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Ievads 
Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037.gadam (turpmāk – stratēģija) ir ilgtermiņa 

teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurš nosaka Ogres novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, 

mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Šī stratēģija ir hierarhiski augstākais pašvaldības 

attīstības plānošanas dokuments (sk. 1.attēlu). 

1.attēls. Pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti 

 
Shēma: SIA „NK Konsultāciju birojs” 

Stratēģijā ir atainota pašvaldības vēlamā turpmākā izaugsme, kuras pamatā ir savstarpēji saistītu nozaru 

attīstība, kā arī tās ietekme uz apkārtējo teritoriju attīstību. 

Stratēģija izstrādāta saskaņā ar Ogres novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 

7.§). 

Dokumenta izstrādes vadītāja: Ogres novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Jana Briede. 

Dokumenta izstrādātājs: SIA „NK Konsultāciju birojs” Stratēģiskās un telpiskās plānošanas departamenta 

projektu vadītājs Gatis Pāvils. 

Stratēģijas daļas 

Stratēģija sastāv no šādām daļām:  

1) Esošās situācijas analīze (analīzes kopsavilkums), kurā aprakstīti Ogres novadā pieejamie resursi un 

resursi izaugsmei, problēmas, attīstības procesu mijiedarbība un funkcionālās saites;  

2) Stratēģiskā daļa, kurā ietverti ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), iespējamie attīstības scenāriji, 

novada ekonomiskā specializācija, ilgtermiņa attīstības mērķi un prioritātes; 

3) Telpiskās attīstības perspektīva, kuras ietvaros noteiktas un shematiski attēlotas Ogres novada 

telpiskās struktūras, novada telpiskās attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas.  

Citi plānošanas dokumenti 

Stratēģija ir izstrādāta, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotās vadlīnijas 

„Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā 

līmenī” un ņemot vērā šādus plānošanas dokumentus: 

· Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (Latvija 2030); 
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· Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2000. – 2020.gadam; 

· Rīgas plānošanas reģiona attīstības programma 2009. – 2013.gadam (aktualizēta 2012.g.); 

· Rīgas plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2005. – 2025.gadam; 

· Ogres novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam; 

· Ogres novada teritorijas plānojums 2012. – 2024.gadam; 

· Kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumenti: 

· Amatas novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam (1.redakcija); 

· Ērgļu novada attīstības stratēģija 2013. – 2037.gadam (1.redakcijas projekts); 

· Ikšķiles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2011. – 2030.gadam; 

· Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037.gadam (1.redakcija); 

· Ķeguma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013 – 2037.gadam (1.redakcija); 

· Lielvārdes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012. – 2030.gadam (1.redakcija); 

· Mālpils novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam; 

· Ropažu novada attīstības programma 2013. – 2020.gadam (1.redakcijas projekts); 

· Skrīveru novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. 
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Telpiskā struktūra
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1. Esošās situācijas raksturojums 

1.1. Pamatinformācija 
Novads Pašreizējās robežās Ogres novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Tajā ietilpst Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts (no 

12.12.2002. līdz 30.06.2010. Ogres novads), Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Suntažu 
un Taurupes pagasts. Novada administratīvais centrs ir Ogre. 

Ģeogrāfiskais 
novietojums 

Novads atrodas Latvijas valsts centrālajā daļā, Rīgas plānošanas reģionā, valsts galvaspilsētas Rīgas aglomerācijas 
tiešā ietekmes zonā. 

Teritorija Novada kopējā platība ir 98 998,2 ha.
1
 Novada teritorijai ir izstiepta konfigurācija: rietumu – austrumu virzienā 

apmēram 70 km, bet ziemeļu – dienvidu virzienā – 30 km. 

Attālumi Attālums
2
 no Ogres pa autoceļu līdz Rīgai ir 36 km, Ogresgalam – 10,5 km, Krapei – 36,5 km, Ķeipenei – 49,1 km, 

Lauberei – 36,6 km, Madlienai – 43,4 km, Līčupei – 65,3 km, Meņģelei – 60,3 km, Suntažiem – 30,6 km un 
Taurupei – 59,9 km.  

Robežojas ar Mālpils, Amatas, Ērgļu, Kokneses, Aizkraukles, Skrīveru, Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles, Ropažu un Vecpiebalgas 
novadiem. 

Apdzīvotās vietas Ogres pilsēta un ciemi: Ciemupe, Jugla, Ķeipene, Ķieģelceplis, Krape, Laubere, Līčupe, Lobe, Madliena, Meņģele, 
Ogresgals, Suntaži, Taurupe un Upespils. Mazāki ciemi – bijušās d/s Druviņas, Kooperators, Mežmalas, Pauļuki un 
Glāznieki. 

Apdzīvojums Iedzīvotāju blīvums (cilvēku skaits uz vienu km
2
) novadā (36,1) ir augstāks nekā vidēji Latvijā (31,6), bet nedaudz 

zemāks nekā Pierīgas reģionā (36,3).
3
 

Iedzīvotāju 
izvietojums 

Lielākais iedzīvotāju skaits koncentrēts Ogres pilsētā un tai pieguļošajā Ogresgala pagastā, abos kopā dzīvo 76,5% 
novada iedzīvotāju.

4
 

Teritorijas 
attīstības indekss 

2011.gadā Ogres novads atradās 20.vietā starp Latvijas novadiem pēc teritorijas attīstības indeksa (0,466)
 5

. 
Teritorijas attīstības indekss pēc novada izveidošanas ik gadus pazeminās: 2010.g. (0,534) un 2009.g. (0,580).  

Pašvaldības 
pārvalde 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās lauku teritorijā nodrošina deviņas 
pagastu pārvaldes. 

Starptautiskā 
sadarbība 

Pašvaldībai ir noslēgti sadarbības līgumi/protokoli ar Hengelo (Nīderlande), Onges (Zviedrija), Žueletūras 
(Francija), Basarabjaskas (Moldova), Čerņigovas (Ukraina), Kelmes (Lietuva), Maimanas (Afganistāna), Jehvi 
(Igaunija) un Bolnēsas (Zviedrija) pašvaldību. 

Īpašie resursi Ogre – lielākais apdzīvojuma centrs (pēc Rīgas) Rīgas aglomerācijas tiešās ietekmes zonā; 

Starptautiskas nozīmes uzņēmumi un novadā izstrādātas tehnoloģijas; 

Ogres biznesa un inovāciju centrs, biznesa parks SIA „Business Park Ogre”; 

Stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līnija; 

Valsts nozīmes (A6) un reģionālie (P4, P8, P32, P80) autoceļi; 

Nozīmīgākie derīgie izrakteņi – smilts, smilts-grants, dolomīts, kūdra, sapropelis; 

Rekreācijas resursi – Daugava, Ogre; Ogres Zilo kalnu un Ogres ielejas dabas parki, ainaviskais P4 ceļš, Plaužu ezers 
u.c. 

                                                           
1
Valsts zemes dienests. 

2
 Saskaņā ar maps.google.com informāciju. 

3
CSP datu bāze, 01.01.2012. 

4
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, deklarēto iedzīvotāju skaits  01.07.2012. 

5
MK noteikumi Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām”. 
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1.2. Zeme un dabas resursi 
Zemes Lielāko daļu novada teritorijas aizņem meži (50,2%) un lauksaimniecībā izmantojamās zemes (35,5%). Pašvaldības 

īpašumā (t.sk. piekritīgi) ir tikai 2,5% zemju (sk. 2.attēlu), kas ierobežo iespējas jaunas publiskas infrastruktūras 
izveidei un uzņēmējdarbības attīstībai. 

2.attēls. Zemes īpašuma statuss un lietošanas veidi Ogres novadā (%) 2012.gadā 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informācijas avots: Ogres novada pašvaldība 

Derīgie 
izrakteņi 

Ogres novadā atrodas 17 izmantojamas derīgo izrakteņu atradnes, 2011.gadā neviena no tām nebija iekļauta valsts 
nozīmes derīgo izrakteņu sarakstā.

6
 

Apzinātas 60 kūdras atradnes, taču daļa no apzinātajiem kūdras resursiem nav izmantojama, jo uz atradnēm atrodas 
vērtīgas mežaudzes, lauksaimniecībā izmantojamas zemes vai tās atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Novadā 
atrodas arī dolomīta, smilts – grants, būvsmilts un sapropeļa atradnes. Sapropelis (galvenokārt Lobes un Pečoru ezerā) ir 
uzskatāms par novada stratēģisko resursu rezervi. 

Ogres novads ir bagāts ar dzeramā ūdens resursiem, t.sk. ar ārstnieciskiem un maz mineralizētiem dzeramajiem galda 
ūdeņiem. Ogres pilsētā ir konstatēta ārstniecisko minerālo bromūdeņu atradne, kuru var izmantot rehabilitācijas 
pakalpojumiem (sk. 3.attēlu). 

3.attēls. Derīgo izrakteņu atradnes Ogres novadā 

                                                           
6
Derīgo izrakteņu krājumu bilance par 2011.gadu. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. 
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Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs”, izmantojot Ogres novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam datus 

Iekšējie ūdeņi Nozīmīgākās upes novadā ir Daugava, Ogre, Mazā Jugla, Abza, Aviekste un Līčupe. Ogres novadā ir maz ezeru. 

Meži Meža zemju platības aizņem 52 105,5 ha. Meža zemju īpatsvars Ogres novadā ir 50,2% (arī Latvijā – 50,2%). Ogres 
novada teritorijā no kopējās meža zemju platības 43,5% jeb 22 669,9 ha ir valsts meža zemes un 56,5% jeb 29 435,6 
ha citu īpašnieku apsaimniekotās mežu zemes.

7
 

Īpaši 
aizsargājamās 
dabas 
teritorijas 

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (ĪADT) aizņem~6 % (6130 ha) no novada kopējas teritorijas. Lielākā ĪADT ir dabas 
parks „Ogres ieleja” (4,7% no kopējas teritorijas), savukārt viena no populārākajām un atpazīstamākajām ir dabas 
parks „Ogres Zilie kalni”. Novadā ir piecas Natura 2000 teritorijas: dabas liegums „Lielie Kangari”, dabas parks „Ogres 
ieleja”, dabas parks „Ogres Zilie kalni”, dabas liegums „Vērenes gobu un vīksnu audze”, dabas liegums „Vērenes 
purvi” (sk. 4. attēlu). 

4.attēls. Dabas un kultūras mantojums Ogres novadā 

                                                           
7
Valsts zemes dienests. 
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Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs”, izmantojot Ogres novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam datus 

1.3. Iedzīvotāji 
Rādītājs Pagātne  Esošā situācija Tendences, skaidrojums 

Iedzīvotāju skaits
8
 38 944 

(01.01.2010.) 

38 107 

(01.07.2012.) 

Pēdējo gadu laikā iedzīvotāju skaits novadā ir samazinājies par 2,1%. Laikā 
no 2010. līdz 2012.g. visstraujāk iedzīvotāju skaits ir samazinājies Ķeipenes 
(-6,4%) un Madlienas (-5,9%) pagastos (sk. 5.attēlu).  

Iedzīvotāju
9
 līdz 

darbspējas 
vecumam īpatsvars 

14,4% 
(01.01.2010.) 

14,6%               
(01.07.2012.) 

Iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam īpatsvara palielinājums novadā ir 
saistīts ar to, ka saistībā ar iedzīvotāju migrācijas procesiem samazinās 
darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits. 

Iedzīvotāju 
darbspējas vecumā 
īpatsvars

10
 

66,3% 
(01.01.2010.) 

65,0% 
(01.07.2012.) 

Novadā samazinās iedzīvotāju darbspējas vecumā īpatsvars, kā rezultātā 
palielinās demogrāfiskās slodzes

11
 līmenis. 

Dabiskais 
pieaugums

12
 

-63  

(2009.g.) 

-133  

(2011.g.) 

Novadā ir negatīvs iedzīvotāju dabiskais pieaugums, t.i., ik gadus novadā 
dzimušo skaits ir mazāks nekā mirušo skaits.  

Demogrāfiskās 
slodzes līmenis

13
 

550 (2010.g.) 588 (2012.g.) Demogrāfiskās slodzes līmenis novadā (588) 2012.gadā bija augstāks nekā 
Pierīgas reģionā (571) un vidēji Latvijā (573). 

5.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas (%) novada 2010. – 2012.gadā (01.01.2010. = 100%) 

                                                           
8
PMLP datu bāze. 

9
PMLP datu bāze. 

10
PMLP datu bāze. 

11
 Darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits vidēji uz 1 000 personām darbspējas vecumā. 

12
CSP datu bāze. 

13
CSP datu bāze. 
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Taurupes p.

 
Informācijas avots: PMLP datu bāze 

1.4. Tautsaimniecība 
Rādītājs Tendences, skaidrojums 

Tautsaimniecība Pēc apgrozījuma lielākie un nozīmīgākie novada uzņēmumi darbojas dažādās ražošanas nozarēs (pārtikas 
rūpniecība, metālapstrāde, elektroniskā rūpniecība un tekstilizstrādājumu ražošana) un atrodas galvenokārt Ogres 
pilsētā. Novada lauku teritorijā attīstās lauksaimnieciskās produkcijas ražošana – graudkopība, kartupeļu un 
dārzeņu audzēšana, augļkopība un lopkopība (galvenokārt piena lopkopība), kā arī mežsaimniecība un 
mežizstrāde. 

Uzņēmumu 
skaits uz 1 000 
iedzīvotājiem 

Ogres novadā reģistrēto uzņēmumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem 2011.g. (59) bija mazāks nekā vidēji Latvijā un 
Pierīgas reģionā (sk. 6.attēlu). 

Lielākais uzņēmumu skaits novadā reģistrēts Ogres pilsētā, Ogresgala pagastā un Suntažu pagastā. 

6.attēls. Uzņēmumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem 2011.gadā 

69
60 59
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20

40
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80

Latvija Pierīgas reģions Ogres novads

 
Informācijas avots: CSP datu bāze 

Galvenās nozares 
pēc uzņēmumu 
skaita 

Sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem visvairāk Ogres novadā reģistrēto (1 975 uzņēmumi, 2010.g.) 
uzņēmumu darbojās lauksaimniecības/mežsaimniecības nozarē un vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības / 
automobiļu un motociklu remonta nozarē (sk. 7.attēlu). 

7.attēls. Uzņēmumu skaita īpatsvars sadalījumā pa nozarēm 2010.gadā 
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Informācijas avots: CSP datu bāze 

Galvenās nozares 
(pēc uzņēmumu 
apgrozījuma) 

30 lielāko Ogres novada uzņēmumu (sk. 1.pielikumu) kopējais apgrozījums 2011.gadā bija 92 659 743 LVL. No 30 
lielākajiem uzņēmumiem 11 uzņēmumi nodarbojas ar dažāda veida ražošanu (pārtikas rūpniecība, metālapstrāde, 
elektroniskā rūpniecība, tekstilizstrādājumu ražošana u.c.) un šo uzņēmumu apgrozījums veidoja 45,3% no kopīgā 
30 lielāko uzņēmumu apgrozījuma (sk. 8.attēlu). 

8.attēls. 30 lielāko Ogres novada uzņēmumu apgrozījums (latos) 2011.gadā 

41 944 655

19 775 643 18 575 862
12 363 583

11
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Informācijas avots: Lursoft datu bāze 

Lielākie 
uzņēmumi 

2010.gadā 93,5% no visiem (1 975) novadā reģistrētajiem uzņēmumiem bija mikro
14

 uzņēmumi, 5,6% (111) – mazie
15

, 
0,8% (15) – vidējie

16
 un 0,2% (3) – lielie

17
. Savukārt sadalījumā pēc reģistrācijas formas 43,2% ir komercsabiedrības, 

38,7% pašnodarbinātās personas, 6,9% individuālie komersanti un 11,2% zemnieku un zvejnieku saimniecības. 

Lielākais (pēc apgrozījuma) uzņēmums Ogres novadā 2011.gadā bija SIA „Fazer Latvija” (darbības nozare – maizes 
ražošana, vidējais darbinieku skaits – 263). SIA „Fazer Latvija” apgrozījums 2011.gadā bija 14 102 329 LVL, kas veido 
15,2% no 30 lielāko novada uzņēmumu kopējā apgrozījuma. 

Nākamie lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2011.gadā bija SIA „TMMetal Baltic” (darbības nozare – metālapstrāde, 
apgrozījums – 7 735 294 LVL, vidējais darbinieku skaits – 45) un SIA „BARKS M” (darbības nozare – atkritumu un lūžņu 
vairumtirdzniecība, apgrozījums – 5 341 106 LVL, vidējais darbinieku skaits – 16).

18
 

                                                           
14

 Uzņēmumi ar nodarbināto skaitu deviņi un mazāk vai gada apgrozījumu vienādu vai mazāku par 1,4 milj. latu vai bilances kopsummu vienādu vai 

mazāku par 1,4 milj. latu. 
15

 Uzņēmumi ar nodarbināto skaitu no 10 līdz 49 vai gada apgrozījumu vienādu vai mazāku par 7,0 milj. latu vai bilances kopsummu vienādu vai mazāku 

par 7,0 milj. latu. 
16

 Uzņēmumi ar nodarbināto skaitu no 50 līdz 249 vai gada apgrozījumu vienādu vai mazāku par 35,1 milj. latu vai bilances kopsummu vienādu vai 

mazāku par 30,2 milj. latu. 
17

 Uzņēmumi ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk vai neto apgrozījumu lielāku par 35,1 milj. latu vai bilances kopsummu lielāku par 30,2 milj. latu. 
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Eksporta 
uzņēmumi

19
 

Atsevišķi Ogres novada uzņēmumi saražoto produkciju eksportē uz ārvalstīm. Kā atpazīstamākie eksporta uzņēmumi 
jāmin SIA „TMMetal Baltic” (metālliešanas un metālapstrādes produkcija), SIA „Ogres trikotāža” (virsējās trikotāžas 
izstrādājumi), SIA „Prometal Group” (metāla izstrādājumi), SIA, „Hanzas elektronika” (kuģu elektronisko, elektrisko, kā 
arī mehānisko automātikas iekārtu remontu apkope un uzstādīšana), SIA „FAZER Latvija” (maizes izstrādājumi) un KS 
„MŪSMĀJU DĀRZEŅI” (dārzeņi). 

Uzņēmumu 
pamatkapitāls 

Vidējais Ogres novada uzņēmumu reģistrētais pamatkapitāls 2011.gadā (14 932 LVL) bija mazāks nekā Rīgas 
plānošanas reģiona pašvaldībās un vidēji Latvijā (sk. 9.attēlu). 

9.attēls. Uzņēmumu vidējais reģistrētais pamatkapitāls (latos) 
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Informācijas avots: Lursoft datu bāze, 18.09.2012. 

Lielākie darba devēji Pašvaldība ir lielākais darba devējs novadā – 2011.gadā pašvaldībā un tai pakļautajās iestādēs strādāja 1 526 
darbinieki. Savukārt 30 lielākie (pēc apgrozījuma) uzņēmumi kopā nodarbināja 2 232 darbiniekus

20
. Visvairāk 

strādājošo bija SIA „Ogres rajona slimnīca” (272), SIA „Fazer Latvija” (263) un SIA „Aurora Baltika” (262).
21

 

Mēneša vidējā darba 
samaksa (bruto)

22
 

Mēneša vidējā darba samaksa novadā 2011.gadā bija 367 LVL (sk. 10.attēlu), kas ir mazāk nekā vidēji Rīgas 
plānošanas reģionā un Latvijā

23
.  

10.attēls. Mēneša vidējā darba samaksa (latos) 2011.gadā 
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Informācijas avots: CSP datu bāze 

 

Bezdarba Reģistrētā bezdarba līmenis 2012.gada 31.oktobrī Ogres novadā (4,9%) bija zemāks nekā Pierīgas statistiskajā reģionā 
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Lursoft datu bāze. 
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 Ogres novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam. 
20

 Lursoft datu bāze. 
21

Lursoft datu bāze. 
22

 Bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50. 
23

CSP datu bāze. 
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līmenis
24

 (5,7%) un vidēji Latvijā (8,1%). Visvairāk no visiem Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem novada bezdarbniekiem 
dzīvo Ogrē (70,3%) un Ogresgala pagastā (8,8%). 

Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai valstī, bezdarbnieku skaits novadā palielinājās, augstāko līmeni sasniedzot 
2010.gadā, bet pēc tam tas atkal būtiski samazinājās (sk. 11.attēlu). 

11.attēls. Reģistrēto bezdarbnieku skaits Ogres novadā 2008. – 2012.gadā 
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Informācijas avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Ārvalstu tiešās 
investīcijas 

Ārvalstu tiešo investīciju
25

 (turpmāk – ĀTI) apjoms Ogres novadā laikā no 1991.gada līdz 2012.gada septembrim 
bija sasniedzis 15 888 992 LVL, ierindojot novadu 18.vietā starp visām Latvijas pašvaldībām pēc piesaistīto ĀTI 
apjoma. 

Kopumā Ogres novadā ĀTI veiktas 50 nozarēs (pēc NACE klasifikatora). Lielākā investora FAZER BAKERIES Ltd. 
(Somija) investīciju apjoms (12 076 050 LVL) veidoja 76% no kopējā ĀTI apjoma novadā (sk. 2.pielikumu).

26
 

Uzņēmējdarbības 
vide 

Ogres novadā atrodas Ogres biznesa un inovāciju centrs, kas sniedz inkubācijas un uzņēmējdarbības uzsākšanas 
pakalpojumus. Ogrē darbojas arī biznesa parks SIA „Business Park Ogre”, kurš ir viens no pirmajiem pilna servisa 
industriālajiem parkiem Latvijā, dibināts 2001.gadā. 

Novadā darbojas vairākas uzņēmēju sabiedriskās organizācijas, Ogres novada dome ir izveidojusi Ogres novada 
uzņēmējdarbības attīstības komisiju. 

Ogres novadā ir pieejams plašs uzņēmējdarbībai nepieciešamais pakalpojumu tīkls, Ogrē atrodas lielāko banku 
filiāles, Valsts ieņēmumu dienesta Ogres klientu apkalpošanas centrs, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes Ogres 
nodaļa, Valsts zemes dienesta Ogres klientu apkalpošanas centrs, Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres filiāle u.c. 
valsts institūciju filiāles. 

Pašvaldības 
pamatbudžets 

2011.gadā Ogres novada konsolidētā (pamatbudžeta
27

 un speciālā budžeta) ieņēmumi bija 30 605 726 LVL. Laikā 
no 2009.gada līdz 2011.gadam Ogres novada konsolidētā budžeta ieņēmumi ir samazinājušies par 8,9% (sk. 
12.attēlu). Lielāko daļu (2011.g. 44,3%) no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi 
(ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa, īpašuma nodokļiem u.c.).  

Nozaru griezumā (pa funkcionālajām kategorijām) lielākie izdevumi no pašvaldības pamatbudžeta 2011.gadā tika 
veltīti pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (28,7% no kopējiem izdevumiem), izglītībai (28,4%) un 
vides aizsardzībai (11,3%). 

Pašvaldības 
saistības 

Kopējās Ogres novada saistības
28

 uz 31.12.2011. veidoja 52 aizņēmuma līgumi un septiņi galvojuma līgumi 
kopsummā par 12 071 248 LVL. Aizņēmumi ir ņemti komunālās saimniecības (siltumapgāde un ūdenssaimniecības 
sistēmu rekonstrukcija), izglītības, kultūras, sporta un ceļu infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai. 

Saistību maksājumu apjoms 2011.gada beigās bija 3,94% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Esošo saistību apjoms 
pašvaldībai pieļauj plašas investīciju piesaistes iespējas nākotnē. 

12.attēls. Ogres novada konsolidētā budžeta ieņēmumi (latos) 2009. – 2011.gadā 
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Nodarbinātības valsts aģentūras dati. 
25

 Ieguldījumi uzņēmumu pašu kapitālā, reinvestētā peļņa u.c. 
26

Lursoft datu bāze. 
27

 Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (ienākumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, īpašuma nodokļa u.c.), nenodokļu ieņēmumi 

(ieņēmumi no uzņēmējdarbības, īpašuma, nodevām, naudas sodiem u.c.), maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzība un 

transferti (valsts un pašvaldību).  
28

 Valsts kases pašvaldību budžeta pārskata dati 
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Informācijas avots: Valsts kases pašvaldību budžeta pārskati  

Nozīmīgākie 
īstenotie 
projekti 

Lielākās investīcijas pašvaldībā ir piesaistītas tādām jomām kā ūdenssaimniecība, ielu un ceļu saimniecība, 
uzņēmējdarbības attīstība un energoefektivitātes paaugstināšana. Daļa no īstenotajiem projektiem ir saistīta ar 
pieredzes apmaiņu un apmācībām, kā arī ar sadarbības attīstīšanu starp dažādām institūcijām gan vietējā, gan 
starptautiskā līmenī. 

1.5. Inženiertehniskā infrastruktūra 
Rādītājs Tendences, skaidrojums 

Valsts autoceļi Rietumu – austrumu virzienā novadu šķērso valsts nozīmes autoceļš A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas 

robeža (Pāternieki)un reģionālie autoceļi P4 Rīga – Ērgļi, P5 Ulbroka – Ogre un P80 Tīnūži – Koknese, savukārt 
dienvidu – ziemeļu virzienā P8 Inciems – Sigulda – Ķegums un P32 Augšlīgatne– Skrīveri. 

Kopējais valsts galveno autoceļu garums ir 12 km, reģionālo autoceļu garums ir 124,3 km, bet vietējo ceļu garums – 
189,6 km.

29
 

Ceļu tehniskais 
stāvoklis 

61% no valsts nozīmes autoceļu kopējā garuma ir ar asfaltbetona segumu, bet 39% ar grants segumu. Pēc VAS 
„Latvijas valsts ceļi” datiem, turpmākajos piecos gados 50,3% no esošo valsts autoceļu kopgaruma pašvaldības 
teritorijā būtu nepieciešams remonts vai rekonstrukcija. 

Satiksmes 
intensitāte 

Satiksmes intensitāte uz autoceļa A6 posmā Ikšķile – Ogre 2011.gadā bija 13 650 automašīnas diennaktī (2002.g.– 12 
218, 2005.g. – 16 269, bet 2008.g. – 20 154). Uz pārējiem valsts autoceļiem novada teritorijā satiksmes intensitāte ir 
mazāka par 1000 automašīnām diennaktī, izņemot autoceļa P8 posmu Suntaži – Mālpils, kur satiksmes intensitāte ir 
1500 automašīnas diennaktī.

30
 

Pašvaldības 
autoceļi 

Pašvaldības autoceļu kopējais garums novadā ir 703,2 km, no tiem tikai 15,3 km ir ar asfalta segumu. Ceļu zemā 
izmantošanas intensitāte un finanšu līdzekļu trūkums kavē šo ceļu noklāšanu ar asfaltbetona segumu vai kvalitatīvu 
to uzturēšanu. 

Pašvaldības 
ielas 

Ogres novadā ir 284 ielas, no tām 202 ir Ogrē. Daļa Ogres pilsētas ielu un Ogres novada autoceļu ir avārijas stāvoklī. 
Autoceļu neapmierinošās kvalitātes pamatā ir nepietiekamais finansējums. 

Tilti Ogres novadā uz valsts autoceļiem atrodas 22 tilti, taču tikai pieci no tiem ir labā stāvoklī, 14 tilti ir apmierinošā 
stāvoklī, bet trīs tilti – sliktā stāvoklī. 

Ceļu 
infrastruktūras 
trūkumi 

Viens no galvenajiem trūkumiem ir nepietiekamais tiltu skaits pāri Ogres upei, kas sadala Ogres pilsētu un Ogresgala 
pagasta teritoriju divās daļās. Situāciju sarežģī arī transportlīdzekļu sastrēgumi, kas veidojas pie dzelzceļa 
pārbrauktuvēm. 

Dzelzceļš Novadu šķērso stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līnija „Rīga (pasažieru stacija) – Krustpils” (elektrificēta no 
Rīgas līdz Aizkrauklei), tās garums novadā ir 12 km. Dzelzceļa līniju  izmanto starptautisko un starpreģionālo kravu un 
pasažieru pārvadājumiem. Novadā atrodas dzelzceļa stacija „Ogre” un pieturas punkti „Jaunogre”, „Pārogre” un 
„Ciemupe”. 
Novadā ir sešas dzelzceļa pārbrauktuves, visās autoceļi vai ielas ir vienā līmenī ar sliežu ceļu, kas rada draudus 
satiksmes drošībai. 

Sabiedriskais 
transports 

Novada ceļu un ielu tīkla plānojums nodrošina iespēju organizēt un veikt sabiedriskā autotransporta pārvadājumus 
uz visām apdzīvotajām vietām, taču finanšu līdzekļu trūkums un valsts atbalsta samazināšana sabiedriskajam 
transportam, kā arī ceļu sliktais tehniskais stāvoklis kavē sabiedriskā transporta attīstību. 

Nacionālās Cauri novada teritorijai tiek rekonstruēts autoceļš P80, kura posmu no Tīnūžiem cauri Ogres novadam līdz Koknesei 
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Ogres novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam. 
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 VAS „Latvijas valsts ceļi” dati. 
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nozīmes 
transporta 
infrastruktūras 
projektu 
attīstība 

ekspluatācijā plānots nodot 2014.gadā, kad šis ceļš kļūs par daļu no Eiropas maršruta E22. Plānots, ka pēc ceļa 
izbūves daļa tranzīta satiksmes novirzīsies no autoceļa A6 uz P80, šādi samazinot tranzīta plūsmu cauri Ogrei un 
Ciemupei.

31
 

Siltumapgāde Centralizēta siltumapgāde ir nodrošināta Ogres pilsētā (patērētais siltumenerģijas daudzums gadā ~ 100 000MWh) 
un novada pagastu centros, izņemot Ogresgala, Krapes un Mazozolu pagastus, bet daļēji – Meņģeles pagastā. 

Kopējais siltumtīklu garums Ogres pilsētā ir aptuveni 25 km, savukārt lauku apdzīvotajās vietās – 7,4 km. Siltuma 
ražošanai Ogres pilsētā izmanto dabasgāzi, bet pārējā novada teritorijā izmanto koksni, kā arī akmeņogles. 
Alternatīvo siltumenerģiju (zemes siltumu) izmanto pansionāts „Madliena” un Lauberes bērnunams. 

Ūdensapgāde Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji novadā ir p/a „Mālkalne” (Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts), p/a 
„Rosme” (Suntažu pagasts), Lauberes pagasta pārvaldes struktūrvienība „Sarma”, Madlienas komunālo pakalpojumu 
iestāde „ABZA” un pagastu pārvaldes. 

Kopējais ūdens patēriņš diennaktī ir aptuveni 3,3 tūkst.m
3
. Lielākais dzeramā ūdens patērētājs ir Ogres pilsēta, kas 

izlieto ap 75% no kopējā patērētā ūdens daudzuma novadā.
32

 

Notekūdeņu 
savākšana un 
attīrīšana 

Kopējais notekūdeņu attīrīšanas iekārtu skaits – 16, t.sk. bioloģiskās attīrīšanas iekārtas – 11. Notekūdeņu atbilstība 
normatīvo aktu prasībām – 98%.  

Ogres novadā kopējais kanalizācijas tīklu garums ir ap 64,5 km, no tiem aptuveni 38,9 km atrodas pagastu teritorijās. 
Ogres pilsētā pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieejams tikai aptuveni 69% pilsētas iedzīvotāju. 

Elektroapgāde  Ogres novadā ir salīdzinoši labs elektroapgādes tīkla pārklājums, un elektrības padeve ir nodrošināta visām 
apdzīvotajām vietām, izņemot bijušo dārzkopības sabiedrību „Kooperators”. 

Elektroenerģijas sadales pakalpojumus un elektroenerģijas piegādi Ogres novadā nodrošina AS „Sadales tīkls”, kuru 
pārziņā ir 20 kV un zemāka sprieguma elektropārvades līnijas. AS „Augstsprieguma tīkls” pārziņā novadā ir 330 kV 
(37 km garumā) un 110 kV (29 km garumā) elektropārvades līnijas.  

Novada teritorijā elektroenerģija tiek arī ražota. Ogrē darbojas koģenerācijas stacija (kopējā jauda – 7,38 MW), kuras 
kurināmais ir dabasgāze.  

Novadā uz Ogres upes ir divas mazās hidroelektrostacijas – Vecogres HES Mazozolu pagastā ar kopējo jaudu 180 kW 
un Ogres HES Ogrē ar jaudu 639 kW. 

Atkritumu 
apsaimniekoša-
na 

Saražotais atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju gadā: pilsētā aptuveni 1,5 m
3
, pagastu teritorijās– 0,85 m

3
. 

Kopējais saražoto atkritumu daudzums novadā gadā ir ap 120 – 130 tūkst.m
3
.  

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistīti ap 50 – 70% Ogres pilsētas, Ogresgala, Meņģeles, Mazozolu, 
Lauberes, un Madlienas pagasta iedzīvotāju. Krapes, Suntažu, Ķeipenes un Taurupes pagastos atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas pakalpojumus izmanto mazāk nekā 50% iedzīvotāju. 
Šķirotus atkritumus var nodot Ogrē un Madlienā. 

Dabas gāze Ogres novadu šķērso maģistrālais gāzes vads Daugavpils – Rīga, no kura izbūvētie atzari veido gāzes apgādes tīklu 
apdzīvotajās vietās. Tīkla attīstība notiek saskaņā ar AS „Latvijas gāze” attīstības plāniem un reālo pieprasījumu no 
patērētāju puses.  

Gāzes apgāde ir pieejama Ogres pilsētā, Ogresgalā un Ciemupes ciema daļā, kopējais gāzes vadu garums Ogres 
novadā 2012.gadā bija 47 km. Visa Ogres pilsētas centralizētā siltumapgāde tiek nodrošināta, izmantojot dabas gāzi.  

Atsevišķās lauku apdzīvotajās vietās – Madlienā, Suntažos un Lauberē – izmanto centralizētas sašķidrinātās gāzes 
apgādes sistēmas, kas nodrošina ar gāzi daļu no daudzdzīvokļu mājām. 

1.6. Izglītība, veselība, kultūra u.c. 
pakalpojumi 
Izglītība Ogres novadā ir iespējams iegūt izglītību visos izglītības posmos, izņemot augstāko un profesionālo izglītību. Daudzi 

jaunieši izvēlas studēt augstskolās un profesionālās izglītības iestādēs novada tiešā tuvumā – Rīgā, Aizkraukles, Ērgļu, 
Ikšķiles, Kokneses un Mālpils novados. 

Izglītības 
iestādes 

Ogres novadā ir 10 pirmsskolas izglītības iestādes, septiņas pamatizglītības iestādes, sešas vispārējās vidējas izglītības 
iestādes, viena speciālās izglītības iestāde un piecas profesionālās ievirzes izglītības iestādes. Pie Ogres novada robežas 
Ikšķiles novadā atrodas Ogres Valsts tehnikums. 
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Satiksmes ministrijas vēstule, 12.10.2012. 
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Ogres novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam. 
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Atbilstoši vietējā darba tirgus prasībām novadā nepieciešams attīstīt mūžizglītības piedāvājumu. 

Izglītības 
iestāžu 
tehniskais 
stāvoklis 

Pašvaldība ir veikusi lielas investīcijas izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanā, nepieciešami būtiski papildu 
ieguldījumi ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, iekšējo komunikāciju tīklu nomaiņai un citām vajadzībām.  

Viena no būtiskākajām problēmām ir iestāžu uzturēšanas izmaksu pieaugums, rēķinot uz vienu izglītojamo, jo visās 
vispārizglītojošajās skolās skolēnu skaits pakāpeniski samazinās. 

Izglītojamo 
skaits  

Lai arī laikā no 2009.gada līdz 2012.gadam izglītojamo skaits novada pirmsskolas izglītības iestādēs ir palielinājies, 
tomēr kopējais izglītojamo skaits novada izglītības iestādēs ir samazinājies par 5,4% (sk. 13.attēlu), kas ir saistīts ar 
zemo dzimstības līmeni un esošo ekonomisko situāciju valstī – darba spējīgo cilvēku emigrāciju uz citām valstīm darba 
meklējumos, nereti ģimenēm izceļojot kopā ar bērniem. 

13.attēls. Kopējais izglītojamo skaits Ogres novada izglītības iestādēs 2009. – 2012.gadā 
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Informācijas avots: Ogres novada pašvaldība 

Sports Ogres novadā esošā sporta infrastruktūra sniedz iespējas nodarboties ar sportu gan ziemā, gan vasarā. Novadā atrodas 
Ogres novada sporta centrs ar futbola laukumu, vieglatlētikas sektoriem un skrejceļu, handbola laukumu un diviem 
volejbola laukumiem, četras vispārējās fiziskās sagatavotības zāles, trenažieru zāle, septiņas sporta spēļu zāles, lielais 
un mazais peldbaseins, divi tenisa korti, minigolfa laukums, smagatlētikas zāle, šautuve, 10 kompleksie skolu sporta 
laukumi, biljarda zāle, četri pludmales volejbola laukumi, ledus halle (Ikšķiles novada teritorijā) un auto – moto trase. 
Lielākā daļa sporta objektu atrodas Ogres pilsētā, un pagastu teritorijā plašākās bāzes ir Madlienā un Suntažos. Sporta 
infrastruktūras un materiāltehniskais nodrošinājums dažādās sporta bāzēs ir ļoti atšķirīgs – no ļoti laba līdz faktiski 
neeksistējošam. 

Ogres novadā darbojas 12 sporta klubi/biedrības. Lielākajai daļai Ogres novada sporta klubu nav savu telpu 
nodarbībām, tādēļ tās izmanto novada sporta bāzes, kuru noslodze ir ļoti augsta. 

Veselības 
aprūpe 

Ogres novadā ir nodrošināta primārā un sekundārā veselības aprūpe. Ogrē darbojas SIA „Ogres rajona slimnīca”, p/a 
„Dziednīca” un VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” Rehabilitācijas nodaļa.  

Novada teritorijā darbojas 28 ģimenes ārstu prakses, no kurām 18 darbojas Ogres pilsētā, pa divām Suntažos, Madlienā 
un Ķeipenē, bet Krapē, Ogresgalā, Ciemupē, Taurupē, Meņģelē un Mazozolos ir pa vienai ģimenes ārstu praksei. 

Sociālie 
pakalpojumi 
un palīdzība 

Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību novada iedzīvotājiem sniedz Ogres novada Sociālais dienests, kurā ietilpst 
šādas struktūrvienības: Ogres sociālais centrs, Madlienas sociālais centrs, Suntažu sociālais centrs, Taurupes sociālais 
centrs, Krīzes centrs „Laipas”, Ģimenes atbalsta dienas centrs un Dienas centrs „Saime”. 
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus novadā sniedz pansionāts „Madliena”, Ogres pansionāts (SIA 
„Ogres rajona slimnīca” institūcija) un Ogres novada bērnu nams „Laubere”. 

Kultūra Novadā pieejams plašs kultūras pakalpojumu piedāvājums – novadā darbojas 11 bibliotēkas, mobilā bibliotēka – 
bibliobuss, Ogres Vēstures un kultūras muzejs, p/a „Ogres kultūras centrs” ar divām struktūrvienībām (Ogresgala un 
Ciemupes tautas nams), astoņi kultūras/tautas nami pagastos un Suntažu estrāde.  
Pēdējos trijos gados visos novada kultūras/tautas namos ir veikti lieli ieguldījumi to renovācijā un aprīkojuma iegādē. 

Bibliotēku 
apmeklētāju 
skaits 

Pēdējos gados novada bibliotēkās ir palielinājies apmeklētāju skaits (sk. 14.attēlu), kas saistīts ar to, ka šajā laikā posmā 
ir būtiski uzlabojusies bibliotēku materiāltehniskā bāze un piedāvātie pakalpojumi, t.sk. publiskie interneta pieejas 
punkti un vairākās bibliotēkās – arī bezvadu internets. 

Kultūrvēsturi
skie objekti 

Novada teritorijā atrodas 31 valsts nozīmes kultūras piemineklis un 90 vietējas nozīmes kultūras pieminekļi. 

  

14.attēls. Novada bibliotēku apmeklētāju skaits 2009. – 2011.gadā 
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Informācijas avots: Ogres novada pašvaldība 

Tūrisms un 
aktīvā atpūta 

Lai gan novadā ir labvēlīgi apstākļi tūrisma nozares attīstībai, piedāvāto tūrisma produktu klāsts ir salīdzinoši 
vienveidīgs, atsevišķiem pakalpojumiem ir sezonāls raksturs. Novadā nepietiekami tiek izmantots Natura 2000 

teritoriju tūrisma potenciāls. 
Ogres upe ir viens no Latvijas iecienītākajiem ūdenstūrisma objektiem, upe šim mērķim izmantojama galvenokārt 
pavasara palu laikā. 
Ogres un Ikšķiles novadā esošais Ogres Zilo kalnu dabas parks ir viena no iecienītākajām vietām distanču slēpošanai 
un velotūrismam Pierīgā. 2011.gadā izstrādātais Ogres Zilo kalnu dabas parka apsaimniekošanas plāns paredz virkni 
pasākumu, kas stimulētu šīs dabas teritorijas labiekārtošanu aktīvās atpūtas un tūrisma vajadzībām un vienlaikus 
pasargātu tajā esošās dabas vērtības. 

Sabiedriskā 
kārtība un 
drošība 

Ogres novadā darbojas pašvaldības policija Ogrē ar trim iecirkņiem Suntažos, Madlienā un Taurupē, darbojas video 
novērošanas centrs. Novadā atrodas arī Valsts policijas iecirknis Ogrē un VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļa 
un Ķeipenes postenis. 

Iedzīvotājiem 
pieejamie 
pakalpojumi 

Ogres novada apdzīvotajās vietās tikai daļēji ir pieejami iedzīvotājiem nepieciešamie sadzīves pakalpojumi (sk. 
3.pielikumu). Visā novadā ir pieejama primārā veselības aprūpe, izglītība, sociālā palīdzība, sabiedriskais transports 
u.c. pamatpakalpojumi. 
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2. Stratēģiskā daļa 

2.1. Ilgtermiņa attīstības redzējums 
Ogres novada devīze ir: „Ogres novads – cilvēka un dabas harmonija”. 

Devīze ir pamatota, ņemot vērā Ogres novada līdzšinējās attīstības likumsakarības un nākotnes attīstības 

redzējumu. Ogres novadu raksturo dalījums divās atšķirīgās daļās – Ogres pilsēta un Ogres novada lauku 

teritorija, un devīze vieno šīs atšķirīgās daļas. Ogres pilsēta sākotnēji ir attīstījusies kā kūrortpilsēta un ērta, 

skaista dzīves vieta metropoles – Rīgas tuvumā, bet pagājušā gadsimta otrajā pusē kā vieglās rūpniecības 

centrs, savukārt Ogres novada lauku daļā ir attīstījusies lauksaimniecība un mežsaimniecība. Šī saskaņa starp 

cilvēku un vidi, kurā viņš dzīvo un strādā, Ogres novadā tiks saglabāta arī nākotnē. 

2.2. Iespējamie attīstības scenāriji 
Ogres novada pašvaldības rīcībā nav un, prognozējams, turpmākajos gados nebūs pietiekamu finanšu resursu, 

cilvēkresursu un laika resursu, lai realizētu visas attīstībai nepieciešamās rīcības. Šādā situācijā ir nepieciešams 

izvēlēties prioritāros mērķus un rīcības, kuru īstenošanai novada pašvaldībai būs pietiekami daudz resursu un 

kuru īstenošana sniegs vislielāko atdevi un jaunus resursus citu rīcību realizācijai. 

Ogres novadā ir iespējami vairāki ilgtermiņa attīstības ceļi – attīstības scenāriji. Katram no tiem ir savas 

priekšrocības un katram arī savi trūkumi. Reālajā dzīvē neviens no šiem scenārijiem individuāli nav īstenojams. 

Tomēr šo scenāriju analīze ļauj izvērtēt vēlamāko Ogres novada attīstības modeli un izvēlēties attīstības 

prioritātes. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vadības grupa izvirzīja 

analīzei četrus Ogres novada attīstības scenārijus:  

1) „Uzņēmējdarbība”; 

2) „Trīs ceļi”’; 

3) „Ogres attīstība”; 

4) „Inerce”. 

1) „Uzņēmējdarbība” 

Mērķis: Panākt, ka novadā ir pēc iespējas vairāk un, vēlams, pašiem novadniekiem piederošu veiksmīgu 

uzņēmumu. 

Potenciāls: Novadnieku izglītība un pieredze, lauksaimniecības un mežu resursi, derīgie izrakteņi, esošas 

ražotnes, telpas, tradīcijas, biznesa inkubators kā atbalsta institūcija. 

Attīstāmā teritorija: Viss novads, galvenokārt vietās, kur ir uzņēmējdarbības iniciatīva. 

Ieguldījumi: Uzņēmējdarbībai nepieciešamā infrastruktūra atbilstoši novada specializācijai (ceļi, meliorācijas 

sistēmas, mārketings). Skolu un kultūras iestāžu darbības profila papildināšana, veidojot tajos uzņēmējdarbības 

un kompetences centrus. 

Konkurenti: Novadi ar līdzīgu ekonomisko specializāciju. 

Ieguvumi: Stabila attīstība, vairāk darbavietu novadā, augstāka pašapziņa, ekonomiskā rosība. 
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Trūkumi: Pašvaldībām ir ierobežotas iespējas tiešā veidā atbalstīt uzņēmējdarbību. Salīdzinoši lēna attīstība, 

vēl kādu laiku turpina samazināties iedzīvotāju skaits. 

 

2) „Trīs ceļi” 

Mērķis: Attīstīt teritorijas gar trīs autoceļu asīm – A6, P80 un P4 (sk. 15.attēlu). 

Potenciāls: Tuvums Rīgas pilsētai un laba transporta infrastruktūra – priekšnoteikumi gan iedzīvotāju, gan 

uzņēmumu piesaistei, uzlabota pieeja lauksaimniecības zemei, mežiem, rekreācijas resursiem. 

Vieta: Apdzīvotas vietas un pārējās teritorijas gar trīs ceļiem. 

Ieguldījumi: Autoceļu infrastruktūras uzlabošana (valsts), ieguldījumi apdzīvotajās vietās pie ceļiem, t.sk. 

sociālā infrastruktūra, uzņēmējdarbības infrastruktūra. 

Konkurenti: Pārējā Rīgas aglomerācijas daļa. 

Ieguvumi: Rīgas aglomerācijas paplašināšana (nodarbinātība, piepilsētas iedzīvotāji), investīciju ģeogrāfiska 

koncentrēšana, labākas izredzes saglabāt iedzīvotāju skaitu novadā. 

Trūkumi: Lēnāka pārējo novada teritoriju attīstība, nomaļāko ciemu izzušana. 

15.attēls. „Trīs ceļu” scenārija pārskata karte 

 
Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs” 

3) „Ogres attīstība” 

Mērķis: Attīstīt Ogri un tās tuvāko apkaimi kā pievilcīgu vietu dzīvošanai un uzņēmējdarbībai. 

Potenciāls: Lielākas apdzīvotas vietas rada daudzveidīgākas nodarbinātības iespējas, Rīga 44 minūšu brauciena 

(ar elektrovilcienu) attālumā no Ogres, skaista un veselīga vide. 

Vieta: Ogre (Ciemupe, Ogresgals). 

Ieguldījumi: Pilsētas un ciemu infrastruktūra, t.sk. sociālā infrastruktūra, uzņēmējdarbības infrastruktūra, plašs 

izglītības pakalpojumu spektrs. 

Konkurenti: Republikas pilsētas, galvenokārt Rīga. 
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Ieguvumi: Pievilcīgs attīstības centrs, investīciju koncentrēšana, labākas izredzes saglabāt iedzīvotāju skaitu 

pilsētā. 

Trūkumi: Neattīstās lauku pagasti, izzūd mazie ciemi. Ja netiks radītas jaunas vietējās darbavietas – atkarība no 

ekonomikas procesiem Rīgā. 

4) „Inerce” 

Mērķis: Turpināt iesākto attīstību bez īpašām izmaiņām, cenšoties saglabāt un pilnveidot visu pašvaldības 

infrastruktūru. 

Potenciāls: Vēsturiskās tradīcijas, esoša infrastruktūra. 

Vieta: Viss novads. 

Ieguldījumi: Esošās infrastruktūras uzturēšana un pilnveidošana. 

Konkurenti: Kaimiņu novadi, ja to attīstība ir veiksmīgāka, Rīga. 

Ieguvumi: Nav nepieciešamas kardinālas izmaiņas, turpinās ierastā dzīve. 

Trūkumi: Novada attīstībai nav noteiktas virzības. Atkarība no ekonomikas attīstības ārpus novada. Jaunā 

paaudze nav motivēta palikt novadā, maz jaunienācēju, iedzīvotāju skaita samazināšanās, esošās 

infrastruktūras uzturēšana kļūst ekonomiski nepamatota. 

2.3. Scenāriju analīzes rezultāti 
Ogres novada attīstības scenāriji tika analizēti semināra ietvaros 2012.gada 24.oktobrī. Par scenārijiem balsoja 

22 semināra dalībnieki. Vislielāko atbalstu (11 balsis) guva „Trīs ceļu” scenārijs, „Uzņēmējdarbības” scenārijs 

ieguva astoņas balsis, „Ogres attīstības” scenārijs – trīs balsis. „Inerces” scenārijs nesaņēma nevienu balsi. 

Semināra dalībnieki diskusijās norādīja, ka nevēlas viena atsevišķa scenārija īstenošanu, bet iespēju robežās 

apvienot vairāku scenāriju labās īpašības. Būtiskākās diskusiju atziņas: 

∙ atbalstu guvušie scenāriji papildina viens otru, un tajos ir vērtīgas iezīmes, kuras jāietver novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā; 

∙ „Inerces” scenārijs neguva atbalstu, jo tas novadam nerada nākotnes perspektīvu, nemotivē jaunatni palikt 

uz dzīvi novadā un ilgtermiņā novedīs pie aizvien dziļākas sociālās un ekonomikas depresijas. Arī semināra 

dalībnieku „Inerces” scenārija ietvaros sniegtie priekšlikumi veicamajām darbībām bija attiecināmi uz 

citiem scenārijiem; 

∙ „Trīs ceļu” scenārijs vislielāko atbalstu guva, jo tas nodrošina pēc iespējas vienlīdzīgas attīstības iespējas 

visā novada teritorijā. Semināra dalībnieki norādīja, ka ir jāveicina policentriska novada teritorijas attīstība, 

par attīstības centriem veidojot Ogres pilsētu, Suntažus un Madlienu, kura atrodas atstatus no trīs ceļiem; 

∙ novadā un atsevišķajos tā attīstības centros nav vērojama izteikta ekonomikas specializācija, šeit attīstās 

dažādu nozaru ražojošie un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi. Ja netiek stingri definēta ekonomikas 

specializācija, „Uzņēmējdarbības” scenārijs ir pārlieku vispārīgs un visu veidu uzņēmējdarbības attīstībai 

resursu novadā nepietiks. Tomēr „Uzņēmējdarbības” scenārijs guva atbalstu, jo tas nodrošina visa novada 

attīstību, rada daudzveidīgas un stabilas nodarbinātības iespējas, atslogo sociālo budžetu, veicina novada 

iedzīvotāju pašapziņas celšanos. Uzņēmējdarbība jāattīsta tā, lai: 

- tā būtu videi draudzīga un saglabātu tīru dzīves vidi; 

- koncentrētu atbalstu konkrētām, perspektīvām ekonomikas nozarēm; 

- veicinātu vietējo uzņēmumu sadarbību, klasteru un kooperācijas attīstību. 

· „Ogres attīstības” scenārijs izsauca viskarstākās diskusijas un rezultātā neguva lielu atbalstu, jo scenārijs 

novestu pie krasām attīstības līmeņa atšķirībām starp Ogri un novada lauku teritoriju. Tomēr semināra 

dalībnieki norādīja uz Ogres pilsētas konkurences priekšrocībām reģionālā mērogā – Rīgā strādājošiem 
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Ogre ir ērta dzīves vieta ar plašu pakalpojumu klāstu, savukārt potenciālajiem investoriem tā ir interesanta 

ar attīstīto infrastruktūru un darbaspēka resursiem pilsētā un tās tuvumā. 

· Neviens no scenārijiem netika izvēlēts kā galvenais Ogres novada attīstības scenārijs, tomēr šī stratēģija 

izstrādāta, balstoties, galvenokārt, uz diviem scenārijiem: „Trīs ceļu” scenāriju (pēc iespējas vienlīdzīgu 

attīstības iespēju nodrošināšana visā novada teritorijā) un „Uzņēmējdarbības” scenāriju (nodarbinātības 

iespēju palielināšana, veidojot ražošanas zonas un ar tām saistīto infrastruktūru, kā arī mūžizglītības 

attīstība atbilstoši novada ekonomiskajai specializācijai). 

2.4. Ekonomiskā specializācija 
Lai definētu Ogres novada lomu Latvijas ekonomikā un lai koncentrētu uzņēmējdarbības un citu jomu 

veicināšanai pieejamos resursus, ir definēta Ogres novada ekonomiskā specializācija. 

Tās ietvaros, pirmkārt, tiks atbalstīta un veicināta jau esošo nozaru attīstība un, otrkārt, ir definētas 

perspektīvās ekonomikas nozares, kuru ietvaros var veidoties jauni uzņēmumi un radītas aizvien jaunas 

darbavietas. 

Ogres novadam ir raksturīga dažādu ekonomikas nozaru attīstība, un tas nepieder pie tām Latvijas 

pašvaldībām, kam raksturīga izteikta specializācija. Šāds statuss nodrošina lielāku ekonomikas stabilitāti 

dažādu ekonomikas nozaru krīžu gadījumā. Nākotnē šāda daudzveidīgas ekonomikas struktūra tiks saglabāta 

un pilnveidota, tomēr Ogres pilsētā un tās piepilsētas zonā tiks veicināta ražošanas uzņēmumu attīstība,  

veidojot plašu teritoriju ražošanas objektu attīstībai Ciemupē, tiks veicināta novadā esošo uzņēmumu 

eksportspēja. 

Pielāgojoties laikmeta prasībām un aizvien racionālāk izmantojot pieejamos resursus, esošā novada 

ekonomiskā specializācija nākotnē tiks papildināta ar jauniem akcentiem un virzieniem. 

1)  Esošās specializācijas attīstība 

Ogres novadu raksturo dalījums divās atšķirīgās ekonomikas telpās: Ogres pilsētas un piepilsētas zonā un Ogres 

novada lauku teritorijā. Katrā no tām ir attīstījusies atšķirīga ekonomikas specializācija. 

 

Ogres pilsētas un piepilsētas zonu raksturo šādu nozaru attīstība: 

· Rūpnieciskā ražošana, jo īpaši: 

- pārtikas rūpniecība; 

- metālapstrāde un mašīnbūve; 

- elektronisko iekārtu projektēšana un ražošana; 

- kokapstrāde; 

- farmaceitisko pamatvielu un preparātu ražošana; 

- tekstilrūpniecība. 

· Dzīves vieta. Ogres pilsēta attīstījusies, galvenokārt pateicoties Rīgas pilsētas tuvumam, ērtajiem dzelzceļa 

un autoceļu savienojumiem un pievilcīgajai dzīves videi. Liela daļa Ogres pilsētas un piepilsētas zonas 

iedzīvotāju arī pašlaik ikdienā strādā Rīgā, un šāda situācija saglabāsies arī turpmāk. Ogres novada 

pašvaldība nodrošinās Ogres pilsētā un piepilsētas zonā komfortablu dzīves vidi, t.sk. nodalot industriālās 

zonas no dzīvojamām zonām, veidojot ērtu un drošu transporta un komunālo infrastruktūru, nodrošinot 

kvalitatīvu un pieejamu sociālo infrastruktūru. Dzīves vide tiks pilnveidota, aizstājot nolietoto lielpaneļu 

daudzdzīvokļu ēku apbūvi ar racionālām, harmonisku pilsētvidi veidojošām ēkām un pietiekamu 

infrastruktūras, tai skaitā transportlīdzekļu novietņu, nodrošinājumu. 
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Ogres novada lauku teritoriju raksturo šādu nozaru attīstība: 

· Lauksaimnieciskā ražošana, jo īpaši: 

- graudkopība (galvenokārt Lauberes, Ogresgala un Madlienas pagastos); 

- dārzeņu un kartupeļu audzēšana (galvenokārt Madlienas pagastā); 

- piena un gaļas lopkopība (galvenokārt Ogresgala, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas un Suntažu 

pagastos); 

- bioloģiskā lauksaimniecība (galvenokārt Krapes, Ķeipenes, Mazozolu, Taurupes pagastos). 

· Pārtikas rūpniecība, tai skaitā gaļas pārstrāde (Ķeipenes pagastā), piena produktu ražošana; 

· Mežsaimniecība, mežizstrāde, kokapstrāde, medību saimniecība (visos pagastos). 

Ogres novada pašvaldība atbalstīs šo nozaru attīstību, veicinot satiksmes infrastruktūras un meliorācijas 

sistēmu attīstību, novada lauku teritorijas apdzīvotajās vietās attīstot industriālās zonas, nodrošinot darba 

tirgum atbilstošu profesionālās ievirzes un mūžizglītību, nodrošinot kvalitatīvu un pieejamu sociālo 

infrastruktūru. 

2)  Potenciāli attīstāmās nozares 

Ogres pilsētas un piepilsētas zonā īpaša uzmanība tiks pievērsta jauna, inovatīva ražošanas sektora attīstībai – 

elektropiedziņas transporta līdzekļu dizainam, izmēģinājumiem un ražošanai, t.sk. inovatīvu tehnoloģisko 

risinājumu izstrādei un izmēģināšanai. Sektora attīstība tiks balstīta uz esošajām iestrādēm, Ogres novadā 

esošo uzņēmumu un institūciju sadarbību. 

Ogres novadā pieejamie resursi ļauj attīstīt arī citas nozares, t.sk.: 

∙ Derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde, būvmateriālu ražošana. 

· Veiksmes faktori: Novadā atrodas dolomīta, smilts – grants, būvsmilts, sapropeļa un kūdras atradnes. Šie 

resursi un no tiem gatavotā produkcija ir tirgū pieprasīta. Atradnes atrodas tuvu valsts un pašvaldības 

ceļiem un netālu no Rīgas aglomerācijas. 

· Galvenie uzdevumi: Ogres novadā tiks veicināta atradņu īpašumtiesību statusa sakārtošana un investīciju 

piesaiste, lai attīstītu derīgo izrakteņu ieguvi, atradņu tuvumā veidotu ražotnes, kas no iegūtajiem dabas 

resursiem ražotu produkciju ar pēc iespējas augstu pievienoto vērtību, lai veicinātu videi draudzīgu ieguves 

procesu un izstrādāto atradņu rekultivāciju. Novada ciemos tiks attīstīta infrastruktūra, lai veicinātu derīgo 

izrakteņu pārstrādi, t.sk. būvmateriālu ražošanu novada teritorijā, tiks attīstīta satiksmes infrastruktūra. 

∙ Dažādas lauksaimniecības nozares, nišas produkti.  

· Veiksmes faktori: Novadā jau attīstās augļkopība, biškopība un dīķsaimniecība. Lauksaimniecības zemes ir 

piemērotas arī tehnisko kultūru audzēšanai. Novadā ir liels potenciāls attīstīt eksportspējīgu 

lauksaimniecības produkciju ar augstu pievienoto vērtību. Lauksaimniecības zemes un potenciālie 

zivsaimniecības resursi atrodas netālu no Rīgas aglomerācijas – lielākā noieta tirgus reģionā. 

· Galvenie uzdevumi: Ogres novada pašvaldībai sadarbībā ar ieinteresētajiem uzņēmējiem jāveicina šīs 

uzņēmējdarbības nozares popularizēšana un uzņēmēju kooperācija, lai veicinātu dažādu lauksaimniecības 

nozaru attīstību, produkcijas pārstrādi un mārketingu. Jāveicina satiksmes infrastruktūras attīstība un 

būvmateriālu ražošana. 

∙ Rehabilitācijas pakalpojumi Ogres pilsētā. 

· Veiksmes faktori: Ogres pilsētā pieejami balneoloģiskie resursi (urbums ar minerālajiem bromūdeņiem), 

augsts zaļo teritoriju īpatsvars un ainaviska vide, laba sasniedzamība no Rīgas. 

· Galvenie uzdevumi: Tiks noteikta attīstāmā Ogres kūrortzona un šajā zonā veicināta īpašumtiesību statusa 

sakārtošana un investīciju piesaiste, lai attīstītu rehabilitācijas pakalpojumus. 

∙ Tūrisma pakalpojumi.  



 

 

2
3

. l
p

p
 

  

· Veiksmes faktori: Ogres novadā atrodas daudzveidīgas ainavas vērtības, dabas un kultūrvēsturiskie 

pieminekļi, novadam cauri tek ainaviskā Ogres upe, un tas novads robežojas ar Daugavu. Pateicoties tam, 

ka daļa novada atrodas Rīgas aglomerācijas teritorijā un, pateicoties labai sasniedzamībai, Ogres novads 

var kļūt par populāru aktīvā un kultūras tūrisma galamērķi. 

· Galvenie uzdevumi: Ogres novada pašvaldība veicinās tūristu piesaisti, attīstot aktīvā un kultūras tūrisma 

piedāvājumu, tai skaitā aktīvās atpūtas teritorijas Ogres Zilajos kalnos, Ogres salā, Ogres parkā un citur, 

ūdens tūrisma attīstību veicinās Ogres osta. 

· Kravu loģistikas pakalpojumu attīstība, tai skaitā: 

· Autotransporta kravu pārvadājumi; 

· Loģistikas pakalpojumi; 

· Noliktavu pakalpojumi. 

· Veiksmes faktori: Novadu šķērso starptautiskas nozīmes autoceļi un dzelzceļš, plānota ražošanas attīstība. 

· Galvenie uzdevumi: Īpašumtiesību statusa sakārtošana industriālajās teritorijās, investīciju piesaiste 

nepieciešamās infrastruktūras attīstībai. 

2.5. Ilgtermiņa mērķi 
Lai sasniegtu Ogres novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, ir jāīsteno trīs ilgtermiņa attīstības jeb stratēģiskie 

mērķi: 

- Veicināt Ogres novada ekonomisko izaugsmi un uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanos 

Augsta uzņēmējdarbības aktivitāte, jo īpaši augstas pievienotās vērtības ražošanas un pakalpojumu attīstība, 

nodrošinās Ogres novada iedzīvotājiem pietiekamu daudzumu darbavietu ar pienācīgu atalgojumu, kas 

savukārt pašvaldībai dos tādus nodokļu ieņēmumus, lai attīstītu un uzturētu augstas kvalitātes sociālo, 

transporta un komunālo infrastruktūru. 

- Attīstīt novada cilvēkresursu potenciālu 

Novadā, tāpat kā pārējā Latvijas teritorijā, šobrīd ir vērojama demogrāfiskā krīze – pieaug demogrāfiskā slodze, 

iedzīvotāji atstāj Ogres novadu. Demogrāfiskās krīzes pamatā ir ekonomiska un sadzīves rakstura grūtības, 

nodarbinātības iespēju un pienācīga atalgojuma trūkums, pārliecības trūkums par nodrošinātu nākotni. 

Šo krīzi ilgtermiņā var novērst tikai cilvēkresursu potenciāla pieaugums, nodrošinot novadā efektīvu 

pārvaldību, savstarpējo sadarbību un augstas kvalitātes sociālos pakalpojumus – izglītību, veselības aprūpi un 

sociālo atbalstu. 

- Nodrošināt vidi saudzējošu augstu dzīves kvalitāti 

Ogres novadā esošās transporta un komunālās infrastruktūras kvalitāte ir neapmierinoša, tā kavē dzīves 

kvalitātes uzlabošanu un saimnieciskās darbības attīstību. Lai novads celtu savu konkurētspēju kā dzīves un 

uzņēmējdarbības vieta un tai pašā laikā saglabātu augstu vides kvalitāti, ir nepieciešams rūpīgi plānot un 

uzlabot novadā esošo infrastruktūru. 

2.6. Ilgtermiņa prioritātes 
Ogres novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanai ir noteiktas septiņas ilgtermiņa attīstības prioritātes. 

1. Efektīva un moderna pārvalde 

Prioritātes ietvaros tiks attīstīta racionāla un moderna pārvaldes struktūra, kurā strādā augstas kvalifikācijas 

darbinieki, un teritorijas pārvaldības procesos tiek iesaistīti novada iedzīvotāji. Lai nodrošinātu pēc iespējas 
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veiksmīgu novada attīstību, pašvaldība sadarbosies ar citām pašvaldībām, valsts institūcijām, sociālajiem un 

ārvalstu partneriem. Novadā tiks uzlabota sabiedriskā kārtība un drošība. 

 

2. Daudzveidīga un inovatīva ekonomika 

Prioritātes ietvaros tiks attīstīta un ieviesta uzņēmējdarbības atbalsta sistēma, tai skaitā atbilstoši novada 

ekonomiskajai specializācijai attīstot uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus pašvaldībā, veicinot 

nodrošinājumu ar augstas kvalifikācijas speciālistiem, veicinot uzņēmēju organizāciju attīstību, īstenojot 

nodokļu atlaižu politiku, novada mārketingu. Prioritāte paredz industriālo zonu infrastruktūras attīstību, 

investīciju piesaisti uzņēmējdarbības attīstībai. 

3. Vidi saudzējoša infrastruktūra 

Prioritātes ietvaros tiks attīstīta efektīva un atklāta novada infrastruktūras pārvaldības sistēma. Tiks izveidota 

racionāla transporta infrastruktūra, visās apdzīvotajās vietās būs pieejams sabiedriskais transports. Ogrē un 

visos novada ciemos tiks attīstītas un pilnveidotas centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu 

apsaimniekošanas sistēmas. Tiks modernizētas energoapgādes un siltumapgādes sistēmas, nodrošinot aizvien 

lielāku vietējo un atjaunojamo energoresursu īpatsvaru, novada apdzīvotajās vietās tiks pilnveidota publiskā 

telpa, tai skaitā publiskā sporta un rekreācijas infrastruktūra. 

4. Konkurētspējīga izglītība un sports 

Prioritātes ietvaros tiks nodrošināta efektīva novada izglītības sektora pārvaldības sistēma, kvalificētu nozares 

speciālistu piesaiste un tālākizglītošana, kvalitatīvas un ar nepieciešamo materiāltehnisko bāzi aprīkotas 

izglītības iestādes. Prioritāte paredz attīstīt novada ekonomiskajai specializācijai atbilstošas mūžizglītības 

programmas, saistošas un kvalitatīvas profesionālās ievirzes izglītības programmas. 

5. Kvalitatīva un pieejama kultūrvide 

Prioritātes ietvaros tiks nodrošināta racionāla un efektīva kultūras sektora pārvaldība, kvalificētu nozares 

speciālistu piesaiste un tālākizglītošana, kvalitatīvas un ar nepieciešamo materiāltehnisko bāzi aprīkotas 

kultūras iestādes. Liela vērība tiks pievērsta kvalitatīvas amatiermākslas attīstībai visā novadā, tai skaitā 

veicinot novada iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku kustībā. Tiks veidota novada 

identitāte, attīstot kultūras pasākumus un projektus, bagātinot publisko telpu ar unikāliem mākslas un 

arhitektūras objektiem, apzinot un saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu. 

6. Veselīga un sociāli atbalstīta sabiedrība 

Prioritātes ietvaros tiks nodrošināta racionāla un efektīva veselības aprūpes un sociālā atbalsta sektoru 

pārvaldība, kvalificētu nozares speciālistu piesaiste un tālākizglītošana, kvalitatīvas un ar nepieciešamo 

materiāltehnisko bāzi aprīkotas veselības aprūpes un sociālā atbalsta iestādes. Liela vērība tiks pievērsta 

veselīga dzīvesveida popularizēšanai un organizēšanai. 

7. Atbildīga dabas apsaimniekošana 

Prioritātes ietvaros tiks nodrošināta Ogres novada dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība un vides drošība. Tiks 

nodrošināta novadā esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana atbilstoši dabas aizsardzības 

plāniem, novada iedzīvotāju un viesu informēšana par dabas vērtībām, novada iedzīvotāju un novadā 

strādājošo uzņēmēju informēšana par vides jautājumiem.
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3. Telpiskās attīstības perspektīva 
Attīstot sava novada teritoriju, Ogres novada pašvaldība balstīsies uz agrāk izstrādātajos attīstības plānošanas 

dokumentos iekļautajiem nosacījumiem, pielāgojoties izmaiņām un izmantojot iespējas, ko sniegs kopējās 

valsts attīstības tendences. 

3.1. Funkcionālās saites un loma reģionā 

1)  Funkcionālās saites 

Ogres novadu raksturo intensīva sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām un Rīgas pilsētu. Daudzās sadarbības jomās 

ir izveidojušās funkcionālās saites, savukārt citās jomās ir nepieciešams attīstīt sadarbību (sk. 1.tabulu): 

1.tabula. Ogres novada funkcionālās saites 

Funkcionālā 

ietekme 

Sadarbības 
teritorijas 

Sadarbības tēmas Skaidrojums, slīprakstā – vadlīnijas turpmākajai sadarbībai 

Izglītība  Visa Latvija Vispārējā izglītība 

Profesionālās ievirzes 
izglītība 

Profesionālā izglītība 

Ogres novada vispārējās un profesionālās ievirzes (mūzikas, mākslas, 
sporta) izglītības iestādes izmanto izglītojamie no citām pašvaldībām. 
Novadam centram tuvākā profesionālās izglītības iestāde atrodas 
Ikšķiles novada teritorijā. 

Pašvaldībai sadarbībā ar citām pašvaldībām un vietējiem uzņēmējiem 

jāvērtē iespēja pilnveidot profesionālās ievirzes izglītības un 

mūžizglītības piedāvājumu atbilstoši uzņēmējdarbības attīstības 

vajadzībām. 

Satiksmes 
infrastruktūra, 
sabiedriskais 
transports 

Kaimiņu 
pašvaldības, 
Rīgas plānošanas 
reģions 

Ceļi, ielas, veloceliņi, 
dzelzceļš 

Novadu šķērso dzelzceļš un autoceļi. 

Sadarbībā ar valsts institūcijām, Rīgas plānošanas reģionu un kaimiņu 

pašvaldībām jāplāno un jāīsteno projekti vienotas satiksmes 

infrastruktūras (ceļu, ielu, veloceliņu) izveidē. Jāveicina sadarbība, lai 

veicinātu valsts autoceļu un dzelzceļa infrastruktūras attīstību. 

Jāveicina racionālas un novada iedzīvotāju nepieciešamībām 

atbilstošas sabiedriskā transporta sistēmas attīstība, t.sk. uz kaimiņu 

pašvaldību apdzīvotajām vietām. 

Jāveicina tādas sabiedriskā transporta sistēmas attīstība, kas 

paaugstina iedzīvotāju mobilitāti, teritoriju sasniedzamību un 

nepieciešamo valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamību. 

Jāveicina elektrotransporta (t.sk. sabiedriskā) attīstība. 

Atkritumu 
apsaimniekošana 

Baldones, 
Lielvārdes, 
Ķeguma un 
Ikšķiles novadi 

Atkritumu 
apsaimniekošana 

Jāattīsta sadarbība ar Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un citām 

pašvaldībām vienotas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē un 

ieviešanā. 

Uzņēmējdarbība, 
darba tirgus 

Rīgas 
aglomerācija 

Transporta 
infrastruktūra 

Sabiedriskais 
transports 

Uzņēmējdarbības 
atbalsta infrastruktūra 

Novads ir ērti sasniedzams, lai varētu apvienot dzīvošanu Ogres 
novadā ar darbu citu pašvaldību teritorijā, un otrādi: citu pašvaldību 
iedzīvotāji var ērti nokļūt darbavietās Ogres novadā. 

Ogres biznesa un inovāciju centram ir reģionāla nozīme – nevienā no 
Ogres novada kaimiņu pašvaldībām nav līdzīgas uzņēmējdarbības 
atbalsta institūcijas. Uzņēmējdarbības atbalsta funkcijas attīstība 

Ogres novadā ir jāturpina, tai skaitā attīstot Mākslas inkubatoru. 

Tūrisms Kaimiņu Kopīgi veidoti tūrisma Kopā ar Ikšķiles novadu ir izveidota Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības 
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Funkcionālā 

ietekme 

Sadarbības 
teritorijas 

Sadarbības tēmas Skaidrojums, slīprakstā – vadlīnijas turpmākajai sadarbībai 

pašvaldības, 
Rīgas plānošanas 
reģions, tūrisma 
organizācijas 

pakalpojumi aģentūra. 

Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām un citiem partneriem jāattīsta 

aktīvā un videi draudzīga tūrisma pakalpojumi, maršruti un tūrisma 

infrastruktūra. 

Jāveicina vides kvalitātes uzlabošana un rekreācijas zonu attīstība. 

Dabas aizsardzība Kaimiņu 
pašvaldības, 
valsts institūcijas 
un nevalstiskās 
organizācijas 

Kopīga īpaši 
aizsargājamo dabas 
teritoriju 
apsaimniekošana 

Daļa Ogres novadā esošo īpaši aizsargājamo teritoriju („Ogres ieleja”, 
„Lielie Kangari”) iesniedzas arī kaimiņu pašvaldību teritorijā. 

Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām un Dabas aizsardzības pārvaldi 

jārealizē dabas aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijās. 

2)  Sadarbība ar kaimiņu novadiem 

Ogres novada pašvaldība ir ieinteresēta veiksmīgā kaimiņu novadu attīstībā un aktīvi sadarbosies ar citām 

pašvaldībām, meklējot veidus, kā racionāli izmantot katrā novadā esošos resursus un infrastruktūru, kā arī, lai 

uzlabotu transporta infrastruktūru un satiksmi uz kaimiņu novadiem. Ar kaimiņu pašvaldībām tiks koordinēta 

sabiedriskā transporta, izglītības, kultūras, sociālās, sporta un citas infrastruktūras attīstība. 

Ciešas saites Ogres novadam saglabājušās ar citām bijušā Ogres rajona pašvaldībām (Ikšķiles, Ķeguma un 

Lielvārdes novadiem) – tām kopīgi pieder SIA „Ogres rajona slimnīca”. Sabiedriskā transporta uzņēmums SIA 

„Ogres autobuss” pieder kopīgi Ogres un Ķeguma novadam. Pašvaldības kopīgi organizē kultūras un sporta 

pasākumus. Nākotnē šī saikne tiks saglabāta un padziļināta. 

Ogres novada kopīgo interešu (sadarbības) jomas ar citām pašvaldībām: 

Aizkraukles novads: Sadarbība profesionālās izglītības jomā ar Aizkraukles profesionālo vidusskolu. 

Amatas novads: Sadarbība kopīgā tūrisma maršrutu attīstībā. 

Ērgļu novads: Sadarbība pie Rīgas – Ērgļu demontētās dzelzceļa līnijas esošo pašvaldības infrastruktūras 

objektu apsaimniekošanā un attīstībā, kopīgā tūrisma maršrutu, t.sk. velomaršrutu attīstībā. Sadarbība 

profesionālās izglītības jomā ar Ērgļu profesionālo vidusskolu. Sadarbība izglītības, kultūras un sociālo 

pakalpojumu jomā. Kopīga dabas parka „Ogres ieleja” apsaimniekošana. 

Ikšķiles novads: Ir izveidota Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra. Sadarbība veloceliņu attīstībā gar A6 

autoceļu. Sadarbība industriālās zonas attīstībā pie P80 ceļa ziemeļos no Ogres. Kopīga tūrisma attīstības 

plānošana un plānu īstenošana, Ogres Zilo kalnu apsaimniekošana. Kopīga Ogres Valsts tehnikuma, golfa 

laukuma, ledus halles, kapu attīstības plānošana un plānu īstenošana. 

Kokneses novads: Sadarbība profesionālās izglītības jomā ar Vecbebru Profesionālo vidusskolu. Sadarbība 

izglītības, kultūras un sociālo pakalpojumu jomā. 

Ķeguma novads: Sadarbība jauna Daugavas šķērsojuma attīstībā lejpus Ķeguma HES. Sadarbība kopīgā tūrisma 

maršrutu un dabas parka „Ogres ieleja” attīstībā. Sadarbība industriālās zonas attīstībā Ogres novada teritorijā 

pie Ķeguma novada robežas. Sadarbība veloceliņu attīstībā gar A6 autoceļu un Ogri.  

Lielvārdes novads: Sadarbība tūrisma maršrutu attīstībā. Sadarbība veloceliņu attīstībā gar A6 autoceļu. 

Mālpils novads: Sadarbība izglītības, kultūras un sociālo pakalpojumu jomā. Sadarbība profesionālās izglītības 

jomā ar Mālpils profesionālo vidusskolu. 

Ropažu novads: Sadarbība tūrisma maršrutu attīstībā. Kopīga Lielo Kangaru apsaimniekošana. 

Skrīveru novads: Sadarbība atbalstot jauna Daugavas šķērsojuma izveidi starp Skrīveriem un Jaunjelgavu. 

Sadarbība izglītības, kultūras un sociālo pakalpojumu jomā, kā arī kopīgi plānojot industriālo zonu attīstību pie 

P80 ceļa. Sadarbība tūrisma maršrutu, t.sk. velomaršrutu attīstībā. 
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Rīga: Sadarbība Via Baltica un Rail Baltica projektu attīstības veicināšanā. Sadarbība izglītības, kultūras un 

sociālo pakalpojumu jomā. Sadarbība pasažieru pārvadājumu jomā. Mežu apsaimniekošanā un tūrisma 

informācijas izplatīšanā. 



 

 

2
8

. l
p

p
 

  

 

3.2. Satiksmes infrastruktūra 

1)  Nacionālas un starptautiskas nozīmes 

transporta infrastruktūra 

Ogres novada lomu reģionā un Latvijā lielā mērā nosaka starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes 

transporta infrastruktūra, kas šķērso novadu (sk. 16.attēlu). Šo infrastruktūru attīsta un uztur nacionāla līmeņa 

institūcijas, taču tās attīstība ir būtiska gan Ogres novadam, gan kaimiņu novadiem, gan Rīgas plānošanas 

reģionam. 

16.attēls. Starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes transporta infrastruktūra Ogres novadā un tā 
tuvumā 

 
Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs” 

Nozīmīgākie šīs transporta infrastruktūras elementi ir: 

· Dzelzceļa līnija „Rīga – Daugavpils – Indra – valsts robeža”.  

· Galvenais autoceļš. Lai arī gaidāms, ka līdz ar P80 (Tīnūži – Koknese), P85 (Rīgas HES – Jaunjelgava) un 

P89/P73 (Ķekava – Skaistkalne un Vecumnieki – Nereta – Subate) ceļu attīstību samazināsies tranzīta 

satiksmes plūsma uz autoceļa A6, automobilizācijas līmenis valstī turpinās pieaugt un satiksmes intensitāte 
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uz autoceļa A6 ilgtermiņā nemainīsies vai pat pieaugs. Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām tiks veicināta šī 

autoceļa attīstība un veloceliņu infrastruktūras attīstība. 

· Reģionālais autoceļš P80. Stratēģijas izstrādes brīdī notiek šī ceļa rekonstrukcija, pēc kuras tas kļūs par 

daļu no Eiropas nozīmes autoceļu maršruta E22 un plānots, ka šo ceļu biežāk izvēlēsies starptautiskajai un 

tranzīta satiksmei, atslogojot A6 ceļu. Ceļš projektēts tā, lai tas pēc iespējas būtu attālināts no apdzīvotām 

vietām. Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām tiks veicināta infrastruktūras attīstība pie šī autoceļa. 

· Reģionālais autoceļš P4. Stratēģijas izstrādes brīdī notiek šī ceļa rekonstrukcija, kuras rezultātā būtiski 

uzlabosies saikne starp Vidzemes centrālo daļu un Rīgas aglomerāciju. Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām 

tiks veicināta šī autoceļa attīstība, apgaismojuma, veloceliņu un citas nepieciešamās infrastruktūras 

attīstību. 

· „1.loka ceļš” (Ogres novada teritorijā – P8). Šī ceļa attīstība ir būtiska galvenokārt Ogres pilsētas un 

Suntažu pagasta iedzīvotājiem un citu apdzīvoto vietu, kas atrodas ārpus Ogres novada, sasniedzamības 

nodrošināšanai. Tiks veicināta šī autoceļa attīstība, novada apdzīvotajās vietās veicinot apgaismojuma, 

veloceliņu un citas nepieciešamās infrastruktūras attīstību. 

· „2.loka ceļš” (Ogres novada teritorijā – P32). Stratēģijas izstrādes brīdī notiek šī ceļa rekonstrukcija posmā 

starp Ķeipeni un Zaubi. Šī ceļa attīstība ir būtiska galvenokārt Ķeipenes, Madlienas, Krapes pagasta 

iedzīvotājiem un citu apdzīvoto vietu, kas atrodas ārpus Ogres novada, sasniedzamības nodrošināšanai. 

Tiks veicināta šī autoceļa attīstība, novada apdzīvotajās vietās attīstot apgaismojuma, veloceliņu un citu 

nepieciešamo infrastruktūru. 

Rīgas – Ērgļu dzelzceļa līnijā sliedes ir demontētas, tomēr dzelzceļa līnija kā zemes īpašums un ainavas 

elements ir saglabājusies. Dzelzceļa līnija tiks saglabāta esošajā stāvoklī, tai tiks meklēts tālākais pielietojums. 

Nozīmīgs attīstības projekts Ogres novada tuvumā ir „Rail Baltica” – jauns 1435 milimetru („Eiropas”) platuma 

dzelzceļš. Pašlaik Latvijas teritorijā tiek plānots viens „Rail Baltica” kravu terminālis austrumos no Rīgas. 

Tomēr, lai samazinātu dzelzceļa kravu tranzītu cauri Ogres novadam, Ogres novada pašvaldība ir ieinteresēta 

vēl viena „Rail Baltica” kravu termināļa attīstībā dienvidos no Daugavas. 

2)  Autoceļi 

Nozīmīgākos autoceļus novadā apsaimnieko valsts (sk. 17.attēlu). 

17.attēls. Valsts autoceļi Ogres novadā 
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Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs” 

Ogres novadam ir raksturīga novada centra – Ogres – novietojums vienā novada daļā un, lai nokļūtu no Ogres 

citos novada apdzīvojuma centros, nereti ir jāšķērso citu novadu teritorija. Ogri un pārējās novada apdzīvotās 

vietas savienojošo autoceļu kvalitāte daudzviet ir neapmierinoša. 

Ogres novadam ļoti nozīmīgi ir arī daudzi valsts vietējie autoceļi. Nepieciešams asfaltēt V968 ceļu, kas savieno 

Ogri ar P80 autoceļu un Suntažiem, autoceļu V920 posmā no Suntažiem cauri Lauberei līdz Madlienai, kā arī 

V964 un V977 starp Madlienu un Meņģeli.  

Novada attīstībai ļoti būtiska ir gājēju ietvju, veloceliņu un apgaismojuma izbūve gar tiem valsts ceļiem, kas 

šķērso novada apdzīvotās vietas. 

Nozīmīgākie Ogres novada jaunu autoceļu un ielu attīstības projekti laika posmā līdz 2037.gadam ir: 

· jauna Ogres upes šķērsojuma un pievadceļu izbūve Ogres pilsētā; 

· dzelzceļa šķērsojuma (Kalna prospekts) izbūve Ogres pilsētā; 

· jauna Ogres upes šķērsojuma izbūve Ogresgalā; 

· varbūtējā jauna Daugavas šķērsojuma izpēte un izbūve lejpus Ķeguma HES dambim; 

· dzelzceļa pārvadu izbūve Ciemupē un Ogrē (Raiņa prospekts, Dārza iela); 

· ielu tīkla pilnveides projekti Ogres pilsētā un ciemos. 

3)  Dzelzceļš 

Dzelzceļa infrastruktūras radītās priekšrocības Ogres novadā nākotnē tiks izmantotas pilnvērtīgāk. 

Novada teritorijā tiks veicināta vienlīmeņa dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju aizstāšana ar divlīmeņu satiksmes 

pārvadiem un gājēju tuneļiem. 

Dzelzceļa izmantošanu veicinās industriālo teritoriju attīstība līdzās dzelzceļam, kā arī stāvparku un 

pakalpojumu centru attīstība Ogres, Jaunogres, Pārogres un Ciemupes dzelzceļa stacijās un pieturas punktos. 

4)  Velotransports 

Elektrovelosipēdu tehnoloģiju attīstība apvienojumā ar ērtas infrastruktūras attīstību padarīs velotransportu 

par piemērotu un lētu ikdienas transporta līdzekli aptuveni līdz 15 kilometru lieliem attālumiem. Dzīvojamā 

apbūve, pakalpojumu centri un industriālās zonas Ogres pilsētā un tās tuvumā, kā arī citos novada 
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apdzīvojuma centros ir izvietotas pietiekami kompakti, lai velotransports iegūtu būtisku lomu iedzīvotāju 

ikdienā. Līdzīgas iespējas ir arī citu novada apdzīvoto vietu iedzīvotājiem. Sadarbībā ar kaimiņu novadiem 

Ogres novada pašvaldība attīstīs arī veloceliņu gar A6 autoceļu, tiks vērtēta iespēja izbūvēt veloceliņus arī citur, 

piedaloties vienota veloinfrastruktūras tīkla izveidē. 

Tiks atbalstīta velostāvvietu izveide pie pakalpojumu centriem, darbavietām, dzelzceļa stacijām un pieturas 

punktiem, kā arī velosipēdu nomas punktu izveide dzelzceļa stacijās un pieturas punktos. 

5)  Sabiedriskais transports 

Ogres novadā tiks attīstīti sabiedriskā transporta pakalpojumi starp novada un vietējas nozīmes centriem, 

industriālajām teritorijām un apdzīvotām vietām novadā un ārpus tām. Sabiedriskā transporta satiksmes 

kursēšanas laiks tiks saskaņots ar darba laiku, kā arī ar pasažieru dzelzceļa kursēšanas laiku. 
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3.3. Apdzīvojuma struktūra un 
pakalpojumu klāsts 

Pašreizējā situācija 

Ogres novadu raksturo nevienmērīgs iedzīvotāju un apdzīvotības centru izvietojums (sk. 18. attēlu). Pašā 

novada rietumu daļā atrodas novada administratīvais centrs – Ogres pilsēta, kurai pieguļ Ogresgals un 

Ciemupe. Šajās apdzīvotajās vietās dzīvo aptuveni 3,4 reizes vairāk iedzīvotāju nekā visā pārējā novada 

teritorijā, iedzīvotāju skaits ir stabils. 

Pārējā novada teritorijā ir 10 – 12 apdzīvojuma centri, no kuriem lielākie ir Suntaži un Madliena. Šajās 

apdzīvotajās vietās iedzīvotāju skaits pakāpeniski samazinās.  

18.attēls. Ogres novada ciemi un to attālums no novada centra 

 
Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs” 

Perspektīvās apdzīvoto vietu funkcijas 

Ogres novadā, līdzīgi kā vairumā pasaules valstu33, iedzīvotāju skaita samazināšanās lauku teritorijās un 

mazajos ciemos ir izteiktāka, nekā lielākajos apdzīvotajos centros. Sagaidāms, ka šī tendence turpināsies un, tā 

kā laika posmā līdz 2037.gadam nav paredzams, ka Latvijas ekonomika sasniegs pasaules augstāk attīstīto 

valstu pārticības līmeni, samazinoties iedzīvotāju skaitam mazajos ciemos, vairs nebūs iespējams uzturēt/ 

subsidēt esošo pakalpojumu klāstu Ogres novada apdzīvotajās vietās. Šī iemesla dēļ ir nepieciešams plānot 

                                                           
33
 G.Martine, G. McGranahan, M.Montgomery, R.Fernandez-Castilla. The New Global Frontier. Urbanization, Powerty and Environment in the 21st 

Century. London, 2008. 
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nākotnē pieejamo pakalpojumu klāstu Ogres novadā, lai nodrošinātu racionālu pieejamo finanšu līdzekļu 

izlietojumu un vienlaikus nodrošinātu novada iedzīvotājus ar nepieciešamākajiem pakalpojumiem. 

Novada apdzīvojuma struktūra un katrā no apdzīvotajām vietām sniegto pašvaldības un komerciālo 

pakalpojumu attīstība nākotnē pamatosies uz uzlabotu sasniedzamību – kvalitatīvu autoceļu tīklu un 

iedzīvotāju nepieciešamībām atbilstošu sabiedriskā transporta sistēmu. 

Mazākās apdzīvotajās vietās tiks attīstīti kopienas centri – vietas, kur ciema iedzīvotāji pulcējas sociālām 

aktivitātēm un iegūst informāciju, šādi apvienojot pašvaldības pakalpojumu, tautas namu, bibliotēku funkcijas 

un vietām pildot arī uzņēmējdarbības atbalsta un novadpētniecības ekspozīcijas vai krātuves funkcijas. 

Kopienas centru funkcijas katrā no ciemiem tiks noteiktas atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm un nepieciešamībām, 

tiks izmantotas pašvaldībai piederošas telpas. 

Novadā tiks attīstītas vairāku līmeņu apdzīvotās vietas (sk.19.attēlu): 

19.attēls. Ogres novada apdzīvoto vietu perspektīvais statuss un pakalpojumu pieejamība 

 
Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs” 

- Reģionālas nozīmes attīstības centrs – Ogre. Ogre ir dzīves vieta un ražošanas un pakalpojumu sniegšanas 

vieta, kas atslogo / papildina Rīgas ekonomiskās un sociālās funkcijas un veicina Pierīgas reģiona 

līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. Pilsēta jau pašlaik veic novada un plašāka reģiona administratīvā un 

pakalpojumu centra funkcijas, taču nākotnē pilnveidos jau esošās funkcijas un attīstīs jaunas, tai skaitā 

izvērtēs iespēju attīstīt rehabilitācijas pakalpojumus. 

- Vietējas nozīmes attīstības centri (Madliena, Suntaži). Abi ciemi ir ar salīdzinoši lielu iedzīvotāju skaitu. 

Abi ciemi ir vienmērīgi izvietoti novada teritorijā – Suntaži atrodas novada ziemeļrietumu daļā, bet 

Madliena – centrālajā / austrumu daļā. Abi attīstības centri nākotnē uzņemsies Ogres novada lauku 

teritorijai būtiskas funkcijas, veicinot šīs novada daļas bagātīgo dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. 

- Ciemi (Ciemupe, Jugla, Krape, Ķeipene, Ķieģeļceplis, Laubere, Līčupe, Lobe, Meņģele, Ogresgals, Taurupe, 

Upesciems) un dārzciemi (Druviņas, Glāznieki, Mežvidi, Kooperators), kuros vērojams sezonāls 

apdzīvojums. Esoši apdzīvojuma centri, kuros tiek nodrošināts mazāks pašvaldības finansēto funkciju 
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skaits, nekā vietējas nozīmes attīstības centros. Attīstoties industriālajai zonai pie Ķeguma, dzīvojamās 

funkcijas attīstība Druviņās nav ieteicama. 

Katrā no Ogres novada nozīmīgākajiem apdzīvojuma centriem būs pieejami noteikti pakalpojumi (sk. 2.tabulu). 

2.tabula. Ogres novada apdzīvoto vietu perspektīvais statuss un pakalpojumu pieejamība 

Perspektīvais statuss: Reģionālas nozīmes attīstības centrs 

Apdzīvotā 
vieta 

Statuss un pakalpojumi 2012.gadā. Slīprakstā – 

pakalpojumi, kurus nesniedz pašvaldība. 
Attīstība un pakalpojumi ilgtermiņā. Treknrakstā – jauni 
pakalpojumi. Slīprakstā – pakalpojumi, kurus nesniedz 

pašvaldība. 

Ogre Novada administratīvais centrs, pilsēta. 
· Pašvaldības pakalpojumi (centrālā administrācija), 

bāriņtiesa; 
· Pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība; 
· Profesionālās ievirzes izglītība;  
· Profesionālā izglītība; 
· Sociālā dienesta pakalpojumi; 
· Primārā, sekundārā un terciārā veselības aprūpe; 
· Bibliotēku pakalpojumi; 
· Publiska interneta pieejamība; 
· Kultūras iestāžu pakalpojumi; 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi (t.sk. pasažieru 

dzelzceļa pakalpojumi); 
· Publiski pieejama atpūtas un sporta infrastruktūra; 
· Pašvaldības policijas, Valsts policijas, Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) 
pakalpojumi; 

· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, 
gāzes apgāde; 

· Biznesa inkubatora pakalpojumi, industriālās 
teritorijas; 

· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības (t.sk. aptieku) pakalpojumi, finanšu 

pakalpojumi (banku nodaļas, bankomāti), sadzīves 

pakalpojumi. 

Novada administratīvais centrs, pilsēta. 
· Pašvaldības pakalpojumi (centrālā administrācija), 

bāriņtiesa; 
· Pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība; 
· Profesionālās ievirzes izglītība; 
· Profesionālā izglītība; 
· Sociālā dienesta pakalpojumi; 
· Primārā, sekundārā un terciārā veselības aprūpe; 
· Bibliotēku pakalpojumi; 
· Publiska interneta pieejamība; 
· Kultūras iestāžu pakalpojumi; 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi (t.sk. pasažieru 

dzelzceļa pakalpojumi); 
· Publiski pieejama reģionālas nozīmes atpūtas un sporta 

infrastruktūra; 
· Pašvaldības policijas, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta (VUGD) pakalpojumi; 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, 

gāzes apgāde; 
· Biznesa inkubatora pakalpojumi, industriālās teritorijas; 
· Pasta nodaļu pakalpojumi; 

· Tirdzniecības (t.sk. aptieku) pakalpojumi, finanšu 

pakalpojumi (banku nodaļas, bankomāti), sadzīves 

pakalpojumi. 

Perspektīvais statuss: Vietējas nozīmes attīstības centrs 

Apdzīvotā 
vieta 

Statuss un pakalpojumi 2012.gadā. Slīprakstā – 

pakalpojumi, kurus nesniedz pašvaldība. 
Attīstība un pakalpojumi ilgtermiņā. Treknrakstā – jauni 
pakalpojumi.  Slīprakstā – pakalpojumi, kurus nesniedz 

pašvaldība. 

Madliena Ciems. 
· Pašvaldības pakalpojumi (pagasta pārvalde); 
· Pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība; 
· Profesionālās ievirzes izglītība; 
· Sociālā dienesta pakalpojumi; 
· Primārā veselības aprūpe; 

· Bibliotēkas pakalpojumi; 
· Publiska interneta pieejamība; 
· Kultūras iestāžu pakalpojumi; 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 
· Publiski pieejama atpūtas un sporta infrastruktūra; 
· Pašvaldības policijas pakalpojumi; 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija, 

siltumapgāde; 
· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības pakalpojumi, finanšu (bankomāta) 

pakalpojumi. 

Ciems. 
· Pašvaldības pakalpojumi (pagasta pārvalde); 
· Pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība; 
· Profesionālās ievirzes izglītība; 
· Sociālā dienesta pakalpojumi; 
· Primārā veselības aprūpe; 

· Bibliotēkas pakalpojumi; 
· Publiska interneta pieejamība; 
· Kultūras iestāžu pakalpojumi; 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 
· Publiski pieejama atpūtas un sporta infrastruktūra; 
· Pašvaldības policijas pakalpojumi; 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde; 
· Uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi, industriālās 

teritorijas; 
· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības (t.sk. aptiekas) pakalpojumi, finanšu 

pakalpojumi (bankomāta) pakalpojumi, sadzīves 

pakalpojumi. 

Suntaži Ciems. 
· Pašvaldības pakalpojumi (pagasta pārvalde); 
· Pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība; 

Ciems. 
· Pašvaldības pakalpojumi (pagasta pārvalde); 
· Pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība; 
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Apdzīvotā 
vieta 

Statuss un pakalpojumi 2012.gadā. Slīprakstā – 

pakalpojumi, kurus nesniedz pašvaldība. 
Attīstība un pakalpojumi ilgtermiņā. Treknrakstā – jauni 
pakalpojumi.  Slīprakstā – pakalpojumi, kurus nesniedz 

pašvaldība. 

· Speciālā izglītība; 
· Sociālā dienesta pakalpojumi; 
· Primārā veselības aprūpe; 

· Bibliotēkas pakalpojumi; 
· Publiska interneta pieejamība; 
· Kultūras iestāžu pakalpojumi; 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 
· Pašvaldības policijas pakalpojumi; 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija, 

siltumapgāde; 
· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības pakalpojumi, finanšu pakalpojumi 

(bankomāts). 

· Speciālā izglītība; 
· Profesionālās ievirzes izglītība; 
· Sociālā dienesta pakalpojumi; 
· Primārā veselības aprūpe; 

· Bibliotēkas pakalpojumi; 
· Publiska interneta pieejamība; 
· Kultūras iestāžu pakalpojumi; 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 
· Publiski pieejama atpūtas un sporta infrastruktūra; 
· Pašvaldības policijas pakalpojumi; 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde; 
· Uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi, teritorijas ražošanas 

objektu attīstībai; 
· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības (t.sk. aptiekas) pakalpojumi, finanšu 

pakalpojumi (bankomāts), sadzīves pakalpojumi. 

Perspektīvais statuss: Ciems 

Apdzīvotā 
vieta 

Statuss un pakalpojumi 2012.gadā. Slīprakstā – 

pakalpojumi, kurus nesniedz pašvaldība. 
Attīstība un pakalpojumi ilgtermiņā. Treknrakstā – jauni 

pakalpojumi. Slīprakstā – pakalpojumi, kurus nesniedz pašvaldība. 

Ciemupe Ciems. 
· Primārā veselības aprūpe. 

· Bibliotēkas pakalpojumi; 
· Publiska interneta pieejamība; 
· Kultūras iestāžu pakalpojumi; 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi (t.sk. 

pasažieru dzelzceļa pakalpojumi); 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija; 
· Tirdzniecības (t.sk. aptiekas) pakalpojumi. 

Ciems. 
· Sociālā dienesta pakalpojumi; 
· Primārā veselības aprūpe; 

· Kopienas centrs (ietver bibliotēkas un kultūras iestāžu 
pakalpojumus, publiskā interneta pieejamību); 

· Sabiedriskā transporta pakalpojumi (t.sk. pasažieru dzelzceļa 

pakalpojumi); 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija; 
· Industriālās teritorijas; 
· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības (t.sk. aptiekas) pakalpojumi, finanšu 

pakalpojumi (bankomāts), sadzīves pakalpojumi. 

Druviņas Ciems. Daļa no ražošanas objektu attīstības zonas. 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija. 

Glāznieki Ciems. 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi (1 km). 

Dārzciems. 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi (1 km). 

· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija. 

Jugla Ciems. 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija; 
· Tirdzniecības pakalpojumi. 

Ciems. 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija; 
· Tirdzniecības pakalpojumi. 

Kooperators Ciems. Dārzciems. 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi. 

· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija. 

Krape Ciems. 
· Pašvaldības pakalpojumi (pagasta pārvalde); 
· Pirmsskolas un pamatizglītība; 
· Bibliotēkas pakalpojumi; 
· Publiska interneta pieejamība; 
· Kultūras iestāžu pakalpojumi; 
· Publiskā sporta infrastruktūra; 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija; 
· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības pakalpojumi. 

Ciems. 
· Pašvaldības pakalpojumi (pagasta pārvalde); 
· Sociālā dienesta pakalpojumi; 
· Primārā veselības aprūpe; 

· Kopienas centrs (ietver bibliotēkas un kultūras iestāžu 
pakalpojumus, publiskā interneta pieejamību); 

· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Publiskā sporta infrastruktūra; 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija; 
· Teritorijas ražošanas objektu attīstībai; 
· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības pakalpojumi. 

Ķeipene Ciems. 
· Pašvaldības pakalpojumi (pagasta pārvalde); 

Ciems. 
· Pašvaldības pakalpojumi (pagasta pārvalde); 
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Apdzīvotā 
vieta 

Statuss un pakalpojumi 2012.gadā. Slīprakstā – 

pakalpojumi, kurus nesniedz pašvaldība. 
Attīstība un pakalpojumi ilgtermiņā. Treknrakstā – jauni 

pakalpojumi. Slīprakstā – pakalpojumi, kurus nesniedz pašvaldība. 

· Pirmsskolas un pamatizglītība; 
· Primārā veselības aprūpe; 

· Bibliotēkas pakalpojumi; 
· Publiska interneta pieejamība; 
· Kultūras iestāžu pakalpojumi; 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija, 
siltumapgāde; 

· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības pakalpojumi. 

· Pirmsskolas un pamatizglītība; 
· Sociālā dienesta pakalpojumi; 
· Primārā veselības aprūpe; 

· Kopienas centrs (ietver bibliotēkas un kultūras iestāžu 
pakalpojumus, publiskā interneta pieejamību); 

· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Publiski pieejama sporta infrastruktūra; 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde; 
· Teritorijas ražošanas objektu attīstībai; 
· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības (t.sk. aptiekas) pakalpojumi. 

Ķieģeļceplis Ciems. 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija; 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Tirdzniecības pakalpojumi. 

Ciems. 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija; 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Tirdzniecības pakalpojumi. 

Laubere Ciems. 
· Pašvaldības pakalpojumi (pagasta pārvalde); 
· Pirmsskolas un pamatizglītība; 
· Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi (Bērnu 

nams „Laubere”); 
· Bibliotēkas pakalpojumi; 
· Publiska interneta pieejamība; 
· Kultūras iestāžu pakalpojumi; 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija, 
siltumapgāde; 

· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības pakalpojumi. 

Ciems. 
· Pašvaldības pakalpojumi (pagasta pārvalde); 
· Pirmsskolas un pamatizglītība; 
· Sociālā dienesta pakalpojumi; 
· Primārā veselības aprūpe; 

· Kopienas centrs (ietver bibliotēkas un kultūras iestāžu 
pakalpojumus, publiskā interneta pieejamību); 

· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Publiski pieejama sporta infrastruktūra; 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde; 
· Teritorija ražošanas objektu attīstībai; 
· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības (t.sk. aptiekas) pakalpojumi. 

Līčupe Ciems. 
· Pašvaldības pakalpojumi (pagasta pārvalde); 
· Pirmskolas un pamatizglītība; 
· Bibliotēkas pakalpojumi; 
· Publiska interneta pieejamība; 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Publiski pieejama sporta infrastruktūra; 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija; 
· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības pakalpojumi. 

Ciems. 
· Pašvaldības pakalpojumi (pagasta pārvalde); 
· Sociālā dienesta pakalpojumi; 
· Primārā veselības aprūpe; 

· Kopienas centrs (ietver bibliotēkas un kultūras iestāžu 
pakalpojumus, publiskā interneta pieejamību); 

· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Publiski pieejama sporta infrastruktūra; 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde; 
· Teritorija ražošanas objektu attīstībai; 
· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības (t.sk. aptiekas) pakalpojumi. 

Lobe Ciems. 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija. 

Ciems. 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija; 
· Teritorijas ražošanas objektu attīstībai. 

Meņģele Ciems. 
· Pašvaldības pakalpojumi (pagasta pārvalde); 
· Pirmskolas un pamatizglītība; 
· Primārā veselības aprūpe; 

· Bibliotēkas pakalpojumi; 
· Publiska interneta pieejamība; 
· Kultūras iestāžu pakalpojumi; 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Publiski pieejama sporta infrastruktūra; 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija; 
· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības pakalpojumi. 

Ciems. 
· Pašvaldības pakalpojumi (pagasta pārvalde); 
· Pirmskolas un pamatizglītība; 
· Sociālā dienesta pakalpojumi; 
· Primārā veselības aprūpe; 

· Kopienas centrs (ietver bibliotēkas un kultūras iestāžu 
pakalpojumus, publiskā interneta pieejamību); 

· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Publiski pieejama sporta infrastruktūra; 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija; 
· Teritorijas ražošanas objektu attīstībai; 
· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības (t.sk. aptiekas) pakalpojumi. 

Mežvidi Ciems. Dārzciems. 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija. 

Ogresgals Ciems. Ciems. 
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Apdzīvotā 
vieta 

Statuss un pakalpojumi 2012.gadā. Slīprakstā – 

pakalpojumi, kurus nesniedz pašvaldība. 
Attīstība un pakalpojumi ilgtermiņā. Treknrakstā – jauni 

pakalpojumi. Slīprakstā – pakalpojumi, kurus nesniedz pašvaldība. 

· Pašvaldības pakalpojumi (pagasta pārvalde); 
· Pirmskolas un pamatizglītība; 
· Bibliotēkas pakalpojumi; 
· Publiska interneta pieejamība; 
· Kultūras iestāžu pakalpojumi; 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Publiski pieejama sporta infrastruktūra; 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija; 
· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības pakalpojumi. 

· Pašvaldības pakalpojumi (pagasta pārvalde); 
· Pirmsskolas un pamatizglītība; 
· Sociālā dienesta pakalpojumi; 
· Primārā veselības aprūpe; 

· Kopienas centrs (ietver bibliotēkas un kultūras iestāžu 
pakalpojumus, publiskā interneta pieejamību); 

· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Publiski pieejama sporta infrastruktūra; 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija; 
· Teritorijas ražošanas objektu attīstībai; 
· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības (t.sk. aptiekas) pakalpojumi. 

Taurupe Ciems. 
· Pašvaldības pakalpojumi (pagasta pārvalde); 
· Pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība; 
· Primārā veselības aprūpe; 

· Bibliotēkas pakalpojumi; 
· Publiska interneta pieejamība; 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Pašvaldības policijas pakalpojumi; 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija, 

siltumapgāde; 
· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības (t.sk. aptiekas) pakalpojumi. 

Ciems. 
· Pašvaldības pakalpojumi (pagasta pārvalde); 
· Pirmsskolas un pamatizglītība; 
· Sociālā dienesta pakalpojumi; 
· Primārā veselības aprūpe. 

· Kopienas centrs (ietver bibliotēkas pakalpojumus, publiskā 
interneta pieejamību); 

· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Pašvaldības policijas pakalpojumi; 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde; 
· Teritorijas ražošanas objektu attīstībai; 
· Pasta nodaļas pakalpojumi; 

· Tirdzniecības (t.sk. aptiekas) pakalpojumi. 

Upespils Ciems. 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 
· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija. 

Ciems. 
· Sabiedriskā transporta pakalpojumi; 

· Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija. 
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3.4. Telpiskā struktūra 
Novada telpiskajā attīstībā Ogres novads vadīsies no pēctecības principa, t.i., attīstot apdzīvotās vietas ar esošu 

dzīvojamo apbūvi, tiecoties palielināt iedzīvotāju skaitu un apbūves blīvumu esošajās apdzīvotajās vietās un 

koncentrēt iedzīvotājus netālu no dzelzceļa stacijām (bet ne tiešā dzelzceļa tuvumā), kā arī koncentrējot 

ražošanas uzņēmumus un pakalpojumu sniegšanas iestādes un uzņēmumus kompaktās zonās. 

Ogres novada teritorijā tiek izdalītas šādas galvenās telpiskās struktūras attīstības funkcionālās telpas (sk. 20. 

un 21.attēlu): 

∙ ražošanas uzņēmumu attīstības areāli; 

∙ tūrisma un atpūras pakalpojumu attīstības areāli. 

20.attēls. Ogres novada telpiskā struktūra 

 
Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs” 

Šajās teritorijās noteiktās galvenās funkcijas būs prioritāras un citas pakārtotās funkcijas nedrīkstēs būt 

pretrunā vai apdraudēt galveno funkciju, bet vienlaikus katrā funkcionālajā telpā tiks nodrošināta dabas un 

kultūrvēsturiskā mantojuma un vides kvalitātes saglabāšana un aizsardzība. 

Saistībā ar sociālekonomisko procesu un transporta infrastruktūras projektu attīstību tiek plānotas šādas 

būtiskākās izmaiņas: 

∙ tiks veicināta pakalpojumu un uzņēmumu attīstība vietējas nozīmes attīstības centros – Madlienā un 

Suntažos. Madlienas un Suntažu centrā tiks attīstītas publiskās apbūves un pakalpojumu sniegšanas 

funkcija. 



 

 

3
9

. l
p

p
 

  

∙ tiks attīstīta plaša ražošanas un kravu loģistikas uzņēmumu teritorija gar Rīgas – Krustpils dzelzceļu un 

autoceļu A6, šādi radot darbavietas ne tikai Ogres un Ciemupes iedzīvotājiem, bet arī Ķeguma pilsētai. Šīs 

zonas attīstībai vēlama transporta infrastruktūras – ielu attīstība abās dzelzceļa pusēs un satiksmes 

pārvadu būvniecība pāri/zem dzelzceļa; 

∙ ražošanas uzņēmumi pēc iespējas tiks izvietoti ārpus apdzīvoto vietu centrālās daļas un dzīvojamās 

apbūves teritorijām, pie transporta ceļiem. 

∙ netiks apmežotas meliorētās lauksaimniecības zemes. 

∙ Ogres novada pašvaldībai būs šādas prioritātes nekustamā īpašuma iegādei: a) publiskās infrastruktūras 

pakalpojumu nodrošināšana un b) ražošanas / kravu loģistikas teritoriju attīstība. 

21.attēls. Nozīmīgākās funkcionālās telpas Ogres pilsētā un piepilsētas zonā 

 
Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs” 

3.5. Novada robežas 
Ogres novada robežas ne vienmēr ir sociāli un saimnieciski pamatotas un racionālas. Daļa no Ogres pilsētai 

piegulošajām teritorijām, kurās attīstījusies dzīvojamā, ražošanas un loģistikas, pakalpojumu apbūve, 

rekreācijas un citas publiskās telpas (kapsēta), atrodas citā pašvaldībā – Ikšķiles novadā. Ogres novada 

pašvaldība sadarbībā ar Ikšķiles novadu meklēs risinājumu šai problēmai, tai skaitā izskatot iespēju mainīt abu 

novadu robežu. 

Perspektīvā, attīstoties industriālajai zonai ziemeļos no Ķeguma pilsētas centra un šeit attīstoties  ar Ķeguma 

pilsētu saistītai infrastruktūrai, Ogres novada pašvaldība var izvērtēt arī robežu izmaiņas ar Ķeguma novadu. 

3.6. Rekreācijas potenciāls 
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Ogres novadā tiks attīstīti vairāku veidu rekreācijas resursi – aktīvās atpūtas teritorijas, ainaviskie ceļu posmi 

un ūdenstūrisma / ūdenssporta teritorijas (sk. 22.attēlu). 

22.attēls. Rekreācijas potenciāls Ogres novadā 

 
Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs” 

Ogres pilsētā plānots attīstīt galvenokārt četras aktīvās atpūtas teritorijas – Ogres Zilos kalnus (aktīvā atpūta 

visa gada garumā, ziemas sporta veidi), Ogres salu un Ogres ostu (Ogres ostas attīstība, vērienīgu pasākumu 

norises vieta, potenciāla ūdenssporta bāzes vieta), Ogres parku (pilsētas parks, masu kultūras pasākumu 

norises vieta) un dendroloģisko parku „Lazdukalni” (dabas izziņas tūrisms, potenciāla svinīgu ģimenes 

pasākumu norises vieta). Plānots attīstīt ne tikai pašas šīs teritorijas, bet arī ar tām saistīto infrastruktūru. Šo 

aktīvās atpūtas teritoriju attīstībai Ogres pilsētas tuvumā ir nozīme gan novada (galvenokārt – Ogres pilsētas) 

mērogā, gan arī reģionālā – Rīgas aglomerācijas mērogā. Kā vietējas nozīmes aktīvās atpūtas teritorija tiks 

attīstīts arī Plaužu ezers, atbilstoši dabas aizsardzības plānam aktīvās atpūtas infrastruktūra tiks attīstīta arī 

dabas parkā „Ogres ieleja”. 

Aktīvās atpūtas piedāvājums tiks attīstīts arī novada lielākajās upēs – Daugavā (potenciāla ūdenssporta un 

ūdenstūrisma attīstības teritorija) un Ogres upē (laivu un plostu tūrisms, makšķerēšana). 

Novadu raksturo arī pievilcīga kultūrainava, kas paveras gar autoceļiem, jo īpaši gar autoceļu P4 Lielajos 

Kangaros un posmā no Ķeipenes līdz novada austrumu robežai, kā arī gar ceļiem, kas virzās gar Ogres upi. Šī 

ainava turpmāk tiks izkopta, nepieļaujot graustu un nesakoptu teritoriju veidošanos gar ainavisko ceļu 

posmiem un attīrot izteiksmīgākos skatupunktus no aizauguma. 
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4. Īstenošana un sasniedzamie 
rādītāji 

Lai īstenotu Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un sekotu tās ieviešanai, Ogres novada pašvaldība 

regulāri, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, aktualizēs ilgtspējīgas attīstības stratēģijai pakārtotus vidēja 

termiņa plānošanas dokumentus – Ogres novada attīstības programmu un Ogres novada teritorijas 

plānojumu. 

Lai sekotu līdzi galvenajām attīstības tendencēm novadā, tiek noteikti Ogres novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas sasniedzamie rādītāji (sk. 3.tabulu). 

3.tabula. Ogres novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas ietvaros sasniedzamie rezultāti 

Nr. Rādītājs Bāzes gads Bāzes 
indikators 

Sasniedzamais 
rezultāts 

2037.gadā 

1 Iedzīvotāju skaits 2010 38 944 > 35 500 

2 Pašvaldības īpašumā esošo un pašvaldībai piekrītošu zemju 
īpatsvars 

2010 2,5% > 3% 

3 Ekonomiski aktīvo tirgus vienību skaits uz 1 000 iedzīvotājiem 2010 51,1 > 80 

4 Bezdarba līmenis 2010 11,1% < 5% 

5 Asfaltēto pašvaldības ielu un ceļu kopgarums (% no visa 
kopgaruma) 

2010 0,02 > 5 

6 Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu lietotāju skaits, % no 
iedzīvotāju skaita 

2010 n / d >70 

7 Izglītojamo skaits novada pirmsskolas un vispārējās izglītības 
iestādēs 

2010. / 
2011.m.g. 

3 871 > 3 800 

8 Dalībnieku skaits novada sporta organizācijās 2010 ~ 1 211 > 1 300 

9 Amatiermākslas kolektīvu dalībnieku skaits 2010 1 837 > 1 900 

10 Apdzīvoto vietu skaits, kur pieejama primārā veselības aprūpe 2010 10 11 

 

Ogres novada attīstības programmā noteiktie vidēja termiņa mērķi un rezultatīvie rādītāji ir saskaņoti ar Ogres 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajiem ilgtermiņa mērķiem un rezultatīvajiem rādītājiem, lai 

nodrošinātu to, ka: 

∙ attīstības programma ir vērsta uz ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanu; 

∙ novērtējot attīstības programmas ieviešanu, vienlaikus tiktu novērtēta arī ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas ieviešana. 

Informāciju par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sasniedzamo rādītāju izpildi apkopos Ogres novada 

pašvaldības attīstības nodaļa, iekļaujot to novada publiskajā gada pārskatā un/vai (ja tāds tiek izstrādāts) 

ikgadējā pārskatā par Ogres novada attīstības programmas ieviešanu. Reizi trīs gados publiskie gada pārskati 

un/vai (ja tāds tiek izstrādāts) ikgadējie pārskati par Ogres novada attīstības programmu tiks papildināti ar 

pārskatu par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanu. 

Rezultatīvo rādītāju sarakstu un sasniedzamos rezultātus var pārskatīt, veikto saraksta un rezultātu izmaiņu 

pamatojumu iekļaujot publiskajā gada pārskatā un/vai (ja tāds tiek izstrādāts) ikgadējā pārskatā par Ogres 

novada attīstības programmas ieviešanu. 
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Pielikums Nr.1. 

Lielākie (pēc apgrozījuma) uzņēmumi 
Ogres novadā 2011.gadā 

Attiecībā pret 

Nr.p.
k. 

Uzņēmums Darbības nozare 
Apgrozījums 

(latos), 
2011.g. 

Darbinieku 
skaits, 2011. 

2010 2009 2008 

1. SIA „Fazer Latvija” 
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas 
izstrādājumu un kūku ražošana 

14 102 329 263 21% 10% 9% 

2. SIA „TMMetal Baltic” Metālapstrāde 7 735 294 45 41% 17% -24% 

3. SIA „BARKS M” Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība 5 341 106 16 48% 77% 72% 

4. SIA „PALLOGS” Koka palešu ražošana 5 044 020 146 27% 
2,86 

reizes 
2,69 

reizes 

5. SIA „OGRES PRESTIŽS” Mazumtirdzniecība 4 545 541 102 20% 6% -34% 

6. SIA „OGRES JUMIS” Mazumtirdzniecība 4 340 693 100 -42% -54% -71% 

7. 
SIA „Hanzas 
elektronika” 

Elektronisko plašu ražošana 398 786 94 7% 50% -14% 

8. 
SIA „VEITERS 
KORPORĀCIJA” 

Iespieddarbi 3 639 043 73 20% 65% 28% 

9. SIA „SENLEJAS” Gaļas pārstrāde un konservēšana 3 619 080 49 51% 42% 44% 

10. 
KS „MŪSMĀJU 
DĀRZEŅI” 

Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība 3 334 826 3 17% 55% 
2,13 

reizes 

11. SIA „RING BALTIC” Biroju un veikalu mēbeļu ražošana 3 197 500 16 9% 31% 59% 

12. SIA „CEĻDARIS” Ceļu un maģistrāļu būvniecība 2 916 158 61 73% 
2,76 

reizes 
-47% 

13. SIA „IG Centrs” 
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla 
mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

2 914 026 63 9% 8% -40% 

14. 
SIA „AURORA 
BALTIKA” 

Zeķu izstrādājumu ražošana un 
realizācija 

2 868 535 262 6% -1% -19% 

15. SIA „A un C” Degvielas mazumtirdzniecība 2 856 143 15 -14% 66% 
2,93 

reizes 

16. 
SIA „Ogres rajona 
slimnīca” 

Slimnīcu darbība 2 629 501 272 -5% -19% -32% 

17. SIA „HeinorS” Gaļas pārstrāde un konservēšana 2 509 853 12 
2,55 

reizes 
3,63 

reizes 
2,41 

reizes 

18. SIA „UPESLĪČI” Kokapstrāde 2 146 371 52 7% 51% 21% 

19. SIA „TILBE AGRO” Graudaugu audzēšana 2 106 305 17 
2,20 

reizes 
3,67 

reizes 
6,66 

reizes 

20. SIA „BAUSTELLE” Autoceļu būvniecība, mērniecība 1 844 521 59 26% 32% -29% 

21. SIA „MADLIENA 2” Piena lopkopība 1 607 764 76 42% 63% 15% 

22. SIA „Satema Baltic” 
Elektrosadales un kontroles iekārtu 
ražošana 

1 566 894 13 60% 
4,13 

reizes 
88% 

23. Agrofirma SIA „TILBE” Mežizstrāde 1 565 360 27 -10% 43% 19% 

24. ZS „GALIŅI” Dārzeņu audzēšana 1 498 123 57 10% 31% 46% 

25. SIA „SELDING” 
Citu mājsaimniecības preču 
vairumtirdzniecība 

1 492 379 23 10% 33% 21% 

26. SIA „Ogres trikotāža” Trikotāžas izstrādājumu ražošana 1 473 513 89 18% 15% -14% 

27. SIA „Rodeko” Graudaugu audzēšana 1 387 961 4 98% 
856,77 
reizes 

n/d 

28. SIA „Prometal Group” Metālapstrāde 1 354 506 67 
5,56 

reizes 
n/d n/d 
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29. 
SIA „ORIONS 
CELTNIECĪBAS 
KOMPĀNIJA” 

Būvniecība 1 334 360 60 -17% 87% -79% 

30. SIA „PALLANT” Galdniecība 1 289 252 96 n/d n/d n/d 

Informācijas avots: Lursoft datu bāze 
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Pielikums Nr.2. 

Iedzīvotājiem pieejamie pakalpojumi, 
2012.gads 
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Pārtikas veikals ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Sabiedriskais transports           

Autobuss ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Vilciens       ���� ����   

Finanšu pakalpojumi           

Banka       ����    

Bankomāts    ����   ����  ����  

Izglītība           

Pirmsskola  ����  ����   ���� ����   

Pamatskola ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����   

Vidusskola/ģimnāzija    ����   ����  ���� ���� 

Profesionālās ievirzes    ����   ����    

Kultūra           

Bibliotēka ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Kultūras/tautas nams ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Muzejs       ����    

Medicīna           

Slimnīca       ����    

Ģimenes ārsts ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Aptieka  ����  ����   ����  ����  

Sociālā aprūpe un palīdzība           

Sociālās aprūpes institūcija    ����   ����    

Sociālā palīdzība ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Centralizētie komunālie pakalpojumi 

Siltumapgāde  ���� ���� ����   ����  ���� ���� 

Ūdensapgāde un kanalizācija ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Atkritumu apsaimniekošana ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Iedzīvotāju skaits
34

 751 1092 748 1890 616 643 26549 3055 2107 903 

Informācijas avots: Ogres novada pašvaldība 

 

                                                           
34

 PMLP datu bāze 


