IKŠĶILES NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019. – 2025. GADAM

RĪCĪBAS PLĀNS

2020.

IEVADS
Viena no Ikšķiles novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam sastāvdaļām ir Rīcību plāns, kur tiek noteiktas
rīcības, kuras īstenojot novads virzās uz Attīstības programmas Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem,
ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātēm.
Rīcības plāna sadaļā pie katra rīcības virziena tiek noteiktas konkrētas rīcības noteikto uzdevumu izpildei un to
īstenošanas termiņi, noteikti atbildīgie par rīcību īstenošanu, plānotie rīcības rezultāti un indikatīvos finanšu
resursu avoti (1.tabula).
Rīcības plāna izpilde paredzēta laika posmā no 2019.gada līdz 2025.gadam, kā arī iekļautas rīcības, kuras jāīsteno
pastāvīgi un ilgtermiņā.
Ikšķiles novada attīstības programmā 2019.–2025.gadam iekļautās rīcības izstrādātas, ņemot vērā tematisko
darba grupu rezultātus, kurās piedalījās pašvaldības nozaru speciālisti, kā arī iedzīvotāju aptaujas anketu rezultāti.
Rīcības plānu pašvaldība var aktualizēt ne retāk kā reizi gadā, ņemot vērā tā īstenošanas virzību un ikgadējo
apstiprināto pašvaldības budžetu, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu.
Lietotie saīsinājumi tekstā:
INP – Ikšķiles novada pašvaldība
LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
NVO – nevalstiskā organizācija
PIKC – Profesionālās izglītības kompetences centrs
PPP – publiskā un privātā partnerība
PSIA – pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
RV – rīcības virziens
U - uzdevums
VAS – valsts akciju sabiedrība

RĪCĪBAS PLĀNS.
Attīstības programmas
sastāvdaļa, izstrādes
3.posms.
Rīcības plāns sniedz
atbildi uz jautājumu, kā
sasniegt plānotos
uzdevumus un izvirzītos
vidēja un ilgtermiņa
uzstādījumus.

RĪCĪBAS PLĀNS

2020.

1.tabula. Rīcības plāns

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE IKŠĶILES NOVADS 2030 – IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBA
NR.

RĪCĪBA

PLĀNOTIE RĪCĪBU IEVIEŠANAS REZULTĀTI

ATBILDĪGIE PAR
ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE
FINANŠU RESURSI
UN AVOTI1

Vidēja termiņa prioritāte VTP1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves un uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva resursu plānošana
un izmantošana
RV1 Uzņēmējdarbības vide
U1 Uzlabot uzņēmējdarbības vides atbalsta infrastruktūru
R.1.

Uzņēmējdarbībai
nepieciešamās
infrastruktūras nodrošinājums un
uzņēmumu
sasniedzamības
uzlabošana

Radīta labvēlīga vide uzņēmējdarbībai visā
novada teritorijā.
Uzlabota transporta infrastruktūra un
sasniedzamība.
Nodrošinātas pašvaldības pārziņā esošās
nepieciešamās inženierkomunikācijas un
jaudas.
Nodrošināta telpas/as uzņēmēju vajadzībām
Ikšķilē, Skolas ielā 4.
Tūrisma nozares infrastruktūras Tiek attīstīts tūrisma, sporta un atpūtas
pilnveidošana
un
tūrisma komplekss “Zilie kalni”.
pakalpojumu/produktu
Tiek īstenota Ikšķiles novada tūrisma
pilnveidošana
attīstības stratēģija.
Izveidotas jaunas tūrisma piesaistes vietas,
radīti jauni apskates objekti un rīkoti dažādi
pasākumi.
Veikta esošo tūrisma objektu attīstība.

R.2.

1

INP
PSIA “Ikšķiles māja”

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets,
ES fondi

2019.-2025.
INP

2019.-2021.
2019.-2025.

Pašvaldības
budžets,
ES fondi

2019.-2025.

Finanšu avoti – pašvaldības līdzekļi (piemēram, rīcības, kuras veic pašvaldības administrācijas speciālisti, kultūras, izglītības u.c. iestāžu speciālisti) un citu finanšu avoti (piemēram, pašvaldības
kapitālsabiedrības nopelnītie vai piesaistītie līdzekļi, Eiropas Savienības fondu līdzekļi, valsts budžeta līdzekļi, ārvalstu finansējums)

3

NR.
R.3.

RĪCĪBA

PLĀNOTIE RĪCĪBU IEVIEŠANAS REZULTĀTI

Sociālās uzņēmējdarbības attīstības Veicināta sociālās uzņēmējdarbības
veicināšana
veidošanās novadā.

RĪCĪBAS ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE
FINANŠU RESURSI
UN AVOTI1

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets
ES fondu līdzekļi

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets

INP

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

INP

2020.-2022.

Pašvaldības
budžets

Būvvalde

2019. -2021.

Pašvaldības
budžets

INP

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets

ATBILDĪGIE PAR
ĪSTENOŠANU

INP

U2 Pilnveidot uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumus
R.4.

R.5.

R.6.

Uzņēmējdarbības attīstības un
investīciju piesaistes pasākumu
koordinēšana pašvaldībā

Nekustamo īpašumu iegāde
stratēģiski svarīgu pašvaldības
funkciju / projektu realizācijai
Pašvaldības un uzņēmēju
komunikācijas un sadarbības
veidošana

Noteikti pašvaldības atbalsta pasākumi
novada uzņēmējiem, t.sk. nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu
piešķiršana, daļēja NĪN daļas novirzīšana
infrastruktūras sakārtošanai saskaņā ar
Konsultatīvās padomes ieteikumiem u.c.
atbalsta pasākumi.
Organizēti pasākumi investoru piesaistei,
sadarbība ar LIAA, Biznesa inkubatoru un
citām uzņēmējdarbību atbalstošām
organizācijām.
Izveidota datu bāze par uzņēmējdarbībai
pieejamām telpām, ēkām un teritorijām
novadā.
Pašvaldības teritorijas plānojumā pārskatītas
rūpnieciskās un publiskās apbūves teritorijas,
lai veicinātu uzņēmējdarbības vides
pieejamību un to tālāku attīstību.
Atkarībā no situācijas un nepieciešamības
iegādāti nekustamie īpašumi.

INP

Rīkotas tikšanās ar uzņēmējiem.
Organizēts konkurss “Ikšķiles novada
uzņēmēju gada balva”.
Uzlabota un pilnveidota pašvaldības tīmekļa
vietnē sadaļa “Uzņēmējdarbība”, apkopojot
informāciju par uzņēmumiem, to
piedāvājumiem, pašvaldības atbalstu un tml.

2019.-2025.
INP

2021.-2025.

2020.-2022.

Pašvaldības
budžets

RĪCĪBAS PLĀNS

NR.

2020.

RĪCĪBA

PLĀNOTIE RĪCĪBU IEVIEŠANAS REZULTĀTI

ATBILDĪGIE PAR
ĪSTENOŠANU

Izveidota Uzņēmēju konsultatīvā padome.
R.7.

Pašvaldības pārraudzībā neesošo
pakalpojumu kvalitātes un
pieejamības novadā veicināšana

Nepieciešamo inženierkomunikāciju
nodrošinājums un esošo komunikāciju jaudu
nodrošinājums.
PPP palielināšana.

RĪCĪBAS ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE
FINANŠU RESURSI
UN AVOTI1

2019.-2020.
INP

Pastāvīgi

Cits finanšu avots

RV2 Transporta infrastruktūra un mobilitāte
U3 Uzlabot transporta infrastruktūru un kvalitāti
R.8.

Pašvaldības ielu un ceļu
infrastruktūras un seguma
atjaunošana, pārbūve pilsētā un
pagastā

R.9.

Valsts autoceļu seguma
atjaunošanas, pārbūves, nestspējas
palielināšanas veicināšana

2

Novada apdzīvotās vietas – pilsēta un ciemi

Pārbūvēts Ikšķiles pilsētas centra laukums
Skolas ielā un tam piegulošās ielas.
Sakārtotas ielas pēc pilsētas
ūdenssaimniecības II kārtas projekta
īstenošanas.
Veikta pašvaldībai piederošo ielu pārbūve
apdzīvotās vietās2.
Veikta pašvaldības ceļu pārbūve un
atjaunošana.
Risināta ielu un ceļu piederības statusa
maiņa.
Paplašināts stāvlaukums “Park&Ride” pie
Ikšķiles stacijas un pie ēkas Birzes ielā 33.

Veicināta valsts autoceļu seguma stāvokļa
uzlabošana.
Veicināta sadarbība un kopīgu jautājumu
risināšana ar valsts autoceļu uzturētājiem.

5

INP

2019.-2020.

INP

2019.-2025.

INP

2019.-2025.

INP

2019.-2025.

INP

2019. -2025.

INP
PSIA “Ikšķiles māja”
VAS “Latvijas
dzelzceļš”

2019.-2025.

INP
VAS “Latvijas Valsts
ceļi”

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets,
ES fondi,

ES fondi,
Valsts budžets

NR.

R.10.

R.11.

R.12.

R.13.

RĪCĪBA

Ielu apgaismojuma pilnveidošana
pilsētā un pagastā
Velo un gājēju infrastruktūras
ierīkošana pilsētā un pagastā

Trokšņa aizsargbarjeras ierīkošanas
veicināšana

Sabiedriskā transporta pārklājuma
un kustības grafiku izvērtējuma un
pilnveidošanas veicināšana

PLĀNOTIE RĪCĪBU IEVIEŠANAS REZULTĀTI

Veicināta papildus nobrauktuves ierīkošana
no valsts galvenā autoceļa A6 uz Ikšķiles
pilsētas Ādamlauka teritoriju.
Ierīkots apgaismojums novada apdzīvotās
vietās, uzlabota drošība.
Gājēju un velo celiņa projektēšana un izbūve
Tīnūžos gar valsts reģionālo autoceļu P5
(E22) - ceļa posmā starp abiem rotācijas
apļiem, uzlabota gājēju un velo braucēju
drošība.
Gājēju un velo celiņa projektēšana un izbūve
posmā no Ikšķiles dzelzceļa pārbrauktuves
līdz pagriezienam uz Ceplīšiem ceļa zemes
nodalījuma joslas daļā, uzlabota gājēju un
velo braucēju drošība.
Īstenojot ceļu un ielu pārbūvi, paredzētas
iespējas izvietot velo un gājēju ceļus.
Apsekotas dabā un apzinātas ielas, kur
nepieciešama gājēju ceļu izbūve.
Ierīkotas velo novietnes pie publiskām ēkām
un teritorijām.
Veicināta trokšņa aizsargbarjeras ierīkošana
Ikšķiles pilsētā gar valsts galveno autoceļu A6
un dzelzceļa līniju, uzlabota dzīves kvalitāte
pilsētas iedzīvotājiem.

ATBILDĪGIE PAR
ĪSTENOŠANU

INDIKATĪVIE
FINANŠU RESURSI
UN AVOTI1

2019.-2025.

ES fondi,
Pašvaldības
budžets

2019.-2025.

ES fondi,
Pašvaldības
budžets

2019.-2025.

ES fondi,
Pašvaldības
budžets

Satiksmes
ministrija
INP
PSIA “Ikšķiles
māja”
INP
VAS “Latvijas Valsts
ceļi”

INP
VAS “Latvijas Valsts
ceļi”

INP

INP
INP

INP
VAS “Latvijas Valsts
ceļi”
VAS “Latvijas
dzelzceļš”
U4 Uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību

Pārskatīta un uzlabota sabiedriskā transporta
kustības maršrutu plānošana, nodrošināta
sabiedriskā transporta pieejamība.

RĪCĪBAS ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INP
pārvadātāji

2019.-2025.
2019.-2025.
2019.-2025.

ES fondi,
Pašvaldības
budžets
Pašvaldības
budžets
Pašvaldības
budžets

2019.-2025.

ES fondi,
Pašvaldības
budžets,
Valsts budžets

Pastāvīgi

Cits finanšu avots

RĪCĪBAS PLĀNS

NR.

2020.

RĪCĪBA

ATBILDĪGIE PAR
ĪSTENOŠANU

PLĀNOTIE RĪCĪBU IEVIEŠANAS REZULTĀTI

RĪCĪBAS ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE
FINANŠU RESURSI
UN AVOTI1

RV3 Komunālā saimniecība
U5 Pilnveidot centralizēto inženierkomunikāciju infrastruktūru un pakalpojumu kvalitāti
R.14.

R.15.

R.16.

R.17.

Ikšķiles pilsētas ūdenssaimniecības
attīstības II kārtas īstenošana

Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu pārbūve un paplašināšana
novada apdzīvotās vietās

Ūdenssaimniecības sistēmu
apsaimniekošanas attīstība un
pilnveidošana
Centralizētās siltumapgādes
sistēmas pilnveidošana

Uzlaboti centralizētās kanalizācijas
pakalpojumi Ikšķiles pilsētā.
Izbūvēti kanalizācijas tīklu cauruļvadi pa
ielām (A, B, C daļas) un atzari līdz nekustamo
īpašumu robežai.
Izbūvētas kanalizācijas sūkņu stacijas.
Uzlabota esošā ūdensapgādes un
kanalizācijas (t.sk. lietus ūdens) sistēma,
samazinot ūdens zudumus, notekūdeņu
infiltrāciju un nodrošinot kvalitatīvu
pakalpojumu.
Paplašināta ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēma, nodrošinot pieslēgumu skaita
pieaugumu centralizētai ūdenssaimniecībai.
Nomainīti ūdens skaitītāji pret elektroniski
(attālināti) nolasāmiem ūdens skaitītājiem.
Uzlabota pakalpojumu kvalitāte un vides
kvalitātes rādītāji.
Pilnveidota centralizētās siltumapgādes
sistēma.

2018.-2020.

Pašvaldības
budžets,
ES fondi

INP
PSIA “Ikšķiles māja”

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets,
ES fondi

PSIA “Ikšķiles māja”

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets

PSIA “Ikšķiles māja”

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets,
ES fondi

INP
PSIA “Ikšķiles māja”

U6 Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu
R.18.

Šķiroto atkritumu punktu
papildināšana

Palielināts šķiroto atkritumu punktu skaits
novada apdzīvotās vietās un palielināta
atkritumu šķirošanas vietu pieejamība
iedzīvotājiem.
7

PSIA “Ikšķiles māja”
Atkritumu
apsaimniekotājs

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets,
Cits finanšu avots

NR.
R.19.

R.20.

R.21.

RĪCĪBA

Atkritumu konteineru novietņu
laukumu vizuālā izskata uzlabošana

PLĀNOTIE RĪCĪBU IEVIEŠANAS REZULTĀTI

ATBILDĪGIE PAR
ĪSTENOŠANU

Vizuāli uzlaboti daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju nešķiroto sadzīves atkritumu
PSIA “Ikšķiles māja”
konteineru laukumi (noslēgti).
U7 Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu novadā

Ēku pārbūve un energoefektivitātes Pārbūvēta un siltināta ēka Ikšķilē, Skolas ielā
paaugstināšana pašvaldībai
4, pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
piederošām ēkām
Pārbūvēta un siltināta ēka Ikšķilē, Birzes ielā
33.
Pārbūvēta un siltināta Ikšķiles pašvaldības
administrācijas ēka Ikšķilē, Peldu ielā 22.
Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas ēka
Ikšķilē, Strēlnieku ielā 10 pārbūve.
Daudzdzīvokļu ēku
Pieaug daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku skaits,
energoefektivitātes pasākumu
kurām veikti energoefektivitātes
īstenošanas veicināšana
paaugstināšanas pasākumi.

RĪCĪBAS ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE
FINANŠU RESURSI
UN AVOTI1

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets

INP

2019.-2025.

INP

2019.-2025.

INP

2019.-2025.

INP

2019.-2025.

PSIA “Ikšķiles māja”
Privātais sektors

2019.-2022.

ES fondi,
Pašvaldības
budžets

ES fondi,
Cits finanšu avots

RV4 Publiskā ārtelpa
U8 Publisko ārtelpu labiekārtošana
R.22.

Jaunu publisko ārtelpu teritoriju
izveide un esošo teritoriju
labiekārtošana

Ierīkoti jauni bērnu rotaļu laukumi, aktīvās
atpūtas laukumi jauniešiem novada
apdzīvotās vietās un veikta esošo bērnu
rotaļu laukumu elementu atjaunošana,
papildināšana un teritoriju labiekārtošana.
Labiekārtoti parki, skvēri un citi publiskie
apstādījumi novada apdzīvotās vietās.
Labiekārtotas publiski pieejamas atpūtas
vietas pie ūdensobjektiem.
Veikti dažādi daudzdzīvokļu māju
iekšpagalmu uzlabošanas pasākumi.
Ierīkots suņu pastaigu laukums.

INP
PSIA “Ikšķiles māja”
INP
PSIA “Ikšķiles māja”
INP
PSIA “Ikšķiles māja”
INP,
PSIA “Ikšķiles māja”
INP
PSIA “Ikšķiles māja”

2019.-2025.

2019.-2025.
2019.-2025.
2019.-2025.
2019.-2025.

Pašvaldības
budžets,
ES fondi

RĪCĪBAS PLĀNS

NR.
R.23.

2020.

RĪCĪBA

Informācijas zīmju (reklāmas /
informācijas stendi, norādes,
objektu zīmes u.c.) pilnveidošana

PLĀNOTIE RĪCĪBU IEVIEŠANAS REZULTĀTI

ATBILDĪGIE PAR
ĪSTENOŠANU

Novadā uzstādītas vienota dizaina un
modernas informācijas zīmes, atjaunotas ielu
norādes zīmes, izvietotas pilsētas zīmes.
Uzstādītas informatīvas zīmes vai atbilstošs
marķējums uz Rīgas HES aizsargdambja par
drošību un kārtības noteikumiem,
pārvietojoties pa HES aizsargdambi.

RĪCĪBAS ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INP

INDIKATĪVIE
FINANŠU RESURSI
UN AVOTI1

2019.-2025.
Pašvaldības
budžets

INP

2019.-2025.

RV5 Dabas resursi un vides aizsardzība
U9 Nodrošināt vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu
R.24.

R.25.

Novada dabas resursu un vērtību
saglabāšana

Īstenoti vides aizsardzības projekti dabas
parkā “Ogres Zilie kalni”.

Pašvaldības koplietošanas
meliorācijas sistēmu
infrastruktūras sakārtošana

Veikta pašvaldības koplietošanas
meliorācijas sistēmu atjaunošana vai
pārbūve.
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INP
Dabas aizsardzības
pārvalde

INP

2019.-2025.

2019.-2022.

Pašvaldības
budžets,
Citi finanšu avoti
Pašvaldības
budžets,
ES fondi,

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE IKŠĶILES NOVADS 2030 – NOVADA ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA
NR.

RĪCĪBA

PLĀNOTIE RĪCĪBU IEVIEŠANAS REZULTĀTI

ATBILDĪGIE PAR
ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI3

Vidēja termiņa prioritāte VTP2: Publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
RV6 Izglītība
U10 Sekmēt izglītības piedāvājuma un kvalitātes pilnveidošanu
R.26.

R.27.

R.28.

Dažādu pakāpju izglītības
nodrošināšana

Pašvaldībā tiek nodrošināta kvalitatīva
izglītība, pēctecība no pirmsskolas izglītības
līdz vispārējai vidējai izglītībai.

Interešu izglītības piedāvājuma
paplašināšana

Atbalstīta interešu izglītības pieejamība ne
tikai novada izglītības iestādēs, bet arī
ārpus tām.

Profesionālās ievirzes izglītības
piedāvājuma paplašināšana novadā

R.29.

R.30.

3

Paplašinātas interešu izglītības iespējas
bērniem līdz 5 gadu vecumam gan izglītības
iestādēs, gan ārpus tām.
Izveidota Sporta skola plānotā sporta
kompleksa ietvaros.
Palielināta Ikšķiles Mūzikas un mākslas
skolas telpu kapacitāte.

Iekļaujošās izglītības nodrošināšana
un attīstība bērniem ar speciālām
vajadzībām

Pilnveidots speciālās izglītības programmu
piedāvājums, palielināta pedagoģisko un
atbalsta personāla kapacitāte un uzlabota
infrastruktūra visos izglītības līmeņos.

Mūžizglītības piedāvājuma
dažādošana

Sadarbībā ar Ogres tehnikuma PIKC
veicināta mūžizglītības iegūšanas iespējas
Ikšķiles novada teritorijā.

INP
Izglītības, sporta un
jaunatnes lietu
pārvalde

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets,
Valsts budžets

INP
Izglītības, sporta un
jaunatnes lietu
pārvalde
Izglītības iestādes

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets,
Valsts budžets

2019.-2022.

Pašvaldības budžets,
ES fondi

2019.-2025.

Pašvaldības budžets

2019.-2025.

Pašvaldības budžets,
Valsts budžets

2019.-2025.

Pašvaldības budžets,
Valsts budžets,
ES fondi

INP
Izglītības, sporta un
jaunatnes lietu
pārvalde
Izglītības iestādes
INP
Izglītības, sporta un
jaunatnes lietu
pārvalde
Izglītības iestādes
INP

Finanšu avoti – pašvaldības līdzekļi (piemēram, rīcības, kuras veic pašvaldības administrācijas speciālisti, kultūras, izglītības u.c. iestāžu speciālisti) un citu finanšu avoti (piemēram, pašvaldības
kapitālsabiedrības nopelnītie vai piesaistītie līdzekļi, Eiropas Savienības fondu līdzekļi, valsts budžeta līdzekļi, ārvalstu finansējums)

RĪCĪBAS PLĀNS

NR.

2020.

RĪCĪBA

PLĀNOTIE RĪCĪBU IEVIEŠANAS REZULTĀTI

ATBILDĪGIE PAR
ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI3

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets,
Valsts budžets

Izglītības, sporta un
jaunatnes lietu
pārvalde
NVO
R.31.

R.32.

R.33.

R.34.

Izglītības iestāžu pedagogu
profesionālās kompetences /
tālākizglītības atbalstīšana un
konkurētspējas veicināšana

Sadarbības veidošana un
veicināšana ar citu jomu
organizācijām (kultūra, sports,
veselība, NVO, u.c.), t.sk. kopīgu
projektu izstrādē

Uzlabota pedagogu kapacitāte izglītības
iestādēs.
Ieviesta atbalsta sistēma pedagogu
profesionālajai pilnveidei, t.sk. pieredzes
apmaiņa.
Uzlabota izglītības kvalitāte visās novada
izglītības iestādēs.
Ieviesti motivējoši speciālistu piesaistes
pasākumi.
Izveidoti sadarbības projekti starp izglītības
iestādēm, t.sk. īstenota starptautiska
pieredzes apmaiņa, kopīgi pasākumi,
īstenoti starptautiski projekti.

Aktivizēt vecāku dalību izglītības un
ārpus izglītības procesā

Rīkoti pasākumi un semināri vecākiem.

Jaunā mācību satura un
kompetenču pieejā balstītas
izglītības ieviešana visās izglītības
pakāpēs

Novada jomu koordinatoru darba attīstība.
Koordinēta metodiskā darba ieviešana.

INP
Izglītības, sporta un
jaunatnes lietu
pārvalde
Izglītības iestāžu
vadītāji
Izglītības, sporta un
jaunatnes lietu
pārvalde
Izglītības iestādes

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets,
valsts budžets,
ES fondi

INP
Izglītības iestādes
Izglītības iestāžu
padomes

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

INP
Izglītības, sporta un
jaunatnes lietu
pārvalde
Izglītības iestādes

2019.-2025.

Pašvaldības budžets,
Valsts budžets

INP

2019.-2025.

Pārejas plāna izstrāde un īstenošana starp
dažādām izglītības pakāpēm.
U11 Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un uzlabot izglītības iestāžu mācību vidi
R.35.

Izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošana

Pilnveidota izglītības iestāžu materiāli
tehniskā bāze pēc nepieciešamības,
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Pašvaldības budžets,
ES fondi

NR.

RĪCĪBA

PLĀNOTIE RĪCĪBU IEVIEŠANAS REZULTĀTI

nodrošinot kvalitatīvu un mūsdienīgu
mācību procesu organizēšanu, atbilstoši
jaunajam mācību saturam.
R.36.

R.37.

R.38.

R.39.

Izglītības iestāžu sporta bāzes
infrastruktūras pilnveidošana

Izglītības iestāžu infrastruktūras
pilnveidošana

Izglītības iestāžu teritoriju
labiekārtošana

Skolēnu pārvadājumu tīkla
pārklājumu un kustības grafiku
izvērtējums

Pilnveidota izglītības iestāžu sporta
infrastruktūra, uzlabota sporta nodarbību
kvalitāte.

Uzlabota izglītības iestāžu infrastruktūra.
Uzlabota izglītības iestāžu pieejamība
bērniem / skolēniem ar kustību
traucējumiem.
Ikšķiles vidusskolas apkārtējās teritorijas
labiekārtošana, kas saistīta ar pilsētas
centra laukuma pārbūvi.
Tīnūžu sākumskolas teritorijas
labiekārtošana.
Uzlabota piekļuve un drošība pie izglītības
iestādēm.
Pārskatīti un uzlaboti skolēnu pārvadājumu
kustības maršruti un grafiki, uzlabota
pārvadājumu kvalitāte.

ATBILDĪGIE PAR
ĪSTENOŠANU

Izglītības, sporta un
jaunatnes lietu
pārvalde
Izglītības iestādes
INP
Izglītības, sporta un
jaunatnes lietu
pārvalde
Izglītības iestādes
INP
Izglītības, sporta un
jaunatnes lietu
pārvalde
Izglītības iestādes

RĪCĪBAS ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI3

2019.-2025.

Pašvaldības budžets,
ES fondi

2019.-2025.

Pašvaldības budžets,
ES fondi

INP

2019.-2022.

ES fondi,
Pašvaldības budžets

INP

2019.-2022.

Pašvaldības budžets

INP

2019.-2025.

Pašvaldības budžets

INP

Pastāvīgi pārskatīti
katru mācību gadu

Pašvaldības budžets

INP,
Sporta
organizācijas,
biedrības

2019.-2025.

Pašvaldības budžets,
Cits finanšu avots

INP

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

RV7 Sports un aktīvā atpūta
U12 Attīstīt sporta aktivitātes un pasākumu dažādību
R.40.

Pilnveidots un dažādots sporta
veidu, to aktivitāšu un pasākumu
klāsts

Pilnveidots sporta veidu klāsts un pieejami
dažādi sporta veidi.

Uzlabota sporta infrastruktūras
grafika/kalendāra pieejamība visiem
interesentiem.

RĪCĪBAS PLĀNS

NR.

R.41.

R.42.

R.43.

2020.

RĪCĪBA

PLĀNOTIE RĪCĪBU IEVIEŠANAS REZULTĀTI

Dažāda līmeņa sporta pasākumu
organizēšana

Piesaistīti privātie investori sporta veidu
dažādošanai.
Pašvaldības rīkoti projektu konkursi sporta
jomā.
Tiek nodrošināti kvalitatīvi, dažāda līmeņa
(vietējā, reģionālā, nacionālā, starptautiskā
mēroga) un mērķa grupu sporta pasākumi.

ATBILDĪGIE PAR
ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI3

INP

2019.-2025.

Pašvaldības budžets

INP

2019.-2025.

Pašvaldības budžets

2019.-2025.

Pašvaldības budžets,
Cits finanšu avots

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

INP
Sporta
organizācijas,
biedrības
INP

Komunikācijas un saliedētības
veicināšana starp novada sporta
organizācijām

Tiek rīkoti sporta organizāciju saliedētības
pasākumi.
Pašvaldības rīkotas tikšanās ar sporta
INP
organizācijām.
U13 Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru

Sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūras attīstība novadā

Izbūvēts sporta komplekss.
Uzlabota sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūra novada apdzīvotās vietās.
Īstenoti sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūras uzlabojumi tūrisma, sporta
un atpūtas kompleksa “Zilie kalni”
teritorijā.

INP

2019.-2025.

INP

2019.-2025.

INP

2019.–2025.

Pašvaldības budžets,
ES fondi
Pašvaldības budžets,
ES fondi
Pašvaldības budžets,
ES fondi

RV8 Kultūra
U14 Attīstīt kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu un pasākumu piedāvājumu
R.44.

R.45.

Pilnveidots un dažādots kultūras
pasākumu klāsts

Regulāri organizēti tradicionālie un jauni
kultūras pasākumi, t.sk. arī brīvdabas
pasākumi.

Veicināt radošās industrijas
attīstību

Organizēti kultūras projektu konkursi.
Organizētas dažādas radošās darbnīcas, kā
arī citi pasākumi, kas veicina radošumu.
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Kultūras pārvalde

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

Kultūras pārvalde

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

Kultūras pārvalde

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

NR.
R.46.

R.47.

R.48.

R.49.

RĪCĪBA

Sadarbības veicināšana ar
augstākās izglītības iestādēm

PLĀNOTIE RĪCĪBU IEVIEŠANAS REZULTĀTI

ATBILDĪGIE PAR
ĪSTENOŠANU

Tiek atbalstīti un rīkoti kultūras un mākslas
pasākumi (meistarklases, mākslas plenēri,
Kultūras pārvalde
mākslinieku darbnīcas, u.c.).
U15 Uzturēt un attīstīt kultūras mantojumu un tradīcijas

RĪCĪBAS ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI3

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

Kultūras mantojuma un
kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšana

Tiek apzināts novada kultūrvēsturiskais
mantojums, veikta tā izpēte un saglabāšana,
Kultūras pārvalde
2019.-2025.
izveidots Ikšķiles novada kultūras mantojuma
centrs - muzejs.
Izstrādāta Ikšķiles novada kultūras
mantojuma centra - muzeja satura
Kultūras pārvalde
2019.–2025.
koncepcija.
Tiek nostiprināti Svētā Meinarda salas
INP
2019.–2025.
krasti.
Atbalsts amatiermākslas attīstībai
Tiek nodrošināta amatiermākslas kolektīvu
darbība, sniegts atbalsts materiāltehniskās
INP
Pastāvīgi
bāzes nodrošinājumā, palielinās dalībnieku
skaits.
U16 Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru kultūras vides attīstībai
Uzlabot kultūras iestāžu
infrastruktūru un teritoriju
labiekārtošanu

Pašvaldības administrācijas ēkas Ikšķilē,
Peldu ielā 22 piebūve kultūras vides
attīstībai un nodrošināšanai.
Brīvdabas estrādes Ikšķilē infrastruktūras
uzlabošana.
Ikšķiles novada kultūras mantojuma centra
- muzeja izveide.
Ēkas Ikšķilē, Skolas ielā 4 pārbūve, t.sk.
ierīkotas telpas bibliotēkai, izstāžu zālei.
Veikta Tīnūžu muižas šķūņa labiekārtošana.
Uzlabots kultūras iestāžu tehniskais
stāvoklis
Veikta Tīnūžu Kultūras mantojuma centra
“Tīnūžu muiža” 2.stāva pārveidošana.

INP
Kultūras pārvalde

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets,
Cits finanšu avots
Pašvaldības budžets

2019.–2025.

Pašvaldības budžets,
ES fondi

2019.–2025.

Pašvaldības budžets,
ES fondi

2019.–2025.

Pašvaldības budžets

2019.–2025.

Pašvaldības budžets,
ES fondi

2019.–2025.

Pašvaldības budžets

2020.-2025

Pašvaldības budžets

2019.–2025.

Pašvaldības budžets

RĪCĪBAS PLĀNS

NR.
R.50.

2020.

RĪCĪBA

Pilnveidot kultūras iestāžu
materiāli tehnisko bāzi

PLĀNOTIE RĪCĪBU IEVIEŠANAS REZULTĀTI

Kultūras iestādēm iegādāts atbilstošs
aprīkojums, inventārs, u.tml.

ATBILDĪGIE PAR
ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI3

INP
Kultūras pārvalde

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets,
ES fondi

INP
Ģimenes ārstu
prakses

2019.-2025.

Cits finanšu avots

INP
Veselības
veicināšanas centrs

2019.-2025.

Pašvaldības budžets,
Cits finanšu avots

Sociālais dienests

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets,
ES fondi

INP
Sociālais dienests

2019.-2025.

Pašvaldības budžets,
ES fondi

INP
NVO

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

2019.-2025.

Pašvaldības budžets,
ES fondi

RV9 Veselības aprūpe un veselības veicināšana
U17 Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un uzlabot infrastruktūru
R.51.

R.52.

Veselības aprūpes iestāžu
infrastruktūras uzlabošana

Tiek nodrošinātas ārstniecības
pakalpojumiem piemērotas telpas.

Veselības veicināšanas un veselīga
dzīvesveida pasākumu
nodrošināšana

Nodrošināta Veselības veicināšanas centra
sniegto pakalpojumu daudzveidība, jaunu
speciālistu piesaiste.
Notiek sadarbība starp novada izglītības
iestādēm, ģimenes ārstu praksēm, Sociālo
dienestu, NVO, u.c. par veselīga
dzīvesveida aktualizēšanu novadā.

RV10 Sociālie pakalpojumi
U18 Pilnveidot sociālos pakalpojumus un uzlabot infrastruktūru
R.53.

R.54.

R.55.

Sociālo pakalpojumu
nodrošināšana atbilstoši
iedzīvotāju vajadzībām
Starpinstitucionālās sadarbības
pilnveidošana
Nevalstiskā sektora iesaistīšana
sociālo pakalpojumu sniegšanā

Nodrošināti iedzīvotāju vajadzībām
atbilstoši sociālie pakalpojumi.
Pilnveidota starpinstitucionālā sadarbība.
Nodrošināta jēgpilna sociālās korekcijas
programmas īstenošana.
Pieaug sociālo pakalpojumu skaits, iesaistot
nevalstisko sektoru.

RV11 Sabiedriskā kārtība un drošība
U19 Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību
R.56.

Palielināts videonovērošanas iekārtu skaits.
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INP

NR.

R.57.

R.58.

RĪCĪBA

Videonovērošanas sistēmas
attīstība un uzraudzības
pilnveidošana
Preventīvo pasākumu īstenošana

Drošības uzlabošana uz ūdens

PLĀNOTIE RĪCĪBU IEVIEŠANAS REZULTĀTI

Pilnveidota videonovērošanas sistēmas
darbība.
Notikuši izglītojoši un informējoši pasākumi
par drošību novada iedzīvotājiem.
Veicināta drošība ūdensobjektos.

ATBILDĪGIE PAR
ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI3

Reģionālā
pašvaldības policija

2019.-2025.

Cits finanšu avots

INP
Reģionālā
pašvaldības policija

2019.-2025.

Cits finanšu avots

INP

Pastāvīgi

Cits finanšu avots

RĪCĪBAS PLĀNS

2020.

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE IKŠĶILES NOVADS 2030 – STIPRA KOPIENA LABI PĀRVALDĪTĀ NOVADĀ
NR.

RĪCĪBA

PLĀNOTIE RĪCĪBU IEVIEŠANAS REZULTĀTI

ATBILDĪGIE PAR
ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI4

Vidēja termiņa prioritāte VTP3: Efektīva publiskās pārvaldības nodrošināšana un kopienu aktivitātes
RV12 Pašvaldības pārvaldība
U20 Nodrošināt efektīvu pašvaldības pārvaldību un pakalpojumus, iekšējo sadarbību un komunikāciju
R.59.

E-pakalpojumu pilnveidošana

Uzlabots e-pakalpojumu piedāvājums.

R.60.

Pašvaldības struktūrvienību un
iestāžu iekšējās komunikācijas un
sadarbības uzlabošana
Pašvaldības darba efektivitātes
uzlabošana

Uzlabota iekšējā komunikācija un
sadarbība starp pašvaldības
struktūrvienībām un padotām iestādēm.
Nodrošināta atbilstoša materiāli tehniskā
bāze pašvaldības darba uzlabošanai.
Nodrošinātas atbilstošas telpas pašvaldības
pakalpojumu sniegšanai.
Regulāri tiek paaugstināta darbinieku
profesionālā kvalifikācija un kompetence.
Nodrošināti pieredzes apmaiņas pasākumi.

R.61.

INP

2019.-2025.

Pašvaldības budžets

INP

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

INP

2019.-2025.

Pašvaldības budžets

U21 Nodrošināt ārējo sadarbību un komunikāciju
R.62.

Pašvaldības tīmekļa vietnes
tehniskā un saturiskā
pilnveidošana, uzturēšana un
sasaiste ar sociālajiem tīkliem
Ārējās sadarbības un komunikācijas
pilnveidošana

R.63.

Uzlabota pašvaldības tīmekļa vietne,
informācijas pieejamība, saturs un
struktūra.

INP

Uzlabota sadarbība ar NVO.

INP

Regulāras pašvaldības vadības preses
konferences.

INP

4

2019.

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets

Finanšu avoti – pašvaldības līdzekļi (piemēram, rīcības, kuras veic pašvaldības administrācijas speciālisti, kultūras, izglītības u.c. iestāžu speciālisti) un citu finanšu avoti (piemēram, pašvaldības
kapitālsabiedrības nopelnītie vai piesaistītie līdzekļi, Eiropas Savienības fondu līdzekļi, valsts budžeta līdzekļi, ārvalstu finansējums)
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NR.

RĪCĪBA

PLĀNOTIE RĪCĪBU IEVIEŠANAS REZULTĀTI

Pieredzes apmaiņas, sadarbības un
sadraudzības pasākumi.

ATBILDĪGIE PAR
ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI4

INP

RV13 Kopienas
U22 Veicināt kopienu attīstību un pašiniciatīvas izaugsmi
R.64.

R.65.

R.66.

R.67.

R.68.

R.69.

R.70.

Iedzīvotāju iesaiste sabiedrisko
procesu aktivitātēs
Pašvaldības atbalsta sistēmas
izstrāde privātās iniciatīvas un NVO
atbalsta veicināšanai

Brīvprātīgā darba popularizēšana
un īstenošana
Paaudžu sadarbības atbalstīšana

Jaunatnes iniciatīvu atbalstīšana

Pieaug iedzīvotāju īstenoto ideju jeb
projektu skaits.
Tiek organizētas iedzīvotāju sapulces.
Atbalstītas privātās un NVO iniciatīvas.

INP

2019.-2025.

INP

2019.-2025.

INP,
NVO

2019.-2025.

Pašvaldības budžets

2019.-2025.

Pašvaldības budžets

2019. - 2025.

Pašvaldības budžets,
ES fondi

2019.-2025.

Pašvaldības budžets,
ES fondi

2019.-2025.

Pašvaldības budžets,
ES fondi

2019.-2025.

Pašvaldības budžets

Mazo projektu konkursu organizēšana
NVO, iedzīvotāju iniciatīvu grupām,
INP
uzņēmējiem, u.c.
Veicināta ikviena interesenta iesaistīšanās
brīvprātīgo darbu veikšanā novadā, novada
INP
biedrībās un nevalstiskajās organizācijās.
Pilnveidots mūžizglītības piedāvājums,
INP
attīstot paaudžu sadarbību prasmju,
NVO
iemaņu apguvē
U23 Atbalstīt jauniešu aktivitātes
Novadā tiek plānotas un atbalstītas
jauniešu iniciatīvas.

Jaunatnes darbinieku kapacitātes
pilnveidošana

Pastāvīgu jaunatnes darbinieku kapacitātes
pilnveidošana.

Jauniešu centra Ikšķilē telpu
paplašināšana un materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana

Paplašinātas Jauniešu centra telpas.

INP
Izglītības, sporta un
jaunatnes lietu
pārvalde
INP
Izglītības, sporta un
jaunatnes lietu
pārvalde
INP
Izglītības, sporta un
jaunatnes lietu
pārvalde

Pašvaldības budžets

2019.-2025.
Pašvaldības budžets

RĪCĪBAS PLĀNS

NR.

2020.

RĪCĪBA

PLĀNOTIE RĪCĪBU IEVIEŠANAS REZULTĀTI

Pastāvīgi uzlabota un pilnveidota
materiāltehniskā bāze Jauniešu centrā pēc
nepieciešamības.
R.71.

Jauniešu nodarbinātības
atbalstīšana

R.72.

Senioru iniciatīvu atbalstīšana

ATBILDĪGIE PAR
ĪSTENOŠANU

INP
Izglītības, sporta un
jaunatnes lietu
pārvalde
INP
Uzņēmēji

Nodrošinātas darba iespējas jauniešiem
vasarā.
Attīstīt jaunatnes darbu Tīnūžos u.c.
apdzīvotās vietas novadā, izmantojot
mobilo jaunatnes darbu.
U24 Atbalstīt senioru aktivitātes
Atbalstītas un īstenotas senioru iniciatīvas
un vajadzības.

RĪCĪBAS ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI4

2019.-2025.

Pašvaldības budžets

2019.-2025.
Pašvaldības budžets

INP

2019.-2025.

INP

2019.-2025.

Pašvaldības budžets,
ES fondi

INP

2019.-2025.

Pašvaldības budžets

INP

2019.-2025.

Pašvaldības budžets

INP

2019.-2025.

Pašvaldības budžets

INP

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

U25 Īstenot ģimeņu atbalsta pasākumus
R.73.
R.74.
R.75.

R.76.

Daudzbērnu ģimeņu atbalsta
pasākumu pilnveidošana
Vasaras nometnes bērniem un
jauniešiem atbalstīšana
Audžuģimeņu popularizēšana

Motivējošu ģimenes atbalsta
pasākumu īstenošana

Tiek nodrošināts pašvaldības atbalsts
novada daudzbērnu ģimenēm.
Nodrošinātas pašvaldības rīkotas bērnu un
jauniešu aktivitātes vasaras sezonā.
Organizēti pasākumi audžuģimeņu kustības
popularizēšanai, pieaudzis audžuģimeņu
skaits.
Tiek rīkoti dažādi izglītojoši, saliedējoši un
aktīvi pasākumi novada ģimenēm.
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