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PAR IKŠĶILES NOVADU

Novads dibināts 2004.gadā

Kopējā platība 130 km ²

Novads robežojas ar

Salaspils, Ropažu un Ogres

novadiem, Daugavas robeža ir

ar Ķekavas un Ķeguma

novadiem.

26.11.2018.



IEDZĪVOTĀJI

7072
8605 9314 10031

2004 2010 2015 2018

Iedzīvotāju skaits 2004.-2018.gads
 Dzimstības koeficients – 15.1

 Katru gadu vērojams jaundzimušo 

skaita pieaugums (2017. gadā –

144 jaundzimušie)

 Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas 

saldo 2017.gadā ir +186 iedzīvotāji

 Iedzīvotāju blīvums - 74 cilv. uz 

km²

 Bezdarba līmenis – 2.8%

26.11.2018.



2018.GADĀ APSTIPRINĀTAIS BUDŽETS

21 220 264 EUR

Atpūta, kultūra, 

sports un reliģija

4%

Ekonomiskā 

darbība

4%

Iemaksas pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas 

fondā

7%Vispārējie valdības 

dienesti

6%

Sabiedriskā kārtība 

un drošība

1%

Sociālā aizsardzība

2%

Izglītība 

27%

Vides aizsardzība

0%

Veselība

1%

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana

48%

26.11.2018.



PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS

INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTOS 2018.GADĀ

 Ikšķiles vidusskolas sākumskolas korpusa būvniecība (~ 2 100 000.00 EUR)

 PII «Čiekuriņš» (~ 5 000 000.00 EUR)

 Tīnūžu pamatskolas pārbūve (~ 250 000.00 EUR)

 Projekta “Minku parka” būvniecība u.c. spēļu rotaļu laukumi (~ 135 000.00 EUR)

 Centra laukuma rekonstrukcijas būvniecība (~ 3 400 000.00 EUR t.sk.2019.gadā)

 projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” (~ 2 100 000.00 EUR

t.sk.2019.gadā)

 Papildus finansējums izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanā



PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centri.

 PSIA «Ikšķiles māja».

 Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa «Zilie kalni» attīstības aģentūra.

 Veselības veicināšanas centrs.

 Tūrisma informācijas centrs.

Kultūras iestādes:

 Ikšķiles tautas nams;

 Tīnūžu tautas nams;

 Kultūras mantojuma centrs «Tīnūžu muiža»;

 Ikšķiles bibliotēka.



IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Pašvaldības dibinātās izglītības iestādes:
 Ikšķiles vidusskola (1019 skolēni)

 Tīnūžu sākumskola ar filiāli «Muižiņa» (81 skolēns, PII 83 bērni) - papildu 2 bērnu

grupas 2018./2019.m.g., t.sk. papildus pedagoģiskais personāls

 PII «Urdaviņa» (357 bērni)

 PII «Čiekuriņš» (172 bērni) – papildus 8 bērnu grupas 2018./2019.m.g., t.sk. 

papildus pedagoģiskais personāls

 Ikšķiles mūzikas un mākslas skola (307 audzēkņi)

Valsts dibinātās izglītības iestādes:
 Ogres tehnikums (1052 audzēkņi)

Privātās izglītības iestādes:
 Ikšķiles Brīvā skola (49 skolēni, PII 39 bērni)

 PPII «Ķiparu nams» (73 bērni)



ĒDINĀŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Trīsreizēja ēdināšana

 1,5-2 gadi: 2.53Eur 

 4.-7. gadi:

 2.84Eur PII “Urdaviņa”

 2.81Eur PII “Čiekuriņš” un Tīnūžu 

sākumskola (pirmsskolas posmā)

 1.-4.klase: brīvpusdienas

Pusdienu izmaksas:

 Ikšķiles vidusskola 1.42Eur

 Tīnūžu sākumskolā 1.56Eur  

(pašvaldība piemaksā 0,14Eur)

 5.-12.klasei: 1.55 Eur

Pirmsskolas izglītības iestādēs
Pamatizglītības vai vidējās izglītības 

iestādēs

100% apmērā trūcīgajām un maznodrošinātām ģimenēm

Ikšķiles vidusskolā ieviesta e-karte, kas tiek izmantota 5.-12.klašu skolēniem kā

skolēnu apliecība un kā karte norēķiniem tikai skolas ēdnīcā.



IZGLĪTĪBAS 

NODROŠINĀŠANA

 NAV rindā bērni
Kopš 2018. gada aprīļa pirmsskolas

vecuma bērnus var reģistrēt pašvaldības

pirmsskolas izglītības iestādē arī

lektroniski, izmantojot e-pakalpojumu

“Pirmsskolu pieteikumu reģistrs”

portālā www.epakalpojumi.lv;

 Pabalsts pirmklasniekiem
maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm

mācību piederumu un līdzekļu

nodrošināšanai 50.00 Eur.

http://www.epakalpojumi.lv/


TRANSPORTA 

NODROŠINĀJUMS

100% apmērā tiek kompensēti

braukšanas izdevumi par sabiedriskā

transportlīdzekļa reģionālās nozīmes

maršrutos izmantošanu:

 ārpus Ikšķiles pilsētas teritorijas

dzīvojošajiem izglītojamiem;

 izglītojamiem par braucieniem mācību

gada laikā ārpus pašvaldības

administratīvās teritorijas.

Atbalsts bērnu nogādāšanai pirmsskolas

izglītības iestādēs iespēja izmantot esošo

skolēnu pārvadājumus.



INTEREŠU IZGLĪTĪBA

 Privātajiem interešu izglītības

īstenotājiem pašvaldība līdzfinansē bērnu

un jauniešu interešu izglītību:

 nodrošinot telpu un sporta bāzu lietošanu

ar 99% atlaidi;

 pedagogu darba samaksu un inventāra

iegādi, piemēra, biedrībām «Rasas

krāsas», Jaunsardze.

 Sportā bērniem no 5 – 17 gadiem:

Sporta veids
Finansiālā atbalsta apmērs par

vienu trenējamo bērnu mēnesī

Prioritārais sporta veids 10.00 EUR

Cits sporta veids 6.00 EUR



Ikšķiles vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem stipendijas

20.00 Eur vai 50.00 Eur mēnesī

9. un 12.klašu skolēniem, kuru vidējā atzīme mācību

priekšmetos ir 8,0 un augstāka:

 absolvējot 9.klasi – 70.00 Eur;

 absolvējot 12.klasi – 100.00 Eur.

No 600.00 Eur līdz 1000.00 Eur Ikšķiles vidusskolas

12.klašu skolēniem, kuriem, absolvējot 12.klasi, vidējais gada

vērtējums ir 8,5 balles un augstāks un vērtējums visos

mācību priekšmetos ir 7 balles un augstāks.

No 15.00 Eur – 560.00 Eur mācību priekšmetu olimpiāžu,

radošo darbu, zinātniski pētniecisko darbu skašu, konkursu

dalībniekiem un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu un

sporta spēļu komandām.

STIPENDIJAS

NAUDAS BALVAS



PAPILDU ATBALSTS PEDAGOGIEM

 Ikšķiles novada pašvaldība turpina līdzfinansējumu skolotāju algām. Ikšķiles novadā izstrādāts

jauns pedagogu atalgojuma modelis nosakot pedagoga minimālo algas likmi, t.sk piemaksas, kas

izlīdzina vienotu pieeju novada ietvaros visās izglītības pakāpēs;

 Apbalvojumi pedagogiem:

 Par papildus veikto pedagoģisko darbu, sagatavojot izglītojamo/-s mācību priekšmetu olimpiādēm,

skatēm, konkursiem, sporta sacensībām, pedagogiem tiek piešķirts vienreizējs apbalvojums par

mācību gadu kopumā līdz 300Eur, atkarība no sasnieguma līmeņa;

 Par radošu darbu bērnu audzināšanā un izglītošanā, savas pedagoģiskās pieredzes

popularizēšanu novados un/vai valsts un starptautiskajā mērogā, par ieguldījumu estētiskajā

audzināšanā un mākslinieciskajā pašdarbībā pedagogam piešķir vienreizēju apbalvojumu par

mācību gadu kopumā līdz 140Eur.

 Ik gadu tiek organizēts īpašs Skolotāju dienai veltīts svinīgs pasākums, kurā pateicības simbolu

un naudas balvu 800Eur apmērā tiek pasniegts 4 nominācijās par izcilu un ilggadēju, radošu

pedagoģisko darbu, kvalitatīvu jaunās paaudzes izglītošanu novadā skolotājiem un bērnudārza

audzinātājiem;

 Tiek nodrošināta skolotāju un tehnisko darbinieku profesionālā pilnveide un apmācība;

Visās izglītības iestādēs nodrošināta atbalsta komanda (psihologs, sociālais pedagogs, speciālais

pedagogs, logopeds), t.sk. pirmsskolā fizioterapeits un sākumskolas posmā skolotāja palīgs.



PAPILDUS 

FINANSĒJUMS 

IZGLĪTĪBAI 2018. GADĀ

 Pirmskolas izglītības nodrošināšana 

(aukles,PPII t.sk. Ikšķiles novadā esošās 

iestādes – «Ķiparu nams», Ikšķiles Brīvā 

skola: (~ 470 000.00 EUR) 

 Ikšķiles Brīvā skola: 58 000.00 EUR 

 Sporta biedrības: 50 000.00 EUR 

 Mākslas biedrības: 10 000.00 EUR 

 Jaunsardze: 2000.00 EUR

 biedrība „Ķiparu nams”: projektam “STOP 4-

7” pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības

problēmu risināšanai: 3800.00 EUR

 individuālie biedrību projekti



CITA VEIDA 

ATBALSTS

 171.67 Eur līdzfinansējums bērnu uzraudzības

pakalpojumiem;

 Atbalsts privāto izglītības iestāžu apmeklējumam:

 248.79 Eur/mēnesī par bērniem 1,5 – 4 g.v.

 180.51 Eur/ mēnesī par bērniem 5 – 6 g.v.

 Piešķirts pašvaldības līdzfinansējumu skolēniem ar

valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās

komisijas atzinumu, kuriem nepieciešams vispārējo

izglītību iegūt pēc speciālās izglītības programmas,

kura pašvaldības izglītības iestādēs netiek īstenota.

 Skolēnu vasaras nodarbinātības finansēšana:

 100% apmērā 13. un 14. gadus vecu jauniešu

darba algu finansēšanai;

 Ikšķiles novada uzņēmumiem pašvaldība finansē

skolēnu darba devēja VSAOI.

 Sadarbība un līdzfinansējums NVO sporta,

jaunatnes, izglītības, pensionāru biedrībām u.c.

 Dažādi veselības veicināšanas pasākumi/lekcijas;

 Ziemassvētku saldumu paciņas visiem pirmsskolas

vecuma bērniem no viena gadu vecuma līdz 4.klasei.



ATBALSTS ĢIMENĒM

 Bērniem ir tiesības bez maksas saņemt:
 rotaļu grupas nodarbības grupās: zīdaiņiem no 3-6 mēn.; bērniem no 7-

12 mēm,; bērniem no 1-3.gadiem (vada fizioterapeits);

 pirmo konsultāciju, ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu vai

rekomendācijas medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai:

 fizioterapeita individuālai konsultācijai;

 audio logopēda nodarbības (viens nodarbību kurss ir līdz 10

nodarbībām);

 mākslas terapeita nodarbības individuāli un grupās (viens nodarbību

kurss ir līdz 10 nodarbībām).

 Brīvā laika pavadīšana jauniešiem – Sporta bridžs - bezmaksas



ATBALSTS DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

 Pabalsts ēdināšanai:
 35.00 Eur apmērā mēnesī par katru bērnu, kurš apmeklē pirmsskolas

izglītības iestādi;

 15.00 Eur apmērā mēnesī par katru bērnu, kurš apmeklē

pamatizglītības vai vidējās izglītības iestādi

 Tiesības ar 50% atlaidi saņemt:
 veselības veicināšanas vingrošanu individuāli un grupā;

 mājas vingrojumu programmas izstrādi;

 vingrošanu grūtniecēm individuāli un grupās;

 pēc dzemdību vingrošanu sievietēm individuāli un grupās;

 koriģējošo vingrošanu bērniem individuāli un grupās.

 50% atlaide mācību maksai mūzikas un mākslas skolā

 50% vai 90% apmērā atlaide nekustamā īpašuma nodoklim



ATBALSTS PIEAUGUŠAJIEM UN BĒRNIEM AR INVALIDITĀTI

(BEZMAKSAS)

 fizioterapeita individuālās konsultācijas

 veselības veicināšanas vingrošanu individuāli un grupās

 mājas vingrojumu programmas izstrādi

 kinezioloģisko teipošanu

 mīksto audu tehnikas – muskuļu stiepšanu, punktu un muskuļu

šķērsmasāžu, kustību izstrādi, triggerpunktu išemizāciju

 koriģējošo vingrošanu bērniem individuāli un grupās

 audiologopēda nodarbības (viens nodarbību kurss ir līdz 10 nodarbībām)

 mākslas terapeita nodarbības individuāli un grupās (viens nodarbību kurss ir

līdz 10 nodarbībām)

 rotaļu grupas nodarbības bērniem no 3 mēn. līdz 3 gadu vecumam

 nūjošanas nodarbības ārā

 higiēnas centra pakalpojumi / duša



SPORTA JOMA

 Kompensācija individuālajiem sportistiem dalības maksas

segšanai vai/un treniņnometnēm no 70.00 EUR – 250.00 EUR

apmērā, pamatojoties uz sasniegumiem iepriekšējā gadā;

 Konkurss “Par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam

nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību

organizēšanai”. Kopējais finansējuma apjoms bija 6000.00

EUR;

 Finansējums sporta organizācijām, kuras īsteno pašvaldības

licencētu interešu izglītības programmu bērniem un/vai

pusaudžiem;

 Atbalsts sporta komandām;

 Tiek organizēts sportistu godināšanas pasākums “Ikšķiles

novada sporta laureāts” un «Mazais sporta laureāts»

(bērniem līdz 18. gadu vecumam).

Katru mēnesi notiek daudzpusīgi sporta pasākumi, kurus organizē

gan pašvaldība, gan biedrības un organizācijas ar pašvaldības

atbalstu: Olimpiskā diena, Spēka diena, Veselības mēnesis, Jaunā

gada apņemšanās, Karoga skrējiens, Eiropas sporta nedēļa, kā arī

sporta un veselīga dzīvesveida pasākumi tūrisma, sporta un atpūtas

kompleksa teritorijā “Zilie kalni” pie Dubkalnu ūdenskrātuvē.



 Jaunatnes jomā tiek plānots pastāvīgs finansējums

budžetā, ļaujot efektīvāk un mērķtiecīgāk organizēt darbu ar

jauniešiem:

 jauniešu telpa, t.sk. nodrošinot līdzfinansējumu

jaunatnes darbiniekiem (3 pers.);

 piešķirts pašvaldības līdzfinansējums jauniešu

nevalstiskajām organizācijām;

 Skolēnu biznesa ideju konkursam;

 Jauniešu projektu konkursam;

 Jauniešu dienas organizēšanai;

 Dažādu jauniešu aktivitāšu atbalstam un brīvā laika

aktivitātēm, t.sk. neformālās izglītības apmācību

organizēšanai, semināriem, diskusijām un konferenču

organizēšanai;

 Brīvprātīgā darba popularizēšanai un atbalstam, t.sk

Ikšķiles novada brīvprātīgo godināšanas pasākumam;

 Jauniešu atbalstam starptautiskos, nacionālos un

reģionālos pasākumos.

2016. gadā Ikšķiles novada pašvaldība ieguva

brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības titulu “Gada

brīvprātīgais 2016”.



KULTŪRAS IESPĒJAS IEDZĪVOTĀJIEM
 Ikšķiles novadā darbojas 28 kolektīvi.

Ikšķiles novada pašvaldība nodrošina koru, vokālo ansambļu, deju kolektīvu,

amatierteātra, folkloras kopas un citu kolektīvu darbībai nepieciešamo –

mēģinājumu telpas, mēģinājumiem nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, tērpu,

nošu materiālu, deju aprakstu iegādi, kolektīvu vadītāja, diriģenta, asistenta,

koncertmeistara darba samaksu, transporta pakalpojumus.

Piemēram, 2017.gadā amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem iegādāti tērpi 21

769 EUR apmērā, kolektīvu darbībai nodrošināti transporta pakalpojumi 11 676

EUR apmērā.

 Kultūras pārvaldes struktūrvienībās un arī brīvdabas estrādē notikuši 132

pasākumi (konferences, semināri, koncerti, izrādes, izstādes, izklaides

sarīkojumi, festivāli, skates, literāri pasākumi, kino izrādes, izglītības un sporta

struktūrvienību pasākumi, kā arī telpu nomas pasākumi u.c.), kurus apmeklējuši

26 124 apmeklētāji.
Pasākumu un notikumu kalendārs: http://ikskile.lv/index.php/kultura

http://ikskile.lv/index.php/kultura


NOZĪMĪGĀKAIS IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBĀ

IZGLĪTĪBAS NODROŠINĀŠANA VISOS LĪMEŅOS

VESELĪBAS UN SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES 

PAKALPOJUMU KLĀSTS

http://ikskile.lv/index.php/dienas-centrs

INFRASTUKTŪRAS OBJEKTI

http://ikskile.lv/index.php/dienas-centrs


TURPMĀK PLĀNOTAIS 

ATBALSTS

 Baseins no 6.gadu vecuma PII

 Bērnu piedzimšanas pabalsts:

 150.00 Eur (ja viens vecāks deklarēts);

 250.00 Eur (ja abi vecāki deklarēti).

 Jaunas multifunkcionālas sporta halles ar

baseinu būvniecība

 Sporta skolas dibināšana

 Gājēju / velo celiņa Ikšķile – Tīnūži izbūve

 Mūzikas un mākslas skolas telpu

paplašināšana

 Pašapkalpošanās sistēmas ieviešana

vidusskolas ēdnīcā 5-12.klasēm un

pašapkalpošanās pirmsskolā.



KONKURSS

“ĢIMENEI DRAUDZĪGĀKĀ PAŠVALDĪBA 2018”

2018.gada 26.novembrī


