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Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju Attīstības plāna teritorijas attīstības
programmu veido divi sējumi:
1. sējums. Teritorijas attīstības programma
2. sējums. Esošā situācija
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1.Sējums

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

Lielvārde, 2002. GADA OKTOBRIS
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SATURS
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Vispārējs pārskats par esošo situāciju
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2. VISPĀRĒJS LIELVĀRDES PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU
TERITORIJAS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS ŠODIEN
3. LIELVĀRDES PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU STIPRĀS PUSES,
VĀJĀS VIETAS, IESPĒJAS UN DRAUDI
II daļa

Perspektīva
4. GALVENĀS VĒRTĪBAS UN ATTĪSTĪBAS PRINCIPI
5. NĀKOTNES REDZĒJUMS
6. GALVENIE VIRZIENI (PRIORITĀTES) LIELVĀRDES PILSĒTAS AR
LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS ATTĪSTĪBĀ
7. ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS, MĒRĶI UN UZDEVUMI
7. VADLĪNIJAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI
III daļa

Rīcības plāns
8. RĪCĪBAS UN PROJEKTI
IV daļa

Teritorijas attīstības programmas īstenošana
9. PĀRRAUDZĪBA, VADĪBA UN MONITORINGS
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Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju Attīstības plāna teritorijas attīstības
programma ir pieņemta …. saskaņā ar domes ……… lēmumu nr. ……

Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju 2001. – 2005. gada sasaukuma deputāti:
1. Aivars Troska,
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju domes priekšsēdētājs
2. Eduards Zvirgzds,
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju domes priekšsēdētāja vietnieks
3. Kārlis Krūmiņš
4. Antonijs Kleperis
5. Māris Klips
6. Ainars Puķītis
7. Andis Pētersons
8. Aivars Griņēvičs
9. Jānis Paeglītis
10. Kārlis Lišmanis
11. Donāts Škapars
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Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas attīstības programmas
izstrādes darba grupas dalībnieki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Aivars Troska, domes priekšsēdētājs, semināru darba vadītājs.
(Pārvalde).
Aigars Orups , domes izpilddirektors, darba grupas vadītājs. (Ceļu
infrastruktūra un satiksme).
Anita Bērziņa, VZD kadastra inspektore. (Zemes īpašumi).
Aivars Bigačs, Lielrīgas RVP speciālists. (Vides aizsardzība).
Ilze Fokina, finansu nodaļas speciāliste. (Uzņēmējdarbība un
lauksaimniecība).
Dace Jansone, kultūras darba koordinatore. (Kultūras dzīve).
Laila Jēkabsone, pieminekļu aizsardzības inspektore.
(Kultūrvēsturiskais mantojums).
Maira Liepa, pilsētas galvenā arhitekte. (Īpašumi, mājoklis).
Aigars Kruvesis, Lielvārdes E.Kauliņa vidusskolas direktors
.(Izglītība).
Inese Gelte, sociālās nodaļas vadītāja. (Sociālā aprūpe ).
Aivars Griņevičs, deputāts, p/u "Remte" direktors. (Komunālā
infrastruktūra).
Aivita Orupa, Ogres rajona TIC vadītāja. (Tūrisms).
Vilnis Preimanis, finansu nodaļas vadītājs. (Pašvaldības budžets).
Ainārs Puķītis, deputāts, sporta skolas direktors. (Sports, atpūta,
izklaide).
Anita Streile, A. umpura muzeja vadītāja. (Vēsture).
Maija Rinka, teritoriālplānotāja, darba grupas koordinatore.
Lauma Sniedze, iedzīvotāju reģistrācijas un dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja (Iedzīvotāji un apdzīvojums).
Dzintra Troska, ģimenes ārste.(Veselības aprūpe).
Raimonds Veinbergs, Lielrīgas RVP speciālists. (Vides aizsardzība).

Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas attīstības programmas
izstrādes konsultanti
1. Ināra Marana, konsultane
2. Mihails Čeburaškins, konsultants
3. Pēteris Šķiņķis, konsultants
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PRIEKŠVĀRDS
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju attīstības plāns ir visaptverošs
izstrādāts dokuments, kam būs liela loma turpmākajā teritorijas attīstībā.
Lielvārdes pilsētai ar lauku teritoriju Attīstības plāna ietvaros ir jāizstrādā
divi nozīmīgi dokumenti – teritorijas attīstības programma un teritorijas
attīstības plānojums.
Teritorijas attīstības programma ir izstrādāta pārmaiņu laikā, kurā stingri
akcentēts Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju ekonomiskā, sociālā un vides
attīstība. Teritorijas attīstības programma ir pirmais no dokumentiem, kas ir
izstrādāts un būs pamats un vadlīnijas Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju
teritorijas plānojuma izstrādei.
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju izstrādātās perspektīvas, vai citiem
vārdiem sakot, ilgtermiņa stratēģijas pamatā ir kopīgi sagatavota un izvērtēta
esošā situācija, stipro pušu, vājo vietu, iespēju un draudu noteikšana mūsu
teritorijā, kurā mēs dzīvojam, strādājam, atpūšamies un kurā aug mūsu bērni.
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas attīstības programmas
īstenošanā liela loma būs jāuzņemas pašvaldībai ne tikai šī deputātu
sasaukuma laikā. Mūsu turpmākajā attīstībā ir jābalstās uz Lielvārdes
pilsētas ar lauku teritorijas priekšrocībām un vērtībām, jāizmanto iespējas
mūsu nākotnes labā.
Lielvārdes pilsētai ar lauku teritoriju ir nepieciešama attīstības programma,
lai:
• attīstītu un aizsargātu to, kas mums ir,
• radītu priekšnoteikumus radošam esošo problēmu risinājumam un
iespēju izmantošanai,
• iezīmētu galvenās prioritātes un noteiktu visefektīvāko attīstības
stratēģijas, mērķus, uzdevumus un rīcības.

Domes priekšsēdētājs

Aivars Troska
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1. Ievads
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju sabiedriskās un saimnieciskās dzīves
līdzsvarota attīstība prasa izstrādāt visaptverošu teritorijas attīstības programmu un
teritorijas plānojumu. Tas ir ļoti svarīgi laika posmā, kad lielas izmaiņas notiek
ekonomiskajā un sociālajā situācijā. Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju attīstības
programma ir pirmais ilgtermiņa rakstura dokuments, kurā integrētā veidā ir iekļauta
teritorijas attīstības stratēģijas, ilgtermiņa mērķi un uzdevumi, kas būtībā ir visu
iedzīvotāju grupu, uzņēmēju, pagasta un citu iestāžu vadītāju – saskaņota un ilglaicīgas
kopīgas darbības programma, kas var nodrošināt Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju līdz
šim neizmantoto attīstības iespēju īstenošanu.
Lai šīs iespējas apzinātu, veidotu kopīgu viedokli, idejas, un vienotos par rīcību
ilgākam laika posmam tika pieņemts Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju lēmums
(28.11.2001.) izstrādāt šo plānu (attīstības programmu un teritorijas plānojumu), kurš ļautu
saskaņot rīcību, sekot teritorijas attīstībai turpmākajos gados, informēt kaimiņus un
iespējamos uzņēmējus, kuri varētu būt ieinteresēti nākotnē līdzdarboties saimnieciskās
dzīves stiprināšanā.
Programmas izstrādes nepieciešamība
•
•
•
•
•

Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas attīstības programmas izstrādi
noteica virkne svarīgu faktoru:
90.gados būtiski ir mainījušies ekonomiskie, sociālie, vides un citi apstākļi, kas
prasīja izvērtēt pašreizējo situāciju un mērķtiecīgi noteikt attīstības galvenos
virzienus, stratēģijas, mērķus un uzdevumus kopējās teritorijas izaugsmes interesēs.
Lielvārdes pilsētai ar lauku teritoriju nav līdz šim izstrādāta teritorijas attīstības
programma, kas nosaka pilsēta ar lauku teritoriju attīstības stratēģiskos mērķus un
virzienus un risina būtiskus teritorijas attīstības jautājumus.
Teritorijas programmas izstrāde ir svarīgs priekšnoteikums investīciju piesaistei,
uzņēmējdarbības attīstībai, esošo teritorijas resursu efektīvākai un mērķtiecīgākai
izmantošanai.
Kaimiņu pašvaldībās un Rīgas plānošanas reģionā ir pieņemti virkne dokumentu,
kur tiek risinātas kopējas pašvaldību problēmas, tāpēc ir nepieciešams saskaņot
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju intereses ar citu kaimiņu pašvaldību
interesēm.

Programmas izstrādes mērķis un uzdevumi
Lielvārdes pilsētai ar lauku teritoriju teritorijas attīstības programmas izstrādes mērķis ir
veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju attīstību,
nosakot tās attīstības galvenos virzienus (prioritātes) stratēģijas, mērķus, uzdevumus un
rīcības.
Programmas izstrādes uzdevumi ir:
• Izvērtēt esošo situāciju Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju, nosakot galvenās
attīstības tendences un iespējas.
• Noteikt Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju attīstības stratēģijas, prioritātes,
izstrādājot priekšlikumus teritorijas ekonomikas, transporta, mājokļa, sociālās
infrastruktūras u.c. jomu attīstībai.
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•

Iesaistīt pēc iespējas plašāku sabiedrību un interešu grupas Lielvārdes pilsētas ar
lauku teritoriju attīstības programmas izstrādē.

Programmas izstrādes process un iedzīvotāju līdzdalība
Attīstības programmas izstrādātāja un vēlāk arī īstenošanas vadītāja ir Lielvārdes
pilsētas ar lauku teritoriju dome. Attīstības programmas izstrādē izmantoti Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mērķdotācija un domes budžets,
sadarbojoties ar Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju dažādu institūciju speciālistiem.
Programmas izstrāde balstījusies uz:
• informācijas un līdzdalības iespēju radīšanu visiem pilsētas un lauku teritorijas
iedzīvotājiem,
• mērķtiecīgu darba grupas un aktīvāko – ieinteresētāko iedzīvotāju darbu un iesaisti,
• aktīvu domes atbalstu un līdzdalību.
Programmas izstrādei tika izveidota darba grupa 19 cilvēku sastāvā, kurā ietilpa ne
tikai pašvaldības speciālisti un deputāti, bet arī vietējo uzņēmēju un citu iestāžu pārstāvji.
Darba procesā grupai pievienojās arī citi speciālisti. Darba grupa šādā plašā sastāvā tika
veidota, lai aptvertu pēc iespējas daudzveidīgākas saimniecības nozares un arī dažādas
pagasta sabiedrības grupas. Tas bija pamats diskusijām, kurās piedalījās dažādu nozaru
pārstāvji.
Viens no plānošanas mērķiem Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju bija aktivizēt
iedzīvotājus, pēc iespējas pilnīgāk viņus informējot un iesaistot plānošanas procesā.
Vietējā avīzē “Lielvārdes Ziņas” periodiski tika ievietota informācija par teritorijas
attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādes, uzsākšanu un gaitu, ar
uzaicinājumu piedalīties semināru darbā un izteikt viedokli iedzīvotāju aptaujā. Aptaujas
anketa tika ievietota arī vietējā laikrakstā. Galvenās metodes plašākas sabiedrības
informēšanā un iesaistē attīstības programmas izstrādē bija šādas:
•
semināri (pavisam notika četri semināri),
•
darba grupas tikšanās,
•
atsevišķas tikšanās un konsultācijas ar attiecīgo jomu speciālistiem un darba grupas
locekļiem,
•
aptauja,
•
informācijas ievietošana vietējā laikrakstā “Lielvārdes Ziņas”.
Visā attīstības programmas izstrādē tika sekots kopīgai izstrādes shēmai:
•
noskaidrojot esošo situāciju (situācijas raksturojums dažādās jomās, stipro pušu,
vājo vietu, iespēju un draudu noteikšana),
•
esošo situāciju izvērtējot un nosakot problēmas/risināmos jautājumus,
•
ieskicējot nākotnes redzējumu (attīstības vīziju), attīstības stratēģijas, vispārējos
mērķus un uzdevumus,
•
vienojoties par konkrētām rīcībām un projektiem.
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju attīstības programmas izstrādes darba grupa
savā darbā balstījās jau uz esošām iestrādnēm un savāktajiem materiāliem. Lielāko daļu no
materiāliem ir savākuši vietējie speciālisti. Programmas sagatavošanā ir izmantoti šādi
materiāli:
1. Izglītības koncepcija.
2. Ūdensapgādes materiāli.
3. Tūrisma attīstības programma Lielvārdes pilsētai ar lauku teritoriju. 2001.
4. Ogres rajona attīstības programma, saskaņojot programmu un skatot to
Ogres rajona kontekstā
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5. Rīgas reģiona attīstības stratēģija, saskaņojot programmu un skatot to
reģionālā kontekstā
6. Lielvārdiešu foruma 2002. materiāli, kas notika 2002.gada 6.aprīlī, kura
idejas tika integrētas Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju perspektīvā,
nosakot nākotnes redzējumu, stratēģijas, vispārējos ilgtermiņa mērķus, kā
arī citi materiāli.
Programmas saturs un struktūra
Attīstības programma sastāv no divām daļām – Perspektīvas un Esošās situācijas
pārskata.
Perspektīvā ir sniegts galveno vērtību un principu apraksts, uz ko ir jābalsta
nākotnes attīstība. Perspektīvā ir dots Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju nākotnes
redzējums, galvenās attīstības stratēģijas, ilgtermiņa mērķi un uzdevumi, kā arī vadlīnijas
teritorijas plānojuma izstrādei. Perspektīva pēc būtības ir Lielvārdes pilsētas ar lauku
teritoriju teritorijas attīstības politika, kas konsekventi jāīsteno pašvaldībai sadarbojoties ar
uzņēmējiem, iedzīvotājiem, daudzveidīgām interešu grupām.
Rīcības plāns ir programmas īstenošanai nepieciešamās rīcības un projekti, lai
īstenotu attīstības Programmā noteikto politiku tiek noteiktas rīcības un ideju pieteikums
projektu īstenošanai īstermiņa skatījumā – līdz trīs gadu periodam.
Noslēgumā ir dots programmas apraksts teritorijas attīstības programmas
īstenošanai, pārraudzībai un vadībai.
Esošās situācijas izvērtējumā ir dots vispārējs esošās situācijas pārskats, iezīmētas
problēmas/risināmie jautājumi (prioritārie), noteiktas, stiprās puses, vājās vietas, iespējas
un draudi pa jomām. Esošās situācijas izvērtējums ir pamatojums teritorijas nākotnes
attīstības politikas noteikšanai. Šajā daļā ir dots arī kartogrāfiskais materiāls un pielikumi.
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I DAĻA

2. VISPĀRĒJS LIELVĀRDES PILSĒTAS AR LAUKU
TERITOIJU SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS ŠODIEN
Teritorija. Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju kopējā administratīvās teritorijas
platība ir 6007,5 ha, tostarp lauku teritorija – 5024,3 ha vai 83,6%, pilsētas teritorija –
983,2 ha vai 16,4% no kopējās teritorijas.
Pēc 2001.gada 17.marta, kad stājās spēkā “Noteikumi par Ogres rajona Lielvārdes
pilsētas ar lauku teritoriju administratīvās robežas grozīšanu”, pilsētas teritorija palielinājās
par 322,6 ha vai 32,8%.
Iedzīvotāji. Lielvārdei pilsētas statuss piešķirts 1992.gadā. 2001.gadā Lielvārdes
pilsētā ar lauku teritoriju bija 7233 iedzīvotāju. Lielākais iedzīvotāju skaits Lielvārdē bija
1989.gadā, bet, izbraucot Padomju armijai tas saruka līdz 1995.gadam par 1170 vai 14,7%.
Vismazākais iedzīvotāju skaits pēdējo piecu gadu laikā bija1997.gadā (7066). Tas saistīts
ar Lielvārdes teritorijā esošo armijas daļu (lidlauku). Pamatojoties uz starpvalstu
vienošanos starp Latviju un Krieviju, šai laika periodā krievu militārpersonas pārcēlās uz
dzīvi Krievijā, kā rezultātā pastāvīgo iedzīvotāju skaits samazinājās. Lielvārdes patstāvīgo
iedzīvotāju skaits pēdējos trīs gados ir saglabājies praktiski nemainīgs.
Līdz 2001.gadam Lielvārdē nav vērojams iedzīvotāju dabiskā skaita pieaugums.
Līdz ar to var teikt, ka iedzīvotāju kopējā skaita izmaiņas ir balstītas tikai uz iedzīvotāju
skaita mehāniskā pieauguma. No 1997. līdz 2000.gadam mirstība ievērojami pārsniedz
dzimstību. 2001.gads iezīmējas ar līdzsvara iestāšanos starp šīm divām kategorijām.
Darbspējīgo iedzīvotāju grupā visaugstākais rādītājs vērojams 1998.gadā – 4181,
tas ir 58,7% no visa iedzīvotāju skaita. 1999.gadā notiek strauja lejupslīde – vairs tikai
3486, (48,9%) iedzīvotāji darbspējīgā vecumā. 2000.gads iezīmē nelielu augšupeju šajā
vecuma grupā un 2001.gadā šī tendence saglabājas. Var prognozēt, ka arī turpmāk šie
rādītāji lēnām palielināsies.
Tomēr kā negatīva tendence pēdējos gados iezīmējas lauku teritorijā dzīvojošo
skaita samazināšanās. Ja 1997.gadā laukos dzīvoja 33,5% no visiem Lielvārdes
iedzīvotājiem, tad 2001.gadā lauku iedzīvotāji sastādīja vairs tikai 13,1% no pastāvīgo
iedzīvotāju skaita. Tas saistīts ar pilsētas robežu paplašināšanu, kā rezultātā daļa no
iepriekšējās lauku teritorijas tika iekļauta pilsētas teritorijā.
Uzņēmējdarbība. 1996.gadā Lielvārdē reģistrēti kopā 82 uzņēmumi, tad
2001.gadā to skaits ir pieaudzis par 129% un sastāda 188 uzņēmumus. Tomēr ne visi
reģistrētie uzņēmumi veic saimniecisko darbību.
Visplašāk pārstāvētā uzņēmējdarbības forma Lielvārdē ir sabiedrības ar ierobežotu
atbildību – 52% no reģistrētajiem uzņēmumiem. Pēdējā laikā zemnieku saimniecības un
individuālie uzņēmumi pārreģistrējas par SIA, tādēļ SIA īpatsvars reģistrēto uzņēmumu
vidū turpmāk var pieaugt.
Tautsaimniecības nozares. Galvenās nozares Lielvārdes pilsētas ar lauku teritorijā
ir tirdzniecība (43,1%), kokapstrāde (10,1%), transports un transporta pakalpojumi
(10,1%), ēdināšanas pakalpojumi (8,9%), banku pakalpojumi (5,1%), lauksaimnieciskā
ražošana (5,1%), pārtikas ražošana (5,1%), pārējās nozares (12,5%).
Lauksaimniecība. Lauksaimnieciskā ražošana Lielvārdes administratīvajā
teritorijā vēsturiski saistās ar kolhoza “Lāčplēsis” vārdu, kas tika dibināts 1950.gadā.
1996.gadā paju sabiedrība “Lāčplēsis” sadalījās un izveidojās septiņi atsevišķi
uzņēmumi. Klientu kooperatīvā sabiedrība “Lāčplēsis – 2” pārņēma laukkopības un
lopkopības nozares no paju sabiedrības “Lāčplēsis”. “Lāčplēsis – 2” pastāvēja līdz
2000.gadam, kad sabiedrība sadalījās divos atsevišķos uzņēmumos, no kuriem viena
11

orientējās uz laukkopības, bet otra uz lopkopības produkcijas ražošanu.
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Nodarbinātība. Liela daļa no Lielvārdes pilsētas iedzīvotājiem nodarbojas ar
uzņēmējdarbību. Lai arī pašreiz nav konkrētu datu, taču reģistrēto uzņēmu skaits liecina,
ka liela daļa iedzīvotāju strādā pakalpojumu sfērā, īpaši tirdzniecībā un ēdināšana
pakalpojumu sfērā. Ar kokapstrādi un transporta jomā un ar transportu saistīto
pakalpojumu sfērā strādā mazāk iedzīvotāju.
Vidēji laukos ir mazāks darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars nekā pilsētās, bet
pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvars lielāks. Tas nozīmē, ka pastāvot tādai tendencei arī
turpmāk, laukos dzīvos vairs tikai pensijas vecuma cilvēki. Līdz ar to tas ir process, kas
apdraud lauku tālāko attīstību kopumā. 2001.gadā Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju bija
4,7% bezdarbnieku, Ogres pilsētā tai pašā laika periodā bija 3,61%, bet kopumā Ogres
rajonā 3,51. Lielākā pārsvarā bezdarbnieces ir sievietes. Kopumā darbu atrast problēmas ir
pirmspensijas vecuma cilvēkiem, jaunajiem speciālistiem bez darba pieredzes un
jauniešiem bez profesijas.
Tūrisms. Lielvārde ir viena no atpazīstamākajām vietām ne tikai Ogres rajonā, bet
arī Latvijā, kurai ir visas iespējas veidot tūrisma industriju, balstoties uz augstas kvalitātes
un trīspusēja apmierinājuma (tūristi – industrija – iedzīvotāji) principiem.
Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju ir daudzveidīgi resursi, kas pievelk vietējos un
ārvalstu tūristus. Tie ir īpašie, unikālie resursi, ar ko Lielvārdi var atpazīt – kultūras un
vēstures, dabas un dzīvās dabas resursi. Tūristus pievelk arī interesanti pasākumi,
piemēram izjādes ar zirgiem, kultūras pasākumi u.c.
Transports un satiksme. Transports un ceļi ir vieni no galvenajiem infrastruktūras
elementiem, kuriem ir jānodrošina Lielvārdes iedzīvotājiem un uzņēmējiem saikni ar citām
pilsētām un pagastiem Ogres rajonā un visā valstī. Labi organizēta sabiedriskā transporta
satiksme, ielu un ceļu tīkls ir nozīmīgs faktors teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. Tikpat
nozīmīgi ir ielu un ceļu tīkla racionāls plānojums un iekšējā transporta, riteņbraucēju,
gājēju kustības drošības garantijas.
Satiksmes pakalpojumu tīklu veido autotransports (tālsatiksmes reisi, vietējais
sabiedriskais transports, dzelzceļa satiksme). Ērta ir arī starptautiskās lidostas “Rīgas”
sasniedzamība, kas varētu pavērt papildus iespējas tūrisma attīstībai Lielvārdē.
Lai nodrošinātu ērtu, drošu pārvadājumu skolēniem, divas reizes darba dienās
mācību laikā kursē skolēnu autobuss.
Lielvārdes pilsētai ar lauku teritoriju ir laba sasniedzamība ar Latvijas galvaspilsētu Rīgu,
Ogri, Aizkraukli, starptautisko lidostu Rīga, Rīgas pasažieru ostu, starptautisko autoostu “Rīga”.
Valsts nozīmes transporta kustības ceļi – autoceļš Rīga – Daugavpils, dzelzceļš
Rīga – Zilupe, kā arī līdz šim neizmantotais Daugavas upes ūdensceļš Lielvārdes
administratīvo teritoriju garenvirzienā sadala trīs joslās. Šis pamatnosacījums ir veidojis
Lielvārdes teritorijas attīstību lineāri, kas ir gan veicinošs, gan traucējošs faktors.
Pozitīvais ir valsts interese šo ceļu attīstībā, uzturēšanā salīdzinoši labā stāvoklī, valsts un
rajona sabiedriskā transporta pieejamība, servisa un apkalpes objektu attīstība.
Negatīvais – Lielvārdes teritorijas sadrumstalotība, satiksmes bīstamība pilsētas centrā pie
autoceļa, apgrūtināta viendabīga ceļu tīkla izveide.
Lielvārdes pilsētas teritorijā ir 83 ielas, kuru šķērsprofili tika apstiprināti 1995.gadā
un 2001.gadā ar domes lēmumiem.
Gājēju celiņu un ietvju kopgarums kopumā ir aptuveni 4,1 kilometri. Viennozīmīgi,
ka pilsētai ar ielu kopgarumu 44 km un gājēju celiņiem, kuru kopgarums ir mazāks par
10% ir nepieciešams pilnveidot un labiekārtot ietvju, gājēju ielu tīklu. Pašvaldība
perspektīvā plāno savienot pilsētas centru ar citiem pilsētas rajoniem veidojot ietves un
gājēju ielas trijos galvenajos virzienos: centrs – sporta skolas rajons, centrs – mūzikas
skolas rajons, centrs – Lāčplēsis – Lāčplēša kapi. Tādējādi gājēju celiņu tīkls veidos
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vienotas sistēmas raksturu. Lielvārdes pilsētā kopumā ir izveidotas stāvvietas 513
vieglajām automašīnām. Tas nozīmē 1 stāvvieta uz 10,4 pilsētas iedzīvotājiem.
Komunālā infrastruktūra. Ūdens apgāde Lielvārdei, kurā ir 7230 iedzīvotāju,
5000 no kuriem dzīvo centrā, bet 1000 lauku sētās pilsētas tuvumā, un apmēram 1233 –
lauku rajonā ārpus pilsētas (2001.gadā iedz.sk. ir 7233). Lielvārdi apgādā 4 ūdensapgādes
sistēmas, trīs no tām – Centrālā, Lauksaimnieciskā un Armijas un ir pašvaldības
uzņēmuma "Remte" pārziņā un ceturtā – kooperatīva "Liepa" ziņā.
Šobrīd trijās ūdens ņemšanas vietās – Centra, Spīdolas un Avotu masīvā ir ūdens
atdzelžošanas iekārtas. Nevienai no četrām ūdens sadales sistēmām nav attīrīšanas ietaišu.
Artēziskajiem ūdeņiem netiek prasīta dezinfekcija, bet būtu jāparedz hlorēšanu, lai sistēmu
pasargātu no bakteriāla piesārņojuma.
Precīza informācija par pašreizējo ūdens patēriņu nav pieejama, jo nav mērījumu.
Gada vidējais kopējais ūdens patēriņš pašvaldības sistēmā ir noteikts 24 000 m3/mēn. uz
2850 patērētājiem, ko apgādā P/U "Remte" sistēma. Šis patēriņš atbilst 280 l/cilv.d,
ieskaitot zaudējumus, rūpniecisko un sadzīves patēriņu.
Jau vairākus gadus turpinās dalība projektā 800+, kurš paredz sakārtot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas problēmas daudzās pašvaldībās, t.sk. Lielvārdē.
Lielvārdes pilsētā apgādi ar gāzi var pilnā mērā nodrošināt. Lielākā daļa dzīvojamo
rajonu pilsētā ir pieslēgti gāzes vadiem. Augsta spiediena gāzes vads izvietots gar pilsētas
ziemeļu robežu, neskarot pilsētas blīvi apdzīvotās vietas.
1998. gadā izstrādāta un apstiprināta Lielvārdes pilsētas perspektīvā gāzes apgādes
shēma. Šajā projektā ir izpētīta esošā gāzes apgādes situācija un paredzēti perspektīvie
gāzes apgādes tīkli, nākotnē paredzot pilnībā visai pilsētai nodrošinājumu ar dabas gāzi.
Dabas aizsardzība. Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijā ir bagātīgi dabas
resursi – gan dabas teritorijas, gan ūdens resursi. Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju
aizsargājamās dabas teritorijas ir dabas pieminekļi, kuri ir: dendroloģiskie stādījumi,
dižkoki, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi.
Dendroloģiskie stādījumi kopumā aizņem 14,ha no teritorijas. Tie ir: Lielvārdes
parks (5,2 ha) un Rembates parks (8,9 ha).
Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis ir “Rumbiņas ūdenskritums”
Rumbiņas upes posmā ar tam piegulošām “Ķekatu”, “Bāliņu”, “Ūbeļu” un “Mazūbeļu”
saimniecībām.
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju mitrajās pļavās ir sastopami īpaši
aizsargājamie augi – jumstiņu gladiola (gladiolus imbricatus) un Kaibaliņai pieguļošajos
mežos – laksis (allium ursinum).
Daugavā pie Kaibalas ir regulāra un nozīmīga ziemeļu gulbju pulcēšanās vieta
pavasarī un rudenī. Pavasaros te sastopami arī mazie gulbji un zosis. Kopējais ūdensputnu
skaits vienas dienas laikā šeit var sasniegt vismaz 3000 īpatņu. Šī vieta ir iekļauta Eiropas
putniem nozīmīgo vietu sarakstā. Valsts aizsardzība šai vietai nav noteikta (Starptautiskās
putniem nozīmīgo vietu saraksts, 2001.g.). Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija gatavo dokumentāciju jauna dabas lieguma “Daugava pie Kaibalas”
izveidošanai).
Kultūrvēsturiskais mantojums. Lielvārde tautas apziņā sakņojas kā epika,
varoņteikām vīta vieta, kādu to no tautas gara mantām cēlis Andrejs Pumpurs, tomēr arī
vēsturiski te bijusi sena apmetne, kas nav noniecināta arī vēlākos laikos, būvējot te pili,
baznīcas, muižas, krogus, skolas, tā intensīvi apdzīvojot Daugavas krastu pie Rumbiņas
ietekas.
Lielvārde nevar lepoties ar izteiktu vēsturisko centru, vecām ēkām un būvēm,
koptām ainavām, tādēļ pašvaldībai vajadzētu noteikt savu aizsargājamo objektu sarakstu,
kurā iekļaut vēl nesagandētās vecās ēkas, kapu zonas, viensētas, ainavu veidojošas alejas
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un atsevišķas koku grupas, kā arī atjaunot vēsturisko vietu piemiņas zīmes, kā, piemēram,
E.Kauliņa piemiņas zīme pie tagadējās kluba – kantora ēkas, Daugavas pamatskola, utt.
Izglītība. Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju ir izveidots izglītības iestāžu tīkls,
kas apkalpo pilsētas pašvaldības iedzīvotājus. Ņemot vērā pilsētas teritoriālo izvietojumu,
vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas iestāde ir izvietojušās teritoriāli optimāli, tās spēj
nodrošināt pieejamību gan pilsētas, gan lauku teritorijas, kā arī apkārtējo pašvaldību
iedzīvotājiem, kuri izteikuši vēlēšanos izglītot bērnus Lielvārdes skolās.
Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju ir divas pamatizglītības iestādes – Lielvārdes
pamatskola un Kaibalas pamatskola, kuras realizē pamatizglītības vispārizglītojošo
programmu un E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola, kura realizē pamatizglītības
vispārizglītojošo programmu, bet vidējās izglītības posmā:
• Vispārizglītojošā virziena izglītības programmu,
• Humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu – Cilvēkzinības,
• Matemātikas un tehniskā virziena izglītības programmu – Matemātika, datori.
Lielvārdes pamatskola realizē arī mazākumtautības izglītības programmu. Kaibalas
pamatskola papildus realizē pirmskolas izglītības programmu un pedagoģiskās korekcijas
izglītības programmu, kura veic speciālu apmācību bērniem.
Veselības aprūpe. Veselības aprūpi Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju veic sešas
sertificētas ārstu prakses: trīs ģimenes ārstu prakses, viena internista un divas pediatriskās
ārstu prakses. Katra ārsta prakse ir patstāvīga juridiska persona. Ārstu praksēs ir iespējams
veikt ekspresanalīzes, nosakot cukura, holesterīna un triglicerīdu līmeni, veikt urīna
analīzi, EKG, iziet ginekoloģisko profilaktisko apskati, veikt fizioprocedūras – ultraskaņu,
LUČ.
Stomatoloģisko palīdzību sniedz seši privāti praktizējoši stomatologi, divi
protēzisti. Individuālo darbu veic sertificēts masieris. No speciālistiem Lielvārde strādā
okulists, ginekologs un LOR slimību speciālists. Vienu reizi mēnesī uz Lielvārdi izbrauc
arī sertificēts radiologs – ultrasonoskopists.
Pie primārās aprūpes ārsta pēc statistikas datiem katrs reģistrētais pacients griezies
vidēji divas reizes gadā. 85% no apmeklētājiem ir Lielvārdes iedzīvotāji. Pārējie 15%
Rembates un Lēdmanes iedzīvotāji.
Sociālā aprūpe. Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju dzīvo 1342 pensionāru, kas
sastāda 18,6% no iedzīvotāju kopskaita. 474 no pensionāriem dzīvo daudzdzīvokļu mājās,
557 – privātmājās pilsētas teritorijā, 311 privātmājās lauku teritorijā. Aptuveni 2000 no
iedzīvotāju kopskaita vai 27,7 %, griežas sociālās palīdzības dienestā pēc palīdzības.
Sociālās palīdzības dienests ir apzinājis un tā darbība ir vērsta uz noteiktām iedzīvotāju
grupām
Lielākās iedzīvotāju grupas, kam tiek sniegti pabalsti, ir daudzbērnu ģimenes,
nepilnās ģimenes, pensionāri, kas dzīvo vieni .Tad seko bērni invalīdi un invalīdi. Sociālā
palīdzība tiek sniegta caurmērā vienādi visā pilsētā. Netiek izcelta kāda iedzīvotāju grupa,
kas dzīvo dzīvokļos vai privātajos namīpašumos pilsētā vai lauku teritorijā.
Kultūra. Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju ir liels kultūras potenciāls, kas ir
būtisks priekšnosacījums šīs teritorijas sociālai un tautsaimniecības izaugsmei. Kopumā
Lielvārdē ir daudzveidīgas kultūras iestādes un daudzveidīga kultūras un sabiedriskā dzīve,
kā arī daudzveidīgas tradīcijas. Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju kopumā darbojās
septiņas iestādes. Tās visas atrodas pilsētas teritorijā. Tās ir: kultūras nams “Lielvārde”,
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs, Lielvārdes bibliotēka, Lielvārdes bērnu bibliotēka,
bibliotēka “Lāčplēsis”, mūzikas skola, mākslas skola “Mākslas aptieka” (privātā).
Lielvārdes vārds vienmēr ir saistījies ar kultūras tradīcijām, Lāčplēsi, Daugavu,
Lielvārdes jostu, Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju. Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju
tiek svinēti valsts svētki, daudz iedzīvotāju un viesu piedalās tradicionālajos svētkos.
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Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju sabiedriskās un kultūras dzīves neatņemama
sastāvdaļa ir dažādas kultūras norises Lielvārdē, tai skaitā valsts svētki Lāčplēša diena,
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena. Tiek svinēti arī tradicionālie svētki.
Sports. Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju ar sportu un citiem atpūtas veidiem var
nodarboties Lielvārdes sporta skolā, Lielvārdes vidusskolā, Kaibalas pamatskolā,
atsevišķās vietās pilsētas teritorijā un sporta un atpūtas laukumā pie Lielvārdes robežas.
Mājoklis. Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju dzīvojamais fonds sastāv no
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un viendzīvokļa ģimenes mājām. Ir arī dažas dvīņu
mājas un rindu ēkas, kas uz kopējā mājokļu skaita sastāda nelielu daļu. Pilsētas teritorijā ir
42 daudzdzīvokļu mājas ar 1340 dzīvokļiem, kopējā platība 72304 kvadrātmetri. Lauku
teritorijā uz šo brīdi ir 3 daudzdzīvokļu mājas ar 40 dzīvokļiem, kopējā platība 2573 m2.
Lielākā daļa (aptuveni 98%), no šiem dzīvokļiem ir privatizēti pārējie ir privatizācijas
procesā un tuvākajā laikā tiks privatizēti.
Lielāko dzīvojamās apbūves teritorijas daļu pilsētā aizņem individuālā apbūve.
Pilsētas teritorijā uz 2002.gadu ekspluatācijā nodotas ir 698 individuālās ģimenes mājas,
kopējā platība 83760 m2, 305 atrodas būvniecības stadijā. Lauku teritorijā apdzīvotas ir
103 ģimenes mājas, kopējā platība ap 9300 m2, būvniecības stadijā ir ap 40 individuālo
ēku.
Pārvalde. Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības pārvaldi nodrošina 11
vēlēti deputāti, pašvaldības iestādes un uzņēmumi. Pēdējos gados ir ievērojami pieaudzis
pašvaldības veicamo funkciju apjoms un līdz ar to arī nodarbināto skaits.
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3. LIELVĀRDES PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU STIPRĀS
PUSES, VĀJĀS VIETAS, IESPĒJAS UN DRAUDI
Stiprās puses
•
•
•
•
•
•
•
•

Izdevīgs Lielvārdes pilsētas ģeogrāfiskais novietojums Latvijas ģeogrāfiskajā
vidienē, Rīgas pilsētas tuvumā, pie lielās automaģistrāles Rīga – Daugavpils,
dzelzceļa līnijas Rīga –Zilupe, kas piesaista garāmbraucējus.
Bagātīgi kultūrvēsturiskie resursi – Lielvārdes pilsdrupas un parks, A.Pumpura
muzejs, Uldevena koka pils, Rembates muižas pagrabi.
Bagāts cilvēkresursu potenciāls – kvalitatīvi speciālisti ar kopumā augstu izglītības
un kultūras līmeni.
Apkures sistēmas rekonstrukcija pašvaldības objektos un daudzdzīvokļu mājās.
Ērta satiksme ar Rīgu un citām apdzīvotām vietām.
Spēcīgi attīstīta izglītības infrastruktūra.
Spēcīga pašvaldība, kas aktīvi atbalsta uzņēmējdarbību, pilsētas sakopšanu,
izglītības sistēmas attīstību.
Daudz brīvu neapbūvētu teritoriju attīstībai.

Vājās vietas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nepietiekami izbūvēti inženiertīkli – lietus kanalizācijas sistēma, ūdensvads, gāzu
tīkli.
Vides problēmas – Daugavas piesārņotība, sliktā pilsētas kanalizācijas sistēma,
Daugavas krastu brukšana, pilsētas piesārņojums no transporta.
Nepietiekoši izveidots ielu tīkls, nav izveidots savstarpēji saistīts vienots iekšējo
ceļu tīkls.
Slikti attīstīts sabiedriskais transports, vāja satiksme administratīvās teritorijas
robežās.
Automaģistrāle, dzelzceļš sašķeļ pilsētu daļās, kas traucē vienotas pilsētas
infrastruktūras attīstību.
Kopumā slikts pilsētas labiekārtojums.
Neliels pilsētas ekonomiskais potenciāls, kas pamatā nevar nodrošināt rentablu
uzņēmējdarbību.
Neefektīvi izmantotā kolhoza “Lāčplēsis” labi iekoptā lauksaimniecības zeme.
Nepietiekoši labvēlīga sociālā un demogrāfiskā situācija Lielvārdes pilsētā ar lauku
teritoriju – bezdarbs, nav iespēju pilnvērtīgi izglītoties u.c.
Trūkst atsevišķu pakalpojumu (nav šūšanas darbnīcas, apavu remonta darbnīcas
utt.).
Nepietiekoša satiksmes drošība automaģistrāles tuvumā pilsētas centrā, nav
nodrošināta droša gājēju pārvietošanās pilsētā (trotuāri un velosipēdistu celiņi).
Pilsētā nav sporta centra, nav bērnu spēļu, atrakciju laukumu ne pilsētā, ne
dzīvojamos kvartālos.
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Iespējas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Izveidot spēcīgu un labi attīstītu kultūras, izklaides un sporta attīstības tīklu pilsētas
un lauku teritorijas iedzīvotāju dažādām vecuma grupām.
Attīstīt Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju tūrisma sistēmu un pakalpojumu
klāstu saistībā ar izglītību un kultūru.
Nostiprināt Daugavas krastus un izveidot gājēju celiņus gar Daugavu.
Rekonstruēt un padarīt efektīvu ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu.
Attīstīt kvalitatīvu infrastruktūru un paaugstināt Lielvārdes ar lauku teritoriju
sasniedzamību.
Pilnveidot veselības aprūpes sistēmu un paaugstinot profilaktisko darbu ar
iedzīvotājiem.
Attīstīt sadarbību visos līmeņos – ar valsts institūcijām, kaimiņu pašvaldībām,
privātām institūcijām.
Radīt jaunas darba vietas.
Iesaistīt pilsētas iedzīvotājus pilsētas un lauku teritorijas sakopšanā un
labiekārtošanā.
Izbūvēt vienotu veloceliņu tīklu.
Izveidot sociālās aprūpes centru (invalīdiem, bērniem, pensionāriem un citām
sociālajām grupām), kas sniegtu daudzveidīgu sociālo pakalpojumu klāstu
(psihologs, sociālais pedagogs, depresijas klubs u.c.), tai skaitā dienas pakalpojumu
centru.
Veikt Rembates parka rekonstrukciju, izveidojot atpūtas centru.
Veikt kultūras nama “Lielvārde” kapitālremontu.
Izbūvēt Lielvārdes estrādi.
Izveidot pilsētā bērnu rotaļu, atrakciju laukumu.

Draudi
•
•
•
•

Saglabājas sociālās un ekonomiskās problēmas, kas rada tautsaimniecības attīstības
nestabilitāti un iedzīvotāju neapmierinātību.
Sociālo problēmu saasināšanās – bezdarba pieaugums, sociāli nelabvēlīgo grupu
veidošanās.
Ievērojama iedzīvotāju sociālā noslāņošanās pēc ienākumiem.
Pieaugot transporta līdzekļu skaitam un neizbūvējot apvedceļu, ievērojami pieaugs
satiksmes negadījumu skaits un tiks apdraudēta iedzīvotāju, īpaši bērnu dzīvības.
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II DAĻA

PERSPEKTĪVA
4. GALVENĀS VĒRTĪBAS UN ATTĪSTĪBAS PRINCIPI
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju nākotnes attīstība jāveido, balstoties uz
galvenajām un unikālajām vērtībām.
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju galvenās vērtības ir:
izglītoti, zinoši un aktīvi cilvēki, kas veidojuši Lielvārdes ar lauku teritoriju
attīstību un ir galvenā vērtība attīstībai nākotnē. Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju ir
iedzīvotāju vienotība, kas ir svarīgs atbalsts pozitīvai uz attīstību vērstai darbībai.
Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju ir bagātīgi kultūrvēsturiskie resursi –
Lielvārdes pilsdrupas un parks, A.Pumpura muzejs, Uldevena koka pils, Rembates muižas
pagrabi. Visvecākie Lielvārdes iedzīvotāji ar savām atmiņām un dzīves pieredzi.
Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju ir bagātīgi dabas resursi – gan dabas
teritorijas, gan ūdens resursi (ūdens – Daugava).
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju iedzīvotāju pieredze, izkoptās kultūras
tradīcijas, kas sakņojas dziļi pagātnē. Trimdas literatūras grāmatu klēts. Lielvārdes pilsētā
ar lauku teritoriju ir uz iedzīvotāju entuziasmu un kultūras tradīcijām attīstīta pašdarbība.
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju unikālās vērtības ir:
•
•
•
•
•

Uldevena koka pils.
Lielvārdes josta/teiksma par Lielvārdes jostu/Lielvārdes jostas rakstu tulkošana/to
izpēte saistībā ar kosmiskajiem spēkiem, cilvēces likteņiem.
Eposs “Lāčplēsis “.
Pumpura – Lāčplēša Lielvārdes jostas aura.
Viļa Miķelsona trimdas literatūras grāmatu klēts.
Principi

Programmas īstenošana balstās uz principiem, ir akceptēti Latvijas reģionālās attīstības
politikas koncepcijā (1996), Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likumā (2000),
Reģionālās attīstības likumā (2002.).
Izvirzot mērķus, prioritātes un uzdevumus programma pamatojas uz pagasta nākotnes
vīziju un ievēro un izmanto pagasta iedzīvotāju formulētās vajadzības, galvenos risināmos
jautājumus, kā arī Latvijas Republikas dokumentos – valdības ziņojumos un politikas
koncepcijās, nozaru attīstības koncepcijās, Latvijas un Rīgas reģiona un Rīgas rajona attīstības
dokumentos, kā arī Eiropas telpiskās attīstības perspektīvā – formulētus mērķus, ciktāl tie atbilst
vai skar Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju attīstības intereses.
Izstrādājot un īstenojot attīstības programmu īpaša nozīme ir šādiem principiem:
• Ilgtspējīgas attīstības principam, kas paredz nodrošināt nākamajām paaudzēm
kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un
materiālu izmantošanu un kultūras mantojuma saglabāšanu,
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• Sinerģijas radīšanas principam, kas paredz ikvienu teritorijas stratēģijas attīstības
jautājumu un dokumentu izstrādāt saskaņā ar citiem atsevišķiem teritorijas vai
apdzīvotās vietas programmām, plāniem un projektiem, saskaņot tajā sabiedrību
kopumā pastāvošās pašvaldības un atsevišķās, t.sk. privātās intereses,
• Daudzveidības principam, kas paredz nodrošināt vai veicināt jebkurā pilsētas vai
lauku teritorijā vai vietā dabas vides, kultūrvides, resursu un saimnieciskās dzīves
darbības daudzveidību vai tās pilnveidošanu,
• Atklātības principam, kas paredz informēt sabiedrību par risināmajiem attīstības
jautājumiem, iesaistīt iedzīvotājus dažādu projektu izstrādāšanā,
• Partnerattiecību principam, kas paredz, ka attīstības dokumentu un projektu izstrādē
un īstenošanā iesaistījušās institūcijas un personas savā darbībā ir līdztiesīgas un
lēmumi tiek pieņemti, savstarpēji vienojoties.

5. NĀKOTNES REDZĒJUMS (VĪZIJA)
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju nākotnes redzējums tika attīstīts Lielvārdes
pilsētas ar lauku teritoriju attīstības programmas izstrādes semināros, to papildinot, ar
lielvārdiešu foruma materiāliem, kas notika 2002.gada aprīlī.
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju nākotnes redzējums (vīzija) un mērķi
izstrādāti, ņemot vērā esošo situāciju un pastāvošās sakarības, unikālās Lielvārdes pilsētas
ar lauku teritoriju vērtības.

NĀKOTNES REDZĒJUMS
Iedzīvotāji ir izglītoti, zinoši un aktīvi piedalās saimnieciskajā, sociālajā
un kultūras dzīvē.
Gaisotne ir draudzīga un atvērta ikvienam, cieņā ir katrs iedzīvotājs,
neatkarīgi no tā vecuma un sociālās piederības.
Pievilcīga, veselīga un droša vieta darbam, dzīvošanai un
aktīvai iedzīvotāju atpūtai.
Unikāls kultūrvēsturiskais mantojums, izkoptas vēsturiskās
un iedibinātas jaunas tradīcijas, kas sakņojas kultūrā, vēsturē un izglītībā.
Tīra un zaļa pilsētas un lauku vide, sakopta Daugavas krastmala un ainava.
Pilsētai un laukiem ir nodrošināta līdzsvarota un ilgtspējīga attīstība.
Rīgas reģionā un arī Latvijā Lielvārdei ir pievilcīgākās
apdzīvotas vietas tēls.
Teritorijas pārvalde ir saimnieciska un aktīva.
Teritorijas attīstība notiek saskaņoti un sadarbībā starp dažādām jomām
un kaimiņu pašvaldībām.
Dinamiska, daudzveidīga un aktīva saimnieciskā dzīve
un attīstīta infrastruktūra.
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6. GALVENIE VIRZIENI (PRIORITĀTES) LIELVĀRDES PILSĒTAS
AR LAUKU TERITORIJU ATTĪSTĪBĀ
Risinot Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju attīstības jautājumus svarīgi ir
vienoties par prioritārajiem virzieniem un integrētu sadarbību kopējas teritorijas attīstības
jautājumu risināšanā. Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju attīstībā svarīgi ir izvēlēties
prioritāros attīstības virzienus, kuru virziena attīstībā mērķtiecīgi koncentrēt cilvēku un
finansu resursus, atbilstoši programmā izvirzītajiem principiem.
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju galvenie attīstības mērķi ir:
(1) iedzīvotāju labklājība – veselīga, labvēlīga un droša vide dzīvošanai,
(2) ilgtspējīga attīstība, kas virzīta uz daudzveidīgu, uz zināšanām balstītu konkurētspējīgu
saimniecisko darbību.
Lai panāktu sekmīgu attīstību, ir nepieciešams strādāt vairākos prioritāros virzienos,
kuri ir:
Saimnieciskā attīstība
• labvēlīgas vides veidošana uzņēmējdarbībai tradicionālajās un īpaši – perspektīvajās jomās,
• Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju kā Latvijas galvaspilsētai tuvas apdzīvotas vietas
attīstību tūrismam.
Infrastruktūras attīstība
•
tehniskās infrastruktūras sakārtošana (kvalitatīvi ceļi, sakari, ērta un pieejama
satiksme, pakalpojumi),
•
kvalitatīvas informācijas tehnoloģiju, enerģijas un vides un komunālās infrastruktūras
attīstība.
Cilvēkresursu attīstība
• labas izglītības attīstība – cilvēku potenciāla veicināšana, nodrošinot pieejamu un augsti
kvalitatīvu izglītību, tālākizglītības, pārapmācības iespēju paplašināšana, augsti kvalificēta darba
spēka piesaiste darbam Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju,
• vietējās identitātes attīstīšana un radošās aktivitātes attīstīšana,
• kultūras paaugstināšana (izglītība un kultūra, veselības aizsardzība, sociālā palīdzība un
aprūpe).
Sakoptas, drošas un veselīgas dzīvesvides veidošana
•
pašvaldību teritoriju un sabiedrisko vietu sakārtošana, uzturēšana un labiekārtošana
(kultūras un dabas pieminekļi, vides kvalitātes – vizuāla sakārtošana, piesārņojums),
•
esošo mājokļu kvalitātes paaugstināšana (modernizēšana), un jaunu pieejamu un
kvalitatīvu mājokļu būvniecības veicināšana un apsaimniekošana.
Teritorijas pārvaldes un vadības attīstība (procesa organizācija un vadība, sadarbība,
sabiedrības iesaiste pārvaldē).
• sadarbības efektivitātes paaugstināšana starp iedzīvotājiem, pašvaldības institūcijām un
uzņēmējiem,
• saimnieciski efektīvas, sociāli orientētas pārvaldes attīstība un sabiedrības aktivitātes
/līdzdalības veicināšana.
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7. ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS, MĒRĶI UN UZDEVUMI
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju programmā stratēģijas ir noteiktas dažādās
jomās. Tās nosaka mērķtiecīgu izmaiņu un pašvaldības pārvaldes vadības procesu, efektīvi
izmantojot un apvienojot resursus.
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju programmā attīstības mērķi nosaka tos
virzienus, uz ko jāorientējas, nosakot vidējā termiņa uzdevumus, īstermiņa rīcības un
projektus.
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju programmā uzdevumi nosaka vidējā termiņa
darbību.
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju perspektīvajā attīstībā būtiski ir vienoties par
uz attīstību vērstu dažādu jomu attīstību, savstarpēji integrētu stratēģiju izstrādi, noteikt
ilgtermiņa mērķus un uzdevumus.

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN NODARBINĀTĪBA
STRATĒĢIJA

Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības vides attīstībai ar tai rīcībā esošajiem līdzekļiem
(informācija, konsultācijas u.c.), uzņēmēju sadarbība Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju
teritorijā. Publisko un privāto partnerattiecību veidošana iedzīvotāju pakalpojumu
sniegšanai un tās kvalitātes paaugstināšanai.
MĒRĶI

•
•
•

Veicināt uzņēmējdarbības dažādošanu.
Veicināt publiskās un privātās partnerattiecības pakalpojumu sniegšanā
iedzīvotājiem.
Veicināt uzņēmēju un izglītības iestāžu sadarbību profesionālās orientācijas un
speciālistu sagatavošanas jautājumos.

UZDEVUMI

•

•
•
•

Aktivizēt pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem un veicināt uzņēmēju projektu
sagatavošanu investīciju piesaistei, kas palielinātu darba vietu skaitu, dotu
sociālu, tautsaimniecisku un vides kvalitātes paaugstināšanas efektu.
Pašvaldībai tās kompetences ietvaros nodrošināt nepieciešamās informācijas
sniegšanu uzņēmējiem par attīstības jautājumiem Lielvārdes pilsētas ar lauku
teritorijā.
Atbalstīt vietējās produkcijas un pakalpojumu popularizēšanu (sadarbības
projekti un programmas, izstādes, gada tirgi, izklaides pasākumi, novada
reklāma, u.c.).
Atbalstīt pasākumus aktīvas nodarbinātības politikas īstenošanai.

LAUKSAIMNIECĪBA
STRATĒĢIJA

Nacionālas nozīmes lauksaimniecisko zemju attīstības politikas veidošana, nepieļaujot to
sadalīšanu, kvalitātes pasliktināšanos un izmantošanu citiem mērķiem.
MĒRĶI

•
•

Īstenot efektīvu lauksaimniecības un lauku teritoriju attīstības stratēģiju.
Atbalstīt mērķtiecīgi, kā perspektīvo attīstības jomu, ekoloģiskās
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•

lauksaimniecības (ekoloģiski tīras lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu)
attīstību, kas būtu konkurētspējīga Rīgas reģionā, Latvijā un ārvalstīs.
Veikt pastāvīgu lauku teritoriju izmantošanas veidu monitoringu (vadību un
novērtēšanu).

UZDEVUMI

•

•
•
•

Izstrādāt efektīvu lauksaimniecības un lauku teritoriju attīstības stratēģiju, kas
nodrošinātu darba vietas lauku teritorijās, novēršot iedzīvotāju migrāciju no
lauku teritorijām.
Nodrošināt par teritoriju izmantošanas veidu monitoringu pēc pašvaldības
teritorijas plānojuma izstrādāšanas.
Izstrādāt sistēmu, pasākumu plānu, un mehānismu meliorācijas sistēmas
apsaimniekošanai.
Izstrādāt pasākumu kompleksu ekoloģiskās lauksaimniecības attīstības
veicināšanai Lielvārdes lauku teritorijā.

TŪRISMS
STRATĒĢIJA

Tūrisma attīstība, balstoties uz daudzveidīgās un unikālās vides, savdabīgās kultūras un
kultūrvēsturiskajām vērtībām. Tūrisma industrijas attīstība, balstoties uz augstas kvalitātes
un trīspusēja apmierinājuma principiem (tūristi-industrija-iedzīvotāji) principiem.
MĒRĶI

•
Pilnveidot tūrisma infrastruktūru, produkta kvalitāti un daudzveidību.
•
Veidot pievilcīgu Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju tēlu un mārketingu.
•
Aizsargāt Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju bagātīgos dabas un
kultūrvēsturiskos resursus, kas dotu iespēju piesaistīt tūristus no Latvijas citiem
novadiem un ārvalstīm.
•
Veidot mērķtiecīgu tūrisma politiku.
•
Sadarboties un koordinēt investīciju piesaistei tūrisma jomas attīstībai.
•
Veicināt sadarbību organizāciju un iestāžu starpā ar tūrisma jomu saistīto
pakalpojumu attīstībā (transporta pakalpojumi, veikali, rekreācijas un izklaides
iespējas).

UZDEVUMI

•
Noteikt un paplašināt tūrisma produkta nišu, veidojot un attīstot savdabīgu,
kvalitatīvu un cenai atbilstošu tūrisma produktu.
•
Publicēt daudzveidīgus informatīvos materiālus un sniegt informāciju par
tūrisma iespējām un iespējām, tostarp izmantot atbilstošus infrastruktūras
objektus.
•
Popularizēt Lielvārdes pilsētu ar lauku teritoriju kā ceļojuma mērķi, izvēršot
aktīvas kampaņas par Lielvārdi kā tūrismam pievilcīgu vietu ar kvalitatīvu tūrisma
produktu.
•
Iesaistīties kopējos Rīgas reģiona un starptautiskos projektos un meklēt
sadarbības partnerus vietējā un starptautiskā mērogā.
•
Sadarboties ar tūrisma speciālistiem Ogres rajona, Rīgas reģiona un plašākā
mērogā tūrisma produkta veidošanā, kas balstīts uz dabas un kultūras vērtībām.
•
Atbalstīt dažādas nozīmes pasākumu norisi – tradicionālos svētkus,
festivālus, konkursus un citus kultūras pasākumus.
23

•
Atbalstīt pasākumus un projektus, kas vērsti uz pilsētas un lauku teritorijas
kultūrvides sakopšanu un attīstību.

INFRASTRUKTŪRA
Ceļi un ielas
STRATĒĢIJA

Optimālas ceļu un ielu un satiksmes organizācijas veidošana, kas nodrošinātu pilsētas
iedzīvotāju un viesu drošību. Pilsētas ielu tīkla, pagasta ceļu, gājēju ceļu un veloceļu
struktūras attīstība un seguma kvalitātes uzlabošana, izvērtējot satiksmes noslogotības,
drošības, enerģijas, pieejamības un vides faktorus. Gājēju prioritātes noteikšana attiecībā
pret jebkuru satiksmes veidu pilsētas tirdzniecības un sabiedriskajos centros, dzīvojamajās
un atpūtas zonās noteikšana.
MĒRĶI

•

•
•
•
•

Nodrošināt Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju iedzīvotājiem un viesiem
maksimālu drošību pilsētas ielās un laukumos.
Nodrošināt esošajā ceļu tīklā optimālu satiksmes noslogotību, satiksmes
drošību, enerģijas patēriņu un sasniedzamību un vides faktoru ievērošanu.
Nodrošināt invalīdu un cilvēku ar maziem bērniem pārvietošanās vajadzības,
sakārtojot esošās un veidojot jaunas ietves un gājēju celiņus.
Nodrošināt jaunu objektu celtniecību un esošo būvju rekonstrukcijas darbus,
optimāli risinot transporta līdzekļu stāvvietu plānojumu, iekšējo transporta
kustības drošību saskaņā ar pastāvošajiem būvnormatīviem.
Izveidot ceļu apkalpes un remontu dienestu, izveidojoties Lielvārdes novadam,
kas nodrošinātu ērtu un funkcionāli atbilstošu piebraucamo ceļu izveidi.

UZDEVUMI

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Uzturēt un uzlabot transporta satiksmes iespējas pilsētā.
Nodrošināt gājēju prioritāti dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu ēku pagalmos.
Nodrošināt velosipēdistu kustības drošību.
Nodrošināt iespēju pilsētā pārvietoties iedzīvotājiem ar kustību
ierobežojumiem.
Uzlabot satiksmes drošību, intensīvākās satiksmes krustojumos izvietot
luksoforu, "guļošos policistus", kā arī izvietojot nepieciešamās ceļa zīmes.
Turpināt pilnveidot un uzlabot ielu apgaismojuma sistēmu.
Pilnveidot sabiedriskā transporta maršrutu kustību.
Izbūvēt, saskaņā ar pastāvošajām normām un noteikumiem, sabiedriskā
transporta pieturvietas.
Nodrošināt transporta sistēmas menedžmenta un kontroles kvalitātes
uzlabošanu.
Nodrošināt vides kvalitātes prasību ievērošanu transporta sistēmas tālākā
attīstībā, izstrādājot Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu.

Transports
STRATĒĢIJA

Sabiedriskā transporta un ar to saistītās infrastruktūras nodrošināšana. Prioritātes
piešķiršana gājējiem un riteņbraucējiem. Ilgtspējīgas un videi drošas transporta sistēmas
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attīstība, kas nepazemina pilsētas un lauku teritoriju vides kvalitāti. Visu veidu optimālas,
ātras un ērtas vietējās sasniedzamības, sasaistes un efektīvas sabiedriskā transporta
darbības nodrošināšana un sasaiste Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju administratīvajā
teritorijā.
MĒRĶI

•
•
•

Nodrošināt drošu un ērtu gājēju un autotransporta plūsmu sadali pilsētā.
Veicināt ūdenstransporta satiksmes attīstību pa Daugavu.
Nodrošināt optimālu dažādu transporta līniju un maršrutu sasaisti.

UZDEVUMI

•
•
•

•
•

Labiekārtot autobusu pieturas vietas.
Nodrošināt mikroautobusu satiksmi maršrutā Lielvārdes pilsēta – Lielvārde –
Rīga – Lielvārde.
Atbalstīt programmas un projektus, kas vērsti uz transporta sistēmas un tās
infrastruktūras sakārtošanu.
Piedalīties kopīgās Rīgas reģiona iniciētās transporta programmās un projektos
sadarbībā ar citām pašvaldībām.
Piedalīties Rīgas reģiona veloceliņu tīkla attīstības projektos.

KOMUNĀLĀ INFRASTRUKTŪRA
Ūdens apgāde
STRATĒĢIJA

Kvalitatīvas ūdens apgādes sistēmas uzturēšana un attīstība. Pilsētas iedzīvotājiem
pieejamu tarifu likmju nodrošināšana, Drošas un kvalitatīvas ūdens apgādes sistēmas
veidošana.
MĒRĶI

•
•

Pieslēgt ūdens apgādes sistēmu pie mazstāvu individuālām mājām.
Ieviest ūdens apgādes sistēmas uzturēšanas un attīstības stratēģiju (ņemot vērā
iedzīvotāju komunālo maksājumu sistēmu).

UZDEVUMI

•
•
•

Organizēt atklāto aku ūdeņu kvalitātes kontroli.
Organizēt ūdens apgādes sistēmu tehniskā stāvokļa inventarizāciju.
Izstrādāt ūdens apgādes sistēmas uzturēšanas un attīstības stratēģiju, ņemot vērā
iedzīvotāju komunālos maksājumus.

Notekūdeņu attīrīšana un izvietošana
STRATĒĢIJA

•
•

Kvalitatīvas notekūdeņu attīrīšanas sistēmas uzturēšana un attīstība.
Nodrošināt pilsētas iedzīvotājiem pieejamu tarifu likmi, drošu notekūdeņu
savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu.

MĒRĶI

•
•

Uzlabot kanalizācijas sistēmu.
Nodrošināt kanalizācijas sistēmas uzturēšanas un attīstības stratēģijas ieviešanu,
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ietverot arī skaitot iedzīvotāju komunālo maksājumu jautājumus.
UZDEVUMI

•
•

Organizēt kanalizācijas sistēmu tehniskā stāvokļa inventarizāciju.
Izstrādāt kanalizācijas sistēmas uzturēšanas un attīstības stratēģiju, ietverot arī
iedzīvotāju komunālos maksājumu jautājumus.

Apkures sistēma
STRATĒĢIJA

Kvalitatīvas un enerģiju taupošas apkures sistēmas attīstīšana un uzturēšana. Dzīvojamo
ēku energoefektivitātes paaugstināšana. Pilsētas iedzīvotājiem pieejamu tarifu likmju
nodrošināšana, drošas un kvalitatīvas siltumu apgādes sistēmas veidošana Lielvārdes
pilsētas ar lauku teritorijā.
MĒRĶI

•
•

Turpināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumus – ārsienu siltināšanu, logu, durvju, jumtu nomaiņu un sakārtošanu.
Ieviest apkures sistēmas uzturēšanas un attīstības stratēģiju, ietverot arī
iedzīvotāju komunālo maksājumu jautājumu.

UZDEVUMI
• Nodrošināt Lāčplēša kvartāla dzīvojamā rajona māju siltumapgādi.
• Izstrādāt apkures sistēmas uzturēšanas un attīstības stratēģiju, ietverot arī
iedzīvotāju komunālo maksājumu jautājumu.
•
Atbalstīt un veicināt gāzes vadu ielu sadalošo tīklu izbūvi visā pilsētas
teritorijā.
•
Informēt iedzīvotājus un uzņēmējus par iespējām veikt privātmāju, iestāžu
un uzņēmumu gazifikāciju.
•
Informēt Latvijas un ārvalstu uzņēmējus, kuri meklē jaunas teritorijas
uzņēmējdarbības veikšanai, par priekšrocību izmantot gāzi kā kurināmo ražošanas
un apkures procesos Lielvārdes administratīvajā teritorijā.
Atkritumu saimniecība
STRATĒĢIJA

Videi draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība un uzturēšana.
ILGTERMIŅA MĒRĶI

•

•
•
•
•

Veicināt noglabājamo sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu uz vienu
iedzīvotāju,.
Veicināt ekonomisko ieinteresētību atkritumu samazināšanā un šķirošanā.
Noteikt atkritumu tarifus pēc saražotā atkritumu daudzuma uz cilvēku skaitu,
produkcijas vai apsaimniekotās teritorijas vienību.
Izveidot plastmasas un citu otrreiz izmantojamo atkritumu savākšanas sistēmu.
Veicināt uzņēmējus šķirotu atkritumu savākšanā un pārstrādē.

UZDEVUMI

•

Piedalīties rajona, Rīgas reģiona, valsts un starptautiskā līmeņa projektos,
risinot atkritumu apsaimniekošanas jautājumus.
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•
•
•
•
•

Atbalstīt Rīgas reģiona atkritumu saimniecības attīstības stratēģijas/plāna
izstrādi saskaņā ar nacionālā līmeņa sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
nostādnēm.
Atbalstīt speciālistu līdzdalību izglītošanas un apmācības programmās, panākot
iegūtās informācijas un pieredzes praktisku pielietošanu Lielvārdes pilsētas ar
lauku teritoriju attīstības vajadzībām.
Atbalstīt izglītības projektus par atkritumu šķirotu savākšanu skolēniem.
Atbalstīt informācijas sagatavošanu un izplatīšanu par dažādām ar atkritumu
saimniecību saistītām tēmām.
Atbalstīt informācijas sagatavošanu un izplatīšanu par atkritumu kaitīgo ietekmi
uz vidi un cilvēku veselību, pareizu rīcību ar atkritumiem to veidošanās vietās
un nepareizās rīcības sekām, atkritumu šķirošanas nepieciešamību un tās
pareizu vākšanu, iedzīvotāju iespējām novērst lieku atkritumu rašanos.

Vides plānošana un labiekārtošana
STRATĒĢIJA

Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju sakopšana, padarot to par pievilcīgu, atpazīstamu un
unikālu vietu Latvijā. Degradēto teritoriju sakopšana un attīstība.
MĒRĶI

• Veicināt mērķtiecīgu dažāda līmeņa teritorijas plānojumu izstrādi, integrējot
tajos vides, sociālos un ekonomiskos faktorus un iedzīvotāju vajadzības.
• Sekmēt, atbilstoši mūsdienu prasībām pilsētas un lauku teritoriju labiekārtošanu.
• Veicināt pašvaldības un privāto īpašumu (objektu, zemes) izmantošanu.
• Uzsākt Lielvārdes pilsētas centra labiekārtošanu, atbilstoši apstiprinātajam
detālplānojumam.
• Vizuāli sakārtot un savienot Lielvārdes pilsētas centrālo daļu ar Daugavu, radot
pievilcīgu pilsētas tēlu.

UZDEVUMI

•

•
•
•
•
•
•
•

Nodrošināt atbalstu visa veida programmām, projektiem, rīcībām, kas vērstas
uz pilsētas un lauku teritorijas sakārtošanu, labiekārtošanu, atveseļošanu un
attīstīšanu.
Nodrošināt teritoriju plānošanas politikas īstenošanu – detālplānojumu izstrādi
un prioritāro detālplānojumu un projektu īstenošanu.
Nostiprināt telpisko plānošanas politiku – detālplānojumu izstrādes un
realizācijas prioritātes.
Izstrādāt labiekārtošanas projektu pilsētas centram, atbilstoši apstiprinātajam
detālplānojumam.
Izstrādāt labiekārtošanas projektu pilsētas vizuālai sakārtošanai un pilsētas
centrālās daļas ar Daugavu un staciju savienošanai.
Izveidot komiteju/padomi Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju labiekārtošanas
jautājumu risināšanai.
Organizēt efektīvu kontroli par Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju zemju
sakopšanu un kārtību.
Iesaistīt plašāku Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju iedzīvotāju un dažādu
mērķgrupu loku teritorijas plānošanā, dažādu programmu un projektu
īstenošanā.
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•
•

Iesaistīties vietēja, rajona, Rīgas reģiona un starptautiskajos projektos, kas
virzīti uz pilsētas un lauku teritorijas sakārtošanu un attīstību.
Piedalīties Rīgas reģiona telpiskās attīstības plānošanas procesā sadarbībā ar
citām Rīgas reģiona pašvaldībām.
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KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
STRATĒĢIJA

Raksturīgās kultūrvēsturiskās pilsētas un lauku vides un tās tradicionālo kvalitāšu
saglabāšana un izkopšana. Labvēlīgu apstākļu radīšana kultūrvēsturiskās vides un ainavas
ilgtspējīgai saglabāšanai un attīstībai.
ILGTERMIŅA MĒRĶI

•

•

Aizsargāt un attīstīt raksturīgās, vēsturiskās un kultūrvēsturiskas nozīmes ēkas,
ainavas, ainavu veidojošās vietas, kurām ir vēsturiska, kultūras un
arhitektoniska vērtība, kas papildina un raksturo Lielvārdes pilsētu un lauku
teritoriju.
Saglabāt, nenojaukt un nepakļaut degradācijai ēkas ar kultūrvēsturisku nozīmi.

UZDEVUMI

•

•
•

Noteikt Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju aizsargājamo objektu sarakstu,
kurā iekļaut vēl nesagandētās vecās ēkas, kapu zonas, viensētas, ainavu
veidojošas alejas un atsevišķu koku grupas.
Atjaunot vēsturisko vietu piemiņas zīmes (piemēram, E.Kauliņa piemiņas zīme
pie kluba-kantora ēkas, Daugavas pamatskolas u.c.).
Sagatavot projekta priekšlikumus, kas vērsti uz kultūrvēsturisko ēku, vietu,
ainavu un priekšmetu restaurāciju.

IZGLĪTĪBA
STRATĒĢIJA

•
•

Izglītības kvalitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana.
Optimālas izglītības sistēmas darbības nodrošināšana.

ILGTERMIŅA MĒRĶI

•

•

•
•
•
•
•

Veicināt vispārizglītojošā virziena izglītības programmu kvalitātes
paaugstināšanu.
Sagatavot specifiskas humanitārā, sociālā, matemātikas un tehniskā virziena
programmas, kas radītu priekšnoteikumus konkurētspējai Lielvārdes pilsētas ar
lauku teritoriju skolu skolēnu iestāšanai Latvijas un ārvalstu augstskolās un
citās mācību iestādēs.
Veicināt skolu pedagogu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un
līdzdalību tālākmācības programmās, to līdzdalību dažādās profesionālās
kvalifikācijas paaugstināšanas programmās un projektos.
Ieviest skolās jaunas mācību formas un metodes.
Nodrošināt izglītības prioritāti Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju attīstībā.
Atbalstīt projektus, kas virzīti uz izglītības nodrošināšanu visa mūža garumā.
Nodrošināt iespējas apmeklēt pirmskolas mācību iestādes visiem bērniem,
neatkarīgi no to mājsaimniecību materiālā stāvokļa.

UZDEVUMI

•

Atbalstīt pasākumus, projektus un programmas, kas vērstas uz vispārējās
izglītības metodiskās vadības kvalitātes paaugstināšanu, jaunāko informācijas
tehnoloģiju ieviešanu skolās.

29

•
•
•
•
•
•
•
•

Pilnveidot Lielvārdes pamatskolas mazākumtautību izglītības programmas.
Atbalstīt pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas, kas domātas bērniem
ar īpašām vajadzībām un kuriem ir problēmas apgūt vispārējo izglītības
programmu.
Atbalstīt Izglītības atbalsta fonda darbību.
Atbalstīt pirmskolas bērnu apmācības programmas.
Atbalstīt spējīgākos skolu skolēnus augstākās izglītības ieguvē un stimulējot to
atgriešanos Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju.
Atbalstīt skolēnu līdzdalību zinātniski pētnieciskajos projektos, jo īpaši tajos,
kas virzīti uz attīstības jautājumu risināšanu Lielvārdes pilsētā ar lauku
teritoriju.
Atbalstīt projektus, kas virzīti uz skolu infrastruktūras sakārtošanu.
Atbalstīt darbu ar ģimenēm.

DABAS AIZSARDZĪBA UN VIDES KVALITĀTE
STRATĒĢIJA

Dabas resursu aizsardzība, sabalansēta izmantošana kā priekšnoteikums Lielvārdes pilsētas
ar lauku teritoriju ilgtspējīgai attīstībai. Vides kvalitātes uzlabošana.
•
•

Nodrošināt Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību un
izmantošanu.
Saudzēt bagātīgos dabas resursus.

UZDEVUMI

•
•

Nodrošināt pietiekošu informāciju par vides kvalitātes stāvokli (piemēram,
gaisa piesārņojums no dažādiem avotiem).
Sagatavot projekta priekšlikumus jautājumos, kas skar vides kvalitātes
uzlabošanu.

VESELĪBAS APRŪPE
STRATĒĢIJA

Uzlabot iedzīvotāju veselības stāvokli, realizējot veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumus, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvus veselības aprūpes
pasākumus.
MĒRĶI

•
•

Optimizēt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.
Informēt iedzīvotājus, ģimenes un bērnus par narkotiskajām psihotropām vielām, to
bīstamību un kaitējumu.

UZDEVUMI

•
•

•
•

Nodrošināt medicīnisko pieejamību visu diennakti.
Izstrādāt programmu/plānu kas veicinātu Lielvārdes pilsētas iedzīvotāju izglītošanu
psiholoģiskajā plāksnē sadarbībā ar ģimenes psihologiem (narkomānija,
alkoholisms).
Sagatavot priekšlikumus programmai „Vecāku skola”, kurā būtu iespējams vecāku
iepazīstināšana ar bērna attīstības fāzēm un nepieciešamo rīcību.
Sagatavot programmu par izglītošanas jautājumiem saistībā ar narkotiku un citu
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•
•
•

psihotropo vielu lietošanu.
Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām – pensionāru biedrību, invalīdu
biedrību, latviešu biedrību, sociālās palīdzības dienestu u.c. organizēt dažādus
diskusiju klubus, iesaistīt psihologus iedzīvotāju izglītošanā.
Veidot jauno māmiņu klubiņu, kur jaunās māmiņas kopīgi varētu pārrunāt savas un
mazuļu problēmas.
Veidot neorganizēto bērnu skoliņu (sestdienās), kur bērni, sākot no 1,5 gada
vecuma varētu nākt uz nodarbībām ritmikā, mūzikā u.c.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
STRATĒĢIJA

Nodrošināt sociālās palīdzības dienesta klientu aizsardzību, nodrošinot viņu pakalpojumu
un rehabilitācijas iespējas un iespējas iespējami tuvu dzīves vietai. Izveidot sociāli
funkcionējošu sociālās palīdzības modeli, kas spēj nodrošināt ātru un efektīvu personu
integrāciju sabiedrības sociālajā un ekonomiskajā dzīvē.
MĒRĶI

•
•
•

•

Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus sociālās aprūpes pakalpojumus.
Sekmēt optimālas sociālās apdrošināšanas sistēmas attīstību pašvaldībā.
Veicināt kompleksu, uz riska grupām orientētu, profilakses programmu un projektu
īstenošanu.
Nodrošināt sociālās aprūpes darba optimizāciju.

UZDEVUMI

•

Izveidot sociālo centru, kas ietvertu:
veco, vientuļo un smagi slimo ļaužu aprūpes pansionātu,
dienas centru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
bērnu un jauniešu centru,
pagaidu apmešanās vietu krīzē nonākušajiem cilvēkiem,
kopmītnes skolēniem, kuri dzīvo tālu no skolas,
ģimenes atbalsta centru.

KULTŪRA UN SABIEDRISKĀ DZĪVE
STRATĒĢIJA

Kultūras dzīves, tradīciju sakopšana un pilnveidošana.
MĒRĶI

•
•

Veicināt kultūras iestāžu nodrošināšanu ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām.
Veicināt kultūras iestāžu pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu.

UZDEVUMI

•

•
•
•
•

Veikt kultūras nama „Lielvārde” renovāciju, tādējādi arī nodrošinot kvalitatīvu
brīvdabas pasākumu organizēšanu.
Labiekārtot brīvdabas estrādi.
Veikt nepieciešamos uzlabojumus Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā.
Veikt Lielvārdes palīgtelpu remontu, kā arī telpu remontu.
Nodrošināt bibliotēkas ar datoriem un piemērotu apgaismojumu.
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•

Iesaistīties projektos, vai arī sagatavot projekta priekšlikumus, kādā veidā
iegādājamas nepieciešamās grāmatas bērnu bibliotēkai.

SPORTS
STRATĒĢIJA

Aktīvas, daudzveidīgas sporta un atpūtas aktivitāšu veicināšana daudzveidīgām iedzīvotāju
un vecuma grupām.
MĒRĶI

•
•

Nodrošināt sporta aktivitāšu pieejamību visām iedzīvotāju grupām.
Nodrošināt sporta infrastruktūras sakārtošanu.

UZDEVUMI

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attīstīt transporta pakalpojumus, nodrošinot arī Kaibalas iedzīvotāju bērniem
pieejamību sporta skolai.
Veikt sporta skolas stadiona rekonstrukciju un paplašināšanu.
Pabeigt tenisa korta izbūvi, kas nodrošinās lielākas sporta aktivitāšu iespējas.
Attīstīt transporta pakalpojumus, lai nodrošinātu ērtu pieejamību sporta skolai.
Veikt sporta skolas stadiona rekonstrukciju un paplašināšanu.
Izveidot Lielvārdes vidusskolā cīņas, aerobikas, ārstniecības fizkultūras zāli.
Izveidot manēžas tipa universālo sporta bāzi, kas varētu kļūt par mācību treniņu
bāzi, kā arī brīvā laika pavadīšanas vietu lielvārdiešiem un tuvējo pagastu
iedzīvotājiem.
Izveidot Kaibalas pamatskolā sporta zāli un stadionu atbilstoši sporta spēļu
prasībām.
Izveidot Kaibalas pamatskolā vasaras atpūtas bāzi ūdenssporta cienītājiem.
Izveidot Lielvārdes pilsētā bērnu spēļu un atrakciju parku.
Izveidot velosipēdistu, skrituļslidotāju celiņus vai arī riteņbraucēju takas gar
Daugavas krastu.
Izveidot ūdens sporta inventāru nomu, lai piesaistītu interesentus ūdens atpūtai.
Izveidot pilsētas pludmali ar visām tai nepieciešamajām būvēm.

MĀJOKLIS
STRATĒĢIJA

Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju iedzīvotājiem optimālu dzīves apstākļu un
kvalitatīvas dzīvojamās vides, neatkarīgi no iedzīvotāju labklājības līmeņa, nodrošināšana.
MĒRĶI

•

•
•
•

Organizēt sociālo māju/dzīvokļu būvniecību maznodrošinātām un sociāli
mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu realizāciju.
Veicināt privāto dzīvokļu īpašnieku biedrību veidošanos, kas spētu nodrošināt
efektīvu māju apsaimniekošanu un menedžmentu.
Veicināt nepabeigto, ilgstoši iekonservēto jaunbūvju sakārtošanu.
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UZDEVUMI

•

•

Izveidot vienotu apsaimniekotāja institūciju pašvaldības īpašumu izmantošanai,
apsaimniekošanai un iznomāšanai.
Organizēt efektīvu pašvaldības īpašumu izmantošanu.

PĀRVALDE
STRATĒĢIJA

Stabilas, ilgtspējīgas un efektīvas Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju pārvaldes
nodrošināšana. Sniegt kvalitatīvu un ātru apkalpošanu un informāciju Lielvārdes pilsētas ar
lauku teritoriju iedzīvotājiem. Aktīva iedzīvotāju iesaiste un līdzdalība pašvaldības darba
organizēšanā.
MĒRĶI

•
•
•
•

Nostiprināt iedzīvotāju uzticēšanos pašvaldību pārvaldei.
Veicināt Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju iedzīvotāju iesaistīšanu
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritorijas pašpārvaldes procesā.
Turpināt pašvaldības pārvaldes un to dienestu tehnisko modernizāciju.
Īstenot konsekventi un mērķtiecīgi pieņemto stratēģiju un programmu.
Aktīvi piedalīties pašvaldību, reģionālajos un starptautiskajos attīstības un
telpiskās plānošanas projektos.

UZDEVUMI
• Plānveidīgi organizēt speciālistu sagatavošanu pašvaldības jautājumos.
• Turpināt pilnveidot pašvaldības darba organizāciju.
• Nodrošināt pastāvīgu informāciju iedzīvotājiem par pašvaldības darbību.
• Organizēt ciešu sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām par aktuālajām tēmām.
• Iniciēt un koordinēt projektu, noteikumu un programmu izstrādāšanu.

PAŠVALDĪBU BUDŽETS
STRATĒĢIJA

•

Racionāli un efektīvi izmantot pašvaldības finansiālos līdzekļus.

MĒRĶI

•

Pārvarēt tendenci palielināt izdevumus norēķinos ar citām pašvaldībām.

UZDEVUMI

•
•

Saglabāt līdzsvaru starp pašvaldību ieņēmumiem, izdevumiem un kredītu
izmaksām.
Kontrolēt un savlaicīgi brīdināt lēmumu pieņēmējus par izmaiņām finansiālajās
ieņēmumu un izdevumu attiecībās.

PAŠVALDĪBU NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
STRATĒĢIJA

•

Racionāli un efektīvi izmantot pašvaldības nekustamo īpašumu.

MĒRĶI

•

Izvērtēt un aktualizēt datus par nekustamo īpašumu lietošanu, stāvokli,
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•

nomniekiem u.c.
Ieviest noteikumus par pašvaldību nekustamo īpašumu izmantošanas kārtību.

UZDEVUMI

•
•
•

Izstrādāt noteikumus par pašvaldību nekustamo īpašumu izmantošanas kārtību.
Organizēt pašvaldību nekustamo īpašumu izmantošanas un apsaimniekošanas
kontroli.
Savlaicīgi brīdināt lēmumu pieņēmēju par īpašumu izmantošanas tendencēm un
pārkāpumiem saistībā ar nekustamo īpašumu izmantošanu.
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ZEMES ĪPAŠUMI
STRATĒĢIJA

•

Uzskaitīt un kontrolēt zemes izmantošanas kārtību pašvaldības teritorijā

MĒRĶI

•
•
•

Izmantot racionāli un efektīvi pašvaldības zemes īpašumu.
Pabeigt pašvaldību nekustamo īpašumu reģistrāciju zemes grāmatā.
Ieviest pašvaldību zemes īpašumu izmantošanas un sakoptības kontroli
atbilstoši noteikumiem.

UZDEVUMI

•
•
•

Izstrādāt noteikumus par pašvaldību zemes īpašumu izmantošanas kārtību.
Organizēt pašvaldību zemes īpašumu izmantošanas un sakoptības kontroli.
Izstrādāt centra kvartāla detālplānojumu.
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8. VADLĪNIJAS LIELVĀRDES PILSĒTAS AR LAUKU
TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMU UN
PROJEKTU IZSTRĀDEI
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju attīstībā svarīga loma ir noteikt stratēģiju un
vadlīnijas zemes lietošanas plānošanas koncepciju un iezīmēt galvenās vadlīnijas
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju zemes lietošanas mērķu noteikšanā, nepieciešamību
rezervēt pilsētas un lauku teritorijas dažādu, ar attīstību saistītu funkciju veikšanai. To lielā
mērā nosaka esošā situācija un iezīmējušās attīstības tendences Lielvārdes pilsētas un
lauku teritorijā, tostarp iedzīvotāju skaita izmaiņas un uzņēmējdarbības attīstība.
Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju zemes lietošanas mērķu noteikšanā jāvadās pēc
ilgtspējīgas attīstības un citiem principiem, kas tiks noteikti un attīstīti Lielvārdes pilsētas
ar lauku teritoriju teritorijas plānojumā.
Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijā paredzēts attīstīt:
• dzīvojamās teritorijas,
• jauktas apbūves teritorijas,
• ražošanas un darījumu iestāžu apbūves teritorijas,
• tehniskās apbūves teritorijas,
• līnijbūvju izbūves teritorijas,
• atklāto telpu teritorijas (parki, ūdens baseini, apstādījumi)
• lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas,
• mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas,
• turpmākās izpētes teritorijas.
Dzīvojamo teritoriju attīstība
Lielvārdes pilsētā ar lauku teritoriju ir jāveicina būvniecība, tāpēc ir jārada
priekšnoteikumi tās attīstībai. Tāpēc ir nepieciešams:
• Paredzēt daudzdzīvokļu māju būvniecībai jau esošās daudzdzīvokļu dzīvojamo
rajonu teritorijas, padarot tos iespējami kompaktākus.
• Paredzēt teritorijas mazstāvu dzīvojamai apbūvei, kas līdz ar ekonomiskās
situācijas uzlabošanos aktivizēsies.
• Paredzēt zemes ģimenes māju būvniecībai tālākā perspektīvē.
Jauktas apbūves teritoriju attīstība
•

Paredzēt jaukta tipa apbūves teritoriju attīstību (galvenokārt dzīvojamās un
darījuma teritorijas), kurās būtu pieļaujama pārsvarā darījuma objektu izvietošana,
kā arī jaunu dzīvojamo ēku būvniecība, saskaņā ar turpmāk izstrādājamajiem
apbūves noteikumiem.
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Sabiedrisko funkciju nodrošināšanai nepieciešamās teritorijas
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Paredzēt pilsētas centra teritorijā vietu funkcionāli piemērotas, reprezentablas
pašvaldības administratīvās ēkas būvniecībai.
Paredzēt rezerves teritoriju pie vidusskolas – lielas daudzfunkcionālas sporta zāles
būvniecībai.
Paredzēt autostāvvietu izvietošanu pie vidusskolas sporta zāles.
Paredzēt sporta laukuma rekonstrukciju (to vajadzētu iekļaut rīcībās/projektos).
Paredzēt vietu estrādes izbūvei kultūras un sabiedriskajiem pasākumiem Rembates
parkā uz Spīdolas saliņas un pie Lāčplēša parka uz aizbērtās Rumbiņas (padomju
laikā tika izstrādāts grandiozs estrādes projekts un saskaņā ar to uzsākti zemes
darbi).
Paredzēt vietu pludmales iekārtošanai. Mums ir vairākas stihiskas peldvietas bez
pārģērbšanās kabīnēm, bez tualetēm, bez glābšanas dienesta, kā prasa būvniecības
normas), laivu piestātņu izbūvei pie bijušās glābšanas stacijas un airēšanas – laivu
bāzes.
Paredzēt vietu Tūrisma informācijas centra izbūvei pilsētas centra teritorijā
(saskaņā ar tūrisma attīstības programmu).
Paredzēt teritoriju sociālās mājas būvniecībai (vai veikt esošas ēkas rekonstrukciju
un piemērošanu sociālās mājas vajadzībām).
Paredzēt vietu sabiedriskajām tualetēm pilsētas centra teritorijā.
Izstrādāt zemes reformas rezultātā īpašumā iegūto pašvaldības zemju izmantošanas
attīstības perspektīvu.
Izvērtēt pašvaldības vajadzībām nepieciešamās zemes attīstības veicināšanai un
izstrādāt privāto zemju kompensācijas politiku un procedūras šī procesa veikšanai.

Ražošanas objektiem nepieciešamās teritorijas
•

•

Rezervēt nepieciešamās papildus teritorijas ražošanas zonu attīstībai – ar ērtu
piebraukšanu no transporta maģistrāles, rūpniecības aizsargzonas attālumā no
dzīvojamo ēku apbūves – līdz šim lauksaimniecībā izmantotā zonā starp dzelzceļu
un autoceļu Kaibalas virzienā, kā arī teritorijas aiz kažokzvēru fermas gar
Lēdmanes ceļu. Ar iespēju ērti pieslēgties inženierkomunikācijām.
Paredzēt pārsvarā jaukta ražošanas un darījuma iestāžu apbūves teritorijas, kurās
būtu pieļaujama pārsvarā ražošanas objektu, noliktavu, garāžu, autoservisu
izvietošana, atsevišķos gadījumos veidojot kompleksus ar veikalu, biroju un citu
darījuma objektu izvietošanu, ja tie ir vienotā kompleksā ar teikuma sākumā
minētajiem. Šī zona varētu atrasties līdzās dzīvojamo ēku apbūves teritorijām, ja
tajā izvieto uzņēmumus, kuru ražošanas procesu nodrošināšana neprasa sanitārās
aizsargzonas, vai nerada draudus dzīvojamo teritoriju izmantošanai.

Līnijbūvju teritorijas
Ceļi
•
•

Izstrādāt pilsētas perspektīvo ielu, ietvju, gājēju ielu un veloceļu shēmu, uzsvaru
liekot uz to funkcionālo sasaisti.
Savienot Raiņa ielu, savienot Smilgu ielu ar Ausekļa ielu.
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•
•
•
•
•

Turpināt ietves un veloceliņu izbūvi līdz kapu līcim, līdz Kaibalai.
Turpināt izbūvēt trotuāru Raiņa ielai līdz Lāčplēsim.
Izbūvēt ietvi un veloceļu Lāčplēša ielai no Dravnieku ielas līdz Gaismas ielai.
Izbūvēt ietvi no Spīdolas dzīvojamā kvartāla līdz centram un dzelzceļa stacijai.
Izstrādāt visu pilsētas ielu sarkano līniju (aizsargzonu) projektus pakāpeniski
saistībā ar detālplānojumu izstrādes plānu.

Inženiertehnisko sistēmu nodrošinājums
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rezervēt teritorijas komunālo maģistrāļu attīstībai (ūdens apgādei, kanalizācijai,
gāzēs apgādei, elektroapgādei) – esošās un perspektīvās apbūves pieslēgšanai.
Izstrādāt esošo un perspektīvo inženierkomunikāciju trašu izvietojuma shēmas.
Izstrādāt un aktualizēt atbildīgajiem dienestiem inženierkomunikāciju aizsargzonu
kartes.
Noteikt transporta sistēmas izveides prioritātes.
Optimizēt autotransporta kustības sistēmu pilsētā.
Paredzēt autotransporta, dzelzceļa un gājēju plūsmu sadales iespēju.
Sekmēt gājēju un velobraucēju prioritāti, tostarp pilsētas iekšējos kvartālos.
Paredzēt komercdarbības rezerves teritorijas tranzīta apkalpei (autoapkalpes
punktu, veikalu, kafejnīcu, DUS) gar maģistrāli Rīga – Daugavpils (Lāčplēša –
Laimdotas iela).
Izvērtēt iespēju un sagatavot priekšlikumus tranzīta plūsmu novadīšanai gar
dzelzceļu.
Izvērtēt un sagatavot priekšlikumus autotransporta īslaicīgas un ilglaicīgas
novietošanas iespēju nodrošināšanai (stāvlaukumu un garāžu izbūvēšanai).
Izanalizēt vietas izvēli bijušās laivu bāzes teritorijā piestātnes izveidošanai
ūdenstransporta remontam un ziemošanas vietām.

Vides aizsardzība
•
•
•

Izstrādāt aizsargjoslu, norādot aizsargzonas Daugavai u.c. upēm un ūdenstecēm
Izstrādāt aizsargjoslas kapiem
Varbūt izstrādāt aizsargjoslu karti dabas pieminekļiem

Kultūrvides aizsardzība
•

Norādīt kultūras pieminekļu aizsargjoslas, ja tādas ir.

Teritorijas plānojumu izstrāde
•
•
•
•
•
•

Izstrādāt detālplānojumus visām pašvaldības īpašumā esošajām teritorijām, kuras
paredzēts iznomāt vai sadalīt.
Tālākās izpētes teritorijas ir:
Lāčplēša mazdārziņu teritorija.
Fizisko personu īpašumā esošās, lielie, sadalāmie zemes gabali – A.Pumpura ielas
un Lāčplēša rajonos.
Teritorija starp Kaibalu un dzelzceļu.
Jaunpievienotā pilsētas teritorija starp dzelzceļu un autoceļu.

38

•
•
•
•
•
•
•

Augļudārzu teritorija.
„Zariņu” zemes gabals.
Zemes joslai starp dzelzceļu un dzelzceļa atzaru – pie Rembates robežas un
A.Pumpura ielā.
Zemes īpašnieki ir izteikuši vēlēšanos apbūvēt:
Teritoriju pie Kaibalas starp dzelzceļu un autoceļu – zemes gabalu „Silkalni”
teritoriju starp dzelzceļu un Laimdotas ielu – zemes gabalu „Saulgriezes”,
„Viesturi”
teritoriju starp E.Kauliņa aleju un Austriņu ceļu.

Turpmāk ir nepieciešams izstrādāt detālplānojumus, ja zemes īpašnieki izsaka
ierosinājumu par viņu īpašumā esošās teritorijas lietošanas mērķa maiņu vai zemes gabalu
sadalīšanu.
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III DAĻA

RĪCĪBAS PLĀNS
RĪCĪBAS UN PROJEKTI
(īstermiņa)
UZŅĒMĒJDARBĪBA

•
•
•

•
•
•

Atbalstīt uzņēmēju asociācijas darbību.
Pašvaldībai organizēt uzņēmēju kopīgus pieredzes apmaiņas braucienus citās Latvijas
pašvaldībās, iepazīstoties ar pozitīvajiem un negatīvajiem uzņēmējdarbības
organizācijas piemēriem Latvijā.
Izstrādāt mārketinga pasākumus vietējās pilsētas un lauku produkcijas un pakalpojumu
popularizēšanai (sadarbības projekti/programmas, izstādes, gada tirgi, izklaides).
Informēt periodiski uzņēmējus un visus ieinteresētos par pašvaldības un citas
institūcijas rīcībā esošiem uzņēmējdarbības atbalsta līdzekļiem (informatīvo un
materiālo atbalstu – nodokļu un nodevu atlaides).
Sagatavot informatīvu bukletu/informāciju par uzņēmējdarbības vidi Lielvārdes pilsētā
ar lauku teritoriju.
Nodrošināt palīdzību uzņēmējiem projektu pieteikumu sagatavošanā un
uzņēmējdarbības attīstības projektu realizēšanā un konsultāciju sniegšanā.
Izvērtēt sadarbības iespējas ar kaimiņu pašvaldībām kopīgu attīstības problēmu
risināšanā.

Lauksaimniecība
•
•

•
•
•

Izstrādāt efektīvu lauksaimniecības attīstības stratēģiju, lai novērstu nevēlamu
iedzīvotāju migrāciju no laukiem.
Veikt lauksaimniecības tradicionālo nozaru pārstrukturēšanu un ar to saistīto mazo un
vidējo uzņēmumu attīstību, kā arī jaunu pakalpojuma veidu attīstību, kas saistīti ar
atpūtas un tūrisma darbības organizēšanu, dabas resursu apsaimniekošanu, vides
funkciju uzturēšanu un mūsdienīgu kultūras procesu attīstību.
Izstrādāt nomāto lauksaimniecisko zemju izmantošanas noteikumus.
Organizēt par noteiktā teritorijas izmantošanas veida monitoringu.
Izvērtēt sadarbības iespējas ar kaimiņu pašvaldībām.

Infrastruktūra
Ceļi un ielas
• Paredzēt kārtību – prioritāte ielu apgaismojumu uzlabošana.
• Uzbūvēt pastāvošajām normām un noteikumiem atbilstošas sabiedriskā transporta
pieturvietas.
• Publiski informēt pašvaldības teritoriju iedzīvotājus par plānoto rīcību.
• Izbūvēt ietvi un veloceļu gar Lāčplēša ielu no Dravnieku ielas līdz Gaismas ielai.
• Turpināt ietvi un veloceliņu no kapu līcim līdz Kaibalai.
• Turpināt izbūvēt trotuāru gar Raiņa ielu līdz Lāčplēsim.
• Savienot Raiņa ielu.
• Savienot Smilgu ielu ar Ausekļa ielu.
• Turpināt labiekārtot Avotu dzīvojamā kvartāla ielas un ietves.

40

Komunālā infrastruktūra
Ūdens apgāde
• Organizēt vaļējo aku ūdeņu kvalitātes kontroli.
• Organizēt ūdeņu apgādes sistēmu tehniskā stāvokļa inventarizāciju.
• Izstrādāt ūdeņu apgādes sistēmas uzturēšanas un attīstības stratēģiju, ieskaitot
iedzīvotāju komunālos maksājumus.
Notekūdeņu attīrīšana un izvadīšana.
• Organizēt kanalizācijas sistēmu tehniskā stāvokļa inventarizāciju.
• Izstrādāt kanalizācijas sistēmas uzturēšanas un attīstības stratēģiju, ieskaitot iedzīvotāju
komunālos maksājumus.
Apkures sistēma
• Turpināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumus – ārsienu siltināšanu, logu, durvju, jumtu maiņu.
• Poliklīnikas daļēja logu nomaiņa uz pakešu logiem.
• Apkures sistēmas pārveide no šķidrā kurināmā uz gāzi mūzikas skolā.
Labiekārtojums
• Nostiprināt telpisko plānošanas politiku – detālplānojumu izstrādes un realizācijas
prioritātes.
• Organizēt efektīvu pašvaldības zemju sakoptības un kārtības kontroli.
• Remontēt kapliču pie Lāčplēša kapiem.
• Uzbūvēt pilsētas centrā sabiedrisko tualeti atbilstoši mūsdienu prasībām un
normatīviem.
• Izvietot atkritumu urnas.
Transports
•
•
•

Pilnvērtīgi izvērtēt iespēju organizēt satiksmi ar mikroautobusiem un taksometriem
maršrutā Lielvārde – Rīga – Lielvārde.
Detalizēti izstrādāt priekšlikumu (projekts) par ūdenstransporta satiksmes organizāciju.
Labiekārtot autobusu pieturu vietas.

Izglītība
•
•

Paveikt pamatskolas centrālo kāpņu kapitālo remontu.
Paveikt garderobes izbūvi vidusskolā.

Mājoklis
•
•

Izveidot vienotu apsaimniekotāja institūciju pašvaldības īpašumu izmantošanai,
apsaimniekošanai un iznomāšanai.
Organizēt pašvaldības īpašumu izmantošanu (nepabeigtā dzīvojamā māja, bijusī
viesnīcas ēka Avotos, Spīdolas bijusī katlu māja).
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Pārvalde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izstrādāt priekšlikumus uzticības panākšanai pašvaldības pārvaldei.
Nodrošināt iedzīvotājiem pastāvīgu informāciju par pašvaldības pārvaldes institūciju
darbību, lēmumiem, pilsoņu tiesībām un pienākumiem attiecībās ar vietējo pārvaldi.
Veikt pašvaldības pārvaldes institūciju darbības analīzi.
Stiprināt telpiskās plānošanas politiku un mērķtiecīgi organizēt detālplānojumu izstrādi
un realizāciju.
Nodrošināt atbilstošu kartogrāfisko (topogrāfijas) materiālu, lai varētu veikt
pašvaldības zemju plānošanu, projektēšanu – detālplānojumu izstrādei.
Aktīvi piedalīties reģionālajos un lokālajos attīstības projektos (Rīgas reģiona u.c.).
Periodiski informēt uzņēmējus un visus ieinteresētos par pašvaldības un citu institūciju
rīcībā esošiem uzņēmējdarbības atbalsta līdzekļiem (informatīvo un materiālo
atbalstu – nodokļu un nodevu atlaides).
Pašvaldībai uzsākt ar pieejamiem līdzekļiem popularizēt vietējo produkciju un
pakalpojumus (sadarbības projekti/programmas, izstādes, gada tirgi, izklaides
pasākumus, novada reklāma, u.c.).
Pašvaldībai uzsākt bioloģiskās lauksaimniecības attīstības veicināšanu tās teritorijā.
Organizēt efektīvu kontroli par pašvaldības zemju sakoptību un kārtību.
Paveikt domes ēkas apdari.
Izvērtēt sadarbības iespējas ar kaimiņu pašvaldībām.

Pašvaldību budžets
•
•
•

Izanalizēt un izstrādāt priekšlikumus, kā pārvarēt tendenci palielināties izdevumiem
norēķinos ar citām pašvaldībām.
Ieplānot finanšu līdzekļus pašvaldības zemju reģistrēšanai zemesgrāmatās.
Ieplānot finanšu līdzekļus vidusskolās aktu-sporta zāles projektu izstrādei.

Pašvaldību nekustamie īpašumi
•

Izstrādāt un ieviest noteikumus par pašvaldību nekustamo īpašumu izmantošanas
kārtību.

Zemes īpašumi
•
•
•
•

Veikt pašvaldības zemju reģistrāciju zemesgrāmatā.
Izstrādāt pašvaldības brīvo zemju izmantošanas koncepciju
Ar katru gadu arvien vairāk iedzīvotāju atsakās no nelielu zemju platību (vidēji 0,2 ha)
izmantošanas, jo apstrādāšana izmaksā ļoti dārgi. Pašvaldībai turpmāk izstrādāt
priekšlikumus par minēto platību lietderīgu izmantošanu.
Rezervēt vietu pilsētas centrā Lielvārdes novada pašvaldības ēkai.
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RĪCĪBAS UN PROJEKTI
(īstermiņa)
Uzņēmējdarbība
• Pašvaldībai apsekot uzņēmēju problēmas un vajadzības.
• Balstoties uz uzņēmēju apsekošanas rezultātiem, veicināt uzņēmējdarbības
diversifikāciju un uzņēmēju sadarbību dažādās jomās pašvaldības teritorijā.
• Organizēt uzņēmēju un izglītības iestāžu sadarbību profesionālās orientācijas un
sagatavošanas jautājumos.
Lauksaimniecība
• Izstrādāt mehānismu meliorācijas sistēmu kopšanai un apsaimniekošanai. Izvērtēt
zemes īpašnieku apvienības izveidošanu, kas nodarbotos ar rīcības saskaņošanu
meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā.
• Pašvaldībai izvērtēt un uzsākt bioloģiskās lauksaimniecības attīstības veicināšanu
pašvaldības teritorijā.
Ceļi un ielas
• Pilnveidot, noteikt un realizēt prioritāti – sabiedriskā transporta maršrutu kustību.
• Izstrādāt un realizēt priekšlikumus par satiksmes drošības uzlabošanu (izvietot –
luksoforu, "guļošos policistus", nepieciešamās ceļa zīmes).
Komunālā infrastruktūra
Ūdens apgāde
• Izstrādāt ūdens apgādes sistēmas uzturēšanas un attīstības stratēģiju, ieskaitot
iedzīvotāju komunālos maksājumus.
Notekūdeņu attīrīšana un izvadīšana
• Jāatjauno sūkņu stacija pilsētas centrā un spiediena kanalizācijas caurule, kas ved no
pilsētas centra uz NAI.
• Kā pirmais solis privāto māju pievienošanai kanalizācijas sistēmai, jāizbūvē jauna
kanalizācija uz ziemeļiem no dzelzceļa.
Apkures sistēma
• Izstrādāt apkures sistēmas uzturēšanas un attīstības stratēģiju, ieskaitot iedzīvotāju
komunālos maksājumus.
• Uzlabot Lāčplēša kvartāla dzīvojamo māju siltumapgādi.
Labiekārtojums
• Realizēt pilsētas centra labiekārtošanas projektu.
• Realizēt labiekārtošanas projektu vizuālai sakārtošanai un pilsētas centrālās daļas
savienošanu ar Daugavu un staciju – pilsētas tēls.
• Izveidot pašvaldības teritorijas labiekārtojuma realizācijas grupu.
• Ierīkot kapliču pie Meža ielas kapiem.
• Labiekārtot pieguļošo teritoriju Lāčplēša kapiem un nodrošināt to pret trokšņiem, kas
traucē bēru ceremoniju norisi.
• Ierīkot labiekārtotas pilsētas pludmales, laivu piestātnes.
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Transports.
• Realizēt priekšlikumus par ūdenstransporta satiksmes organizāciju.
• Realizēt satiksmi ar mikroautobusiem un taksometriem maršrutā Lielvārde – Rīga –
Lielvārde.
Izglītība
• Izstrādāt vidusskolā aktu-sporta zāles projektu.
Mājoklis
• Pašvaldībai organizēt sociālo dzīvokļu organizāciju vai sociālo māju būvniecību.
Pārvalde
• Paveikt vienoto datortīklu organizāciju starp pašvaldības organizācijām.
• Plānveidīgi organizēt speciālistu sagatavošanu pašvaldības jautājumos.
• Izstrādāt efektīvu lauku attīstības stratēģiju kopumā.
• Izstrādāt komunālo infrastruktūru uzturēšanas un attīstības stratēģiju, ieskaitot
iedzīvotāju komunālos maksājumus.
Zemes īpašumi
• Pabeigt pašvaldības zemju reģistrāciju zemesgrāmatā.
Īstermiņa rīcības un projektu idejas, kuras iezīmējās attīstības programmas semināra
izstrādes laikā:
1. Lāčplēša parka labiekārtošana pēc krastu stiprināšanas projekta realizācijas (20 000)
2. Kuģīšu un laivu piestātņu izbūve (50 000)
3. Sociālās mājas izveidošana (esošās kopmītnes rekonstrukcija) (100 000)
4. Rembates parka labiekārtošana (300 000)
5. Smilgu ielas turpinājuma izbūve (15 000)
6. “Lāčplēša” dzīvojamo māju kvartāla siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija (100 000)
7. Sporta halles būvniecība (500 000)
8. Kultūras nama rekonstrukcija
9. Gājēju celiņa izbūve no parka līdz Ausekļa ielai
10. Jaunizveidoto ielu apgaismošana (labiekārtošana) projektēšana un realizācija
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IV DAĻA

PĀRRAUDZĪBA, VADĪBA UN MONITORINGS
Attīstības programma ir pamats uz partnerattiecībām balstītai saskaņotai lēmumu
pieņemšanai un rīcībai. Plānošana ir nepārtraukts process, kurā esošās situācijas
apzināšana, mērķu un uzdevumu noteikšana nav atraujama no programmas īstenošanas.
Attīstības programmas īstenošana, tās gaita būs lielā mērā atkarīga no īstenošanas
dalībnieku – pašvaldības, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, kā arī pašu pilsētas
iedzīvotāju ieinteresētības un gatavības jautājumu risināšanā.
Attīstības programmas īstenošana jāveic pakāpeniski. Lai to nodrošinātu,
nepieciešams:
1.
Sagatavot attīstības programmas rīcības programmu, kas detalizē sagatavoto
attīstības programmu tās rīcības daļā. Šim nolūkam nepieciešams noteikt:
♦ rīcības un projektus, kas ir jāizpilda,
♦ rīcību un projektu veikšanai nepieciešamo laiku,
♦ atbildīgās institūcijas vai personas par noteikto uzdevumu veikšanu, sadarbības
partneri jautājumu risināšanā,
♦ nepieciešamos resursus, tai skaitā cilvēku un finansu.
2.
Veikt attīstības programmas izpildi un kontroli (monitoringu). Tas jādara regulāri,
atklātā veidā un vismaz reizi gadā. Monitoringa rezultāti būtu izmantojami, lai pārskatītu
un koriģētu veicamās rīcības un projektus.
3.
Katru gadu ir jāizvērtē attīstības programmas īstenošanas gaita. Attīstības
programmas īstenošana ir atklāts process, kurā sabiedrībai un jebkuram interesentam ir
iespēja sekot programmas īstenošanas gaitai.
Attīstības programmas realizācijā jāizmanto stratēģiska pieeja, īstermiņa uzdevumu
realizācija katru gadu ir jāpārskata, jo pašvaldības dzīve ir dinamiska un aktīva.
Pašvaldībai rīcību un projektu realizācija jāsaista ar katra gada budžeta plānošanu.
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