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IEVADS 

Ķeguma novada attīstības programma 2013.-2019.gadam (turpmāk tekstā – Attīstības pro-

gramma) izstrādāta saskaņā ar Ķeguma novada domes 2011.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (prot. 

Nr. 22) “Par Ķeguma novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam izstrādes uzsākšanu un 

darba uzdevumu apstiprināšanu”.  

Saskaņā ar Attīstības programmas Stratēģiskās daļas III sadaļu “Uzraudzība”, regulāri ir 

jāveic Attīstības programmas ieviešanas uzraudzība atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, prioritātēm, 

rīcības virzieniem, investīciju plānam, darbību un pasākumu plānam un rezultatīvajiem rādītājiem. 

Pirmo reizi – 2015.gadā tiek sagatavots paplašināts uzraudzības ziņojums, kurš ietver  At-

tīstības programmas ieviešanas izvērtējumu par izvirzīto prioritāšu, mērķu un rīcību sasniegšanu, 

rezultatīvo rādītāju izvērtējumu un ietekmi uz novada attīstību, investīciju plāna izvērtējumu, kā 

arī secinājumus un priekšlikumus par iespējām novada turpmākai attīstībai, rekomendācijas attīs-

tības programmas grozījumiem un/vai aktualizācijai. 

Šis ir trešais uzraudzības ziņojums par Ķeguma novada attīstības programmas 2013.-2019. 

gadam īstenošanu, un tas sagatavots par 2015. - 2018. gadu.  
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REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 
 

Uzraudzības ziņojumā ietverti šādi uzraudzības rādītāji:  

- Teritorijas attīstības sociālekonomiskie rādītāji; 

- Darbības rezultātu rādītāji  

 

1. Teritorijas attīstības rādītāji 

Nozīmīgākie teritorijas attīstību raksturojošie sociālekonomiskie rādītāji pārskata periodā no 
2015.-2018. gadam rāda gan pozitīvas tendences, gan rādītāju samazināšanos. 

Teritorijas attīstības indekss (0,264) pēdējos gadus ir samazinājies uz pusi attiecībā pret bāzes 
gadu (0,653 2011.gadā), bet jāņem vērā, ka 2014.gadā  mainījās metodika teritorijas attīstības 
indeksa noteikšanai, līdz ar to šie dati nav salīdzināmi. Pēc vietas pašvaldību rangā nozīmīgu 
izmaiņu nav – 23.vieta 2018. gadā, kāda tā bijusi arī 2013., 2015. un 2017. gadā. 

Pozitīva tendence ir bezdarba līmeņa samazinājums no 6,9 % (bāzes gadā – 2012.) uz 2,4 % 
2018. gadā, kas ir 81 personas. Rādītājs krietni pārsniedzis prognozēto vērtību uz 2019.gadu – 
6,1 %. Bezdarba līmeņa samazināšanās skaidrojama ar kopējo ekonomisko situāciju valstī. 

Ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību skaits (uz 1000 iedzīvotājiem) ir 72 vienības 
2018.gadā un pārsniedzis 2010.gada rādītāju par 21 vienību, pārsniedzot prognozēto vērtību uz 
2019. gadu - >64.  

Iedzīvotāju skaits novadā:  

 

* Pēc CSP datiem 

5250

5300
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5400
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5500
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5600
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Iedzīvotāju skaits Ķeguma novadā
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2018.gadā pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem ir 5374 iedzīvotāji, kas ir par 240 
iedzīvotājiem mazāk kā 2012.gadā. Ir par 51 iedzīvotāju mazāk kā uz 2019.gadu prognozētā 
vērtība (5425 iedzīvotāji 2019.gadā).  

Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam procentuāli saglabājies kā 2017. gadā, un 2018. 
gadā ir 14,7 % no novada iedzīvotāju skaita. Taču par 0,1 % ir samazinājies iedzīvotāju skaita 
īpatsvars darbspējas vecumā salīdzinot ar iepriekšējā gada rādītājiem, pazeminoties līdz 63,3 %, 
kam ir lielākā negatīvā ietekme uz ekonomikas rādītājiem. Iedzīvotāju skaita īpatsvars virs 
darbspējas vecuma palielinājies par 2,1% attiecībā pret vērtību bāzes gadā, sasniedzot 22,0 %, 
pārsniedzot prognozēto vērtību 20 %, taču iedzīvotāju skaits šajā vecuma grupā pēdējos trīs gadus 
ir ar lejupejošu tendenci. 

Demogrāfiskā slodze ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita attiecība 
pret personu skaitu darbspējas vecumā, un novadā šis rādītājs, salīdzinot ar bāzes gadu, ir 
palielinājies (no 543 - 2013.gadā uz 580 - 2018.gadā), pēdējā gadā palielinājies par 2 vienībām. 
Demogrāfiskā slodze novadā ir ievērojami mazāka kā Pierīgas reģionā – 623 un arī Latvijā – 621. 

 

*Izmantoti CSP dati
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Demogrāfiskās slodzes rādītāji Ķeguma novadā
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Teritorijas attīstī-
bas rādītāji 

Vērtība Bāzes 
gadā 

Vērtība 
2014.gadā 

Vērtība 
2015.gadā 

Vērtība 
2016.gadā 

Vērtība 
2017.gadā 

Vērtība 
2018.gadā 

Tendence 
pret bāzes 

gadu 

2019.g. 
prognozētā 

vērtība 

Bāzes gada 
tendence 

pret 
prognozēto 

vērtību 

Avots 

Teritorijas 
attīstības indekss* 
(aprēķina izmaiņas 
2014.gadā) 

0,653 
(2011) 

0,540* 
(24. vieta) 

0,367 
(23.vieta) 

0,452 
(19.vieta) 

0,345 
(23.vieta) 

0,264 
(23.vieta) 

-0,39* 
 

> 0,720* 
 

VRAA 

Iedzīvotāju skaits 
novadā 5614 

(01.2012.) 
5586 5546 5448 5427 5374 

-240 

 

< 5425 
 

CSP 

Bezdarba līmenis 
6,9% 

(30.04.2012) 
3,7% 

131 (skaits) 
3,1% 

108 (skaits) 
4,2 % 

146 (skaits) 
2,5 % 

85 (skaits) 
2,4 % 

81 (skaits) 

-4,5% 

 

< 6,1% 
 

NVA 

Iedzīvotāju skaits 
līdz darbspējas 
vecumam     

12,6% 
(2012) 

13,5% 
754(skaits) 

13,5% 
749 (skaits) 

13,8 % 
755 (skaits) 

14,7 % 
797 (skaits) 

14,7 % 
790 (skaits) 

+2,1% 

 

12% 
 

CSP 

Iedzīvotāju skaits 
darbspējas 
vecumā 

67,5% 
(2012) 

63,8 % 
3564 (skaits) 

63,6% 
3529 (skaits) 

63 % 
3430 (skaits) 

63,4 % 
3440 (skaits) 

63,3 % 
3402 (skaits) 

-4,2% 

 

68% 
 

CSP 

Iedzīvotāju skaits 
virs darbspējas 
vecuma 

19,9% 
(2012) 

22,7 % 
1268 (skaits) 

22,9 % 
1268 (skaits) 

23,2 % 
1263 (skaits) 

21,9 %  
1190 (skaits) 

22,0%  
1182 (skaits) 

+2,1% 

 

20% 
 

CSP 

Ekonomiski 
aktīvās tirgus 
sektora vienības 
uz 1000 
iedzīvotājiem 

51 
(2010) 

69 73 77 72 
Nav datu 

(tiks atjaunināti 
29.11.2019.) 

+21 

 

> 64 
 

CSP 
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2. Darbības rezultātu rādītāji 

Par pamatu attīstības programmas ieviešanas darbības rezultātu uzraudzībai tiek izmantotas attīstības programmā identificētās ilgtermiņa un vidēja 
termiņa prioritātes, kā arī rīcības plāna un investīciju plāna ieviešanas rezultāti. 

Izvērtējot Attīstības programmā noteikto vidēja termiņa attīstības mērķu ieviešanas rezultātus un tendences līdz 2018. gadam, var secināt, ka: 

M1. „Sociālā attīstība” – labvēlīga sociālā vide ietvaros ir sasniegti trīs no rādītājiem: 

- izstrādāts novada teritorijas plānojums, 

- izveidoti divi dienas centri, 

- izglītojamo skaits novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs pārsniedz plānotos 600 audzēkņus, sasniezot  bāzes gada rādītāju 672. 
Ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazinājumu, šī ir ļoti pozitīva tendence, jo pēdējos gados audzēkņu skaits pieaug. 

Pārējie 5 izvirzītie rādītāji nav sasniegti: 

- Nav izveidota neviena mūžizglītības programma, kas novadā arī šobrīd netiek plānots, jo mūžizglītības funkciju veic Nodarbinātības valsts 
aģentūra, nevalstiskās organizācijas un komercorganizācijas; 
- Novada tautas namu apmeklētāju skaits ir zemāks par plānoto sasniedzamo rezultātu (par 1548), taču diezgan stabili turas virs 10 000 apmeklē-
tājiem gadā, un salīdzinot ar iepriekšējo gadu – ir palielinājums par 1685 apmeklējumiem;  
- Pašdarbības kolektīvu dalībnieku skaits stabili visus gadus ir pārsniedzis 300 dalībnieku, bet sasniedzamais rezultāts 430 dalībnieku diez vai ir 
izvirzīts optimāls, līdz ar to nav sasniedzams un ir pārskatāms; 
- Arī bibliotēku apmeklētāju skaits, kuru ticis plānots sasniegt uz 2019.gadu, ir izvirzīts neatbilstošs un nesasniedzams, jo kopš 2012.gada lielāku 
vietu informatīvajā laukā ieņēmuši digitāla formāta informācijas avoti un informāciju komunikāciju tehnoloģijas, tāpēc sasniedzamais rezultāts 37 
- 000 ir jāpārskata un jāsamazina. Pašreizējais bibliotēku apmeklētāju skaits ap 18000 ir optimāls, jo tāds bijis pēdējos divus gadus; 
- Pašvaldības policijas darbinieku skaits – 4 darbinieki. Saniedzot plānoto rezultātu. 
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Rādītājs 
Vērtība 

bāzes gadā 
Vērtība 
2015.g. 

Vērtība 
2016.g. 

Vērtība 
2017.g. 

 
Vērtība 
2018.g. 

Tendence 
pret bāzes 

gadu 

2019.gada 
sasniedza-
mais rezul-

tāts 

Bāzes gada 
tendence pret 
sasniedzamo 

rādītāju 

Avots 

Izstrādāts novada 
teritorijas 
plānojums 

0 
2011.g. 

 
1 1 1 1 

 
1  ĶNP 

Izglītojamo skaits 
novada pirmsskolas 

un vispārējās 
izglītības iestādēs 

672  
2012.g. 

 
579 605 652 672  > 600  

Speciālists 
izglītības 

jautājumos 

Mūžizglītības 
programmas 

 

0 
2012.g. 

 
0 0 0 0  > 2 

 

Speciālists 
izglītības 

jautājumos 

Novada tautas 
namu apmeklētāju 

skaits 

13 142 
2011.g. 

 

9745 
(nav datu par 

Rembati) 
10736 10167 11852 

 
> 13 400 

 

Ķeguma, 
Tomes, 

Birzgales, 
Rembates TN 

Pašdarbības 
kolektīvu 

dalībnieku skaits 

369 
2011.g. 

 

316 
(nav datu par 

Rembati) 
331 345 316 

 
> 430 

 

Kultūras un 
sporta 

pārvalde 

Bibliotēku 
apmeklētāju skaits 

37 543 
2010.g. 

 
20752 18593 18171 21478 

 
> 37 000 

 

Kultūras un 
sporta 

pārvalde 

Dienas centri 
0 

2012.g. 
 

2 2 2 2 
 

2 
 

ĶNP 

Pašvaldības 
policijas darbinieku 

skaits 

 
3 

2011.g. 
3 3 3 4 

 
4 

 

Pašvaldības 
policija 
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M2. „Infrastruktūras attīstība” – kvalitatīva pašvaldības komunālā un satiksmes infrastruktūra ietvaros divi no sasniedzamajiem rādītājiem 
palikuši nulles vērtībā:  

- Nav izveidota Elektrotransporta uzlādes vieta; šobrīd tuvākās elektrotransporta uzlādes vietas ir Ogrē un Skrīveros, līdz ar to, kamēr 
nebūs iedzīvotāju pieprasījuma vai pašvaldībai nebūs elektrotransporta līdzekļi, šādas uzlādes vietas nav nepieciešamas; 

- Nav izbūvēti neviens no 6 plānotajiem veloceliņiem, un līdz 2019.gadam tos nav iespējams izbūvēt, līdz ar to sasniedzamais rādītājs ir 
jāpārskata.   

Ir sasniegti un ievērojami pārsniegti 2 rādītāji: 

- Atkritumu dalītās savākšanas punkti šobrīd darbojas 11 (plānoti >4), pirmie 6 izveidoti 2014.gadā; 
- Kopš 2008.gada sākuma pašvaldības investīciju projekti īstenoti kopsummā par 11 474 182 EUR, pārsniedzot plānoto investīciju ap-

mēru gandrīz pieca reizes (2 300 000 EUR). 

Apkopojot datus par pašvaldības ceļiem un ielām, salīdzināmi ir tikai dati no 2012.gada. Pārējā laika posmā līdz 2017.gadam dati netika apkopoti. 
Piecu gadu laikā pašvaldības ceļu un ielu stāvoklis nav būtiski mainījies – asfaltēto ceļu garums ir tikai 8,00 km, kas attiecībā pret kopējo ceļu garumu 
ir 3,66 %. Ķeguma, Birzgales un Rembates kopējā asfaltēto ielu platība ir 55 % (Birzgalē – 99 % ielu ir asfaltētas; Ķegumā – 42 %; Rembatē – 40 %). 
Neviens no plānotajiem rādītājiem nav sasniegts, un ceļu ar melno segumu % no kopgaruma noteikti ir pārskatāms kā nesasniedzams attīstības pro-
grammas laika ietvarā līdz 2019.gadam. 
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Rādītājs 
Vērtība bā-

zes gadā 
Vērtība 
2015.g. 

Vērtība 
2016.g. 

Vērtība 
2017.g. 

 
 

Vērtība 
2018.g. 

Tendence 
pret bāzes 

gadu 

2019.gada 
sasniedza-
mais rezul-

tāts 

Bāzes gada 
tendence 

pret sasnie-
dzamo rādī-

tāju 

Avots 

Pašvaldības ceļi ar 
melno segumu, % no 
kopgaruma 

3,53 % 
208,44km, 

7,36 km 
asfaltēti 
2012.g. 

x x 

3,66 %  
(no 218,84 
km; 8,00 

km 
asfaltēti) 

3,66 %  
(no 218,84 
km; 8,00 

km 
asfaltēti) 

 
> 12 

 
ĶNP 

Pašvaldības ielas ar 
melno segumu, % no 
kopplatības 

49,1 % 
2012.g. 

 
x x 

55,05 % 
(68 ielas; 

189950 m2; 
104576 m2 
asfaltēti) 

55,05 % 
(68 ielas; 

189950 m2; 
104576 m2 
asfaltēti) 

 
> 65 

 
ĶNP 

Elektrotransporta 
uzlādes vietas 

0 
2012.g. 

 
0 0 0 0 

 1 
 

ĶNP 

Izbūvēti veloceliņi 
(km) 

0 
2012.g. 

 
0 0 0 0  6 

 
ĶNP 

Centralizētai 
ūdensapgādei 
pieslēgumu skaits (1,5 
cilvēki – 1 pieslēgums) 

70 
2012.g. 

 
x x 101 141  

 
> 270 

 

SIA 
Ķeguma 

Stars 

Atkritumu dalītās 
savākšanas punkti 

0 
2012.g. 

 
6 8 8 11 

 
> 4 

 

SIA 
Ķeguma 

Stars 
Īstenoti pašvaldības 
investīciju projekti 
(kopsumma EUR kopš 
2008.gada sākuma) 

1 882 323 
(līdz  

2011.g.) 
8579415 9147064 9 678 515 11 471 844    

 
> 2 300 000 

 
ĶNP 
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M3. „Uzņēmējdarbības attīstība” – konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide ietvaros izvirzītajiem rādītājiem novērojama nenozīmīgs pieaugums un 
nenozīmīga ietekme uz uzņēmējdarbības jomas attīstību, kaut arī tie ir sasniegti: 

- Ir izveidoti 9 publiskie interneta pieejas punkti (plānoti 6), taču to izmantošana un nepieciešamība samazinās, pieaugot digitālo 
risinājumu iespējām; 

- Profesionāli orientēta virziena izglītības programmas Ķeguma komercnovirziena vidusskolā joprojām ir viena, lai gan bija plānots 
vairāk kā viena; 

- Uzņēmējdarbības veikšanai piemērotu ēku platība piecu gadu laikā ir palikusi tā pati, lai arī bija plānots neliels pieaugums; 

- Par prakses vietu skaitu novada uzņēmumos trūkst datu, jo nav institūcijas, kas tos uzskaitītu, ja netiek izmantota NVA palīdzība. 

- Piesaistītās ārvalstu investīcijas kopš 1991.gada pēc Lursoft datu bāzes datiem Ķeguma novadā ir 52 108 EUR, kas ir 93. rādītājs no 
118 pašvaldībām, kas, ņemot vērā izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli, ir vērtējams kā ļoti zems rādītājs, un ne tuvu nav plānotajiem 200 000 
EUR. Lai paaugstinātu piesaistīto ārvalstu investīciju apjomu, nepieciešama investīciju teritoriju apzināšana un investoru kartes izveide. 
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Rādītājs 
Vērtība bā-

zes gadā 
Vērtība 
2015.g. 

Vērtība 
2016.g. 

Vērtība 
2017.g. 

Vērtība 
2018.g. 

Tendence 
pret bāzes 

gadu 

2019.gada 
sasniedza-
mais rezul-

tāts 

Bāzes gada 
tendence pret 
sasniedzamo 

rādītāju 

Avots 

Profesionāli 
orientēta virziena 
izglītības 
programmas 
Ķeguma 
komercnovirziena 
vidusskolā 

1 
2012.g. 
 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 1  >1 
 

Ķeguma 
komercnovirz

iena 
vidusskola 

Prakses vietu 
skaits novada 
uzņēmumos 

0 
2012.g. 
 

 
Nav datu 

 
Nav datu 

 
Nav datu 

 
Nav datu 

 >8 
 

ĶNP 

Publiskie 
interneta pieejas 
punkti 

4 
2012.g. 
 

 
8 

 
8 

 
8 

 
9 

 
>6 

 
ĶNP 

Uzņēmējdarbības 
veikšanai 
piemērotu ēku 
platība, m2 

108 191 
2011.g. 

108 191 108 191 108 191 108 191  > 110 000 
 

ĶNP 

Piesaistītās 
ārvalstu 
investīcijas 
(EUR) kopš 
1991.gada 

18 154 
2012.g. 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

52 108 52 108 
 

> 200 000 
 

Lursoft 

 

 

  



___________________________________________________________________________________ 

Uzraudzības ziņojums par Ķeguma novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanu (2015.-2018.) 

12 

Secinājumi par Attīstības programmas darbības rezultātu rādītāju sasniegšanu un ieteikumi 

1) Attīstības plānošanas uzraudzības sistēmas galvenie elementi ir uzraudzības rādītāji, tāpēc galvenās darbības uzraudzības sistēmas ietvaros 
ir regulāri un sistemātiski vākt, apkopot un analizēt kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju par situāciju pašvaldībā definēto uzraudzības rādītāju 
ietvaros. Tāpēc izvēloties un definējot katru rādītāju, ir jāņem vērā datu pieejamība, atbilstība vidēja termiņa prioritēm, salīdzināmība (rādītāju ir 
iespējams salīdzināt starp dažādiem sektoriem, teritorijām u.tml. Ieteicams noteikt atbildīgās personas (ar rīkojumu) par datu apkopošanu. 
2) Ieteicams pārskatīt darbības rezultātu rādītājus, lai tie atspoguļotu attīstības prioritātes, izslēdzot nebūtiskus kritērijus (piemēram, Mūžiz-
glītības programmas, Elektrotransporta uzlādes vietas) vai arī kritērijus, kuri vidēja termiņa plānošanas dokumentu ietvaros nemainās (piemēram, 
Uzņēmējdarbības veikšanai piemērotu ēku platība, m2), kā arī kritērijus, kuru izpildes datus nav iespējams savākt (piemēram, prakses vietu skaits 
novada uzņēmumos). 
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RĪCĪBAS PLĀNS 

INVESTĪCIJU PLĀNA IZPILDE 

No 39 pasākumiem, kas bija iekļauti investīciju plānā, izpildīti ir 10 pasākumi: 

 pabeigta Birzgales pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija; 
 veikta Ķeguma novada bibliotēku telpu kosmētiskais remonts, atjaunota materiāli tehniskā bāze Ķeguma novada bibliotēkā un tās Rembates 

filiālē; 
 atjaunota datoru un pārējās biroja tehnika Birzgales bibliotēkai, Ķeguma novada bibliotēkai un filiālēm Tomē un Rembatē; 
 izbūvēts lifts Ķeguma novada bibliotēkā; 
 VPII teritoriju labiekārtošana; 
 veikti akustikas uzlabojumi Tomes tautas namā; 
 Izveidoti Ķeguma un Tomes dienas centri, iekārtotas trenažieru un aerobikas zāles, semināru telpa, virtuve, uzgaidāmā/atpūtas telpa, bērnu 

istaba, Birzgales kopienu centrā iekārtotas galdniecības un keramikas darbnīcas; 
 Izveidoti 5 servisa dzīvokļi personām ar funkcionāliem traucējumiem; 
 Veikta Liepu alejas Ķegumā rekonstrukcija; 
 Izbūvēta otra artēziskā aka Birzgalē. 

Pasākumi, kuru izpilde ir apturēta:  

- Sociālās aprūpes centra Rembatē II kārta plānota līdz 2020.gadam. 
- Liepu alejas pieguļošo teritoriju attīstības plānojums ir apturēts, jo nav panākta vienošanās ar zemes īpašnieku; 
- Atcelta VPII "Gaismiņa" filiāles izveide Rembatē, izvēloties alternatīvu – VPII “Gaismiņa”  paplašināšana; 
- Piebūve Ķeguma novada bibliotēkai (ziemeļu pusē); 
- Ķeguma vidusskolas sporta zāles piebūves celtniecība; 
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-  

Daļēji izpildīts: 

- Pacēlājs un kondicionieri Birzgales ambulance - izpildīts attiecībā uz pacelāja izbūvi, atcelta kondicionieru iegāde;  
- Koordinatora ģimenēm ar bērniem piesaiste un novada daudzbērnu ģimeņu reģistra izveide - sociālo grupu uzskaite – regulārs darbs, nometnes 

tiek organizētas ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ķeguma novadā” ietvaros; 

Pasākumi, kuri ir uzsākti un tiek turpināti plānošanas periodā līdz 2019.gadam: 

- Ķeguma komercnovirziena vidusskolas telpu renovācija; 
- Ķeguma komercnovirziena vidusskolas infrastruktūras uzlabošana- kabinetu aprīkojums, mācību līdzekļi; 
- Pašvaldības ēkas Rīgas ielā 12, Ķegumā iekštelpu rekonstrukcija atbilstoši pašvaldības pārvaldības vajadzībām; 
- Birzgales pagasta ceļa infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Ķegums - Birzgale 3A; 
- Tomes pagasta ceļa infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Ezerkalni - Veides 2A; 
- Rembates pagasta ceļa infrastruktūras kvalitātes uzlabošana P8 – Mežiņi 7B; 
- Ūdensvada rekostrukcija Tomē; 
- Pašvaldības publisko ēku energoefektivitātes uzlabošana;  
- Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi ilgs vēl visu 2019.gadu; 
- Īslaicīga sociālā aprūpe ar izmitināšanu/ atelpas brīža pakalpojumi; 
- Mobilās brigādes pakalpojuma izveide; 

 

Pārējo 14 pasākumu izpilde tiek pārcelta uz 2019.gadu: 

- Dienesta dzīvokļu nodrošinājums jaunajiem pašvaldības speciālistiem; 
- Pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda atjaunošana; 
- Mūžizglītības programmu attīstība novada izglītības iestādēs; 
- Ķeguma dzīvesziņas skola; 
- „Rūķu” parka estrādes renovācija Birzgalē; 
- Pašvaldības lauku ceļu ilgtermiņa attīstības plāna izstrāde; 
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- Iekšējo inženierkomunikāciju rekonstrukcija VPII „Birztaliņa”; 
- Vienota novada tēla veidošana publiskās telpas labiekārtojumā; 
- Tūrisma informācijas centra izveide;  
- Ražots Ķegumā”- vietējo uzņēmēju un to ražojumu apzināšana un apkopošana datu bāzē; 
- Tirgus attīstība Ķegumā – publicitātes pasākumi. 

 

M1. „SOCIĀLĀ ATTĪSTĪBA” – LABVĒLĪGA SOCIĀLĀ VIDE 

N.p.k. Nosaukums 
Rīcības  
virziens 

Rezultāts 
Plānotie fi-

nanšu resursi  

Izpildes 
termiņš / 
periods 

Atbildīgā insti-
tūcija un kon-
taktpersona 

Izpilde līdz 2018. gadam 
(ieskaitot) 

Faktiski izlie-
totie finanšu 

resursi 

Projekta sta-
dija 

1 
Liepu alejas pieguļošo 
teritoriju attīstības plāno-
jums 

R1.1.1. 

Izstrādāts sabalansēts un rū-
pīgi izsvērts Liepu alejas dzī-
vojamo kvartālu attīstības 
plānojums. 

20000,00 2015 

Ķeguma novada 
pašvaldības ad-

ministrācija, 
projektu vadītājs 

2935,00 

Apturēts (nav 
panākta vieno-
šanās ar zemes 

īpašnieku) 

2 
Birzgales pagasta pārval-
des ēkas rekonstrukcija 

R1.1.5. 
Rekonstruētas ēkas iekš-
telpas, ēka pievienota centra-
lizētajai apkures sistēmai 

65000,00 2015-2017 
Birzgales pa-

gasta pārvaldes 
vadītājs 

31783,00 Pabeigts 

3 
Pašvaldības ēkas Rīgas 
ielā 12, Ķegumā iekš-
telpu rekonstrukcija 

R1.1.5. 
Rekonstruēta ēka atbilstoši 
pašvaldības pārvaldības vaja-
dzībām 

157200,00 2015-2016 

Ķeguma novada 
pašvaldības ad-
ministrācija, Iz-

pilddirektors 

13250,00 
Uzsākts, 

izpilde pārcelta 
2017-2019 

4 
Dienesta dzīvokļu nodro-
šinājums jaunajiem paš-
valdības speciālistiem 

R1.1.7. 

Pašvaldības dzīvokļi izman-
toti pašvaldībā pieaicināto 
speciālistu (pedagogu u.c.) 
dzīves apstākļu nodrošināša-
nai. 

20000,00 2015-2017 

Ķeguma novada 
pašvaldības ad-
ministrācija, Iz-

pilddirektors 

0,00 
Izpilde pārcelta 

2018-2019 
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5 
Pašvaldībai piederošā 
dzīvojamā fonda atjauno-
šana 

R1.1.7. 
Izremontēti pašvaldībai pie-
derošie dzīvokļi 

50000,00 2016-2017 

Ķeguma novada 
pašvaldības ad-
ministrācija, Iz-

pilddirektors 

3889 
Turpinās 

 2016-2019 

6 
Mūžizglītības 
programmu attīstība no-
vada izglītības iestādēs 

R1.2.1. 

Pieaugušo izglītības attīstība, 
novada uzņēmēju viedokļa 
izpēte par turpmākajai attīstī-
bai nepieciešamajiem speciā-
listiem 

10000,00 2015-2017 

Ķeguma novada 
pašvaldības ad-
ministrācija, Iz-
glītības speciā-

lists 

0,00 
Izpilde pārcelta 

2018-2019 

7 
Ķeguma dzīvesziņas 
skola 

R1.2.1. 

Mūžizglītības pasākumi pie-
augušajiem – semināri, lekci-
jas, nodarbības, sociāli pasā-
kumi dienas centra telpās un 
citās piemērotās telpās. 

18150,00 2015-2017 
Ķeguma dienas 
centra adminis-

trators 
0,00 

Izpilde pārcelta 
2018-2019 

8 
VPII teritoriju labiekār-
tošana 

R1.2.2. 
Atjaunotas nojumes, rotaļu 
laukumi, žogi, celiņi, apstādī-
jumi  

285000,00 2015-2016 

Ķeguma novada 
pašvaldības ad-
ministrācija, Iz-

pilddirektors 

163987,00 Pabeigts 

9 
Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas telpu 
renovācija 

R1.2.2. 

Mācību kabinetu kosmētis-
kais remonts, elektroinstalā-
cijas nomaiņa,  koridoru un 
rekreācijas telpu remonts 

50000,00 2015-2017 

Ķeguma ko-
mercnovirziena 
vidusskola, di-

rektors 

43772,00 
Turpinās 

 2015-2019 

10 
Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas infra-
struktūras uzlabošana 

R1.2.2. 

Kabinetu aprīkojums ar mo-
dernām mēbelēm un mācību 
līdzekļiem. Aprīkojums kva-
litatīvam sporta pasākumu 
nodrošinājumam zālē.  

150000,00 2015-2016 

Ķeguma ko-
mercnovirziena 
vidusskola, di-

rektors 

20409,00 
Turpinās 

 2015-2019 
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11 
Ķeguma vidusskolas 
sporta zāles piebūves 
celtniecība 

R1.2.2. 

Piebūves izveidošana pie 
esošās sporta zāles trenažieru 
zāles un sporta aerobikas no-
darbību nodrošināšanai, mo-
derna aprīkojuma iegāde 
smagatlētikas nodarbību no-
drošināšanai un inventārs 
sporta aerobikai un koriģējo-
šajai vingrošanai. 

150000,00 2016-2017 

Ķeguma ko-
mercnovirziena 
vidusskola, di-

rektors 

0,00 
Izpilde pārcelta 

2018-2019 

12 
Ķeguma novada biblio-
tēku pakalpojumu uzla-
bošana  

R1.3.1. 

Uzlabots telpu vizuālais iz-
skats – bibliotēkas telpu kos-
mētiskais remonts, iegādātas 
bērnu zonas mēbeles un aprī-
kojums, atjaunota materiāli 
tehniskā bāze Ķeguma no-
vada bibliotēkā un tās Rem-
bates filiālē 

6270,00 2015-2016 
Ķeguma biblio-
tēkas vadītāja 

3672,00 Pabeigts 

13 

Datoru un pārējās biroja 
tehnikas atjaunošana 
Birzgales bibliotēkai, 
Ķeguma novada bibliotē-
kai un filiālēm Tomē un 
Rembatē 

R1.3.1. 

Fiziski novecojušās tehnikas 
nomaiņa dos iespēju apmek-
lētājam un darbiniekam strā-
dāt kvalitatīvi ar mūsdienām 
atbilstošu tehniku. 

42700,00 2014-2015 
Ķeguma biblio-
tēkas vadītāja 

27954,00 Pabeigts 

14 
Piebūve Ķeguma novada 
bibliotēkai (ziemeļu 
pusē) 

R1.3.1. 

Paplašinātas telpas abos bib-
liotēkas stāvos, izveidojot 
2.stāvā plašāku telpu pasāku-
miem un 1.stāvā krātuvi, gar-
derobi un palīgtelpu. 

142000,00 2016-2017 
Ķeguma biblio-
tēkas vadītāja, 
izpilddirektors 

0,00 Atcelts 

15 
Lifta izbūve Ķeguma no-
vada bibliotēkā 

R1.3.1. 

Atvieglota nokļūšana 2.stāvā 
cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām, atvieglota preču pacel-
šana. 

14300,00 2016-2017 
Ķeguma biblio-
tēkas vadītāja, 
izpilddirektors 

33482,00 Pabeigts 

16 
„Rūķu” estrādes renovā-
cija 

R1.3.2. 
„Rūķu” parka estrādes grīdas 
klājuma nomaiņa. 

18755,00 2016-2017 
Domes  priekš-
sēdētāja viet-
nieks Birzgalē 

0,00 
Izpilde pārcelta 

2018-2019 
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17 
Tomes tautas nama pa-
kalpojumu uzlabošana 

R1.3.2. 
Uzlabota akustika Tomes 
tautas namā  

17220,00 2015 

Tomes Tautas 
nama kultūras 

darba organiza-
tore 

8200,00 Pabeigts 

18 
Sabiedrisko aktivitāšu 
centru iekārtošana Ķe-
guma novadā 

R1.3.3.; 
R1.4.2. 

Izveidoti Ķeguma un Tomes 
dienas centri, iekārtotas tre-
nažieru un aerobikas zāles, 
semināru telpa, virtuve, uz-
gaidāmā/atpūtas telpa, bērnu 
istaba, Birzgales kopienu 
centrā iekārtotas galdniecības 
un keramikas darbnīcas 

122118,00 2014-2015 

Ķeguma novada 
pašvaldības ad-

ministrācija, 
Projektu kordi-

nators 

117088,00 Pabeigts 

19 
Koordinators ģimenēm 
ar bērniem 

R1.4.2. 

Novada reģistra izveide, ģi-
meņu vajadzību apzināšana, 
risku vērtēšana, sociālo 
grupu uzskaite, dzimstības 
veicināšanas pasākumi, no-
metnes. 

8500,00 2015-2016 
Ķeguma novada 
bāriņtiesa, vadī-

tāja 
1000,00 

Sociālo grupu 
uzskaite – regu-
lārs darbs, no-
metnes caur IP 
26.aktivitāti 

20 
Īslaicīga sociālā aprūpe 
ar izmitināšanu/ atelpas 
brīža pakalpojumi 

R1.4.2. 

Atbalsts iedzīvotājiem, kuri 
ir izvēlējušies paši aprūpēt 
savus tuviniekus, radot ie-
spēju uz laiku tuviniekus at-
stāt profesionālā aprūpē, lai 
paši varētu atpūsties, sakārtot 
vidi u.t.t 

5700,00 2014-2016 

Ķeguma novada 
sociālais die-
nests, sociālā 

dienesta vadītāja 

465,00 
Turpinās 

2014-2019 

21 
Mobilā brigāde, sociālais 
dienests 

R1.4.2. 

Vientuļo cilvēku aprūpes mā-
jās nodrošināšana apvidos, 
kuros ir slikta satiksme. Ve-
selības uzraudzības nodroši-
nāšana. 

51230,00 2016-2018 

Ķeguma novada 
sociālais die-
nests, sociālā 

dienesta vadītāja 

15644,00 Turpinās 
2018-2019 

 22 
Sociālās aprūpes centrs 
Rembatē II kārta 

R1.4.2. 

Rembates skolas ēkas re-
konstrukcija, izveidojot mūs-
dienu prasībām atbilstošu so-
ciālās aprūpes centru 

1184302,00 2015-2020 

Ķeguma novada 
pašvaldības ad-
ministrācija, iz-

pilddirektors 

29225,00 
Uzsākts 
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23 
VPII "Gaismiņa" filiāle 
Rembatē 

R1.4.1. 
Rekonstruēta „Rembates 
pasta” ēka atbilstoši VPII va-
jadzībām (30 vietām) 

200000,00 2015-2016 

Ķeguma novada 
pašvaldības ad-
ministrācija, iz-

pilddirektors 

0,00 

Atcelts (izvēlēta 
alternatīva – 
VPII “Gais-

miņa”  paplaši-
nāšana 

24 
Servisa dzīvokļu izveide 
personām ar funkcionā-
liem traucējumiem 

R1.4.1. 

Piecu dzīvokļu telpu remonts 
un pielāgošana. Mēbeļu un 
sadzīves tehnikas iegāde. 
Pilngadīgām personām ar 
funkcionāliem traucējumiem 
tiktu nodrošinātas iespējas 
dzīvot patstāvīgi un aprūpēt 
sevi funkcionāli pielāgotā 
vidē. 

10000,00 2014-2016 

Ķeguma novada 
sociālais die-
nests, sociālā 

dienesta vadītāja 

nav nodalītu 
datu 

Pabeigts 

25 
Pacēlājs un kondicionieri 
Birzgales ambulancei 

R1.4.3. 

Medicīniskās aprūpes pieeja-
mības nodrošināšana cilvē-
kiem ar kustību traucēju-
miem, pensionāriem un mā-
tēm ar bērniem.  

14300,00 2016-2017 

Ķeguma novada 
dome, domes  
priekšsēdētāja 
vietnieks Birz-

galē 

23024,00 

Izpildīts attie-
cībā uz pacelāja 
izbūvi, atcelts 

attiecībā uz kon-
dicionieru ie-

gādi 

26 
Vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšana un 
slimību profilakse 

R1.2.1., 
R1.3.3., 
R1.4.3. 

Īstenoti pasākumi sabiedrības 
veselības paradumu maiņai 
attiecībā uz veselīga uztura 
lietošanu, atkarību mazinā-
šanu, fizisko aktivitāšu veici-
nāšanu, reproduktīvās un 
garīgās veselības veicinā-
šanu, slimību profilakses uz-
labošanu. 

65575,00 2017-2019 

Ķeguma novada 
pašvaldības ad-
ministrācija un 

iestādes 

 
43498 

Turpinās līdz 
2020. gadam 
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M2. „INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA” – KVALITATĪVA PAŠVALDĪBAS KOMUNĀLĀ UN SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA 

N.p.k. Nosaukums 
Rīcības  
virziens 

Rezultāts 
Finanšu re-

sursi un avoti 

Izpildes 
termiņš / 
periods 

Atbildīgā insti-
tūcija un kon-
taktpersona 

Izpilde līdz 2018.gadam 
(ieskaitot) 

Faktiski izlie-
totie finanšu 

resursi 
Projekta stadija 

27 
Liepu alejas Ķegumā re-
konstrukcija 

R2.1.1. 
Rekonstruēta Liepu aleja, uz-
labojot satiksmes un gājēju 
drošību 

275600,00 2014-2015 

Ķeguma novada 
pašvaldības ad-
ministrācija, 
projektu kordi-
nators 

146463,00 Pabeigts 

28 
Pašvaldības lauku ceļu 
ilgtermiņa attīstības 
plāna izstrāde 

R2.1.1. 

Izstrādāts pašvaldības lauku 
ceļu attīstības ilgtermiņa 
plāns, veikta pašvaldībai pie-
derošo ceļu ranžēšana, apzi-
nāta esošā situācija un veica-
mie darbi ceļu infrastruktūras 
sakārtošanā, veikti aprēķini 
par nepieciešamo finansē-
juma apmēru. 

3000,00 2015 
Ķeguma novada 
dome, domes 
priekšsēdētājs 

0,00 
Pārcelts 

2017-2019 

29 

Birzgales pagasta ceļa in-
frastruktūras kvalitātes 
uzlabošana Ķegums - 
Birzgale 3A 

R2.1.1., 
R3.2.2 

Atjaunots Birzgales pagasta 
ceļa posms (kopgarums - 
5,85 km), lai veicinātu uzņē-
mējdarbību un saglabātu ap-
dzīvotību 

465946,70 2017-2019 

Ķeguma novada 
pašvaldības ad-
ministrācija, iz-
pilddirektors 

7906 Uzsākts 

30 

Tomes pagasta ceļa in-
frastruktūras kvalitātes 
uzlabošana Ezerkalni - 
Veides 2A  

R2.1.1., 
R3.2.2 

Atjaunots Tomes pagasta 
ceļa posms (2,3 km), lai vei-
cinātu uzņēmējdarbību un sa-
glabātu apdzīvotību  

183192,70 2017-2019 

Ķeguma novada 
pašvaldības ad-
ministrācija, iz-
pilddirektors 

2928 Uzsākts 

31 

Rembates pagasta ceļa 
infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošana P8 – Mežiņi 
7B 

R2.1.1., 
R3.2.2 

Atjaunots Rembates pagasta 
ceļa posms (0,91 km), lai 
veicinātu uzņēmējdarbību un 
saglabātu apdzīvotību 

72480,60 2017-2019 

Ķeguma novada 
pašvaldības ad-
ministrācija, iz-
pilddirektors 

7410 Uzsākts 
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32 
Iekšējo inženierkomuni-
kāciju rekonstrukcija 
VPII „Birztaliņa” 

R2.2.1. 

Rekonstruētas apkures, 
ūdens, kanalizācijas un venti-
lācijas sistēmas. 
Virtuves telpas remonts, grī-
das seguma nomaiņa ēdinā-
šanas blokā, ugunsdroso 
durvju izgatavošana. 

246000,00 2016-2017 

Ķeguma novada 
dome, domes  
priekšsēdētāja 
vietnieks Birz-
galē 

36864,00 
Uzsākts 

2018-2019 

33 
Otras artēziskās akas iz-
būve Birzgalē 

R2.2.1. 
Izbūvēta artēziskā aka ar pie-
slēgumu pie ūdens attīrīšanas 
sistēmām. 

20000,00 2017 

Ķeguma novada 
dome, domes  
priekšsēdētāja 
vietnieks Birz-
galē 

4618,00 Pabeigts 

34 
Ūdensvada rekostrukcija 
Tomē 

R2.2.1. 
Ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu nomaiņa. 

100000,00 2014-2015 
Tomes pagasta 
pārvalde, pār-
valdes vadītājs 

22631,00 
Uzsākts, izpilde 
pagarināta līdz 

2019 

35 
Pašvaldības publisko ēku 
energoefektivitātes uzla-
bošana 

R2.3.2. 

Nomainītas apkures sistēmas, 
ēkas pieslēgtas pie centrali-
zētās siltumapgādes sistēmas, 
veikta ēku renovācija 

200000,00 2014-2015 

Ķeguma novada 
pašvaldības ad-
ministrācija, iz-
pilddirektors 

2928,00 
Uzsākts, izpilde 
pagarināta līdz 

2019 

36 
Vienota novada tēla vei-
došana publiskās telpas 
labiekārtojumā 

R2.5.2. 

Administratīvās teritorijas la-
biekārtošana. Apstādījumi, 
parki. Novada atpazīstamības 
simboli, puķu statīvi, podi, 
dekoratīvas kompozīcijas, 
ielu, ceļu apgaismes objektu 
dekorācijas, māju numuru zī-
mes, ielu nosaukumu norā-
des. 

15000,00 2015-2016 

Saimniecības 
nodaļa, vadītājs; 
Birzgales pa-
gasta pārvalde, 
vadītājs 

0,00 
Pārcelts 

2018-2019 
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37 
Tūrisma infrastruktūras 
uzlabošana un tūrisma at-
tīstība Ķeguma novadā 

R2.5.4., 
R2.5.5. 

Tūrisma informācijas centra 
izveide, apzināti novadā eso-
šie objekti ar kultūrvēstu-
risku un dabas aizsardzības 
vērtību, veikta šo objektu sa-
kopšana, tūrisma maršrutu iz-
strāde, ekskursiju gida pava-
dībā organizācija, objektu in-
teraktīvās kartes un 360 
grādu panorāmas virtuālās 
ekskursijas izveide par Ķe-
guma novadu, mājaslapas ak-
tualizācija. 

7000,00 2015 
Kultūras un 
sporta pārvalde, 
vadītājs 

0,00 
Pārcelts 

2018-2019 

 

M3. „UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA” – KONKURĒTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 

N.p.k. Nosaukums 
Rīcības  
virziens 

Rezultāts 
Finanšu re-

sursi un avoti 

Izpildes 
termiņš / 
periods 

Atbildīgā insti-
tūcija un kon-
taktpersona 

Izpilde līdz 2018.gadam 
(ieskaitot) 

Faktiski izlie-
totie finanšu 

resursi 
Projekta stadija 

38 Ražots Ķegumā R3.1.1. 

TIC - vietējo uzņēmēju un to 
ražojumu apzināšana un ap-
kopošana (datu bāzē, inter-
netā) 

3000,00 2015 
Kultūras un 
sporta pārvalde, 
vadītājs 

0,00 
Uzsākts 

2018-2019 

39 Tirgus attīstība Ķegumā R3.1.2. 
TIC – organizatoriskās darbī-
bas tirgus attīstībai. 

2000,00 2015 
Kultūras un 
sporta pārvalde, 
vadītājs 

0,00 
Uzsākts 

2018-2019 
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DARBĪBU UN PASĀKUMU PLĀNA IZPILDE 

M1. „SOCIĀLĀ ATTĪSTĪBA” – LABVĒLĪGA SOCIĀLĀ VIDE 

Prioritātes Rīcības virzieni 
P1.1. Efektīva un caurskatāma no-
vada pārvaldība 

R1.1.1.: Plānot novada attīstību 
R1.1.2.: Celt pašvaldības darbinieku kvalifikāciju 
R1.1.3.: Atbalstīt nevalstiskās organizācijas 
R1.1.4.: Pilnveidot saziņu ar novada iedzīvotājiem 
R1.1.5.: Pilnveidot novada pārvaldības infrastruktūru 
R1.1.6.: Sakārtot pašvaldības komercīpašumus 
R1.1.7.: Pilnveidot pašvaldības dzīvojamo fondu 

P1.2. Uz novada attīstību vērsta iz-
glītība 

R1.2.1.: Attīstīt izglītības pakalpojumus 
R1.2.2.: Attīstīt izglītības infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 

P1.3. Kultūras un sporta sektors R1.3.1.: Pilnveidot bibliotēku sniegtos pakalpojumus 
R1.3.2.: Pilnveidot tautas namu un muzeju darbību 
R1.3.3.: Attīstīt publisko sporta infrastruktūru 

P1.4. Sociālie un veselības aprūpes 
pakalpojumi 

R1.4.1.: Attīstīt sociālos pakalpojumus 
R1.4.2.: Pilnveidot sociālo pakalpojumu infrastruktūru 
R1.4.3.: Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus 

P1.5. Sabiedrības drošība R1.5.1.: Nodrošināt sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību 

 

Mērķa “Sociāla attīstība”- labvēlīga sociālā vide ietvaros no 22 pasākumiem izpildīts 1 pasākums: 

- Birzgales muzeja „Rūķi’’ renovācija, pakalpojumu attīstība. 

Pasākumi, kuri ir uzsākti un turpinās regulāri: 

- Atbalsts pašvaldības darbiniekiem ar psihologa konsultācijām, supervīzijām; 
- Novada vadības tikšanās ar iedzīvotājiem Birzgalē, Rembatē, Tomē un Ķegumā par novada attīstības jautājumiem; 
- VPII darbinieku izglītības kvalifikācijas celšana, pieredzes apmaiņa; 
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- Sociālā dienesta darbinieku kapacitātes stiprināšana. 

Vairāku pasākumu īstenošana atcelta:  

- Ķeguma novada pašvaldības speciālistu kapacitātes stiprināšana; 
- Vakarskolas izveide Ķeguma novadā; 
- Mākslas skolas izveide Ķegumā, jo pakalpojumu nodrošina Ogres mākslas skolas Ķeguma klase; 
- Rembates sākumskolas izveide, jo nebija pietiekams skaits audzēkņu; 
- Apmācību kurss 4 PEP mammām – sociālajiem darbiniekiem; 
- Pusceļa mājas dažādu riska grupu klientu pakāpeniskai integrācijai sabiedrībā atcelts līdzekļu trūkuma dēļ. 

Pasākumi, kuru īstenošana nav uzsākta: 

- Birzgales pamatskolas rekonstrukcija - skolas kapitālais remonts ar centrālapkures ievilkšanu, sporta zāles grīdas atjaunošana, stadiona renovā-
cija, asfalts un bruģēti celiņi ap skolu, teritorijas iežogošana un labiekārtošana, videonovērošanas uzstādīšana; 

- Novada pārvaldes telpu pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem; 
- Interešu izglītības dažādošana Ķeguma novadā - moderna mūzikas kabineta – ierakstu studijas izveide Ķegumā, metālapstrādes darbnīcu iekār-

tošana; 
- Mākslas skolas filiāles izveide Birzgalē; 
- Birzgales mūzikas skolas Ķeguma filiāles telpu izbūve - iebūve pie Ķeguma vidusskolas; 
- Birzgales tautas nama pakalpojumu uzlabošana un dažādošana (pagrabtelpu renovācija); 
- Kopienas centra (dienas centra) izveide Rembates pagastā ar iedzīvotāju prasmju uzlabošanas darbnīcu. 

Pasākumi, kuri veikti daļēji: 

- Velo, slēpošanas un nūjošanas trašu izveide un labiekārtošana Ķegumā – izveidoti vairāki celiņi; 
- Aktīvās atpūtas nodrošināšana Birzgales centrā - pabeigta skeitparka, bērnu rotaļu laukuma izveide; nav izbūvēts ielas basketbola laukums, kurš 

ziemā pārveidojams par slidotavu, un slēpošanas trase; 
- Kopienas centra (dienas centra) izveide Birzgales pagastā ar iedzīvotāju prasmju uzlabošanas darbnīcu - izveidotas keramikas un galdniecības 

darbnīcas; 
- Sociālo dzīvokļu remonts un labiekārtošana. 
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N.p.k. Nosaukums 
Rīcības  

vir-
ziens 

Rezultāts 
Atbildīgā institūcija un 

kontaktpersona 

Izpilde līdz 2018.gadam 
(ieskaitot) 

Faktiski iz-
lietotie fi-

nanšu resursi 

Projekta sta-
dija 

1 
Ķeguma novada pašvaldības 
speciālistu kapacitātes stipri-
nāšana 2014. – 2015.g. 

R1.1.2. 
Apmācības un pieredzes braucieni novada 
domes darbinieku kvalifikācijas celšanai. 

Ķeguma novada dome, 
projektu koordinators 

 0,00 Atcelts 

2 
Atbalsts pašvaldības darbi-
niekiem ar psihologa konsul-
tācijām, supervīzijām 

R1.1.2. 
Darbinieku emocionālās noturības un konku-
rētspējas palielināšana. 

Ķeguma novada dome, 
sociālā dienesta vadītājs 

4241,00 
Turpinās – re-
gulāri pasā-

kumi 

3 
Saziņas uzlabošana ar no-
vada iedzīvotājiem 

R1.1.4. 
Regulāras novada vadības tikšanās ar iedzī-
votājiem Birzgalē, Rembatē, Tomē un Ķe-
gumā par novada attīstības jautājumiem 

Ķeguma novada dome, 
domes priekšsēdētājs 

0,00 
Turpinās – re-
gulāri pasā-

kumi 

4 
Novada pārvaldes telpu piee-
jamības nodrošināšana perso-
nām ar kustību traucējumiem 

R1.1.5. 

Pacēlājs personām ar kustību traucējumiem 
Rembates pagasta pārvaldē un Birzgales pa-
gasta pārvaldē, uzbrauktuve Birzgales pa-
gasta pārvaldē. Pakalpojumu pārvalde ir iz-
vietota divos stāvos. Personām ar kustību 
traucējumiem tiks nodrošināta nokļūšana ot-
rajā stāvā. 

Ķeguma novada dome, 
priekšsēdētāja vietnieks 

  0,00 Nav virzības 

5 VPII darbinieku apmācības R1.2.1. 
Darbinieku izglītības kvalifikācijas celšana, 
pieredzes apmaiņa. 

Ķeguma novada dome, iz-
glītības speciālists 

1365,00 
Turpinās – re-
gulāri pasā-

kumi 

6 
Vakarskolas izveide Ķeguma 
novadā  

R.1.2.2. 
Mācību grāmatas, iekārtas profesionālajai iz-
glītībai. 

Ķeguma novada dome, iz-
glītības speciālists 

0,00 Atcelts 

7 
Birzgales pamatskolas re-
konstrukcija 

R1.2.2. 

Skolas kapitālais remonts ar centrālapkures 
ievilkšanu, sporta zāles grīdas atjaunošana, 
stadiona renovācija, asfalts un bruģēti celiņi 
ap skolu, teritorijas iežogošana un labiekārto-
šana, videonovērošanas uzstādīšana. 

Ķeguma novada dome, 
priekšsēdētāja vietnieks 

4997,00 Uzsākts  
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8 
Interešu izglītības dažādo-
šana Ķeguma novadā 

R1.2.2. 

Mākslas skolas filiāles izveide Birzgalē, mo-
derna mūzikas kabineta – ierakstu studijas iz-
veide Ķegumā,  metālapstrādes darbnīcu ie-
kārtošana, mēbeļu un tehnoloģisko iekārtu, 
mūzikas aparatūras un instrumentu iegāde, 
nepieciešamo telpu remonts un pielāgošana 
apmācībai. 

Ķeguma novada dome, iz-
pilddirektors, izglītības 
speciālists 

0,00 Nav virzības 

9 
Mākslas skolas izveide Ķe-
gumā 

R1.2.2. 
Mākslas skolas izveide, renovējot pašvaldības 
īpašumā esošu ēku. Telpu iekārtojums, aprī-
kojums, instrumenti. 

Ķeguma novada dome, iz-
pilddirektors, izglītības 
speciālists 

0,00 

Atcelts, pakal-
pojumu nodro-

šina Ogres 
mākslas skolas 
Ķeguma klase 

10 
Mākslas skolas filiāles iz-
veide Birzgalē 

R1.2.2. Izveidota mākslas skolas filiāle Birzgalē 
Ķeguma novada dome, 
priekšsēdētāja vietnieks, 
izglītības speciālists 

0,00 Nav virzības 

11 

Birzgales mūzikas skolas Ķe-
guma filiāles telpu izbūve. 
Piebūve pie Ķeguma vidus-
skolas. 

R1.2.2. 
Speciāli aprīkotu telpu izveide mūzikas sko-
las filiāles darbības nodrošināšanai 

Ķeguma novada dome, 
priekšsēdētāja vietnieks, 
izglītības speciālists 

0,00 Nav virzības 

12 
Rembates sākumskolas iz-
veide 

R1.2.2. 
Sākumskolas  1.-4.klasei ierīkošana piemēro-
tās telpās Rembates centrā (ēkas, telpu re-
konstrukcija, pielāgošana) . 

Ķeguma novada dome, iz-
pilddirektors, izglītības 
speciālists 

0,00 Atcelts 

13 
Birzgales tautas nama pakal-
pojumu uzlabošana un dažā-
došana 

R1.3.2.  Tautas nama pagrabtelpu renovācija 
Ķeguma novada dome, 
priekšsēdētāja vietnieks 

0,00 Nav virzības 

14 

Birzgales pagasta kultūrvēs-
turisko vērtību saglabāšana 
un popularizēšana – muzeja 
„Rūķi” attīstība 

R1.3.2. 
Birzgales muzeja „Rūķi’’ renovācija, pakal-
pojumu attīstība. 

Ķeguma novada dome, 
muzja vadītājs 

113096,00 Pabeigts 
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15 
Velo, slēpošanas un nūjoša-
nas trašu izveide un labiekār-
tošana Ķegumā 

R1.3.3. 

Trašu un atpūtas vietu izveide pie tām Ķe-
guma pilsētas teritorijā pie Krusta kalna, 
Tomē pie Rata kalna, Rembatē pie Ogres 
upes un Birzgalē, projekta izstrāde, atpūtas 
vietu aprīkošana. 

Ķeguma novada dome, 
priekšsēdētāja vietnieks 

8584,00 
Uzsākts, izbū-
vēti vairāki gā-

jēju celiņi 

16 
Aktīvās atpūtas nodrošinā-
šana Birzgales centrā 

R1.3.3. 

Izbūvēts ielas basketbola laukums, kurš 
ziemā pārveidojams par slidotavu,  izveidots 
skeitparks pie Birzgales tautas nama, bērnu 
rotaļu laukums, slēpošanas trase. 

Ķeguma novada dome, 
priekšsēdētāja vietnieks 

1941,00 

Pabeigta skeit-
parka, bērnu 

rotaļu laukuma 
izveide, pārē-
jais – nav vir-

zības 

17 PEP mamma R1.4.1. 
Apmācību kurss 4 PEP mammām – sociāla-
jiem darbiniekiem. 

Ķeguma novada dome, 
sociālā dienesta vadītājs 

0,00 Atcelts 

18 
Sociālo dzīvokļu remonts un 
labiekārtošana 

R1.4.1. 
1) Sakārtots pašvaldības dzīvojamais fonds. 
2) Sociālo dzīvokļu īrniekiem tiktu piedāvā-
tas dzīvojamās platības ar apkuri. 

Ķeguma novada dome, iz-
pilddirektors, sociālā die-
nesta vadītājs 

4936,00 Uzsākts 

19 
Pusceļa mājas dažādu riska 
grupu klientu pakāpeniskai 
integrācijai sabiedrībā 

R1.4.1. 
Trīs dzīvokļu vai māju remonts. Mēbeļu un 
sadzīves tehnikas iegāde. 1 sociālais darbi-
nieks. 

Ķeguma novada dome, iz-
pilddirektors, sociālā die-
nesta vadītājs 

0,00 Atcelts 

20 
Sociālā dienesta darbinieku 
kapacitātes stiprināšana 

R1.4.2. Apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni. 
Ķeguma novada dome, 
sociālā dienesta vadītājs 

5952,00 
Turpinās – re-
gulāri pasā-

kumi 

21 

Kopienas centra (dienas cen-
tra) izveide Birzgales pagastā 
ar iedzīvotāju prasmju uzla-
bošanas darbnīcu 

R1.4.2. 

Birzgale ir teritoriāli plaša un kopienas centrs 
veicinātu iedzīvotāju socializēšanos, informā-
cijas apmaiņu, sociālo pakalpojumu pieeja-
mību un sociālo iemaņu apgūšanu un pilnvei-
došanu. 

Ķeguma novada dome, 
priekšsēdētāja vietnieks 

28132,00 

Uzsākts, izvei-
dotas kerami-
kas un gald-
niecības dar-

bnīcas 

22 

Kopienas centra (dienas cen-
tra) izveide Rembates pa-
gastā ar iedzīvotāju prasmju 
uzlabošanas darbnīcu 

R1.4.2. 

Kopienas centrs veicinātu iedzīvotāju sociali-
zēšanos, mazinātu izolāciju, veicinātu infor-
mācijas apmaiņu, saturīgi pavadīt brīvo laiku, 
kā arī iegūt jaunas sociālās prasmes. 

Ķeguma novada dome, 
Rembates pārvaldes vadī-
tājs 

0,00 Nav virzības 
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M2. „INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA” – KVALITATĪVA PAŠVALDĪBAS KOMUNĀLĀ UN SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA 

Prioritātes Rīcības virzieni 
P2.1. Transporta infrastruktūras at-
tīstība 

R2.1.1.: Rekonstruēt ielas un ceļus, uzlabot satiksmes drošību 
R2.1.2.: Attīstīt velotransportu 
R2.1.3.: Attīstīt elektrotransportu 
R2.1.4.: Sekmēt iedzīvotāju mobilitāti 

P2.2. Ūdensapgādes un note-
kūdeņu savākšanas infrastruktūras 
attīstība 

R2.2.1. Attīstīt ūdensapgādes pakalpojumus 
R2.2.2. Attīstīt notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas 

P2.3. Siltumapgādes un energoap-
gādes pakalpojumu attīstība 

R2.3.1.: Attīstīt centralizētās siltumapgādes infrastruktūru 
R2.3.2.: Attīstīt racionālu un pēc iespējas autonomu un videi drau-
dzīgu energoapgādes sistēmu 

P2.4. Atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu attīstība 

R2.4.1.: Attīstīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 

P2.5. Publiskās telpas labiekārto-
šana un vides aizsardzība 

R2.5.1.: Izstrādāt apdzīvoto vietu centru attīstības plānus 
R2.5.2.: Labiekārtot publisko telpu 
R2.5.3.: Labiekārtot kapsētas un to infrastruktūru 
R2.5.4.: Motivēt privātā īpašuma sakopšanu 
R2.5.5.: Veicināt videi draudzīgu dzīvesveidu 

 

Mērķa „Infrastruktūras attīstība” – kvalitatīva pašvaldības komunālā un satiksmes infrastruktūra ietvaros no 17 pasākumiem izpildītu pasākumu nav.  

Uzsākti sekojoši pasākumi, kas turpināsies 2019.gadā: 

- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Birzgalē; 
- Fekālās kanalizācijas ielu tīklu paplašināšana un izbūve Ķegumā (īstenotājs SIA “Ķeguma stars”); 
- Katlu mājas rekonstrukcija Birzgalē (īstenotājs SIA “Ķeguma stars”). 

Daļēji īstenots: 
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- Daugavas Promenāde 7 km Ķeguma novadā - labiekārtota “Spārīšu” peldvieta, sakārtota infrastruktūra Ķeguma pludmalē; pārējās aktivitātes 
netiek turpinātas (izbūvēt gājēju un veloceliņus, nodrošināt infrastruktūru (energoefektīvs apgaismojums un pieejamas labierīcības, velosipēdu 
novietnes un nojumes) izbūvēt kuģīšu piestātnes, nodrošinot mazo kuģu satiksmi), 

Tiek īstenoti regulāri : 

- Ķeguma centra sakopšana un vides uzlabošana; 
- Rembates centra sakopšana un vides uzlabošana; 
- Tomes centra sakopšana un vides uzlabošana; 
- Birzgales centra sakopšana un vides uzlabošana. 

Atcelti 4 pasākumi: 

- Veloceliņu tīkla attīstība Birzgales ciemā (finansējuma trūkuma dēļ); 
- Elektroautomobiļu infrastruktūras attīstība (nav aktuāli); 
- Bioloģiskās NAI un notekūdeņu kolektora izbūve Tomes ciematā (finansējuma trūkuma dēļ) 
- Veloceliņa/gājēju celiņa izbūve gar A6, posmā Jānīši – Ķegums – Lielvārde, veloceliņa izbūve gar P85, posmā Berkava – Tome – Linde, P88, 

posmā Birzgales pagrieziens – Birzgale, V4, posmā Tome – Baldone, starp Rembati un Ķegumu; 
 

Nav uzsākti 6 pasākumi: 

- Gājēju celiņu izbūve un remonts Birzgales ciemā; 
- Ķeguma pilsētas attīstības koncepcijas un plāna izstrāde; 
- Birzgales centra attīstības koncepcijas un plāna izstrāde; 
- Rembates centra attīstības koncepcijas un plāna izstrāde; 
- Tomes centra attīstības koncepcijas un plāna izstrāde. 
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N.p.k. Nosaukums 
Rīcības  

vir-
ziens 

Rezultāts 
Atbildīgā institūcija un 

kontaktpersona 

Izpilde līdz 2018.gadam 
(ieskaitot) 

Faktiski izlie-
totie finanšu 

resursi 

Projekta sta-
dija 

23 
Gājēju celiņu izbūve un re-
monts Birzgales ciemā  

R2.1.1. 
Gājēju celiņa izbūve Birzgalē no gājēju pār-
ejas Tautas nama pusē līdz centram  un sko-
lai 

Ķeguma novada dome, 
priekšsēdētāja vietnieks 

0,00 Nav virzības 

24 

„Zaļā” dzīvesveida populari-
zēšana, velotūrisma attīstība 
un satiksmes drošības pa-
augstināšana 

R2.1.2. 

Veloceliņa/gājēju celiņa izbūve gar A6, 
posmā Jānīši – Ķegums – Lielvārde, velo-
celiņa izbūve gar P85, posmā Berkava – 
Tome – Linde, P88, posmā Birzgales pa-
grieziens – Birzgale, V4, posmā Tome – 
Baldone, starp Rembati un Ķegumu. 

Ķeguma novada dome, 
priekšsēdētāja vietnieks 

0,00 Atcelts 

25 
Veloceliņu tīkla attīstība 
Birzgales ciemā 

R2.1.2. 
Veloceliņu izveide starp Birzgales pagasta 
iestādēm. 

Ķeguma novada dome 0,00 Atcelts 

26 
Elektroautomobiļu infra-
struktūras attīstība 

R2.1.3. 

Elektroautomobiļu infrastruktūras attīstība 
Ķegumā un Birzgalē, t.sk. automašīnu stāv-
vietu aprīkošana ar uzlādes pieslēguma 
punktiem. Uzlādes punktu informatīvās kar-
tes. 

Ķeguma novada dome, 
priekšsēdētāja vietnieks 

0,00 Atcelts 

27 
Ūdensapgādes un kanalizā-
cijas sistēmas rekonstrukcija 
Birzgalē 

R2.2.1. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nomaiņa. 
Ķeguma novada dome, 
priekšsēdētāja vietnieks 

51219,00 Uzsākts 

28 
Bioloģiskās NAI un note-
kūdeņu kolektora izbūve To-
mes ciematā 

R2.2.2. 

Kanalizācijas ārējās sistēmas projektēšana 
un kolektoru tīkla (t.sk. pieslēgumu pašval-
dības objektiem) izbūve. Bioloģiskās NAI 
sistēmas projektēšana un izbūve (iekārtai 
pilna automatizācija). Trīs pašvaldības ob-
jekti un vairākas (līdz 20) ind.dz.mājām. 

Ķeguma novada dome, To-
mes pārvaldes vadītājs 

0,00 Atcelts 
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29 
Fekālās kanalizācijas ielu 
tīklu paplašināšana un iz-
būve Ķegumā 

R2.2.2. 

Jaunu ielu kanalizācijas tīklu projektēšana 
un izbūve privātmāju rajonā. Jaunu kanali-
zācijas sūkņu staciju projektēšana un iz-
būve. 

Ķeguma novada dome, iz-
pliddirektora vietnieks 

n/a 

Uzsākts, reali-
zētājs SIA 
“Ķeguma 

stars” 

30 
Katlu mājas rekonstrukcija 
Birzgalē 

R2.3.1. 

Konteineru tipa katlu mājas izveide. 2MW 
šķeldas apkures katla iegāde. Esošās katlu 
mājas izvērtējums ar iespēju atstāt to rezer-
vei, operatoru atpūtas telpas uzlabošana, 
šķeldotāja iegādes izvērtējums un varbūtējā 
iegāde, citas aktivitātes siltumapgādes sistē-
mas uzlabošanai. 

Ķeguma novada dome, 
priekšsēdētāja vietnieks 

n/a 

Uzsākts, reali-
zētājs SIA 
“Ķeguma 

stars” 

31 
Ķeguma pilsētas attīstības 
koncepcijas un plāna iz-
strāde 

R2.5.1. 

Ķeguma – novada administratīvā centra at-
tīstība, veidojot pievilcīgu pilsētas centru, 
kurā attīstās tirdzniecība un pakalpojumu 
sniegšana. 

Ķeguma novada dome, do-
mes priekšsēdētājs 

0,00 Nav virzības 

32 
Birzgales centra attīstības 
koncepcijas un plāna iz-
strāde 

R2.5.1. 
Birzgales kā pievilcīga un ērta ciema attīs-
tība. 

Ķeguma novada dome, 
priekšsēdētāja vietnieks 

0,00 Nav virzības 

33 
Rembates centra attīstības 
koncepcijas un plāna iz-
strāde 

R2.5.1. 
Rembates kā pievilcīga un ērta ciema attīs-
tība. 

Ķeguma novada dome, 
Rembates pārvaldes vadī-
tājs 

0,00 Nav virzības 

34 
Tomes centra attīstības kon-
cepcijas un plāna izstrāde 

R2.5.1. 
Tomes vēsturiskā centra attīstības tradīciju 
turpinājums, veidojot atraktīvu ciemu. 

Ķeguma novada dome, To-
mes pārvaldes vadītājs 

0,00 Nav virzības 

35 
Atpūtas un izklaides pasāku-
miem piemērotas vides radī-
šana 

R2.5.2. 

Daugavas Promenāde 7 km Ķeguma no-
vadā: Nostiprināt Daugavas krastu, izbūvēt 
gājēju un veloceliņus, nodrošināt infrastruk-
tūru (energoefektīvs apgaismojums un piee-
jamas labierīcības, velosipēdu novietnes un 
nojumes) izbūvētas kuģīšu piestātnes, no-
drošinot mazo kuģu satiksmi, "Spārīšu" pel-
dvietas rekonstrukcija. 

Ķeguma novada dome, 
priekšsēdētāja vietnieks 

995,00 

Uzsākts, labie-
kārtota “Spā-

rīšu” pel-
dvieta, sakār-

tota infrastruk-
tūra Ķeguma 

pludmalē, 
pārējais – nav 

virzības 
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36 
Ķeguma centra sakopšana 
un vides uzlabošana 

R2.5.2. 
Ķeguma centra teritoriju sakopšana un la-
biekārtošana. 

Ķeguma novada dome, iz-
pilddirektors 

200153,00 
Turpinās – re-
gulāri pasā-

kumi 

37 
Rembates centra sakopšana 
un vides uzlabošana 

R2.5.2. 
Rembates centra teritoriju sakopšana un la-
biekārtošana. 

Ķeguma novada dome, 
Rembates pārvaldes vadī-
tājs 

39001,00 
Turpinās – re-
gulāri pasā-

kumi 

38 
Tomes centra sakopšana un 
vides uzlabošana 

R2.5.2. 
Tomes centra teritoriju sakopšana un labie-
kārtošana. 

Ķeguma novada dome, To-
mes pārvaldes vadītājs 

42303,00 
Turpinās – re-
gulāri pasā-

kumi 

39 
Birzgales centra sakopšana 
un vides uzlabošana 

R2.5.2. 
Birzgales pagasta centra teritoriju sakop-
šana un labiekārtošana. 

Ķeguma novada dome, 
priekšsēdētāja vietnieks 

4770,00 
Turpinās – re-
gulāri pasā-

kumi 
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M3. „UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA” – KONKURĒTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 

Prioritātes Rīcības virzieni 
P3.1. Vietējās uzņēmējdarbības 
veicināšana 

R3.1.1.: Plānot un attīstīt pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta poli-
tiku 
R3.1.2.: Attīstīt vietējās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūru 
R3.1.3.: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumu 

P3.2. Investīciju piesaiste R3.2.1.: Izstrādāt un reklamēt pašvaldības piedāvājumu potenciāla-
jiem investoriem 
R3.2.2.: Attīstīt infrastruktūru ražošanai atvēlētajās teritorijās 

 

Mērķa „Uzņēmējdarbības attīstība” – konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide ietvaros no plānotajiem 3 pasākumiem uzsākts 1 pasākums; 

- Ūdenstūrisma attīstības plāna izstrāde Daugavai. 

1 pasākums nav uzsākts: 

- Nodokļu atlaižu sistēmas izstrāde, pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras un inženierkomunikāciju sakārtošana, pašvaldības īpašumu noma 
novada uzņēmumiem. 

1 pasākumi atcelts: 

- Biznesa ideju centra izveide. 
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N.p.k. Nosaukums 
Rīcības  
virziens 

Rezultāts 
Atbildīgā institūcija un 

kontaktpersona 

Izpilde līdz 2018.gadam 
(ieskaitot) 

Faktiski izlie-
totie finanšu 

resursi 

Projekta sta-
dija 

40 
Biznesa ideju centra iz-
veide 

R3.1.1. 

Uzņēmēju un jaunu, izglītotu, darboties 
gribošu cilvēku apvienošana grupā/forumā, 
lai veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos 
novadā. 

Ķeguma novada dome, kul-
tūras un sporta pārvaldes va-
dītājs 

0,00 Atcelts 

41 
Ūdenstūrisma attīstības 
plāna izstrāde Daugavai 

R3.1.1. 

Pasākumu plāna izstrāde sadarbībā ar Og-
res, Lielvārdes, Skrīveru un citām pašval-
dībām ar mērķi veicināt ūdenstūrisma attīs-
tību Daugavā, tai skaitā veicinot laivu piee-
jamību, jahtu un kuģīšu tūrisma attīstību. 

Ķeguma novada dome, kul-
tūras un sporta pārvaldes va-
dītājs 

0,00 Uzsākts 

42 
Uzņēmējdarbības atbalsts 
Ķeguma novadā 

R3.2.2. 

Nodokļu atlaižu sistēmas izstrāde, pašval-
dības ceļu un ielu infrastruktūras un inže-
nierkomunikāciju sakārtošana, pašvaldības 
īpašumu noma novada uzņēmumiem.  

Ķeguma novada dome, iz-
pilddirektors, būvvalde, no-
dokļu ekonomists 

0,00 Nav virzības 



___________________________________________________________________________________ 

Uzraudzības ziņojums par Ķeguma novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanu (2015.-2018.) 

35 

RĪCĪBAS PLĀNA 2013. – 2019. GADAM  
PĀRSKATA PERIODA 2015.-2018.  

RĪCĪBU IZPILDE, ĪSTENOŠANAS PROGRESS, SECINĀ-
JUMI UN IETEIKUMI 

 

I  Secinājumi par Rīcību plāna izpildi kopumā un ieteikumi: 

1) Ārpus Investīciju plānā un darbību un pasākumu plānā iekļautajiem projektiem un pasāku-
miem ir īstenoti 10 pasākumi par kopējo summu 1 608 004,00 EUR, kas atbilst mērķim “So-
ciāla attīstība”: 

N.p.k. Nosaukums 
Rīcības  
virziens 

Rezultāts 

Faktiski iz-
lietotie fi-
nanšu re-

sursi 

1 
Ķeguma novada muzeja telpu 

atjaunošana 
R 1.3.2 

Tomes pamatskolas telpu re-
monts, pielāgošana muzeja vaja-

dzībām 
49438,00 

2 
Aktīvās atpūtas laukuma izvei-

došana Rembates ciemā 
R 1.3.3 

Izbūvēts bērnu rotaļu laukums, 
trenažieri 

16449,00 

3 
Pašvaldības autonomo funkciju 
nodrošināšanai nepieciešamo 
nekustamo īpašumu iegāde 

R 1.4.1, 
R 1.4.2 

Iegādāti 3 dzīvokļi Birzgalē, zeme 
ar ēkām Rembatē, garāžas Tomes 

10, Ķegumā 
19921,00 

4 
Pašvaldības autonomo funkciju 
nodrošināšanai nepieciešamā 

autotransporta iegāde 
R 1.4.2 

Iegādāts autobuss un 4 vieglie au-
tomobīļi 

127283,00 

5 
Ambulances ēkas Ķegumā pie-

ejamības uzlabošana 
R 1.4.3 Izbūvēts pacēlājs 29558,00 

6 
Pašvaldības autonomo funkciju 
nodrošināšanai nepieciešamā 
specializētā transporta iegāde 

R 1.5.1 Iegādāts traktors un motorlaiva 26747,00 

7 
Piebūves celtniecība VPII 

“Gaismiņa” un teritorijas la-
biekārtošana 

R.1.2.2 

Var uzņemt visus novada bērnus – 
tagad ir 11 grupiņas, no kurām 4 
jaunajā piebūvē.  
Sporta zāle, kurā notiek gan 
sporta nodarbības, gan pulciņi un 
pasākumi lielākai auditorijai. 
Silto smilšu iekārta „Warmsand-
box”, kurā strādāt ar bērniem, ku-
riem ir valodas, adaptācijas un 
cita veida problēmas. 
Logopēda kabinets. 

1338608,00 
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Labiekārtota teritorija, kur var 
darboties 220 bērni. 

 

8 Proti un Dari 
R.1.2.1 
R.1.4.1 

Attīsta mērķa grupas jauniešu 
prasmes un veicināt viņu iesaisti 
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē 
pie amata meistara, Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras (turpmāk – 

NVA) vai Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūras (turpmāk – VIAA)  

īstenotajos Jauniešu garantijas 
projektu pasākumos vai NVA īs-
tenotajos aktīvajos nodarbinātības 
vai preventīvajos bezdarba sama-
zināšanas pasākumos, kā arī ne-

valstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā 

32403,00 

9 
Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestā-

dēs 

R.1.2.1 
 

Uzlabo pieeju karjeras atbalstam 
izglītojamiem vispārējās un profe-

sionālās izglītības iestādēs 
10826,00 

10 
Atbalsts izglītojamo individu-

ālo kompetenču attīstībai 
R.1.2.1 

 

Nodrošina izglītības pakalpojuma 
daudzveidību, uzlabojot izglīto-

jamo kompetences un mācību sa-
sniegumus 

18245,00 

2) Ārpus Investīciju plānā un darbību un pasākumu plānā iekļautajiem projektiem un pasāku-
miem ir īstenoti 12 pasākumi par kopējo summu 605 200,00 EUR, kas atbilst mērķim “In-
frastruktūras attīstība”: 

N.p.k. Nosaukums 
Rīcības  
virziens 

Rezultāts 

Faktiski iz-
lietotie fi-
nanšu re-

sursi 

1 
Tomes pagasta ceļu segumu 

atjaunošana 
R 2.1.1 

Veikti ceļu periodiskās uzturēšanas 
darbi, t.sk. apmaļu noņemšana, 

krūmu izciršana, grāvju atjauno-
šana, grants piebēršana u.c. 

81245,00 

2 
Rembates pagasta ceļu se-

gumu atjaunošana 
R 2.1.1 

Veikti ceļu periodiskās uzturēšanas 
darbi, t.sk. apmaļu noņemšana, 

krūmu izciršana, grāvju atjauno-
šana, grants piebēršana u.c. 

85870,00 

3 
Birzgales pagasta ceļu se-

gumu atjaunošana 
R 2.1.1 

Veikti ceļu periodiskās uzturēšanas 
darbi, t.sk. apmaļu noņemšana, 

krūmu izciršana, grāvju atjauno-
šana, grants piebēršana u.c. 

142051,00 

4 
Ķeguma ceļu un ielu se-

gumu atjaunošana 
R 2.1.1 

Veikti ceļu periodiskās uzturēšanas 
darbi, t.sk. apmaļu noņemšana, 

krūmu izciršana, grāvju atjauno-
šana, grants piebēršana u.c. 

36544,00 

5 
Ūdensapgādes un kanalizā-
cijas sistēmas uzlabošana 

SAC "Senliepas" 
R 2.2.1 

Ūdensapgādes un kanalizācijas sis-
tēmas rekonstrukcija SAC "Senlie-

pas" 
172361,00 
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6 
Dzeramā ūdens kvalitātes 

uzlabošana Birzgales ciemā 
R 2.2.1 

Uzstādīta ūdens atdzelžošanas ie-
kārta (Sūkņu māja, Graudu iela 2, 

Birzgale) 
7725,00 

7 
Ūdensvada montāža posmā 
Oškalna iela – Smilšu iela 

Birzgalē 
R 2.2.1 

Ūdensvada montāža posmā Oškalna 
iela – Smilšu iela Birzgalē 

8460,00 

8 Sūknētavas siltināšana R 2.2.1 Veikti ēkas siltināšanas darbi 8189,00 

9 
Siltummezgla izbūve VPII 

“Birztaliņa” 
R 2.3.1 Izbūvēts papildus siltummezgls 5531,00 

10 
Ārējā ielu apgaismojuma 

pārbūve Krasta, Smilšu, Oš-
kalna ielās 

R 2.3.2 
Pārbūvēts ielu apgaismojums 

Krasta, Smilšu un Oškalna ielās 
24061,00 

11 
Ķeguma kapličas atjauno-

šana 
R 2.5.3 Atjaunota Ķeguma kapu kapliča 25447,00 

12 Birzgales kapličas remonts R 2.5.3 Atjaunota Birzgales kapu kapliča 7716,00 

3) Ārpus Investīciju plānā un darbību un pasākumu plānā iekļautajiem projektiem un pasāku-
miem ir īstenots viens pasākums par kopējo summu 64 658 EUR, kas atbilst mērķim “Uzņē-
mējdarbības attīstība”: 

 

1 

Tirgus laukumu izveide 
Ķegumā un Birzgalē 

R 3.1.2 Speciāli iekārtotas tirdzniecības 
vietas Ķeguma novadā Liepu 
alejā 1C, zemes vienībā Ķeguma 
prospektā 2E, Ķegumā un 
Skolas ielā 2, Birzgalē, Birzgales 
pagastā. 

64658,00 

 
4) Ņemot vērā, ka Rīcības plāns vairākus gadus nav aktualizēts atbilstoši pašvaldības vajadzībām, 

būtiska informācija par pašvaldības ieguldījumiem paliek ārpus Attīstības programmas ietvara. 

II Secinājumi par Investīciju plāna izpildi un ieteikumi: 

1) Investīciju plāns šobrīd izpildīts par 26 % (10 pasākumi no 39), ko var vērtēt kā nepietiekamu, 
tā kā plānošanas periods tiek pagarināts līdz 2020. gada beigām, tad   pagarinās plānošanas 
periods par diviem gadiem, kura laikā jāpabeidz vēl uzsāktie 7 pasākumi. 

2) Izskatīt Investīciju plānā iekļautos 11 pasākumus, kuru īstenošana atlikta, aktualizēt tos pēc 
investīciju piesaistes iespējām un pašvaldības budžeta prioritātēm. 

III  Secinājumi par mērķa “Sociāla attīstība”- labvēlīga sociālā vide starpposma izpildi un ie-
teikumi:  

1) Tā kā no sociālās sfēras plānotajiem pasākumiem izpildīti tikai 4 % (1 pasākums no 22) un 
tiek regulāri īstenoti 4 pasākumi, tad uz šo brīdi var uzskatīt, ka mērķis 5 gadu laikā kopš 
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2013.gada ir izpildīts par 23 %. Līdz ar to ir jāizvērtē to pasākumu iekļaušana vai  izslēgšana 
no Rīcības plāna, kuru īstenošana nav uzsākta, ņemot vērā, ka Attīstības programmas mērķu 
izpildei ir atlikuši divi gadi. 

2) Pasākumiem, kuru īstenošanai nav pieejams finansējums, bet tie ir būtiski novada attīstībai, 
izveidot atsevišķu sadaļu  Rīcības plānā “Projektu idejas”. 

IV  Secinājumi par mērķa „Infrastruktūras attīstība” – kvalitatīva pašvaldības komunālā un 
satiksmes infrastruktūra starpposma izpildi un ieteikumi: 

1) Tā kā mērķa izpildei nav īstenots neviens pasākums, tad nepieciešams pārskatīt pašvaldības 
attīstības prioritātes un izvirzīt reāli veicamus pasākumus, sadalot pa īstenošanas gadiem; 

2) Ieteicams Rīcības plānā neiekļaut pasākumus, kas tiek veikti ikdienas darbu ietvaros 
(piemēram, Tomes centra sakopšana un vides uzlabošana); 

3) Izdalīt atsevišķos pasākumos aktivitātes, kas plānotas dažādās teritorijās un tiek veiktas 
dažādos laikos (piemēram, Daugavas Promenāde 7 km Ķeguma novadā: Nostiprināt 
Daugavas krastu, izbūvēt gājēju un veloceliņus, nodrošināt infrastruktūru (energoefektīvs 
apgaismojums un pieejamas labierīcības, velosipēdu novietnes un nojumes) izbūvēt kuģīšu 
piestātnes, nodrošinot mazo kuģu satiksmi);  

V  Secinājumi par mērķa „Uzņēmējdarbības attīstība” – konkurētspējīga uzņēmējdarbības 
vide starpposma izpildi un ieteikumi: 

1) Izvērtēt  uzņēmējdarbības  jomas attīstībā iespējamo sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām; 

2) Plānot atsevišķi dažādu uzņēmējdarbības atbalstu pasākumu īstenošanu, infrastruktūras 
izveidi iekļaujot Investīciju plānā. 

VI  Ieteikumi Attīstības programmas uzraudzības sistēmas pilnveidei: 

1) Izveidot sistēmu, kā tiek apkopoti, uzkrāti dati Attīstības programmas uzraudzībai (vienota 
datu bāze); 

2) Rīcības plānā noteikt vienu atbildīgo personu pasākuma īstenošanai, kura ik gadu atskaitās 
par pasākuma izpildi (iestāžu vadītāji, attiecīgās jomas speciālisti); 

3) Attīstības programmas uzraudzībai ar izpilddirektora rīkojumu noteikt atbildīgajām personām 
veicamos pienākumus; 

4) Jomu speciālistiem regulāri un sistemātiski veikt sava pārstāvošā sektora situācijas attīstības 
un to radītāju analīzi. 

5) Veikt regulāras iedzīvotāju aptaujas reizi gadā, lai noskaidrostu sabiedrības viedokli par paš-
valdības darba prioritātēm; 

6) Nodrošināt pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu hierarhiju, saskaņotību un pēctecību, 
tai skaitā budžeta pakārtotību Investīciju plāna projektiem un Rīcības plāna pasākumiem; 

7) Aktualizēt Attīstības programmas Rīcības plānu uz 2020.gadu, skatot to kontekstā ar pašval-
dības budžetu 2020.gadam. 
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IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI 

 

1. Centrālās statistikas pārvaldes dati: www.csb.gov.lv;  

2. Nodarbinātības valsts aģentūras dati: www.nva.gov.lv; 

3. Valsts reģionālās attīstības aģentūra: www.vraa.gov.lv ; 

4. Lursoft datu bāzes dati: www.lursoft.lv ;  

5. Ķeguma novada attīstības programma 2013-2019 1.daļa (Esošā situācija un SVID analīze); 

6. Ķeguma novada attīstības programma 2013-2019 2.daļa (Stratēģiskā daļa un rīcības plāns); 

7. Ķeguma novada attīstības programma 2013-2019  II sadaļas „Rīcības plāns” aktualizētā 
redakcija; 

8. Latvijas Republikas Labklājības ministrija: http://www.lm.gov.lv ; 

9. Ķeguma novada domes struktūrvienību un iestāžu dati un informācija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


