. Ikšķiles novada iedzīvotāju 
vērtēšanai ir nodots pagājušajā gadā realizētais maģistrālās Ozolu ielas 

projekts. Lai gan šī projekta īstenošana bija sarežģīta un smaga, esam gandarīti par rezultātiem. 
Aizvadītajā periodā pašvaldībai ļoti būtiski bija sakārtot teritoriju starp pareizticīgo kapiem, 
Daugavas prospektu, Kluso ielu un Mērnieku ielu Ikšķile ieguvusi sakārtotu vidi vecpilsētas daļā. 
Izvērtējot mūsu novadnieku iespējas darba tirgū, jāsecina, ka vairumam novadnieku darba vietas 
atrodas ārpus Ikšķiles robežām. 2014. gadā pašvaldība realizēja vēl vienu „Park&Ride” projektu 
pie dzelzceļa stacijas, kas veiksmīgi kalpo mūsu novadnieku vajadzībām. Liels darbs paveikts ceļu 
un ielu sakārtošanas jomā: atjaunoti pašvaldības grants seguma ceļi 6 km garumā, bet pilsētas 
grantētās ielas – 1 km garumā. Neskatoties uz to, ka arī turpmāk budžetā būs ierobežoti līdzekļi 
ielu asfalta seguma izveidei, pašvaldība darīs visu iespējamo, lai piesaistītu dažādus līdzekļus 
infrastruktūras sakārtošanai.  

Arī 2014.gadā pašvaldības viena no prioritātēm bija izglītības joma, kas noteica arī īstenojamo 
projektu virzību. Mūsu mērķis ir nodrošināt visiem novadā deklarētajiem bērniem vietu izglītības 
iestādē. Kopīgi strādājot, esam izvēlējušies vietu vēl vienas pirmsskolas izglītības iestādes 
celtniecībai Lībiešu parkā. Noiets smags ceļš, sakārtojot juridiskos jautājumus saistībā ar 
teritorijas izmantošanu bērnudārza izveidei. Pašvaldība aktīvi strādā arī pie Ikšķiles centra 
laukuma apbūves dokumentācijas sagatavošanas – tiek izstrādāts tehniskais projekts. 

2015. gads būs ļoti darbietilpīgs. Pirmkārt, jāveic tehniskā projekta dokumentācijas izstrāde jau 
minētajam bērnudārzam un jāplāno Ikšķiles vidusskolas rekonstrukcija ar mērķi paplašināt telpas 
vismaz 12 klasēm, ēdnīcas blokam un mācību kabinetiem. Pašvaldība izvērtēs iespēju izstrādāt 
tehnisko projektu iepriekšējā periodā iegādāta jai pasta ēkai, kurā pēc mūsu iecerēm būtu vieta 
ģimenes ārstu nomas telpām. Šis darbu kopums cieši saistīsies ar centra apbūves projektu. 
Izvērtējot budžeta iespējas, pašvaldība plāno izstrā- 
dāt tehnisko projektu sporta hallei. Mēs redzam, cik pieprasīta ir šāda veida sporta būve. Tā 
nepieciešama gan bērniem un jauniešiem, gan arī citām vecuma grupām. Šogad samērā maz 
plānots nodot ekspluatācijā jau gatavus izbūvētus objektus. Viens no tādiem, kas mums ļoti 
nepieciešams, ir tirdzniecības vietas Skolas ielas apkārtnē iekārtošana. 2012. gadā jau tika 
izstrādāts tehniskais projekts, kas šogad sniedz iespēju to īstenot. Turpināsim arī pašvaldības ceļu 
un ielu segumu uzlabošanu, izmantojot Kaparāmura karjerā iegūto materiālu. Cerēsim, ka 2015. 
gada budžeta iespējas ļaus īstenot mūsu plānotos darbus. 
 

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 - Peldu iela 22, Ikšķile, LV – 5052 
 
Domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš  
Priekšsēdētāja vietniece Dace Kļaviņa 
Izpilddirektors Guntars Kurmis 

 

Ikšķiles novada pašvaldības attīstības prioritātes 2014.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") 

   

DDoommee  

  
2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanās  tika 
ievēlēti deputāti: Indulis Trapiņš, Dace Kļaviņa, 
Inguna Bērziņa, Zane Bēķe, Arvīds Akmanis, 
Jānis Rudzītis, Ainārs Stiliņš, Valentīns Špēlis, 
Valda Krinkele, Edgars Logins, Kaspars 
Upaciers, Jānis Lazdāns, Ivars Viļums, 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:  



5 
 ©Ikšķiles novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats 

  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.  
2014. gadā notika 14 domes sēdes, no tām 2 ārkārtas sēdes.  Gada laikā tika pieņemti 306   
lēmumi.  Pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības 
iedzīvotājiem izveidojusi komisijas:  

 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; 

 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- Bērziņa, 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; 
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 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- Bērziņa, 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. Pašvaldības pārvaldes struktūru skatīt pielikumā Nr.1. 

Ikšķiles novada pašvaldības padotībā ir 10 iestādes: Dzimtsarakstu nodaļa, Bāriņtiesa, Kultūras un 
sporta pārvalde, Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra, Sociālais dienests, Dienas centrs 
(no 2014.gada 10.novembra darbojas Veselības un sociālo lietu pārvalde), 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”. 2014.gadā noslēgts 
pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums ar Reģionālo pašvaldības policiju par pašvaldības 
policijas funkciju nodrošināšanu Ikšķiles novadā. 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldības administrācija/darbinieki 
 
Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībās un iestādēs, izņemot izglītības 
iestādes, uz 2014.gada 31.decembri ir nodarbināti 123 darbinieki, tajā skaitā 84 sievietes un 
39 vīrieši. 
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Sadalījums pa dzimumiem: 
 

 

Sadalījums pa vecuma grupām: 

 

 

Informācija par Ikšķiles novada pašvaldības darbinieku izglītību 

Pašvaldībā 43 darbiniekiem ir maģistra grāds, vai maģistra grādam pielīdzināma augstākā izglītība 
(saskaņā ar 2012.gada 28.februāra MK noteikumiem Nr. 142 "Grādu un profesionālo kvalifikāciju 
pielīdzināšanas kārtība), 36 darbiniekiem- bakalaura grāds un II līmeņa augstākā profesionālā 
izglītība, 6 darbiniekiem I līmeņa augstākā izglītība, 31 darbiniekiem vidējā un vidējā profesionālā 
izglītība un pamata izglītība 6 darbiniekiem. 

2014.gadā, saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikumu, tika 
turpināta darbinieku vērtēšana.  
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Pašvaldības  īpašumu raksturojums 
 
Ikšķiles novada kopējā platība ir 13071.4 ha, kopējais īpašumu skaits ir 6745. Saskaņā ar 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Ikšķiles novada pašvaldība kā 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir reģistrēta 539 īpašumiem, tiesiskiem valdījumiem, pašvaldībai 
piekritīgai zemei un starpgabaliem. Kopējā platībā 426.2 ha jeb 3.26 % no visa novada platības. Tai 
skaitā 465 īpašumiem (93.5%) īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, 53 īpašumi (5.1%) - 
ir pašvaldībai piekritīgā zeme, 21 īpašums (1.4%) ir starpgabali. 
 
Teritorijas sadalījums novadā (ha): 
 

  Zemes kategorija 
pēc Nekustamā 

īpašuma 
lietošanas 
mērķiem 

Kopā  tai skaitā: 

Zemesgrāmatā 
reģistrētie 

Pašvaldībai 
piekritīgā 

zeme 

Pašvaldības 
starpgabali 

Īpašumu 
skaits 

ha Īpašumu 
skaits 

ha Īpašumu 
skaits 

ha Īpašumu 
skaits 

ha 

1 Lauksaimniecības 
zeme 

27 22,0 6 16,3 12 3,4 9 2,3 

2 Mežsaimniecības 
zeme un īpaši 
aizsargājamās 
dabas teritorijas, 
kurās 
saimnieciskā 
darbība ir 
aizliegta ar 
normatīvo aktu 

7 39,5 7 39,5 0 0,0 0 0,0 

3 Ūdens objektu 
zeme 

2 0,5 0 0,3 1 0,1 1 0,1 

4 Derīgo izrakteņu 
ieguves 

1 66,7 1 66,7 0 0,0 0 0,0 
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teritorijas 

5 Dabas pamatnes 
un rekreācijas 
nozīmes zeme 

62 58,1 39 43,2 16 11,6 7 3,3 

6 Apbūves zemes, 
t.sk: 

104 73 90 71 12 2 2 0,1 

6 Individuālo 
dzīvojamo māju 
apbūves zeme 

63 9,5 57 8,5 5 0,9 1 0,1 

6 Daudzdzīvokļu 
māju apbūves 
zeme 

7 3,5 7 3,5 0 0,0 0 0,0 

6 Komercdarbības 
objektu apbūves 
zeme 

2 2,8 2 2,8 0 0,0 0 0,0 

6 Sabiedriskas 
nozīmes objektu 
apbūves zeme 

24 44,6 16 43,7 7 0,9 1 0,0 

7 Ražošanas 
objektu apbūves 
zeme 

8 12,8 8 12,8 0 0,0 0 0,0 

7 Satiksmes 
infrastruktūras 
objektu apbūves 
zeme 

333 165,0 319 160,2 12 4,7 2 0,1 

8 Inženiertehniskās 
apgādes tīklu un 
objektu apbūves 
zeme 

3 1,2 3 1,2 0 0,0 0 0,0 

  Kopā: 539 426,2 465 398,7 53 21,6 21 5,9 

 

  

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 -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 

2014.gadā Ikšķiles novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 207 civilstāvokļa aktu reģistri. 
    Reģistrēti 107  jaundzimušie, tai skaitā 48  zēni un 59 meitenes.  Pirmie bērni pēc skaita dzimuši 
32  māmiņām, otrie- 44 , trešie- 24, ceturtie- 4, piektie- 1 un  sestie- 2 . 
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   2014. gadā reģistrēti 52 miršanas gadījumi. Miruši  24 vīrieši un 28 sievietes. Reģistrētas 48 
laulības, tai skaitā Ikšķiles ev. luteriskā baznīcā  14 laulības.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedzīvotāju raksturojums 

 

2014.gadā kopā novadā reģistrēti 9433 iedzīvotāji (2013.gadā- 9223, 2012.gadā- 9033), 

 no tiem Ikšķilē 6913, Tīnūžu pagastā 1254. 

Novadā deklarēto iedzīvotāju skaits pa apdzīvotām vietām 
 

Ikšķile 6913   

Tīnūžu pagasts 1254   

Tīnūži 650   

Aizupes 112   

Ceplīši 118   

Dobelnieki 92   

Kalnāji 50   

Saulesdārzs 91   

Turkalne 151   

Kopā Ikšķiles novadā 9433   

 
Novadā deklarēto iedzīvotāju skaits pa dzimumiem 
 

   

Vīrieši 4576   

Sievietes 4857   
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Tautība Skaits % no kopskaita 

Latvieši 8062 85,47 

Krievi 774 8,21 

Baltkrievi 136 1,44 

Poļi 105 1,11 

Lietuvieši 78 0,83 

Ukraiņi 72 0,76 

Ķīnieši 23 0,24 

 Vācieši 13 0,14 

Cita 170 1,80 

  9433 100,00 

 

 

 

Latvieši 8062 (85,472%), krievi 774 (8,21%), baltkrievi 136 (1,44%), poļi 105 (1,11%), lietuvieši 78 
(0,83%), ukraiņi 72 (0,76%), ķīnieši 23 (0,24%), vācieši 13 (0,14%). 

Iedzīvotāju vecums:  

Vecums, gados Skaits % no kopskaita 

0-6 792 8,40 

6-18 1205 12,77 
18-63 5951 63,09 
 >63 1485 15,74 

 

Reģistrētas 137 daudzbērnu ģimenes (3-8 nepilngadīgi bērni). 11 ģimenēs 4 bērni, 4 ģimenēs 5 
bērni, 1 ģimenē 6 bērni, 1 ģimenē 8 bērni. 

 

Uzņēmējdarbība Ikšķiles novadā 
 

Pēc Lursoft datiem (uz 08.04.2015.) 2014.gada beigās ir reģistrēti 976. Uzņēmu skaita pieaugums 
ir saglabājies augstā līmenī, 2011.gadā reģistrēti 102 jauni uzņēmumi, 2012.gadā 87 uzņēmumi, 
2013.gadā 86 uzņēmumi, bet 2014.gadā – 91 uzņēmums.  Likvidēto uzņēmu skaits 2014.gadā ir 17 
(2013.gadā – 19). 
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Lielāko ārvalstu tiešo investīciju sadalījums pa valstīm 
 

NPK Valsts Skaits Investīcijas, EUR 

1 Ukraina 2 52 882 

2 Lietuvas Republika 11 22 838 

3 Vācijas Federatīvā Republika 4 21 736 

4 Baltkrievijas Republika 4 9 931 

5 Igaunijas Republika 1 7 180 

 
Lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma pieauguma (2013.gads) 
 

 Uzņēmums  Apgr., EUR pret 2012 pret 
2011 

pret 2010 

1 IMPRO CEĻOJUMI, SIA 9 524 193 12% 24% 24% 

2 DADSONS, SIA 2 861 431 nav datu 2.02 
reizes 

2.88 reizes 

3 SFM Latvia, SIA 2 163 242 -20% 19% 6.33 reizes 

4 RINGLA PLUS, SIA 1 707 308 7% -13% -1% 

5 LĪČEZERS AT, SIA 1 485 315 15% 6% nav datu 

6 Meža meistars, SIA 1 277 833 47% 31% 80% 

7 IKŠĶILES OLIS, SIA  1 244 210 31% 46% 2.13 reizes 

8 Eko El, SIA 1 225 272 39% 3.86 
reizes 

nav datu 

9 KALNAKRAUČAS, Z/s 1 146 953 -2% -7% 12% 

10 MRK, SIA 1 097 822 -61% -26% -35% 

11 AIGUTA, SIA (Likvidēts 15.12.2014)  1 010 213 8% -25% -4% 

12 Ceļu inženieri, A/s 963 833 0% 18% -12% 

13 OZOLIŅA KONDITOREJA, SIA  954 861 8% 13% 30% 

14 EAG KOKS, SIA 897 579 45% 55% 68% 

15 CONES CONSTRUCTION, SIA  884 471 29% 0% 2.05 reizes 

16 Ikšķiles māja, INP SIA 855 458 -8% 2.17 
reizes 

nav datu 

17 EIVA STILS, SIA 847 521 -24% 14% 25% 

18 FITTERO, SIA 709 302 -47% 2% 1% 

19 DANS G, SIA 694 316 1% 8% 10% 

20 LAUCIŅI, Z/s 678 485 46% 39% 52% 
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Uzņēmumu reģistrēšanās dinamika Ikšķiles novadā 
(reģistrētie uzņēmumi) 

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=LT&novads=100015428
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=BY&novads=100015428
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&id=502&state=BY&novads=100015428
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&pcurr=EUR&novads=100015428&id=391&year=2013&tablereorder=yes&tableorder=1&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&pcurr=EUR&novads=100015428&id=391&year=2013&tablereorder=yes&tableorder=2&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&pcurr=EUR&novads=100015428&id=391&year=2013&tablereorder=yes&tableorder=3&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&pcurr=EUR&novads=100015428&id=391&year=2013&tablereorder=yes&tableorder=4&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&pcurr=EUR&novads=100015428&id=391&year=2013&tablereorder=yes&tableorder=4&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&pcurr=EUR&novads=100015428&id=391&year=2013&tablereorder=yes&tableorder=5&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/impro-celojumi
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/dadsons
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/sfm-latvia
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/ringla-plus
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/licezers-at
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/meza-meistars
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/ikskiles-olis
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/eko-el
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/kalnakraucas
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/mrk
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/aiguta
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/celu-inzenieri
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/ozolina-konditoreja
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/eag-koks
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/cones-construction
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/ikskiles-maja/40103416198
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/eiva-stils
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/fittero
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/dans-g
https://www.lursoft.lv/uznemuma-izzina/laucini/47404004481
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Kopumā Ikšķiles novadā ir reģistrētas 87 nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumu).  
To reģistrācijas dinamika saglabājās iepriekšējo gadu līmenī. 
 
 

 

  

22001144..ggaaddss  ppaaššvvaallddīībbāā  

Budžets 
 

Salīdzinot ar 2013.gadu, iedzīvotāju skaits Ikšķiles novada pašvaldības teritorijā 2014. gadā ir 
palielinājies par 188 iedzīvotājiem – uz 01.01.2015. Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā 
deklarēti 9424 iedzīvotāji, no tiem 6919 Ikšķiles pilsētas teritorijā, 2505 – Tīnūžu pagastā (uz 
01.01.2014. kopējais iedzīvotāju skaits bijis 9236). Iedzīvotāju skaits Ikšķiles novada pašvaldībā 
palielinās katru gadu. Tas liek pašvaldībai ieguldīt līdzekļus infrastruktūras attīstībā un 
pašvaldības teritoriju labiekārtošanā, kā arī paplašināt pašvaldības sniegto pakalpojumu klāstu. 

Pārskata gadā tika pilnībā renovēta un atklāta Veselības un sociālo lietu pārvaldes ēka (Daugavas 
pr.34, Ikšķile). Veikta Ozolu ielas rekonstrukcija 1400 metru garumā, kuras ietvaros nomainīta 
inženierkomunikācija, jauns segums, gājēju ietve, lietus ūdens kanalizācijas attīstīšanas iekārta un 
sūkņu stacija. Rekonstruēts arī Daugavas prospekta ceļu posms kapsētas tuvumā. Gada sākumā 
tika izveidots arī otrs “Park&ride” stāvlaukums pie dzelzceļa stacijas. 

2014.gadā realizācijā atrodas 6 projekti, kuriem ir piesaistīts ārējais fondu finansējums. Pabeigta ir 
laivu piestātnes izbūve Ikšķilē (attiecināmās izmaksas 103 900 EUR) un deviņu afišu stabu 
izvietošana gan pilsētā, gan novadā (attiecināmās izmaksas 40 984 EUR). 

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūra „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie 
kalni” attīstības aģentūra”  (turpmāk AĢENTŪRA) ir Ogres novada pašvaldības un Ikšķiles 
novada pašvaldības domes izveidota kopīga iestāde. AĢENTŪRAS pārraudzību Ogres un Ikšķiles 
novadu pašvaldības īsteno ar novadu domēs apstiprināto uzraudzības padomes starpniecību. 

AĢENTŪRAS finanšu līdzekļus veido Ogres un Ikšķiles pašvaldību budžetu dotācijas ( 50% katra 
pašvaldība), ziedojumi un dāvinājumi, ārvalstu finansiāla palīdzība, pašu ieņēmumi.  

Lēmums tika pieņemts AĢENTŪRAS uzraudzības padomes sēdē 2013. gada 4.novembrī. Savukārt 
2013. gada 4. decembra AĢENTŪRAS uzraudzības padomes sēdē tika pieņemts lēmums, ka 
AĢENTŪRAS budžetu 2014. gadam konsolidēt ar Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2014. 
gadam. 
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Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem  

Ar 2013. gada 4.novembra uzraudzības padomes lēmumu AĢENTŪRAS un Ikšķiles novada 
pašvaldības budžeti 2014.gadā tiek konsolidēti. 

Ikšķiles novada pašvaldības 2014. gada kopējie budžeta ieņēmumi ir EUR 10254318, kas salīdzinot 
ar 2013. gadu ir būtiski palielinājušies uz konsolidējamās AĢENTŪRAS ieņēmumiem. Par 4.1% 
palielinājušies nodokļu ieņēmumi, tajā skaitā ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 
5.2%, bet nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi samazinājušies par 7.4%, kas saistīts ar 
piemērotajiem atvieglojumiem no 2014. gada par īpašuma nodokli mājoklim 50% apmērā Ikšķiles 
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2014. gadā ir iepriekšējā 
gada līmenī. Nedaudz palielinājušies arī nenodokļu ieņēmumi - par 8.7% Nenodokļu ieņēmumi 
palielinājušies, galvenokārt uz ieņēmumiem no pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes) 
pārdošanas – par 29.4%. Transferta ieņēmumi ir samazinājušies par 8.7%, galvenokārt no 
ieņēmumiem no citām pašvaldībām. No transfertiem ir izslēgti savstarpējie darījumi starp 
konsolidējamām iestādēm. Samazinājušies ieņēmumi arī par pašvaldības sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem par 14%. Lielākais samazinājums ir no ieņēmumiem par nomu un īri par 40.6%. 

Ikšķiles novada pašvaldības izdevumi 2014. gadā bija EUR 11482321, kas salīdzinot ar 2013. gadu ir 
būtiski palielinājušies uz konsolidējamās iestādes izdevumiem. Lielākais palielinājums ir 
pašvaldības teritorijas apsaimniekošanā par 47.9%, kas saistīts ar divu lielu ielu (Daugavas 
prospekts un Ozolu iela) rekonstrukcijas darbiem, kā arī ar Veselības un sociālo lietu pārvaldes 
celtniecību. Palielinājušies arī izdevumi izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai par 20.4%, kā arī 
atpūtas un kultūras iestāžu darbībai par 17.5%. Salīdzinot ar 2013. gadu pārskata gadā 
palielinājušies izdevumi pašvaldības darbinieku atlīdzībai pašvaldības darbinieku atlīdzībai par 
17.4%, kas saistīts ar vairāku jaunu štata vietu atvēršanu, lai palielinātu pašvaldības sniegto 
pakalpojumu efektivitāti. Palielinājušies izdevumi komandējumiem par 106.6%, kas saistīts ar 
aktīvu sadarbību ar Baltkrievijas pilsētu Stoļinu. Savukārt izdevumi par saņemtajiem 
pakalpojumiem samazinājušies par 17.9%. Būtiski palielinājušies pašvaldības nodokļu maksājumi 
(Pievienotās vērtības nodoklis) , kas saistīts ar reversā PVN maksājumiem par būvniecību. 
Palielinājušies izdevumi par pakalpojumiem noteiktu funkciju ietvaros (privāto bērnudārzu un 
auklīšu pakalpojumi) par 73.6%, kas saistīts ar bērnudārzu nepietiekamību Ikšķiles novadā.  
Palielinājušies izdevumi par pamatkapitāla veidošanu par 92.4%, kas saistīts ar lielajiem 
būvniecības objektiem 2014. gadā. Salīdzinot ar 2013. gadu ir lielāki izdevumi par sociālajiem 
pabalstiem par 26.6%. Ieņēmumu un izdevumu palielinājums saistīts ar AĢENTŪRAS iekļaušanu 
2014.gada pārskatā, dati nav korekti salīdzināmi procentuāli pa iestādi kopumā, jo AĢENTŪRAS 
2013.gada atlikumi tika iekļauti 2014.gada darījumos (saskaņā ar VK norādījumiem). 

 Pārskata gadā AĢENTŪRAS no pašvaldībām saņemtais finansējums ir 242 557 EUR, tajā skaitā no 
Ikšķiles novada pašvaldības 124 107 EUR un no Ogres novada pašvaldības 118 450 EUR.  

Pārskata gadā AĢENTŪRAS darbības ietvaros tika izbūvēta slēpošanas trases 1. kārta un starta 
laukums, kā arī uzsākta slēpošanas trases 2. kārta, kas jāpabeidz 2015. gadā. 

Pārskata gadā pašvaldība ir noslēgusi divus jaunus aizņēmuma līgumus no Valsts kases kopumā 
par 935 720 EUR, no kuriem vienam atmaksas termiņš ir desmit gadi , otram  divdesmit gadi. 

Pārskata gadā pašvaldība noteiktajos termiņos bez kavējumiem ir veikusi aizņēmuma no Valsts 
kases atmaksu EUR  207 938 apmērā un aizņēmumu procentu un apkalpošanas maksājumus EUR 
86 874 apmērā.  

 Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē 

2015. gada budžetā paredzēta tehnisko projektu izstrāde vairākiem lieliem objektiem: jauna 
bērnudārza būvniecībai, Ikšķiles vidusskolas piebūvei, sporta kompleksam Lupīnu ielā, Tīnūžu 
administratīvās ēkas „Kraujas” lielās zāles rekonstrukcijai, ēkas Birzes ielā 33 rekonstrukcijai.  Lai 
šos projektus realizētu turpmākajos gados būs nepieciešams iespēju robežās piesaistīt ES 
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finansējumus vai arī piesaistīt finanšu resursus aizņemoties Valsts kasē. 2015. gadā paredzēta 
tirgus laukuma Ikšķilē izveidošanas 1. kārta, kā arī pabeigt tenisa kortu būvniecību Līvciema ielā. 

2015. gadā AĢENTŪRAS darbības ietvaros paredzēts izstrādāt tehnisko projektu slēpošanas 
trases apgaismojumam un izbūvēt 1. kārtu, izstrādāt tehnisko projektu ceļa posma gar Dubkalnu 
ūdenskrātuvi rekonstrukcijai un mazās ūdenskrātuves daļas aizbēršanai, kā arī veikt darbu 
realizāciju.    Plānots izstrādāt tehnisko projektu 2015-2016 gadā veicamajiem labiekārtošanas 
darbiem, kas cita starp paredz norobežojošu nožogojumu izveidi, sauso tualešu uzstādīšanu, 
kāpņu atjaunošanu, taku mulčēšanu, kā arī   koka skulptūru izvietošanu bērnu aktīvās atpūtas 
laukumā. 2015. gadā paredzēts realizēt Dabas aizsardzības pārvaldes realizēto Kohēzijas fonda 
finansēto projektu „Antropogēno slodzi samazinošā un informatīvās infrastruktūras izveide 
Natura 2000 teritorijās” 2. kārtu, izbūvējot kāpnes un izvietojot norādes. 

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras 

Pašvaldības darbību turpmākajos gados var ietekmēt jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
modelis, ja tas tiks pieņemts patreizējā redakcijā . Tādā gadījumā samazināsies pašvaldības 
vērtētie ieņēmumi par 6.7%  salīdzinājumā ar patreizējiem, kas priekš Ikšķiles novada pašvaldības 
ir būtiski. 

Aģentūras darbību var ietekmēt risks nesaņemot vajadzīgos saskaņojumus projektu realizācijai 
no Vides aizsardzības dienestiem. 

Pētniecības darbi 

2014. gadā tika izstrādāta Ikšķiles novada Sporta attīstības koncepcija 2015-2017.gadam, kā arī 
gada beigās tika aktualizēta Ikšķiles novada attīstības programmas 2011-2017.gadam rīcības plāns. 
2014.gadā tika uzsākts darbs pie Ikšķiles novada tēla stratēģijas. Bet 2015.gadā ir plānots 
izstrādāt Ikšķiles novada tūrisma attīstības programmu. 

Finanšu instrumenti un finanšu risku vadības mērķi un politika 

Lai samazinātu finanšu riskus, notiek aktīvs 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 konsolidētais 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. 
 
Budžeta kopsvilkums: 

                                     Ikšķiles novada pašvaldība     

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA 
KOPSAVILKUMS 2014.g. 

2014. g. 
Izpilde, EUR 

2013. g. 
Izpilde, EUR 

IEŅĒMUMI KOPĀ  10 093 232      9 977 840  

NODOKĻU IEŅĒMUMI    7 976 513      7 663 073  

Ienākuma nodokļi      7 343 379         6 983 689  

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis      7 343 379         6 983 689  

iepriekšējā gada nesadalītais atlikums            39 140               67 086  

saņemts no VK  sadales konta no pārsk. gada ieņ.      7 304 239         6 916 603  

Īpašuma nodokļi         591 162            637 447  

Dabas resursu nodoklis           41 972              41 937  

NENODOKĻU IEŅĒMUMI       154 236         141 860  

Procentu ieņēmumi par depozītiem un kontu atlikumiem                 250                    557  

Pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas            14 773               13 635  

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā              5 384                 4 160  
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Pašvaldību nodevas               9 389                 9 475  

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS            30 018               41 461  

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI              1 076                       40  

IEŅ. NO PAŠV. ĪPAŠ. PĀRD. UN NO NOD. PAMATPAR. 
KAPITALIZĀC. 

 108119               86 167  

TRANSFERTI      1 628 491         1 784 586  

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI      1 505 394         1 604 708  

PAŠVALDĪBU BUDŽETA TRANSFERTI         123 097            179 878  

BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI         333 992            388 321  

Ziedojumi un dāvinājumi     

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 11 362 204 9 341 806 

Vispārējie valdības dienesti     2 553 840        2 477 086  

Sabiedriskā kārtība un drošiba           24 003              19 095  

Ekonomiskā darbība         250 423            249 272  

Vides aizsardzība           17 311              28 501  

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana     3 656 013        2 471 226  

Atpūta, kultūra un reliģija         645 929            549 865  

Izglītība     3 918 900        3 255 346  

Sociālā aizsardzība         295 785            291 415  

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 11 362 204 9 341 806 

Atlīdzība      4 244 780  3 614 299 

Atalgojumi     3 329 824        2 828 126  

Darba dev.VSAO iem., soc. rakstura pabalsti un 
kompensācijas 

        914 956            786 173  

Preces un pakalpojumi     2 267 606  2 141 336 

Komandējumi un dienesta braucieni           20 492                9 917  

Pakalpojumi     1 069 186        1 302 157  

Krāj., mater., energores.,preces, bir. preces, invent., kuru 
neuzsk. kodā 5000 

        594 610            587 662  

Izdevumi periodikas iegādei             5 261                5 310  

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi         283 627              66 664  

Pak.kurus budž.iest.apm.not.f-ju ietv.,kas nav 
iest.adm.izd. 

        294 430            169 626  

Subsīdijas un dotācijas         986 571            991 563  

Procentu izdevumi           82 680              90 616  

Pamatkapitāla veidošana     2 369 226        1 231 220  

Sociālie pabalsti         148 156            116 983  

Uzturēšanas izdevumu transferti     1 263 185        1 155 789  

Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-) -    1 268 972  636 034 

Finansēšana      2 279 391  289 256 

Naudas līdzekļi un noguldījumi     1 551 609  465 757 

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā     1 551 609                3 113  

Pieprasījumu noguldījumu atlikums gada sākumā             462 644  

Aizņēmumi -207 938 -205 821 

Aizņēmumu atmaksa -      207 938  -        205 821  

Līdzdal. Radniec. Uzņēm. Kapitālā, kas nav akcijas     

Aizņēmums no Valsts kases         935 720              29 320  



17 
 ©Ikšķiles novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats 

 

 

2014.gadā Ikšķiles novada pašvaldības veiktie iepirkumi:  
 

Nr. Iepirkuma 
ident. Nr.  

Iepirkuma priekšmets Lēmums 

1. INP 2014/1 28.02.2014. 
ATKLĀTS KONKURSS 
Degvielas iegāde Ikšķiles 
novada pašvaldības 
vajadzībām 

14.05.2014. 
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „Statoil Fuel 
& Retail Latvia”, 
līgumcena - 159 069,00 EUR 

2. INP 2014/2-
ELFLA 

14.03.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Āra trenažieru piegāde un 
uzstādīšana Ikšķilē 

03.04.2014. 
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA 
„Intersports”, 
līgumcena – 9637,98 EUR  

3. INP 2014/3 24.03.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Garāžas vārtu piegāde un 
uzstādīšana Ikšķiles novada 
pašvaldības vajadzībām 

07.04.2014. 
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „Fittero”, 
līgumcena – 4678,57 EUR  

4. INP 2014/4 25.03.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Žalūziju piegāde un 
uzstādīšana Ikšķiles novada 
pašvaldībā 

09.04.2014. 
Nolemts par iepirkuma pārtraukšanu sakarā ar 
nepieciešamību precizēt tehnisko specifikāciju. 

5. INP 2014/5 07.04.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Akustiskās sistēmas 
instalācija Ikšķiles novada 
pašvaldības zālē 

17.06.2014. 
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „Audio AE”, 
līgumcena – 10 966,92 EUR  

6. INP 2014/6 17.04.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Tenisa korta izbūve Ikšķilē 

26.05.2014. 
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „Ceļdaris”, 
līgumcena - 57 792,44 EUR 

7. INP 2014/7 29.04.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Autostāvvietas 
paplašināšana Skolas ielā 
pretī Ikšķiles vidusskolai 

27.05.2014. 
Nolemts par iepirkuma pārtraukšanu, jo 
2014.gadā ir nolemts uzsākt pilsētas centra 
laukuma rekonstrukciju (projektēšanu un 
būvniecību). Tā kā autostāvvieta atrodas 
rekonstrukcijas darbu zonā, autostāvvietas 
paplašināšana pašlaik nav lietderīga un 
ekonomiski pamatota. 

8. INP 2014/8 19.05.2014. 
8.2 PANTA 16.DAĻAS 
KĀRTĪBĀ 
Daugavas prospekta un 
Klusās ielas posmu 
rekonstrukcijas darbu 
autoruzraudzība 

22.05.2014. 
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „C 
Komforts”, līgumcena - 4500 EUR 

9. INP 2014/9 19.05.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Mūzikas instrumenti un 
inventārs Ikšķiles Mūzikas 
un mākslas skolai 

05.06.2014. 
Nolemts par iepirkuma izbeigšanu bez 
rezultātiem 2.daļā „Inventārs”, jo nav iesniegts 
neviens piedāvājums. 
02.07.2014. 
Nolemts par iepirkuma pārtraukšanu 1.daļā 
„Mūzikas instrumenti” sakarā ar nepieciešamību 
precizēt tehnisko specifikāciju. 

10. INP 2014/10 22.05.2014. 
8.2 PANTA 16.DAĻAS 

29.05.2014. 
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „C 
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KĀRTĪBĀ 
Sadzīves notekūdeņu 
kanalizācijas projektēšana 
Māras ielā un Jura Mazura 
ielā posmā no Māras ielas 
līdz Mārtiņa ielai 

Komforts”, līgumcena - 1650 EUR 

11. INP 2014/11 06.06.2014. 
8.2 PANTA 16.DAĻAS 
KĀRTĪBĀ 
Inventārs Ikšķiles Mūzikas 
un mākslas skolai 

17.06.2014.  
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „RB-11”, 
līgumcena – 2669 EUR 
 

12. INP 2014/12 12.06.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Digitālie mācību līdzekļi 
Ikšķiles vidusskolai 

01.07.2014.  
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „Lielvārds”, 
līgumcena – 7356,14 EUR 
 

13. INP 2014/13 13.06.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Remontdarbi Ikšķiles 
vidusskolā 

14.07.2014. 
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „Perfekt 
Būve”, līgumcena – 12 881,46 EUR 

14. INP 2014/14 17.06.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Autostāvlaukuma izbūve pie 
Ikšķiles dzelzceļa stacijas 

07.07.2014.  
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „V Service”, 
līgumcena – 59 962,73 EUR 
 

15. INP 2014/15-
KPFI 

18.06.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Energoefektīva 
apgaismojuma uzstādīšana 
Tīnūžu pamatskolā 

14.07.2014. 
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „VEGA 1”, 
līgumcena – 41 598,48 EUR 

16. INP 2014/16 18.06.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Ikšķiles novada zīmola 
attīstības stratēģijas 
izstrāde 

09.07.2014. 
Nolemts par iepirkuma izbeigšanu bez 
rezultātiem, jo nav iesniegts neviens 
piedāvājums. 
 

17. INP 2014/17 07.07.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Zemes vienību kadastrālā 
uzmērīšana, zemes ierīcība 
un topogrāfiskā uzmērīšana 
Ikšķiles novada pašvaldības 
vajadzībām 

23.07.2014.  
Nolemts slēgt vienošanos ar:  
1.daļā - VSIA "Meliorprojekts" (līgumcena - 7800 
EUR), SIA "ABC Construction" (līgumcena - 
10570 EUR), SIA "A2 Grupa" (līgumcena - 10800 
EUR);  
2.daļā - VSIA "Meliorprojekts" (līgumcena - 2700 
EUR), SIA "GEOPOLS" (līgumcena - 3366 EUR), 
SIA "A2 Grupa" (līgumcena - 3600 EUR);  
3.daļā - SIA "A2 Grupa" (līgumcena - 4070 EUR), 
VSIA "Meliorprojekts" (līgumcena - 5020 EUR) 
un SIA "ABC Construction" (līgumcena - 6530 
EUR). 

18. INP 2014/18 11.07.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Logu nomaiņa Ikšķiles 
Brīvajā skolā 

29.07.2014. 
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „Erteks”, 
līgumcena – 18 487,27 EUR 

19. INP 2014/19 14.07.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Mūzikas instrumenti Ikšķiles 
Mūzikas un mākslas skolai  

31.07.2014. 
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „RDL”, 
līgumcena – 15 536,4 EUR 

20. INP 2014/20 10.09.2014. 
ATKLĀTS KONKURSS 
Pirmsskolas izglītības 
iestādes Ikšķilē būvprojekta 
izstrāde 

12.11.2014. 
Nolemts par iepirkuma pārtraukšanu sakarā ar 
nepieciešamību būtiski grozīt iepirkuma 
prasības. 

21. INP 2014/21 08.09.2014. 
8.2 PANTA 16.DAĻAS 

03.10.2014. 
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „RCL”, 
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KĀRTĪBĀ 
Ikšķiles novada zīmola 
attīstības stratēģijas 
izstrāde 

līgumcena – 29 043 EUR 

22. INP 2014/22 10.09.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Keramiskās apdedzināšanas 
krāsns  Ikšķiles Mūzikas un 
mākslas skolai  

29.09.2014. 
Nolemts par iepirkuma izbeigšanu bez 
rezultātiem, jo nav iesniegts neviens prasībām 
atbilstošs piedāvājums. 

23. INP 2014/23 15.09.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Reklāmas stendu piegāde un 
uzstādīšana  Ikšķilē  

08.10.2014. 
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „grandPR”, 
līgumcena – 4770 EUR 

24. INP 2014/24 22.09.2014. 
8.2 PANTA 16.DAĻAS 
KĀRTĪBĀ 
Daugavas prospekta un 
Klusās ielas posmu 
rekonstrukcijas papildus 
darbi 

30.09.2014. 
Nolemts par līguma slēgšanu ar A/S „A.C.B.”, 
līgumcena – 47 838,37 EUR 

25. INP 2014/25 26.09.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Krēsli Ikšķiles novada 
pašvaldības Dienas centram  

17.10.2014. 
Nolemts par iepirkuma pārtraukšanu sakarā ar 
nepieciešamību precizēt tehnisko specifikāciju. 

26. INP 2014/26 06.10.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Dārzeņi, augļi, ogas un 
sēnes pirmsskolas izglītības 
iestādei „Urdaviņa”  

21.10.2014. 
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „Kabuleti 
Fruit”, līgumcena – 7347,45 EUR 

27. INP 2014/27 13.10.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Piens un piena produkti 
pirmsskolas izglītības 
iestādei „Urdaviņa”  

27.10.2014. 
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „Valks”, 
līgumcena – 28 461,5 EUR 

28. INP 2014/28 20.11.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Hokeja laukuma 
apgaismojuma izbūve Ikšķilē 

03.12.2014. 
Nolemts par iepirkuma pārtraukšanu sakarā ar 
nepieciešamību precizēt iepirkuma prasības. 

29. INP 2014/29 21.11.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Ikšķiles novada pašvaldības 
informatīvā izdevuma 
„Ikšķiles Vēstis” 
maketēšana, iespiešana un 
piegāde  

10.12.2014. 
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „Rīgas 
Apriņķa Avīze”, līgumcena – 16 044,53 EUR 

30. INP 2014/30 24.11.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Ziedu iegāde Ikšķiles novada 
pašvaldības vajadzībām 

08.12.2014. 
Nolemts par līguma slēgšanu ar SIA „SK Tīne”, 
līgumcena – 4539,40 EUR 

31. INP 2014/31 12.12.2014. 
8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 
Ēdināšanas pakalpojumi 
Ikšķiles novada pašvaldības 
vajadzībām 

30.12.2014. 
Nolemts par iepirkuma pārtraukšanu, jo 
piedāvājumu līgumcenas ir virs publisko 
iepirkumu līgumcenu robežas - 42 000 EUR. 

32. INP 2014/32 29.12.2014. 
ATKLĀTS KONKURSS 
Pārtikas produktu piegāde 
Ikšķiles novada izglītības 
iestādēm 
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Realizētie projekti 
 
2014.gads raksturojas ar Eiropas Savienības 2007.-2013.gada plānošanas perioda beigām un 2014.-
2020.gada plānošanas perioda sākumu. Ņemot vērā valsts līmeņa plānošanas dokumentu un 
normatīvo aktu sagatavošanai nepieciešamo laiku, Eiropas Savienības 2014.-2020.gada 
plānošanas perioda finansējums šogad pašvaldībām vēl nebija pieejams. Līdz ar to pašvaldība 
aktīvi darbojās, lai īstenotu projektus vēl piesaistot 2007.-2013.gada finansējumu un apzinātu 
2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējuma piesaistīšanas iespējas. 
 
2014.gadā tika pabeigti 3 Eiropas Savienības un citu fondu projekti: 
 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais 
projekts “Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana 
Tīnūžu pamatskolā”, kura ietvaros tika nomainīts 
apgaismojums Tīnūžu pamatskolas mācību klasēs, 
koplietošanas telpās un sporta zālē. 
Projekta kopējās izmaksas – EUR 49 999. 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 
17 480. 
 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
līdzfinansētais projekts “Afišu stabu izvietošana 
Ikšķiles novada teritorijā”, kura ietvaros tika izgatavoti un uzstādīti deviņi afišu stabi un veikti 
teritorijas labiekārtošanas darbi.  
Projekta kopējās izmaksas – EUR 58 032. 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums – EUR 10 672. 
 
Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansētais projekts “Laivu piestātnes izveide Ikšķilē”, kura 
ietvaros tika izveidota laivu piestātne Zemturu ielas galā, Ikšķilē. Projekta kopējās izmaksas – 
EUR 151 586. 
Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējums – EUR 21 343. 
 
 
2014.gadā tika uzsākti vēl divi projekti: 

 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
līdzfinansētais projekts “Āra trenažieri Ikšķilē”, 
kura ietvaros tiks izveidots āra trenažieru 
laukums objektā “Bērzu birzs”. Projekta 
ietvaros 2014.gadā tika uzstādīti jau atsevišķi 
āra trenažieri un 2015.gada pirmajā pusē ir 
plānota arī teritorijas labiekārtošana, lai 
uzlabotu trenažieru izmantošanas iespējas, kā 
arī izvietoti vēl atsevišķi āra trenažieri.   
 
 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ikšķiles 
novadā”, kura ietvaros tiks izveidoti vai pilnveidoti vairāki interneta pieejas punkti, paaugstinot 
piekļuves iespējas internetam pēc iespējas lielākām Ikšķiles novada iedzīvotāju skaitam.  
 
Papildus iepriekš minētajiem, turpinās RIVERWAY projekts, kura mērķis ir uzlabot apstākļus 
ilgtspējīgai ūdens tūrisma attīstībai un konkurētspējas palielināšanai ūdens tūrismā. 
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Lai veicinātu energoefektivitātes pasākumus, 2014.gadā tika pabeigti ēkas siltināšanas darbi 
Melioratoru ielā 4, kur pašvaldība atbalstīja tehniskās dokumentācijas (energoaudita 
sagatavošana, ēkas tehniskā apsekošana, tehniskais projekts) sagatavošanu, piešķirot 
finansējumu EUR 2846 apmērā. 

 

Jauniešu aktivitātes  
 
Ikšķiles novada pašvaldībā kopš 2013.gada vidus darbojas jaunatnes lietu speciāliste. Līdz ar to šis 
ir otrais gads, kad notiek mērķtiecīga Jaunatnes jomas plānošana un attīstība. 2014.gadā ir 
īstenotas vairākas aktivitātes, kuru nepieciešamība tika apzināta iepriekšējā gada laikā. Šogad 
aktivitātēm Jaunatnes jomā tika piešķirts atsevišķs finansējums, ļaujot efektīvāk un mērķtiecīgāk 
organizēt darbu ar jauniešiem.  
 
Galvenās 2014.gadā veiktās aktivitātes Jaunatnes jomā: 
 
Izveidota Jauniešu dome, kura darbojas kā neformāla grupa, kas pārstāv Ikšķiles novada jauniešu 
intereses. Jauniešu domes sēdes notiek vismaz vienu reizi nedēļā un tajās piedalās 10-15 vietējie 
novada jaunieši vecumā no 16 līdz 22 gadiem. 
Izveidota brīvprātīgā darba sistēma. Brīvprātīgā darba līgumi noslēgti ar 44 brīvprātīgajiem 
novada jauniešiem un izsniegts 1 apliecinājums par nostrādātām 60 darba stundām. 
Noskaidroti vispārējie rādītāji darbam ar jaunatni Ikšķiles pašvaldībā, izvērtējot esošo situāciju 
darbā ar jaunatni un veicot salīdzināšanu, lai pārliecinātos par īstenotā darba ar jaunatni 
atbilstību jaunatnes politikas mērķim un uzdevumiem, kā arī identificētu jomas, kurās 
nepieciešams veikt uzlabojumus. 
Izstrādāts “Ikšķiles novada jaunatnes plānošanas dokuments 2015-2017” turpmākajiem 3 
gadiem, kas nosaka novada jauniešu jomas attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, 
kā arī to īstenotājus un finanšu resursus izvirzīto mērķu sasniegšanai. Jaunatnes plānošanas 
dokumentu paredzēts apstiprināt 2015.gada janvārī. 
Atklāta jauniešu telpa Birzes ielā 33A. Jauniešu telpā pieejami dažādi informatīvie materiāli (t.sk. 
par jauniešu līdzdalību, reproduktīvo veselību u.tml.), kā arī tehniskais nodrošinājums un 
bezmaksas wi-fi.  
Uzsākts darbs pie starpnozaru sadarbības, kā ietvaros notikuši vairāki pasākumi un aktivitātes, 
tostarp nometne cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Iespēja”, kas organizēta sadarbībā ar Dienas 
centru. 
Lai izceltu un popularizētu interesantos un talantīgos Ikšķiles novada jauniešus, ir notikušas 4 
intervijas, kas izvietotas blogā www.tuesi.lv, tādejādi veicinot šo jauniešu atpazīstamību. 
 
Apmācības: 

 Sadarbībā ar kaimiņu novadiem 2 reizes organizētas neformālās izglītības apmācības par 
līdzdalības iespējām; 

 Organizētas apmācības par projektu vadību un izstrādāts jauniešu projektu konkursa 
nolikums. 

 
Par 2014. gada labās prakses piemēriem Jaunatnes jomā uzskatāmi: 

 Sadarbība ar Uzņēmējdarbības veicināšanas komisiju: 
• Radošās darbnīcas Ikšķiles novada svētku ietvaros; 
• Ēnu dienas vietējos uzņēmumos; 
• Neformālās izglītības programmas «Jaunieši var!» īstenošana Tīnūžu 

pamatskolā; 
• Programmas “Go beyond” Ikšķiles novada stipendiāti; 
• Biznesa ideju konkurss Ikšķiles novada skolēniem. 

 Sporta pasākums bērniem Ghetto Games KIDS, kas ir Ikšķiles pašvaldības iniciatīva. 
Pasākums organizēts sadarbībā ar novada skolām un sporta jomu. 

 

http://www.tuesi.lv/
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Komunikācija ar sabiedrību 
        
  2014.gadā iedzīvotājiem aktuālā 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”, pašvaldību 
informatīvajā izdevumā „Logs”, kā arī reģionālajā Ogres TV, kuras sižeti raidīti arī valsts televīzijā. 
Novada aktualitātes sūtītas ziņu aģentūrai LETA un  BNS. Pašvaldībai izveidoti konti arī dažādos 
sociālajos tīklos: twitter konts ikskile.lv, twitter konts @IKJauniesi, Instagram/ikjauniesi, 
http://www.facebook.com/VisitIkskile, http://twitter.com/VisitIkskile, 
http://www.draugiem.lv/VisitIkskile. 

 Pārskata periodā pašvaldība turpināja izdot un sadarbībā ar SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” nogādāts 
iedzīvotājiem bezmaksas ikmēneša informatīvais izdevums „Ikšķiles Vēstis” 12 lappaspušu apjomā. 
2014.gadā tika izdoti 12 numuri ar tirāžu 3500 eksemplāri. Informatīvā izdevuma „Ikšķiles Vēstis” 
PDF formātā tika sūtīts arī  „Ogrenet” un „Delfi”.  
2014.gadā tika izdots buklets „Ikšķiles novads”, kurā apkopota informācija par  novada vēsturi, 
pašvaldības iestāžu darbu un tūrisma iespējām. 
 Ikšķiles novada mājas lapā www.ikskile.lv regulāri ievietota un atjaunota iedzīvotājiem saistoša 
informācija gan par notiekošo novadā, gan arī kaimiņu novados un Latvijā.  
 Mājas lapā izveidotajā sadaļā „Raksti mums” jebkurš iedzīvotājs varēja iesūtīt jautājumus, 
priekšlikumus, ierosinājumus, sūdzības un atzinības par jebkuru pašvaldības un tās iestāžu darbu. 
Noteiktās darba dienās pašvaldības speciālisti nodrošināja arī iedzīvotāju pieņemšanu klātienē. 
Kopš 2014.gada izveidota amata vienība „Klientu apkalpošanas speciālists” ar mērķi uzlabot 
apmeklētāju  pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.  
Lai nodrošinātu pieejamību un iespēju iepazīties ar novada domes aktuālo informāciju, kārtējo 
domes sēžu darba kārtību un citiem jautājumiem, Ikšķiles pašvaldības ēkā 3.stāvā izvietots 
informācijas stends.  
Lai veicinātu komunikāciju ar sabiedrību, tika rīkoti konkursi, piemēram, „Goda novadnieks”, 
„Ikšķiles novada 2013.gada cilvēks”, „Gada uzņēmēju balva”, „Gada skolotājs”, „Ikšķiles novada 
sporta laureāts”. 
Nevalstiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem ir svarīga loma dialoga ar 
iedzīvotājiem veidošanā Ikšķiles novadā. Svarīga loma komunikācijā ar iedzīvotājiem ieņēma 
2014.gadā atklātā Veselības un sociālo lietu pārvalde, kura organizēja dažādus pasākumus un 
izglītojošas tikšanās. Jaunatklātajā ēkā savu mājvietu ieguva tādas biedrības kā Ikšķiles Invalīdu 
biedrība un pensionāru biedrība „Saulgrieži”. Biedrības aktīvi darbojās novada iedzīvotāju 
iesaistīšanā sporta un kultūras aktivitātēs, sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem iesniedza 
projektus iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.  
      
 

Būvvalde  
  

 
Nr.p.k. 

 
Būvvaldes veiktais darbs Objektu skaits 

1. 2014.gadā iesniegti Būvniecības iesniegumi  186 

1.1. Dzīvojamo māju un saimniecības ēku jaunbūves 
un rekonstrukcijas 

128 

1.2. Ielas un ceļi, inženiertīkli un inženierbūves 29 

1.3. Publiskas un komercdarbības ēkas 15 

1.4. Ikšķiles novada pašvaldības ierosinātās 
būvniecības 

7 

2. 2014.gadā būvvalde akceptējusi būvprojektus 191 

http://www.ikskile.lv/
http://www.facebook.com/VisitIkskile
http://twitter.com/VisitIkskile
http://www.draugiem.lv/VisitIkskile
http://www.ikskile.lv/
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2.1. Dzīvojamo māju un saimniecības ēku 
būvprojekti jaunbūvēm un rekonstrukcijām 

94 

2.2. Ielu un ceļu, inženiertīklu un inženierbūvju 
būvprojekti 

73 

2.3. Publisko un komercdarbības ēku būvprojekti 8 

2.4. Ikšķiles novada pašvaldības iesniegtie 
būvprojekti 

17 

3. 2014.gadā izsniegtas būvatļaujas 107 

3.1. Izsniegtas būvatļaujas dzīvojamām mājām un 
saimniecības ēkām 

72 

3.2. Būvatļaujas inženierbūvēm 30 

3.3. Būvatļaujas publiskām un komercdarbības 
ēkām 

4 

3.4. Pagarinātas un pārreģistrētas būvatļaujas 202 

3.5. Ikšķiles novada pašvaldībai izsniegtas 
būvatļaujas 

8 

3.6. Reģistrētas citu iestāžu izsniegtas būvatļaujas 1 

4. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli 
par patvaļīgo būvniecību 

35 

5. Izsniegtas izziņas par jaunbūves raksturojumu 
un tiesisko stāvokli; par būves neesību 

32 

6. 2014. gadā būvvalde pieņēmusi ekspluatācijā 
objektus (renovētas ēkas) 

113 

6.1. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas 71 

6.2. Publiskas un komercdarbības ēkas un būves 5 

6.3. Ielas un inženierbūves 33 

6.4. Ikšķiles novada pašvaldības objekti nodoti 
ekspluatācijā 

9 

   

7. 2014.gadā uzsākti detālplānojumi, 
lokālplānojumi un to grozījumi 

6 

8. 2014.gadā apstiprināti detālplānojumi, 
lokālplānojumi un to grozījumi 

6 

9. 2014.gadā uzsākti zemes ierīcības projekti 19 

10. 2014.gadā apstiprināti zemes ierīcības projekti 12 

 

Dienas centrs/ Veselības un sociālo lietu pārvalde 
 

   2014.gadā līdz rudenim lkšķiles novada 
pašvaldības Dienas centrs atradās Ikšķiles novada 
pašvaldības ēkā. 2013.gada rudenī Ikšķiles novada 
pašvaldība iesāka Dienas centra ēkas 
rekonstrukcijas darbus. Pēc plānoto darbu 
veikšanas Ikšķiles novads ieguva jaunu ēku, kurā 
savu mājvietu rada ne tikai Dienas centrs un 
dažādas biedrības, bet arī Sociālais dienests.  
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Savukārt  2014.gada rudenī bijušā Dienas centra renovētajā ēkā tika atklāta jaunā Veselības un 
sociālo lietu pārvalde.  

Atklātā Veselības un sociālo lietu pārvalde sekmīgi funkcionē sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības jomā. Sociālā dienesta pakļautībā darbojas arī Mobilā brigāde, piedāvājot plašu 
pakalpojumu klāstu. Veselības centrā organizē veselības veicināšanas nodarbības senioriem, 
„Bēbīšu klubiņš”, kā arī dažādas izglītojošas lekcijas un izstādes. Šeit piedāvā fizioterapeita, 
audiologopēda un psihologa konsultācijas, kā arī iespējas izmantot higiēnas centra 
pakalpojumus. Šeit savu mājvietu guvušas sabiedriskās organizācijas- Ikšķiles Invalīdu biedrība un 
pensionāru biedrība „Saulgrieži”.  

Veselības 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. 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. Šeit veiksmīgi darbojas atbalsta grupa cilvēkiem ar intelektuālās un fiziskās 
attīstības traucējumiem.  

 Veselības centram 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. 

2014.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.  

  Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 

Ikšķiles novada pašvaldības Sociālais dienests ir pastāvīga iestāde, kura izveidota 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. 

Trūcīgo personu skaits pašvaldībā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par 15%, bet 
maznodrošināto personu skaits ir palielinājies par 20% sakarā ar to, ka tika paaugstināts 
ienākumu līmenis maznodrošinātas personas statusa iegūšanai. 

   Trūcīgo un maznodrošināto  personu skaits pašvaldībā: 

Nr. Sociālais statuss 2014. gads 2013.gads 

1. Trūcīgas personas/ģimenes 176 /  75 205/87 
2.  Maznodrošinātas 

personas/ģimenes 
 

 
81/70 

 
67 

 

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi: 

Sociālā pabalsta 
veids 
 

 Izlietoti 
līdzekļi  
2014. gadā 
(EUR) 

 Izlietoti līdzekļi  
2013. gadā 
(Ls) 

Pabalsts garantētā 
minimālā 
ienākuma 

 7 180  6 824 
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Bāriņtiesa 

Sēdēs pieņemti 34 lēmumi  bāriņtiesas kompetences ietvaros.  Izskatīti jautājumi par 
nepilngadīgo mantisko interešu aizstāvību, pārtrauktas un atjaunotas aizgādības tiesības 
vecākiem un rosinātas lietas tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem, nodrošināta 
pārstāvība tiesās. Lemts par vecāku saskarsmes tiesību izmantošana ar bērniem, veikta  
aizbildnības un aizgādības lietu pārraudzība, uzraudzīta bērnu mantas pārvaldība, sniegti 
atzinumi adopcijas lietās, uzraudzītas adoptētāju ģimenes. Tiek sniegts atbalsts audžuģimenēm, 
novadā tādas ir četras, kurās gada laikā uzturējās 11 bērni. Valstī noteiktais kurss uz 
deinstitucionalizāciju liek meklēt jaunas audžuģimenes, kuras varētu uzņemties bez vecāku 
gādības palikušo bērnu aprūpi.  
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. Darba 
apjoms pieaudzis saistībā ar vecāku domstarpībām bērnu audzināšanas jautājumos, kā arī 
pretlikumīgu bērnu izvešanu uz ārvalstīm. Bāriņtiesa sadarbojās ar Ikšķiles Sociālo dienestu.  

Veiktas pārbaudes personu dzīves vietās un veiktas pārrunas un noformēti sarunu protokoli. 
Sniegtas psihologa konsultācijas ģimenēm, atsevišķi bērniem un vecākiem. Palielinājies gadījumu 
skaits, kad lūgts, Valsts policiju izvērtēt iespējamo vardarbību pret bērniem. Konflikta situācijās 
ģimenēs izmantots Ogres krīzes centra “Laipas”, pakalpojumi, piedāvātas psihologa 
konsultācijas un mediācijas pakalpojumi. Bāriņtiesa sadarbojās ar citu novadu bāriņtiesām un 
Bāriņtiesu asociāciju. 

 2014. gadā Ikšķiles novada bāriņtiesa veiktas 606 notariālās darbības, apliecināti  līgumi, 
pilnvaras, parakstu apliecinājumi, nostiprinājuma lūgumi. Sniegtas juridiskas konsultācijas 
ģimenes tiesībās un nekustamā īpašuma tiesību jomā.  

Bāriņtiesas darbības rādītāji: 

  2011.gads 2012.gads         2013. gads     2014.gads 

Pieņemti lēmumi      44 54        30                     34 

Veiktas notariālās darbības, 
apliecināti  līgumi, pilnvaras, 
parakstu apliecinājumi, 
nostiprinājuma lūgumi 

     373          521     505                      606 

nodrošināšanai 

Mājokļa pabalsts  19 967  14 920 

Pabalsts veselības 
aprūpei 

 8 511  4 626 

Bezmaksas 
ēdināšana skolās 
un pirmsskolā 

 4 273  3 537 

 
Sociālā aprūpe 
institūcijā 
pieaugušajiem 

 30 667  15 288 

Sociālā aprūpe 
institūcijā bērniem 

 19 170  6 000 



26 
 ©Ikšķiles novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats 

 

Izglītība 
 

Ikšķiles novada pašvaldība normatīvajos aktos paredzēto funkciju veikšanai 2014.gadā no Ikšķiles 
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem uzturēja 4 izglītības iestādes: pirmsskolas izglītības iestādi 
„Urdaviņa”, Ikšķiles vidusskolu, Tīnūžu pamatskolu un 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.  

2014. gadā pašvaldība, atbilstoši savām noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām 
vidējām izmaksām un līdztekus valsts atbalstam,  sedza pirmsskolas izglītības programmas (no 
pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksas privātajām izglītības 
iestādēm. 

Ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un deklarēts mūsu 
novadā, bet pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādē nesaņem, 
tad pašvaldība sniedza atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas 
reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības 
programmas apgūšanai bērna ģimenē. 

Daļa Ikšķiles novadā deklarēto bērnu mācās citu pašvaldību skolās un pirmsskolas izglītības 
iestādes, 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  profesionālās izglītības kompetenču centrs „Ogres tehnikums”. 

2014./2015.mācību gadā tiek turpināta sadarbība ar Salaspils, Siguldas, Carnikavas, Olaines un 
Ķekavas novadiem izglītības jomā. 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Urdaviņa" 

Ikšķiles novada pirmsskolas izglītības iestāde “Urdaviņa” atvērta 1986. gada 1. aprīlī. Tā atrodas 
Ikšķiles pilsētas centrā un Tīnūžu „Muižiņā”. Kopā iestādi apmeklē 445bērni. 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 52 pedagogi, atbalsta personāls- logopēdi, speciālais pedagogs, 
fizioterapeits, kā arī 45 tehniskā personālā darbinieki. 

Pedagoģiskais darbs 

Iestādē tiek īstenotas trīs izglītības programmas: pirmsskolas izglītības programma, kods 
01011111. 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. Programmas mērķis ir pirmsskolas vecuma bērnu ar mācīšanās 
traucējumiem sagatavošana pamatizglītības apguvei, speciālās izglītības programma 
izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511. Programmas mērķis ir pirmsskolas 
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vecuma bērnu ar valodas traucējumiem sagatavošana pamatizglītības apguvei. Programmas 
īstenošana tika uzsākta ar 2014.gada 1.septembri 

Nodarbības tiek plānotas atbilstoši bērna vecumam, spējām un interesēm. Bērnu skaits grupās 
līdz 27 bērniem. 

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. 

 

Galvenie pasākumi: tautas tradīciju svētki - Miķeli, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Jāņi; 

sporta dienas, Ģimenes diena - kopā ar vecākiem; pirmsskolas izglītības iestādes dzimšanas 

diena; atskaites koncerts, izlaidums. Pēcpusdienā bērni darbojas interešu pulciņos - dzied, dejo 

tautiskās dejas, apgūst angļu valodu, sporto. 

 

Ikšķiles vidusskola 

2014./2015. mācību gadā mācības skolā uzsāka 778 skolēni. 1.klasē ir nokomplektētas 5 
paralēlklases, bet kopā skolā ir 35 klašu  komplekti.  

Skolu apmeklē ne tikai Ikšķiles novada bērni, bet arī Rīgas, Ogres, Salaspils, Ķeguma, Kokneses, 
Stopiņu, Lielvārdes, Garkalnes,  Jēkabpils, Saulkrastu, Jūrmala, Gulbenes, Ropažu novados 
dzīvojošie bērni. 

Skola īsteno trīs izglītības programmas: vispārējās pamatizglītības programmu, kods 21011111, 
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 
21015611,vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011. 

Skolas vadības darbu nodrošina direktors, divi direktora vietnieki izglītības jautājumos, viens 
direktora vietnieks audzināšanas jautājumos, divi direktora vietnieki informācijas tehnoloģiju 
jomā un saimniecības vadītājs.   

Skolā strādā 61 pedagoģiskais darbinieks, kuru izglītība atbilst Latvijas Republikas normatīvos 
aktos noteiktām prasībām.  

Skolā strādā plašs atbalsta personāls skolēniem. Tā sastāvā ir psihologs, sociālais pedagogs, 
speciālais pedagogs, logopēds, medicīnas darbinieks. 

Skolas saimniecisko darbību nodrošina tehniskais personāls – kancelejas vadītāja, datorsistēmu 
tehniķis, Skolas dežurants, sporta zāles dežuranti, santehniķis, elektriķis, tehniskais strādnieks, 
sētnieks, 10 apkopējas un 2 garderobistes. 

Skolai ir savs ēdināšanas bloks, kurš nodrošina ēdināšanu visiem Skolas skolēniem. Tajā strādā 
10 darbinieki – ēdnīcas vadītāja, 3 pavāri un 6 virtuves strādnieki. 

Skola piedāvā plašu interešu izglītības klāstu. 2014./2015. mācību gadā darbojas 26 interešu 
izglītības programmas dažādās jomās: 1.klašu koris, 2.-4. klašu koris, 5.-9.klašu koris, vokālais 
ansamblis  pamatskolā, vokālās mūzikas studija, ģitārspēle, ritmika 1.klasēs, tautiskās dejas 
sākumskolā, ievads teātra spēles pamatos,  bērnu teātris, teātris vidusskolā (skatuves kustība), 
vizuālā māksla sākumskolā un pamatskolā, mazie rokdarbnieki sākumskolā, amatniecība 
(kokapstrāde), auduma dekorēšana, vispusīga fiziskā sagatavotība sākumskolā, vispusīga fiziska 
sagatavotība 4.-9.klasēm, sporta spēles 7.-12.kl., galda spēles sākumskolā un pamatskolā, debašu 
klubs vidusskolā, fizikas pulciņš„ Nāc un eksperimentē”, programmēšana, vācu valoda, jaunsargi, 
satiksmes drošība. 
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Skola skolēniem rīko dažādus veselības, karjeras un drošības izglītības pasākumus. Skolā notiek 
dažādi pasākumi, kas ir izveidojušies kā tradīcijas un bez kuriem nav iedomājama skolas ikdiena. 
Tie ir: 1.septembris – Zinību diena, Dzejas dienas, Vidusskolēnu iesvētības, Skolotāju sporta 
spēles, Skolotāju diena, Rudens  balle, Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, Spēkavīru cīņas “Lāčausis”, 
Lāpu gājiens, Latvijas Republikas proklamēšanas svētki, Adventes vainaga aizdegšana, Lielās 
egles iedegšana, Baltais koncerts, “Ar baltām pārslām paldies sakām”  – labāko un centīgāko 
skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie direktora, Ziemassvētku balle, Barikāžu atceres 
pasākumi, Mīlestības balle, POP iela, Pavasara ceriņu balle, Sadraudzība ar Lietuvas Kelmes 
apgabala Šaukenu vidusskolu, Mātes dienas koncerts, Vecāku balle, Žetonu vakars ar iestudētām 
izrādēm, Pēdējais skolas zvans, Mākslas dienas, Muzeja nakts skolā. Tāpat skolā notiek olimpiāžu, 
konkursu un sacensību laureātu godināšana, Svētku rīti vestibilā, sakārtotas vides akcijas. Skola 
piedalās arī dažādos labdarības pasākumos. 

 

Tīnūžu pamatskola 

2014./2015. mācību gadā skolā mācās 167 skolēni un strādā 20 pedagoģiskie, 4 atbalsta un 12 
tehniskie darbinieki. 

Skola īsteno  divas vispārējās pamatizglītības programmas:   pamatizglītības programmu, kods 
21011111; - speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 
21015611. Programmas īstenošana tika uzsākta ar 2014.gada 7.oktobri. 

Skolēniem visās vecuma grupās tiek piedāvāta iespēja piedalīties dažādās interešu izglītības 
nodarbībās- darbojas 2.-4. klašu koris, divi vokālie ansambļi, sporta pulciņi, vizuālās mākslas un 
kokapstrādes pulciņi, kristīgās mācības pulciņš, vides izglītības, rotu izgatavošanas un  skatuves 
runas pamatu apguves pulciņi. 

 

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola 

2014./2015. mācību gadā skolā čakli darbojas: 
256 audzēkņi - profesionālās ievirzes programmās 133, interešu izglītības programmās 123; 
18 pedagogi – 5 mākslā un 13 mūzikā; 
4 saimnieciskie darbinieki;  2 administratīvie darbinieki. 

Mūzikas un mākslas skola īsteno licencētas un akreditētas 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). 

Skola sagatavo izglītojamos mūzikas un mākslas profesionālās vidējās izglītības un profesionālās 
augstākās izglītības programmu apguvei un sekmē audzēkņu veidošanos par garīgi un 
emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību 
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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. 

Otro 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. Izvērtējot iesniegtos 29 darbus, žūrija nolēma Dzintara Soduma balvu 

piešķirt diviem autoriem – Andrim Zeibotam par romānu "Okeāniskais es" un Ingas Ābeles 

kultūrvēsturiskā grāmatai "Klūgu mūks". Abu laureātu darbus izdevis apgāds "Dienas Grāmata". 

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 novada Centrālās bibliotēkas darbība 2014. gadā 

 
2014. gadā iespieddarbu skaits uz vienu lasītāju bija 20, krājuma apgrozība 1,73, izsniegumu skaits uz 
vienu bibliotēkas lietotāju bija 35,2. 
2014. gadā Ikšķiles NCB abonēja 75 nosaukumu žurnālus un citus preses izdevumus  latviešu un citās 
valodās pieaugušajiem, kā arī bērniem.  
2014. gadā Ikšķiles novada Centrālajā bibliotēkā reģistrēti 1240 lietotāji, kuri apmeklēja bibliotēku 13708 
reizes un saņēma 43683 iespieddarbus. 

 
 

 
 

 
Ikšķiles novada pašvaldības līdzekļi krājuma iegādei 

Gads Grāmatām Presei DVD,CD Kopā 

2012 5860 1595 190 7529 

2013 6392 1753 178 8323 

2014 9182 2289 215 11686 

 
Arī  2014. gadā mazie ikšķilieši  aktīvi turpināja  piedalīties Bērnu un jauniešu žūrijas darbā, 

Krājums 
01.01.2012. 

Jaunieguvumi 
 

Izslēgts Krājums 
01.01.2013. 

Izsniegums Apgrozība 

23470 1905 1294 24081 41.11 2.06 

01.01.2013.      

01.01.2014. 2208 1090 25199 36,8 1,8 

01.01.2015. 1988 2367 25136 35,2 1,7 

Strādājošie 
48% 

Mājsaimnieces 
8% 

Pensionāri 
27% 

Studenti 
8% 

Skolēni 
5% 

Bezdarbnieki 
4% 

Lasītāju sastāvs 2014 

47 43 

67 64 65 
54 55 

25 19 21 
2 

Lasītāju sadalījums pa klasēm 
2014 
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iesaistījām arī vecākus un vecvecākus. 2014. gadā žūrijas darbā iesaistījās 33 dažāda vecuma bērni 
un jaunieši, kā arī  4 māmiņas un 1 vecmāmiņa. 
SBA pakalpojumi 
2014. gadā SBA kārtā izsniedzām 124, bet saņēmām 60 iespieddarbus. SBA pakalpojumu 
nodrošināšanai galvenokārt izmantojam Ogres CB krājumu un Tīnūžu bibliotēkas krājumu. 2014. 
gadā izsniedzām DVD Lielvārdes bērnu bibliotēkai,  grāmatas Ciemupes, Jumpravas, Suntažu un 
Ogresgala bibliotēkām. 
Uzziņu un informācijas darbs darbs 
Kopumā 2014. gadā sniegtas 8406 uzziņas: lasītavā 2372, abonementā 3534 Bērnu literatūras 
nodaļā 2500. 

 

Sports  
 

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

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”, 

 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.  

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 
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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, 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,  „Juglas Zieda kauss” basketbolā 
un sporta gada balvas pasākums „Ikšķiles novada Sporta laureāts”. 

2014.gada „Ikšķiles novada Sporta laureāti” : 

 „Labākais Ikšķiles novada sportists”: Georgs Šmalcs,  Haralds Garkaklis,  Kaspars 

Tauriņš; 

„Labākā Ikšķiles novada sportiste”: Inga Ikauniece, Daniela Konstantinova, Iveta Caune; 

„Labākā Ikšķiles novada komanda”: florbola komanda “Ikšķile”;  

 „Labākais Ikšķiles novada treneris”: Una Zīvere ; 

 „Aktīvākā sporta organizācija": “Ikšķile Velo” ; 

 „Mūža ieguldījums sportā”: Pēteris Neilands. 

 

Kultūras mantojuma centrs „Tīnūžu muiža” 
 

Līdzīgi, kā iepriekšējos gados, arī 2014.gadā aktīvākie kultūras mantojuma centra apmeklētāji bija 
bērni un jaunieši, kuri lielākoties centru apmeklēja skolu organizēto ekskursiju ietvaros. Lai centra 
apmeklējumus padarītu vēl interesantākus, ir plānoti risinājumi, kā bērniem un jauniešiem 
saistošākā veidā sniegt informāciju par dažādām mūsu valsts un novada vēstures liecībām.  

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 2014.gadā centra apmeklētāju skaits bija nedaudz 
samazinājies. Tomēr būtiski ir pieaudzis kultūras mantojuma centra organizēto pasākumu 
apmeklētāju skaits. Pasākumos piedalījās gan vietējie iedzīvotāji, gan arī viesi no citiem 
novadiem. Gada lielākais kultūras pasākums bija Saulgriežu svētki, kas atzinīgi tika novērtēti gan 
no apmeklētāju, gan pazīstamu folkloras grupu puses. 

2014.gadā tika turpināts darbs atsevišķu Tīnūžu muižas telpu atjaunošanā, tās veidojot 
atbilstošas dažādu kultūras un izglītības pasākumu rīkošanai, kā arī tika pabeigti pēdējie darbi pie 
Ikšķiles novada militāro kapsētu sakārtošanas.   

   

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). 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Tūrisma informācijas centrs 

Ikšķiles novada Tūrisma informācijas centrs darbojas kopš 2014. gada 3. janvāra. Tūrisma 
informācijas centra darbības mērķis ir - sniegt tūristiem un citiem interesantiem pēc iespējas 
precīzāku, plašāku informāciju par atpūtas iespējām Ikšķiles novadā un piesaistīt pēc iespējas 
vairāk tūristu. 

Tūrisma informācijas centra uzdevums ir reklamēt tūrisma piedāvājumu Latvijā un ārvalstīs. 

2014. gadā tika uzsākta sadarbība ar 6 pašvaldībām (Ķekava, Salaspils, Stopiņi, Ikšķile, Ogre, 
Baldone) un DAP nosakot kopēju turpmāko sadarbību kā Daugavas lejteces tūrisma reģions. 
Sadarbības mērķis ir piedalīties vienoti tūrisma izstādēs, gan Latvijā, gan ārvalstīs, veidot un izdot 
kopīgus tūrisma maršrutus un kartes, kā arī organizēt seminārus un, veidot dažādas tūrisma 
aktivitātes novados. 

Ikšķiles novada Tūrisma informācijas centrā pieejama: 

 bezmaksas tūrisma informācija, 

 informācija par naktsmītnēm, apskates vietām, pasākumiem un atpūtas iespējām, 

 tūrisma kartes, brošūras, suvenīri. 
Tūrisma informācijas materiāli: 
2014. gadā ir sagatavoti un tipogrāfiski izdoti sekojoši tūrisma materiāli: 

 Ikšķiles novada Tūrisma brošūra (latviešu, angļu, krievu valodā), 

 Ikšķiles novada Tūrisma karte (latviešu un angļu valodā), 

 Sadarbībā ar Daugavas lejteci sagatavota un izdota “Daugavas lejteces tūrisma reģiona 
karte” (latviešu, angļu valodā). 

 

 

 

29% 

16% 40% 

8% 
4% 3% 

Lasītāju sastāvs 2013. 

Strādājošie Pensionāri Skolēni 

Studenti Mājsaimnieces Bezdarbnieki 
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Dalība izstādēs: 

2014. gadā tika veikta dalība Starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2014” Rīgā (2014. gada 7.-
9. februāris). Izstādē tika pārstāvēts Ikšķiles novads kopā ar sadarbības partneriem -“Daugavas 
lejteci”. 

Pasākumi:  

 Pārgājiens “Apsoļo Ikšķili” 2014. gada 9. martā Ikšķiles novadā norisinājās aktīvās 
atpūtas pasākums iedzīvotājiem, kurš bija veidots kā vidējas slodzes pārgājiens. To 
organizēja Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studente Ieva Dundure sadarbībā ar 
Ikšķiles novada Tūrisma informācijas centru; 

 Fotokonkurss “Fototūrisms Ikšķiles novadā” 2014. gada 11. marta līdz 2014. gada 10. 
aprīlim Ikšķiles novada Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Ikšķiles Jauniešu domi; 

 Pārgājiens “Iepazīsti, uzzini un izkusties!” 2014. gada 15. aprīlī Ikšķiles novada Tūrisma 
informācijas centrs un Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra “Tūrisma, sporta un 
atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra sadarbībā ar Ikšķiles vidusskolu 
organizēja 7. klašu skolēniem pārgājienu uz vienu no Ikšķiles novada vērtībām – dabas 
parku “Ogres Zilie kalni”; 

 Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums “Ar velosipēdu pa Ikšķiles novadu” 2014. gada 24. 
maijā Ikšķiles novada Tūrisma informācijas centrs aicināja novada iedzīvotājus doties 
velobraucienā pa Ikšķiles novada vēsturiskajām vietām un apskatīt novadā esošo 
lidlauku. 

 

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 neto apgrozījums pārskata gadā bija 843 843 EUR, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu ir samazinājies par 1.5%, tas galvenokārt saistīts ar siltumapgādes tarifu samazinājumu. 
Siltumenerģijas tarifs mainās noteiktā dabasgāzes cenu koridorā, 2014.gadā bija novērojama 
dabasgāzes cenu samazināšanās, kas mazināja arī siltumenerģijas tirdzniecības cenu uz kurināmā 
izmaksu rēķina. Salīdzinājumā ar 2013.gadu ir pieaudzis darba algu fonds par 11%, tas skaidrojams 
ar apsaimniekojamās teritorijas palielināšanos, kā rezultātā nepieciešams piesaistīt papildus 
tehnikas vienības un darbaspēku. Administrācijas izdevumu pieaugums 2014.gadā skaidrojams ar 
jurista algošanu cīņai ar parādniekiem un uzņēmuma darbības iekšējo regulējošo noteikumu 
izstrādi.  Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi ir palielinājušies par 3%, tie ir ieņēmumi no 
Eiropas Savienības struktūrfondu projekta līdzfinansējuma sadarbībā ar LIAA. Sabiedrība 
pārskata gadu noslēdza ar 875 EUR peļņu. 
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Pārskata gadā sabiedrība veiksmīgi realizēja ēkas Melioratoru ielā 4 siltināšanas projektu. 
Projekts realizēts sadarbībā ar LIAA programmas „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi” ietvaros. 

Pārskata gadā ūdensapgādes un kanalizācijas dienests realizējis ūdens atdzelžošanas stacijas 
izbūves projektu Tīnūžos. Dienesta darbinieki veikuši infrastruktūras tīku apsekošanu, 
galvenokārt privātmāju sektorā. Precizēts pakalpojumu ņēmēju skaits un esošo klientu patēriņš, 
kā arī optimizēta esošā norēķinu sistēmu.   

Pārskata gadu siltumapgādes dienests uzsāka pie pilnībā rekonstruētiem siltumtīkliem, 
optimizējot siltumenerģijas ražošanu un piegādi ir izdevies par 17% samazināt kurināmā izmaksas. 
Automatizējot enerģijas piegādes un uzskaites tīklu samazinātas darbaspēka izmaksas par 11%. 
Ņemot vērā veiktās investīcijas un panākto uzlabojumus ir iespējams saglabāt siltumenerģijas 
tarifus esošā līmenī, mazinājums nav iespējams, jo līdz ar pēdējo gadu siltajām ziemām ir 
ievērojami samazinājies realizētās siltumenerģijas apjoms. 

Apsaimniekošanas dienesta apgrozījums pārskatā gadā ir samazinājies par 4.5%. Tas ir saistīts ar 
sabiedrības uzstādījumu ik gadu mazināt pakalpojumu tarifu šajā sektorā. Tarifu samazinājums 
panākts uz dienesta optimizācijas rēķina un neietekmē sniegtā pakalpojuma kvalitāti.     

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība:  

Ūdensapgādes un kanalizācijas dienesta plānotie darbi: 

• Tīnūžu ciemā veikt Liepu ielas un Gravas ielu kanalizācijas notekūdeņu sūknētavu 
rekonstrukcijas darbus;                
•Tīnūžu ciemā veikt vecā pienotavas urbuma tamponēšanas darbus; 
• veikt projekta "Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta "TEP izstrādi; 
• veikt lietus kanalizācijas sistēmas ierīkošanu Dainu ielā 4a un pievienot to pie Skolas ielas lietus 
kanalizācijas kolektora;                                       
• veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārņemšanu Ceplīšu ciemā. 
 

Apsaimniekošanas un siltumapgādes dienesta plānotie darbi: 

• tiks veikta iedzīvotāju informēšana par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumu pieejamību;  
• tiks turpināta atsevišķu dzīvojamo māju projektu sagatavošana finansējuma piesaistei un 
realizēti siltināšanas projekti. 

Novada labiekārtošanas dienesta plānotie darbi: 

• turpināt karjera izstrādi un veikt novada ceļu seguma atjaunošanu; 
• 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. 
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 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 
 

 

 


