
Iecavas novads
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 

sanāksme Iecavā 7.08.2020.



• Iecavas novads atrodas Latvijas centrālajā 
daļā

• Kopējā platība - 311,4 km2

• Robežojas ar Bauskas, 
Vecumnieku, Ozolnieku, Olaines un 
Baldones novadiem

• Pašvaldības teritorija sastāv no ciemiem: 
Iecava, Zālīte, Zorģi, Rosme, Dzelzāmurs, 
Dzimtmisa, Dimzukalns un Audrupi

• Administratīvais centrs Iecava - atrodas 
21 km attālumā no Bauskas, 30 km no 
Jelgavas un 45 km no Rīgas

• no nākamā gada 1.jūlija Iecava iegūs 
pilsētas statusu

Vispārīga informācija

• Novada iedzīvotāju skaits – 9016 
(Iedzīvotāju reģistra dati)

• Iecavā dzīvo aptuveni 5700 jeb 60%
novada iedzīvotāju

• Blīvums – 28 cilv. uz km²



Pašvaldība

2019.gada 1.jūlijā 
Iecavas novadā darbu 

uzsāka Reģionālās 
pašvaldības policijas 

Iecavas novada nodaļa



2020. gadā Iecavas novada 
pašvaldības ielu un autoceļu 
uzturēšanai:

• Valsts autoceļa fonda līdzekļi -
184 778 EUR

• pašvaldības līdzekļi –

180 000 EUR

Pašvaldības ceļu kopgarums:

• ar asfalta segumu – 6,27 km

• ar grants un šķembu segumu –
133,72 km

Pašvaldības ielu kopgarums:

• ar asfalta segumu – 20,49 km

• ar grants un šķembu segumu –
13,03 km

KOPĀ: 173,51 km

Transporta infrastruktūra



Teritoriju šķērso:

• starptautiskās automaģistrāles 
VIA Baltica posms,

• divi reģionālie autoceļi,

• dzelzceļa līnija Jelgava-Krustpils, 
kas ir daļa no Latvijas nozīmīgākā 
Austrumu-Rietumu virziena 
tranzītpārvadājumu dzelzceļa 
(dzelzceļa stacijas Iecava).

Plānota dzelzceļa līnija Rail Baltica, 
vagonu apkopes punkts un 
pasažieru stacija.

Transporta infrastruktūra



SIA «IECAVAS SILTUMS»

Galvenie darbības veidi: 
siltumenerģijas ražošana, pārvade 
un sadale.

Kopš 2011. gada aptuveni 50% no gadā 
nepieciešamās siltumenerģijas iepērk no 
biogāzes ražotāja SIA «Agro Iecava».

Līguma apjoms - 8200 MWh gadā.

Pateicoties koģenerācijai, iecavniekiem 
piegādātais siltums ir viens no lētākajiem 
valstī!

Pašvaldības kapitālsabiedrības

SIA «DZĪVOKĻU KOMUNĀLĀ 
SAIMNIECĪBA»

Galvenie darbības veidi: 

- māju apsaimniekošana,

- ūdens apgāde, 

- kanalizācijas notekūdeņu savākšana un 
attīrīšana, 

- sadzīves atkritumu savākšana, 

- pašvaldības teritoriju un kapsētu 
apsaimniekošana,

- tirgus apsaimniekošana.

SILTUMENERĢIJAS TARIFS 
2020.gadā vidēji - 46,45 EUR/MWh (bez PVN)
2019.gadā vidēji - 50,65 EUR/MWh (bez PVN)



Izglītība

• Viena no pašvaldības prioritātēm -
labvēlīgas vides radīšana ģimenēm ar 
bērniem! 

• Ik gadu aptuveni puse pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumu paredzēti izglītības 
nozarei.

• Problēma ar pirmsskolas bērnu rindu tiek 
risināta, efektīvi izmantojot esošos resursus:

- 2018. gadā Iecavas pamatskolas telpās 
atvērta grupa 15 bērniem vecumā no 1,5 
līdz 2 gadiem;

- 2019.gada rudenī atvērta grupa 15 bērniem 
vecumā no 2 līdz 4 gadiem.



Pirmsskolas izglītības iestādes:
«Cālītis»

Izglītojamo skaits: 282
«Dartija»

Izglītojamo skaits: 196

Izglītība

Teritorija labiekārtota 2016-2017

Izmaksas - 693 303,84 EUR 

Teritorija labiekārtota 2019-2020 

Izmaksas – 410 840,64 EUR 



Vispārizglītojošās izglītības iestādes:

Iecavas vidusskola
Izglītojamo skaits: 739

(vidusskolā – 114)

Iecavas pamatskola
Izglītojamo skaits: 212

Izglītība

Zālītes speciālā 
pamatskola

Izglītojamo skaits: 73



Profesionālās ievirzes izglītības iestādes:
Iecavas Mūzikas un mākslas skola

Izglītojamo skaits: 170

Sporta skola «Dartija»
Izglītojamo skaits: 205

Izglītība

Ēka atklāta 2016.gadā
Būvniecības izmaksas - 2 194 505,81 EUR

Pašvaldība ēku iegādājās 2018.gadā



Iecavas jauniešu centrs
• Izveidots Šveices Konfederācijas 

finansētā projekta «Multifunkcionāla
jaunatnes iniciatīvu centra izveide» 
ietvaros

Projekta kopējā summa - 137 133,26 EUR 

Programmas finansējums - 102 670,16 EUR

• Darbību uzsāka 2016. gada februārī
• Regulāri apmeklē vidēji 270 jaunieši 

mēnesī
• Ik gadu organizē «Skolēnu 

nodarbinātību vasaras brīvlaikā»

Jauniešiem



Pašvaldības aģentūra 

«Iecavas veselības centrs»
Veselības veicināšana

Veselība un sociālie pakalpojumi

2018.gadā veikta teritorijas labiekārtošana

Izmaksas - 558 684,07 EUR



Sociālais dienests Dienas centrs «Iecavnīca»

Veselība un sociālie pakalpojumi

2019. gadā iegādāts mikroautobuss cilvēku ratiņkrēslos 
pārvadāšanai un aprīkojums multifunkcionālajai terapijai 
ERAF finansējums  - 124 759,60 EUR

Regulāri pulcējas: 

seniori – 45 dāmas un 30 kungi

māmiņas ar bērniem - 10

cilvēki ar īpašām vajadzībām - 5Pakalpojums aprūpe mājās – kopš 2004.gada



Finansiāli atbalstām!

• Projektu konkurss iedzīvotāju 
grupām «Iedzīvotāji veido savu 
vidi»

• Biedrību, nodibinājumu un 
tradicionālo reliģisko 
organizāciju līdzfinansēšanas 
konkurss

• Līdzfinansējums daudzdzīvokļu 
māju energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai

Sabiedrība



• Populārākie sporta veidi -
basketbols, futbols, hokejs, teniss, 
vieglatlētika

• Iecavas stadions – vieglatlētikas, 
tenisa, volejbola, futbola un 
basketbola laukumi, āra trenažieri. 
Infrastruktūra tiek izmantota mācību 
procesa nodrošināšanai; sporta 
skolas treniņiem; novada, reģiona 
un valsts mēroga sporta pasākumu 
nodrošināšanai

• Sporta nams «Dartija»

- basketbola nodaļa

- vieglatlētikas nodaļa 

- galda tenisa nodaļa

Sports



• Kultūras namā darbojas 16 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi: 
koris, dažādu paaudžu un stilu deju 
kolektīvi, teātra studija, folkloras 
kopa, vokālā studija, ģitāras spēle

• Vasaras sezonā pasākumi tiek 
organizēti estrādē Iecavas parkā

• Reizi piecos gados tiek rīkoti krāšņi 
Iecavas novada svētki

• Novadā darbojas sešas bibliotēkas

Kultūra



PIESAISTOT ES KOHĒZIJAS FONDA 
LĪDZEKĻUS PAŠLAIK TIEK REALIZĒTI:

«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas 
novadā II kārta»

Kopējās projekta izmaksas – 4 045 393,72 EUR 

Kohēzijas fonda finansējums - 1 874 760,00 EUR

Līdzfinansējums - 2 170 633,70 EUR

«Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa 
laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu»

Kopējās projekta izmaksas - 1 968 065,00 EUR 

Kohēzijas fonda finansējums – 625 400,00 EUR

Līdzfinansējums - 1 093 100,00 EUR

«Siltumtīklu pārbūve Iecavā»

Kopējās projekta izmaksas - 667 538,39 EUR 

Kohēzijas fonda finansējums – 220 673,85 EUR

Līdzfinansējums - 340 358,00 EUR

Infrastruktūra 2020 / piesaistītais finansējums



UZSĀKTS DARBS PIE 4 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS
PROGRAMMAS PROJEKTIEM

Plānotās aktivitātes:

• DIGITĀLĀ KAPSĒTA- digitalizēt 10 kapsētas, ierīkot žogu ap novada lielāko kapsētu;

• DROŠA SKOLA- izvietot 32 videokameras izglītības iestāžu tiešā tuvumā un galvenajos 
skolēnu pārvietošanās maršrutos, trīs braukšanas ātruma kontroles ierīces, iegādāties 
daudzveidīgu aprīkojumu veloprasmju apguvei interešu izglītības pulciņam;

• ATTĪSTĪBAS VEICINĀTĀJS – izbūvēt betona skeitparku vairāk nekā 500 m2 platībā;

• PAAUDŽU SPĒKS – iegādāties aprīkojumu sociālajam dienestam (elektrovelosipēdus, 
specializētu automašīnu) un dienas centram.

ERAF finansējums projektu realizācijai Iecavas pašvaldībā –

vairāk nekā 338 000 EUR

Infrastruktūra 2020 / piesaistītais finansējums



Brīvā laika aktivitāšu pilnveidošana

• Izveidoti 4 jauni rotaļu laukumi un 
sportisko aktivitāšu zonas Iecavā un 
citos ciemos.

Izmaksas: vairāk nekā 100 000 EUR
- 67 000 pašvaldības finansējums

- 15 000 konkursa “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2019” finansējums

- 22 500 ELFLA finansējums

• Uzsākta daudzfunkcionāla sporta 
laukuma izveide – laukumu būs 
iespējams transformēt, pielāgojot 
aktivitātēm ziemā un vasarā 

Izmaksas: 55 720 EUR
- ELFLA finansējums – 22 500 EUR

- pašvaldības finansējums - 33 220 EUR

Infrastruktūra 2020 / piesaistītais finansējums



• Brīvības pieminekļa teritorijas labiekārtošana Iecavas parkā

kopējās izmaksas – 97 031,70 EUR, t.sk.:

ELFLA finansējums – 45 000,00 EUR;

pašvaldības līdzfinansējums – 52 031,70 EUR

• Pašvaldības lauku ceļa "Autoceļa “A7 – Papardes – Gāršas – Spītes -
Podāzeļi” pārbūves 3. kārta" 

kopējās izmaksas – 105679,74 EUR, t.sk.:

ELFLA finansējums - 13268,18 EUR;

pašvaldības līdzfinansējums - 92411,56 EUR.

• Dienas aprūpes centra, sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar 
garīga rakstura traucējumiem, izveide Iecavas novadā

plānotās izmaksas - 666 650 EUR, t.sk.:

ERAF finansējums 297 500,00 EUR;

valsts budžeta finansējums 10 500,00 EUR;

pašvaldības finansējums 358 650,00 EUR.

Infrastruktūra 2020 / piesaistītais finansējums



Četri transporta infrastruktūras attīstības projekti:
• Baldones ielas gājēju celiņa atjaunošana - bruģa un apmaļu demontāža, betona 

ceļa apmaļu uzstādīšana, esošo aku regulēšana, asfalta seguma izbūve. 
Projekta izmaksas: 79 627,22 EUR bez PVN

• Lauku ielas pārbūve posmā no Lauku ielas un Baldones ielas krustojuma līdz 
Iecavas vidusskolas iebrauktuvei - gājēju infrastruktūras un lietus ūdens 
kanalizācijas sistēmas izbūvi, asfaltbetona seguma atjaunošana 0,294 km garumā 
un apgaismotas gājēju pārejas izbūve. 

Projekta izmaksas: 132 132,12 EUR bez PVN

• Zemgales ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Dārza ielai un Tirgus ielas 
pārbūve posmā no Skolas ielas līdz Zemgales ielai - virszemes ūdeņu novadīšanas 
sistēmas izbūve, ielu seguma rekonstrukcija 0,396 km garumā. 

Projekta izmaksas: 336 090,14 EUR bez PVN

• Autoceļa “A7 – Papardes – Gāršas – Spītes - Podāzeļi” pārbūve 1.kārta –

grants ceļa seguma atjaunošana 1,5 km garumā. 
Projekta izmaksas: 108 845,69 eiro bez PVN

Infrastruktūra 2020 / pašvaldības finansējums



Novads lepojas

• Skatē «Gada labākā būve Latvijā 
2018» par 95 000 EUR (bez PVN) 
restaurētajam Ģedules upes 
tiltiņam nominācijā 
«Inženierbūve» žūrija piešķīra 
godalgoto trešo vietu

• Konkursā «Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2019» Zemgales 
plānošanas reģiona pašvaldību 
grupā tituls un naudas balva 
15 000 EUR



Novadā reģistrēti 689 dažādi 
uzņēmējdarbības veicēji:

• 1 akciju sabiedrība

• 181 zemnieku saimniecības

• 335 sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību

• 89 individuālie komersanti

• 52 biedrības

• 31 dažādi citi reģistrēti 
uzņēmējdarbības veidi

Uzņēmējdarbība



Attīstītākās nozares -

• lauksaimniecība, ar to saistītā 
rūpnieciskā ražošana

• lauksaimniecības produktu pārstrāde

• ar lauksaimniecību nesaistīta 
rūpnieciskā ražošana

Galvenā nozare – augkopība

• t.sk. labi attīstīta dārzeņkopība gan 
segtajās, gan atklātajās lauka platībās

• gandrīz visās saimniecībās audzē vairāku 
veidu dārzeņus – lai būtu pilns darba 
cikls (visu gadu)

Lielākie segto platību 
dārzeņu audzētāji:

1. Z/S «LIEPZIEDI» - gurķi, cukīni, kabači 

2. SIA «LETIS» – salāti, tomāti, baziliks

Uzņēmējdarbība



AS «BALTICOVO»

Darbības veids: Putnkopība

Apgrozījums gadā: 48 668 655 EUR

Vidējais nodarbināto skaits:   306

SIA «AGROCHEMA LATVIA»
Darbības veids: Ķīmisko vielu 
vairumtirdzniecība

Apgrozījums gadā: 21 722 330

Vidējais nodarbināto skaits:   31

Lielākie uzņēmumi



SIA «IECAVAS SPIRTA DEDZINĀTAVA»

Darbības veids: spirta ražošana 
Apgrozījums gadā: 5 536 456 EUR

Vidējais nodarbināto skaits:   90

SIA «BALTIC DEVON MINK»

Darbības veids: Ūdeļu audzēšana

Apgrozījums gadā: 4 207 059 EUR

Vidējais nodarbināto skaits:   132

Lielākie uzņēmumi



SIA «AISIS»

Darbības veids: Metāla cisternu, 
rezervuāru un tilpņu ražošana

Apgrozījums gadā: 3 695 888 EUR

Vidējais nodarbināto skaits:   66

SIA «IECAVNIEKS & CO»

Darbības veids: Eļļu ražošana

Apgrozījums gadā: 3 995 240 EUR

Vidējais nodarbināto skaits:   51

Lielākie uzņēmumi



• pārbūvēti 3 grants autoceļu 
posmi kopumā vairāk nekā 5 km 
garumā

ELFLA finansējums – 491 686 EUR

pašvaldības finansējums – 150 870 EUR

• veikta meliorācijas sistēmu 
pārbūve; grāvju kopējais garums 
aptuveni 10 000 metri

ELFLA finansējums – 127 117 EUR

pašvaldības finansējums – 71 336 EUR

Atbalsts uzņēmējdarbībai



Konkurss «Iecavas novada uzņēmēju gada balva»
Kopš 2015. gada

Nominācijas:

- Gada lauksaimnieks

- Gada inovācija uzņēmējdarbībā

- Gada drosminieks uzņēmējdarbībā

- Gada mājražotājs/amatnieks

- Gada viesmīlīgākais uzņēmējs

- Gada pašvaldības partneris

- Gada skolēnu mācību uzņēmums

Atbalsts uzņēmējdarbībai



IECAVAS PARKS UN MUIŽAS APBŪVE

Vērts redzēt



MINI ZOO «DOBUĻI» ATRAKCIJU PARKS «LABIRINTI»

Vērts redzēt



Paldies par uzmanību!


