
APSTIPRINĀTS 

ar Ķeguma novada domes 

2014.gada 29.decembra  

sēdes lēmumu Nr.461 

Ķeguma novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam (apstiprināta ar Ķeguma novada domes 2013.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.118 „Par Ķeguma novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam un Attīstības programmas 2013.-2019.gadam apstiprināšanu” (7., 18.§) 2.daļas II sadaļas „Rīcības plāns” aktualizētā redakcija 

 

II. Rīcības plāns 

         1. Investīciju plāns 

         Ķeguma novada investīciju plānā ir iekļauti visi pašvaldības investīciju projekti, kuri notiek pašlaik  vai kuri tiek plānoti noteiktā termiņā, un kuriem ir apzināts nepieciešamais 
finansējuma apjoms, avoti, ieviešanas termiņš un atbildīgā institūcija. Investīciju projekti ir sagrupēti pa novada attīstības ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem, projektam 
norādot arī atbilstošo vidēja termiņa prioritāti un rīcības virzienus. 
2014.gada decembrī plānā ietverti 36 projekti ar kopējo budžetu EUR 3 495 043,00. 

N.p.k. Nosaukums 
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Atbildīgā institūcija un 
kontaktpersona 

M1. „Sociālā attīstība” – labvēlīga sociālā vide 

1 
Liepu alejas pieguļošo 
teritoriju attīstības 
plānojums 

R1.1.1. 

Izstrādāts sabalansēts un 
rūpīgi izsvērts Liepu alejas 
dzīvojamo kvartālu attīstības 
plānojums. 

20000,00 20000,00 0,00 0,00 2015 2015 
Ķeguma novada dome, 
domes priekšsēdētājs 

2 
Birzgales pagasta 
pārvaldes ēkas 
rekonstrukcija 

R1.1.5. 

Rekonstruētas ēkas 
iekštelpas, ēka pievienota 
centralizētajai apkures 
sistēmai 

65000,00 35750,00 0,00 29250,00 2015 2017 
Ķeguma novada dome, 
domes  priekšsēdētāja 
vietnieks 

3 

Pašvaldības ēkas Rīgas 
ielā 12, Ķegumā 
iekštelpu 
rekonstrukcija 

R1.1.5. 
Rekonstruēta ēka atbilstoši 
pašvaldības pārvaldības 
vajadzībām 

157200,00 157200,00 0,00 0,00 2015 2016 
Ķeguma novada 
pašvaldības administrācija, 
izpilddirektors 
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4 

Dienesta dzīvokļu 
nodrošinājums 
jaunajiem pašvaldības 
speciālistiem 

R1.1.7. 

Pašvaldības dzīvokļi 
izmantoti pašvaldībā 
pieaicināto speciālistu 
(pedagogu u.c.) dzīves 
apstākļu nodrošināšanai. 

20000,00 20000,00 0,00 0,00 2015 2017 
Ķeguma novada 
pašvaldības administrācija, 
izpilddirektors 

5 
Pašvaldībai piederošā 
dzīvojamā fonda 
atjaunošana 

R1.1.7. 
Izremontēti pašvaldībai 
piederošie dzīvokļi 

50000,00 50000,00 0,00 0,00 2016 2017 
Ķeguma novada 
pašvaldības administrācija, 
izpilddirektors 

6 

Mūžizglītības 
programmu attīstība 
novada izglītības 
iestādēs 

R1.2.1. 

Pieaugušo izglītības attīstība, 
novada uzņēmēju viedokļa 
izpēte par turpmākajai 
attīstībai nepieciešamajiem 
speciālistiem 

10000,00 10000,00 0,00 0,00 2015 2017 
Ķeguma novada 
pašvaldības administrācija, 
izglītības speciālists 

7 
Ķeguma dzīvesziņas 
skola 

R1.2.1. 

Mūžizglītības pasākumi 
pieaugušajiem – semināri, 
lekcijas, nodarbības, sociāli 
pasākumi dienas centra 
telpās un citās piemērotās 
telpās. 

18150,00 6900,00 0,00 11250,00 2015 2017 
Kultūras un sporta 
pārvalde, Ķeguma dienas 
centra administrators 

8 
VPII teritoriju 
labiekārtošana 

R1.2.2. 
Atjaunotas nojumes, rotaļu 
laukumi, žogi, celiņi, 
apstādījumi  

285000,00 285000,00 0,00 0,00 2015 2016 
Ķeguma novada 
pašvaldības administrācija, 
izpilddirektors 

9 

Ķeguma 
komercnovirziena 
vidusskolas telpu 
renovācija 

R1.2.2. 

Mācību kabinetu 
kosmētiskais remonts, 
elektroinstalācijas nomaiņa,  
koridoru un rekreācijas telpu 
remonts 

50000,00 50000,00 0,00 0,00 2015 2017 
Ķeguma komercnovirziena 
vidusskola, direktors 

10 

Ķeguma 
komercnovirziena 
vidusskolas 
infrastruktūras 
uzlabošana 

R1.2.2. 

Kabinetu aprīkojums ar 
modernām mēbelēm un 
mācību līdzekļiem. 
Aprīkojums kvalitatīvam 
sporta pasākumu 
nodrošinājumam zālē.  

150000,00 19125,00 3375,00 127500,00 2015 2016 
Ķeguma komercnovirziena 
vidusskola, direktors 
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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 nodarbību 
nodrošināšanai, moderna 
aprīkojuma iegāde 
smagatlētikas nodarbību 
nodrošināšanai un inventārs 
sporta aerobikai un 
koriģējošajai vingrošanai. 

150000,00 150000,00 0,00 0,00 2016 2017 
Ķeguma komercnovirziena 
vidusskola, direktors 

12 

Ķeguma novada 
bibliotēku 
pakalpojumu 
uzlabošana  

R1.3.1. 

Uzlabots telpu vizuālais 
izskats – bibliotēkas telpu 
kosmētiskais remonts, 
iegādātas bērnu zonas 
mēbeles un aprīkojums, 
atjaunota materiāli tehniskā 
bāze Ķeguma novada 
bibliotēkā un tās Rembates 
filiālē 

6270,00 6270,00 0,00 0,00 2015 2016 
Kultūras un sporta 
pārvalde, Ķeguma 
bibliotēkas vadītāja 

13 

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

R1.3.1. 

Fiziski novecojušās tehnikas 
nomaiņa dos iespēju 
apmeklētājam un 
darbiniekam strādāt 
kvalitatīvi ar mūsdienām 
atbilstošu tehniku. 

42700,00 30765,00 390,00 11545,00 2014 2015 
Kultūras un sporta 
pārvalde, Ķeguma 
bibliotēkas vadītāja 

14 
Piebūve Ķeguma 
novada bibliotēkai 
(ziemeļu pusē) 

R1.3.1. 

Paplašinātas telpas abos 
bibliotēkas stāvos, izveidojot 
2.stāvā plašāku telpu 
pasākumiem un 1.stāvā 
krātuvi, garderobi un 
palīgtelpu. 

142000,00 142000,00 0,00 0,00 2016 2017 
Kultūras un sporta 
pārvalde, Ķeguma 
bibliotēkas vadītāja 

15 
Lifta izbūve Ķeguma 
novada bibliotēkā 

R1.3.1. 

Atvieglota nokļūšana 2.stāvā 
cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, atvieglota preču 
pacelšana. 

14300,00 5435,00 0,00 8865,00 2016 2017 
Kultūras un sporta 
pārvalde, Ķeguma 
bibliotēkas vadītāja 
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16 
„Rūķu” estrādes 
renovācija 

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

18755,00 7505,00 0,00 11250,00 2016 2017 
Ķeguma novada dome, 
domes  priekšsēdētāja 
vietnieks Birzgalē 

17 
Tomes tautas nama 
pakalpojumu 
uzlabošana 

R1.3.2. 
Uzlabota akustika Tomes 
tautas namā  

17220,00 3627,00 0,00 10673,00 2015 2015 

Kultūras un sporta 
pārvalde, Tomes Tautas 
nama kultūras darba 
organizatore 

18 
Sabiedrisko aktivitāšu 
centru iekārtošana 
Ķeguma novadā 

R1.3.3.; 
R1.4.2. 

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 

122118,00 111618,00 0,00 10500,00 2014 2015 
Ķeguma novada 
pašvaldības administrācija, 
projektu kordinators 

19 
Koordinators ģimenēm 
ar bērniem 

R1.4.2. 

Novada reģistra izveide, 
ģimeņu vajadzību 
apzināšana, risku vērtēšana, 
sociālo grupu uzskaite, 
dzimstības veicināšanas 
pasākumi, nometnes. 

8500,00 8500,00 0,00 0,00 2015 2016 
Ķeguma novada 
bāriņtiesa, vadītāja 

20 

Īslaicīga sociālā aprūpe 
ar izmitināšanu/ 
atelpas brīža 
pakalpojumi 

R1.4.2. 

Atbalsts iedzīvotājiem, kuri 
ir izvēlējušies paši aprūpēt 
savus tuviniekus, radot 
iespēju uz laiku tuviniekus 
atstāt profesionālā aprūpē, 
lai paši varētu atpūsties, 
sakārtot vidi u.t.t 

5700,00 570,00 0,00 5130,00 2014 2016 
Ķeguma novada sociālais 
dienests, sociālā dienesta 
vadītāja 

21 
Mobilā brigāde, 
sociālais dienests 

R1.4.2. 

Vientuļo cilvēku aprūpes 
mājās nodrošināšana 
apvidos, kuros ir slikta 
satiksme. Veselības 
uzraudzības nodrošināšana. 

51230,00 28465,00 0,00 22765,00 2016 2018 
Ķeguma novada sociālais 
dienests, sociālā dienesta 
vadītāja 
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22 
Sociālās aprūpes centrs 
Rembatē II kārta 

R1.4.2. 

Rembates skolas ēkas 
rekonstrukcija, izveidojot 
mūsdienu prasībām 
atbilstošu sociālās aprūpes 
centru 

115000,00 29630,00 85370,00 0,00 2015 2020 
Ķeguma novada 
pašvaldības administrācija, 
izpilddirektors 

23 
VPII "Gaismiņa" filiāle 
Rembatē 

R1.4.1. 
Rekonstruēta „Rembates 
pasta” ēka atbilstoši VPII 
vajadzībām (30 vietām) 

200000,00 200000,00 0,00 0,00 2015 2016 
Ķeguma novada 
pašvaldības administrācija, 
izpilddirektors 

24 

Servisa dzīvokļu izveide 
personām ar 
funkcionāliem 
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 10000,00 0,00 0,00 2014 2016 
Ķeguma novada sociālais 
dienests, sociālā dienesta 
vadītāja 

25 
Pacēlājs un 
kondicionieri Birzgales 
ambulancei 

R1.4.3. 

Medicīniskās aprūpes 
pieejamības nodrošināšana 
cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, pensionāriem 
un mātēm ar bērniem.  

14300,00 5435,00 0,00 8865,00 2016 2017 
Ķeguma novada dome, 
domes  priekšsēdētāja 
vietnieks Birzgalē 

Kopā       1743443,00 1393795,00 89135,00 257593,00       

M2. „Infrastruktūras attīstība” – kvalitatīva pašvaldības komunālā un satiksmes infrastruktūra 

26 
Liepu alejas Ķegumā 
rekonstrukcija 

R2.1.1. 
Rekonstruēta Liepu aleja, 
uzlabojot satiksmes un 
gājēju drošību 

275600,00 254255,00 0,00 21345,00 2014 2015 
Ķeguma novada 
pašvaldības administrācija, 
projektu kordinators 

27 
Pašvaldības lauku ceļu 
ilgtermiņa attīstības 
plāna izstrāde 

R2.1.1. 

Izstrādāts pašvaldības lauku 
ceļu attīstības ilgtermiņa 
plāns, veikta pašvaldībai 
piederošo ceļu ranžēšana, 
apzināta esošā situācija un 
veicamie darbi ceļu 
infrastruktūras sakārtošanā, 
veikti aprēķini par 

3000,00 3000,00 0,00 0,00 2015 2015 
Ķeguma novada dome, 
domes priekšsēdētājs 
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nepieciešamo finansējuma 
apmēru. 

28 
Pašvaldības ceļu un 
ielu rekonstrukcija 

R2.1.1. 
Sakārtota pašvaldības ceļu 
un ielu infrastruktūra, 
uzlabota satiksmes drošība 

880000,00 80000,00 0,00 800000,00 2015 2017 
Ķeguma novada 
pašvaldības administrācija, 
izpilddirektors 

29 

Iekšējo 
inženierkomunikāciju 
rekonstrukcija VPII 
„Birztaliņa” 

R2.2.1. 
Rekonstruētas apkures, 
ūdens, kanalizācijas un 
ventilācijas sistēmas 

246000,00 246000,00 0,00 0,00 2016 2017 
Ķeguma novada dome, 
domes  priekšsēdētāja 
vietnieks Birzgalē 

30 
Otras artēziskās akas 
izbūve Birzgalē 

R2.2.1. 
Izbūvēta artēziskā aka ar 
pieslēgumu pie ūdens 
attīrīšanas sistēmām. 

20000,00 20000,00 0,00 0,00 2017 2017 
Ķeguma novada dome, 
domes  priekšsēdētāja 
vietnieks Birzgalē 

31 
Ūdensvada 
rekostrukcija Tomē 

R2.2.1. 
Ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu nomaiņa. 

100000,00 100000,00 0,00 0,00 2014 2015 
Tomes pagasta pārvalde, 
pārvaldes vadītājs 

32 

Pašvaldības publisko 
ēku 
energoefektivitātes 
uzlabošana 

R2.3.2. 

Nomainītas apkures 
sistēmas, ēkas pieslēgtas pie 
centralizētās siltumapgādes 
sistēmas, veikta ēku 
renovācija 

200000,00 60000,00 0,00 140000,00 2014 2015 
Ķeguma novada 
pašvaldības administrācija, 
izpilddirektors 

33 
Vienota novada tēla 
veidošana publiskās 
telpas labiekārtojumā 

R2.5.2. 

Administratīvās teritorijas 
labiekārtošana. Apstādījumi, 
parki. Novada 
atpazīstamības simboli, puķu 
statīvi, podi, dekoratīvas 
kompozīcijas, ielu, ceļu 
apgaismes objektu 
dekorācijas, māju numuru 
zīmes, ielu nosaukumu 
norādes. 

15000,00 15000,00 0,00 0,00 2015 2016 

Saimniecības nodaļa, 
vadītājs; 
Birzgales pagasta 
pārvalde, vadītājs 
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34 

Tūrisma infrastruktūras 
uzlabošana un tūrisma 
attīstība Ķeguma 
novadā 

R2.5.4., 
R2.5.5. 

Tūrisma informācijas centra 
izveide, apzināti novadā 
esošie objekti ar 
kultūrvēsturisku un dabas 
aizsardzības vērtību, veikta 
šo objektu sakopšana, 
tūrisma maršrutu izstrāde, 
ekskursiju gida pavadībā 
organizācija, objektu 
interaktīvās kartes un 360 
grādu panorāmas virtuālās 
ekskursijas izveide par 
Ķeguma novadu, mājaslapas 
aktualizācija. 

7000,00 7000,00 0,00 0,00 2015 2015 
Kultūras un sporta 
pārvalde, vadītājs 

Kopā       1746600,00 785255,00 0,00 961345,00       

M3. „Uzņēmējdarbības attīstība” – konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide 

35 Ražots Ķegumā R3.1.1. 

TIC - vietējo uzņēmēju un to 
ražojumu apzināšana un 
apkopošana (datu bāzē, 
internetā) 

3000,00 3000,00 0,00 0,00 2015 2015 
Kultūras un sporta 
pārvalde, vadītājs 

36 Tirgus attīstība Ķegumā R3.1.2. 
TIC – organizatoriskās 
darbības tirgus attīstībai. 

2000,00 2000,00 0,00 0,00 2015 2015 
Kultūras un sporta 
pārvalde, vadītājs 

Kopā       5000,00 5000,00 0,00 0,00       

  

Kopā       3495043,00 2184050,00 89135,00 1218938,00       
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2. Darbību un pasākumu plāns 
 

  Zemāk ir uzskaitītas vidējā termiņā realizējamās darbības un pasākumi, kas turpmāk var tikt konkretizēti kā investīciju projekti. Darbības un pasākumi ir 
sadalīti pa stratēģiskajiem mērķiem. 
 

M1. „Sociālā attīstība” – labvēlīga sociālā vide 

N.p.k. Teritorija Nosaukums 
Rīcības 
virziens 

Rezultāts Atbildīgā institūcija 

1 Viss novads 
Ķeguma novada pašvaldības 
speciālistu kapacitātes stiprināšana 
2014. – 2015.g. 

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

Ķeguma novada 
dome, projektu 
koordinators 

2 Viss novads 
Atbalsts pašvaldības darbiniekiem ar 
psihologa konsultācijām, supervīzijām 

R1.1.2. Darbinieku emocionālās noturības un konkurētspējas palielināšana. 
Ķeguma novada 
dome, sociālā 
dienesta vadītājs 

3 Viss novads 
Saziņas uzlabošana ar novada 
iedzīvotājiem 

R1.1.4. 
Regulāras novada vadības tikšanās ar iedzīvotājiem Birzgalē, Rembatē, Tomē 
un Ķegumā par novada attīstības jautājumiem 

Ķeguma novada 
dome, domes 
priekšsēdētājs 

4 
Rembate, 
Birzgale 

Novada pārvaldes telpu pieejamības 
nodrošināšana personām ar kustību 
traucējumiem 

R1.1.5. 

Pacēlājs personām ar kustību traucējumiem Rembates pagasta pārvaldē un 
Birzgales pagasta pārvaldē, uzbrauktuve Birzgales pagasta pārvaldē. 
Pakalpojumu pārvalde ir izvietota divos stāvos. Personām ar kustību 
traucējumiem tiks nodrošināta nokļūšana otrajā stāvā. 

Ķeguma novada 
dome, 
priekšsēdētāja 
vietnieks 

5 
Birzgale, 
Ķegums, 
Rembate 

VPII darbinieku apmācības R1.2.1. Darbinieku izglītības kvalifikācijas celšana, pieredzes apmaiņa. 
Ķeguma novada 
dome, izglītības 
speciālists 

6 Viss novads Vakarskolas izveide Ķeguma novadā  R.1.2.2. Mācību grāmatas, iekārtas profesionālajai izglītībai. 
Ķeguma novada 
dome, izglītības 
speciālists 

7 Birzgale Birzgales pamatskolas rekonstrukcija R1.2.2. 
Skolas kapitālais remonts ar centrālapkures ievilkšanu, sporta zāles grīdas 
atjaunošana, stadiona renovācija, asfalts un bruģēti celiņi ap skolu, teritorijas 
iežogošana un labiekārtošana, videonovērošanas uzstādīšana. 

Ķeguma novada 
dome, 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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8 Viss novads 
Interešu izglītības dažādošana Ķeguma 
novadā 

R1.2.2. 

Mākslas skolas filiāles izveide Birzgalē, moderna mūzikas kabineta – ierakstu 
studijas izveide Ķegumā,  metālapstrādes darbnīcu iekārtošana, mēbeļu un 
tehnoloģisko iekārtu, mūzikas aparatūras un instrumentu iegāde, 
nepieciešamo telpu remonts un pielāgošana apmācībai. 

Ķeguma novada 
dome, 
izpilddirektors, 
izglītības speciālists 

9 Ķegums Mākslas skolas izveide Ķegumā R1.2.2. 
Mākslas skolas izveide, renovējot pašvaldības īpašumā esošu ēku. Telpu 
iekārtojums, aprīkojums, instrumenti. 

Ķeguma novada 
dome, 
izpilddirektors, 
izglītības speciālists 

10 Birzgale Mākslas skolas filiāles izveide Birzgalē R1.2.2. Izveidota mākslas skolas filiāle Birzgalē 

Ķeguma novada 
dome, 
priekšsēdētāja 
vietnieks, izglītības 
speciālists 

11 Ķegums 
Birzgales mūzikas skolas Ķeguma 
filiāles telpu izbūve. Piebūve pie 
Ķeguma vidusskolas. 

R1.2.2. Speciāli aprīkotu telpu izveide mūzikas skolas filiāles darbības nodrošināšanai 

Ķeguma novada 
dome, 
priekšsēdētāja 
vietnieks, izglītības 
speciālists 

12 Rembate Rembates sākumskolas izveide R1.2.2. 
Sākumskolas  1.-4.klasei ierīkošana piemērotās telpās Rembates centrā (ēkas, 
telpu rekonstrukcija, pielāgošana) . 

Ķeguma novada 
dome, 
izpilddirektors, 
izglītības speciālists 

13 Birzgale 
Birzgales tautas nama pakalpojumu 
uzlabošana un dažādošana 

  Tautas nama pagrabtelpu renovācija 

Ķeguma novada 
dome, 
priekšsēdētāja 
vietnieks 

14 Birzgale 
Birzgales pagasta kultūrvēsturisko 
vērtību saglabāšana un popularizēšana 
– muzeja „Rūķi” attīstība 

R1.3.2. Birzgales muzeja „Rūķi’’ renovācija, pakalpojumu attīstība. 
Ķeguma novada 
dome, muzja vadītājs 
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15 
Ķegums, Tome, 
Birzgale, 
Rembate 

Velo, slēpošanas un nūjošanas trašu 
izveide un labiekārtošana Ķegumā 

R1.3.3. 
Trašu un atpūtas vietu izveide pie tām Ķeguma 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 

16 Birzgale 
Aktīvās atpūtas nodrošināšana 
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 

17 Ķegums PEP mamma R1.4.1. Apmācību kurss 4 PEP mammām – sociālajiem darbiniekiem. 
Ķeguma novada 
dome, sociālā 
dienesta vadītājs 

18 Viss novads 
Sociālo dzīvokļu remonts un 
labiekārtošana 

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

Ķeguma novada 
dome, 
izpilddirektors, 
sociālā dienesta 
vadītājs 

19 Viss novads 
Pusceļa mājas dažādu riska grupu 
klientu pakāpeniskai integrācijai 
sabiedrībā 

R1.4.1. 
Trīs dzīvokļu vai māju remonts. Mēbeļu un sadzīves tehnikas iegāde. 1 
sociālais darbinieks. 

Ķeguma novada 
dome, 
izpilddirektors, 
sociālā dienesta 
vadītājs 

20 Viss novads 
Sociālā dienesta darbinieku 
kapacitātes stiprināšana 

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

21 Birzgale 
Kopienas centra (dienas centra) 
izveide Birzgales pagastā ar iedzīvotāju 
prasmju uzlabošanas darbnīcu 

R1.4.2. 
Birzgale ir teritoriāli plaša un kopienas centrs veicinātu iedzīvotāju 
socializēšanos, informācijas apmaiņu, sociālo pakalpojumu pieejamību un 
sociālo iemaņu apgūšanu un pilnveidošanu. 

Ķeguma novada 
dome, 
priekšsēdētāja 
vietnieks 

22 Rembate 

Kopienas centra (dienas centra) 
izveide Rembates pagastā ar 
iedzīvotāju prasmju uzlabošanas 
darbnīcu 

R1.4.2. 
Kopienas centrs veicinātu iedzīvotāju socializēšanos, mazinātu izolāciju, 
veicinātu informācijas apmaiņu, saturīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī iegūt 
jaunas sociālās prasmes. 

Ķeguma novada 
dome, Rembates 
pārvaldes vadītājs 
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M2. „Infrastruktūras attīstība” – kvalitatīva pašvaldības komunālā un satiksmes infrastruktūra 

N.p.k. Teritorija Nosaukums 
Atbilstība 

rīcības 
virzienam 

Rezultāts Atbildīgā institūcija 

23 Birzgale 
Gājēju celiņu izbūve un remonts 
Birzgales ciemā  

R2.1.1. 
Gājēju celiņa izbūve Birzgalē no gājēju pārejas Tautas nama pusē līdz centram  
un skolai 

Ķeguma novada 
dome, 
priekšsēdētāja 
vietnieks 

24 Viss novads 
„Zaļā” dzīvesveida popularizēšana, 
velotūrisma attīstība un satiksmes 
drošības paaugstināšana 

R2.1.2. 

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. 

Ķeguma novada 
dome, 
priekšsēdētāja 
vietnieks 

25 Birzgale 
Veloceliņu tīkla attīstība Birzgales 
ciemā 

R2.1.2. Veloceliņu izveide starp Birzgales pagasta iestādēm. 
Ķeguma novada 
dome 

26 Viss novads 
Elektroautomobiļu infrastruktūras 
attīstība 

R2.1.3. 
Elektroautomobiļu infrastruktūras attīstība Ķegumā un Birzgalē, t.sk. 
automašīnu stāvvietu aprīkošana ar uzlādes pieslēguma punktiem. Uzlādes 
punktu informatīvās kartes. 

Ķeguma novada 
dome, 
priekšsēdētāja 
vietnieks 

27 Birzgale 
Ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas rekonstrukcija Birzgalē 

R2.2.1. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nomaiņa. 

Ķeguma novada 
dome, 
priekšsēdētāja 
vietnieks 

28 Tome 
Bioloģiskās NAI un notekūdeņu 
kolektora izbūve Tomes ciematā 

R2.2.2. 

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

Ķeguma novada 
dome, Tomes 
pārvaldes vadītājs 

29 Ķegums 
Fekālās kanalizācijas ielu tīklu 
paplašināšana un izbūve Ķegumā 

R2.2.2. 
Jaunu ielu kanalizācijas tīklu projektēšana un izbūve privātmāju rajonā. Jaunu 
kanalizācijas sūkņu staciju projektēšana un izbūve. 

Ķeguma novada 
dome, 
izpilddirektora 
vietnieks 

30 Birzgale 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 rezervei, operatoru 
atpūtas telpas uzlabošana, šķeldotāja iegādes izvērtējums un varbūtējā 
iegāde, citas aktivitātes siltumapgādes sistēmas uzlabošanai. 

Ķeguma novada 
dome, 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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31 Ķegums 
Ķeguma pilsētas attīstības koncepcijas 
un plāna izstrāde 

R2.5.1. 
Ķeguma – novada administratīvā centra attīstība, veidojot pievilcīgu pilsētas 
centru, kurā attīstās tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana. 

Ķeguma novada 
dome, domes 
priekšsēdētājs 

32 Birzgale 
Birzgales centra attīstības koncepcijas 
un plāna izstrāde 

R2.5.1. Birzgales kā pievilcīga un ērta ciema attīstība. 

Ķeguma novada 
dome, 
priekšsēdētāja 
vietnieks 

33 Rembate 
Rembates centra attīstības 
koncepcijas un plāna izstrāde 

R2.5.1. Rembates kā pievilcīga un ērta ciema attīstība. 
Ķeguma novada 
dome, Rembates 
pārvaldes vadītājs 

34 Tome 
Tomes centra attīstības koncepcijas un 
plāna izstrāde 

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

Ķeguma novada 
dome, Tomes 
pārvaldes vadītājs 

35 Viss novads 
Atpūtas un izklaides pasākumiem 
piemērotas vides radīšana 

R2.5.2. 

Daugavas Promenāde 7 km Ķeguma novadā: Nostiprināt Daugavas krastu, 
izbūvēt gājēju un veloceliņus, nodrošināt infrastruktūru (energoefektīvs 
apgaismojums un pieejamas labierīcības, velosipēdu novietnes un nojumes) 
izbūvētas kuģīšu piestātnes, nodrošinot mazo kuģu satiksmi, "Spārīšu" 
peldvietas rekonstrukcija. 

Ķeguma novada 
dome, 
priekšsēdētāja 
vietnieks 

36 Ķegums 
Ķeguma centra sakopšana un vides 
uzlabošana 

R2.5.2. Ķeguma centra teritoriju sakopšana un labiekārtošana. 
Ķeguma novada 
dome, izpilddirektors 

37 Rembate 
Rembates centra sakopšana un vides 
uzlabošana 

R2.5.2. Rembates centra teritoriju sakopšana un labiekārtošana. 
Ķeguma novada 
dome, Rembates 
pārvaldes vadītājs 

38 Tome 
Tomes centra sakopšana un vides 
uzlabošana 

R2.5.2. Tomes centra teritoriju sakopšana un labiekārtošana. 
Ķeguma novada 
dome, Tomes 
pārvaldes vadītājs 

39 Birzgale 
Birzgales centra sakopšana un vides 
uzlabošana 

R2.5.2. Birzgales pagasta centra teritoriju sakopšana un labiekārtošana. 

Ķeguma novada 
dome, 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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M3. „Uzņēmējdarbības attīstība” – konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide 

N.p.k. Teritorija Nosaukums 
Atbilstība 

rīcības 
virzienam 

Rezultāts 
Atbildīgā institūcija, 

amats 

40 Viss novads Biznesa ideju centra izveide R3.1.1. 
Uzņēmēju un jaunu, izglītotu, darboties gribošu cilvēku apvienošana 
grupā/forumā, lai veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos novadā. 

Ķeguma novada 
dome, kultūras un 
sporta pārvaldes 
vadītājs 

41 Daugavas ieleja 
Ūdenstūrisma attīstības plāna izstrāde 
Daugavai 

R3.1.1. 
Pasākumu plāna izstrāde sadarbībā ar Ogres, Lielvārdes, Skrīveru un citām 
pašvaldībām ar mērķi veicināt ūdenstūrisma attīstību Daugavā, tai skaitā 
veicinot laivu pieejamību, jahtu un kuģīšu tūrisma attīstību. 

Ķeguma novada 
dome, kultūras un 
sporta pārvaldes 
vadītājs 

42 Viss novads 
Uzņēmējdarbības atbalsts Ķeguma 
novadā 

R3.2.2. 
Nodokļu atlaižu sistēmas izstrāde, pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras un 
inženierkomunikāciju sakārtošana, pašvaldības īpašumu noma novada 
uzņēmumiem.  

Ķeguma novada 
dome, 
izpilddirektors, 
būvvalde, nodokļu 
ekonomists 

Ķeguma novada pašvaldības partneru rīcības 

N.p.k. Teritorija Nosaukums 
Atbilstība 

rīcības 
virzienam 

Rezultāts Sadarbības partneri 

43 Ķegums Svešvalodu kafejnīcas / kluba izveide R1.1.3. Attīstīta iedzīvotāju iniciatīva mūžizglītības jomā Privātie uzņēmēji 

44 Ķegums Publiskās pirts izveide Ķegumā R1.1.6. Pašvaldībai piederošas ēkas pārbūve publiskās pirts vajadzībām. Privātie uzņēmēji 

45 Birzgale Publiskās pirts atjaunošana Birzgalē R1.1.6. Atjaunota publiskā pirts Birzgales Tautas nama telpās Privātie uzņēmēji 

46 Ķegums Multifunkcionālais kultūras centrs R1.3.2. 
Multifunkcionālais kultūras centra izveide Ķegumā, kultūras pasākumu 
organizēšanai, pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai 

Privātie uzņēmēji 

47 Viss novads 
Nometnes dažādām sabiedrības 
grupām 

R1.4.1. Regulāras, katrai mērķgrupai atbilstošas nometnes Ķeguma novadā Privātie uzņēmēji 

48 Birzgale 
Mobilā zobārstniecības kabineta 
izveide Birzgalē 

R1.4.3. Izveidots zobārstniecības kabinets Birzgalē 
Ārstniecības 
uzņēmumi 
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49 Birzgale 
Pediatra pakalpojumu nodrošināšana 
Birzgalē 

R1.4.3. Birzgalē tiek sniegti pediatra pakalpojumi 
Ārstniecības 
uzņēmumi 

50 Ķegums 
Lietoto mantu un apģērba apmaiņas 
centra izveide 

R1.4.1. Lietotu apģērbu, mantu apmaiņas centrs Privātie uzņēmumi 

51 Ķegums Baznīcas celtniecības pabeigšana R1.4.1. Baznīcas iekšējo darbu pabeigšana Ev.luteriskā baznīca 

52 Ķegums 

Veidot A6 un P85 ceļu divlīmeņu 
krustojumu virs / zem dzelzceļa ar 
jaunu Daugavas šķērsojumu lejpus 
Ķeguma HES 

R2.1.1. 
Būtiski uzlabota satiksmes drošība Ķegumā, samazināts tranzīta ceļa A6 
radītais Ķeguma pilsētas dalījums divās daļās 

VAS „Latvijas valsts 
ceļi”, Ogres novads 

53 Viss novads 
Sabiedriskā transporta uzlabošana 
starp Ķegumu un citām novada 
apdzīvotajām vietām 

R2.1.4. Uzlabota novada iedzīvotāju nokļūšana novada administratīvajā centrā. 
Satiksmes ministrija, 
Privātie uzņēmēji 

54 Viss novads 
Sabiedriskā transporta pieturvietu 
sakārtošana 

R2.1.4. Sakārtotas autobusu pieturvietas. 
VAS „Latvijas valsts 
ceļi” 

55 
Rembate/ 
Ķegums 

Autoceļa V969 noasfaltēšana R2.1.4. Autoceļa asfaltēšana Ķeguma novada teritorijā 
VAS „Latvijas valsts 
ceļi” 

56 
Birzgale / 
Ķegums 

Autoceļu P85, P87, V995 
rekonstrukcija 

R2.1.4. Autoceļu rekonstrukcija Ķeguma novada teritorijā. 
VAS „Latvijas valsts 
ceļi” 

57 Viss novads 
Daugavas abu krastu sasniedzamības 
uzlabošana 

R2.1.4. 
Mini prāmju satiksmes vai autopārceltuvju izveide pie Daugavas, tādējādi 
savienojot abus Daugavas krastus Bekuciems - Ogre, Lielvārde - Linde. 

Privātie uzņēmēji 

58 Viss novads 
Sabiedriskā transporta maršrutu 
paplašināšana 

R2.1.4. 
Jaunu maršrutu izveide (piemēram, maršruta Ogre – Bekuciems pagarināšana 
līdz Berkavas pieturai, biežāki reisi uz Rembati, Birzgali u.c.) 

Satiksmes ministrija, 
Privātie uzņēmēji 

59 Ķegums Siltumapgādes sistēmas attīstība R2.3.1. 
Sadarbība ar AS „Latvenergo” centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstībā, 
tai skaitā izvērtējot iespēju un nepieciešamību pārņemt katlu māju 
pašvaldības pārziņā. 

AS „Latvenergo” 

60 Ķegums 
Ķeguma dzelzceļa stacijas ēkas 
pilnvērtīga izmantošana 

R3.1.2. 
Sadarbība ar AS „Latvijas dzelzceļš”, attīstot Ķeguma staciju par ērtu 
pakalpojumu centru, kurā pieejami informācijas pakalpojumi par dzelzceļu un 
par novadu, sadzīves pakalpojumi, iepirkšanās iespējas. 

AS „Latvijas 
dzelzceļš” 
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61 Viss novads Atkritumu šķirošanas punktu izveide R2.4.1. Šķirotu atkritumu savākšana Privātie uzņēmēji 

62 Daugavas krasti 
Ķeguma HES ūdenskrātuves izskaloto 
Daugavas krastu nostiprināšana 

R2.5.2. Nostiprināti Daugavas krasti augšpus/lejpus Ķeguma HES AS „Latvenergo” 

63 Ķegums 
Pārtikas pārstrādes uzņēmumu 
attīstība Ķegumā 

R3.1.2. 
Novadā saražotajai lauksaimniecības produkcijai tiek pievienota papildus 
vērtība, to pārstrādājot. 

Privātie uzņēmēji 

64 Birzgale Fitnesa kluba izveide Birzgalē - 
Uzlabota Birzgales pievilcība, radot šeit iespēju nodarboties ar sportu visa 
gada garumā. 

Privātie uzņēmēji 

65 Ķegums Sabiedriskās ēdināšanas vietu izveide R3.1.2. Izveidotas sabiedriskās ēdināšanas iestādes Privātie uzņēmēji 

66 Ķegums Sadzīves pakalpojumu centra izveide R3.1.2. 
Koncentrēti sadzīves pakalpojumi (kurpnieks, frizieris, ķīmiskā tīrītava, 
informācijas centrs, bankas filiāle, u.c.) vienā pašvaldības iznomātā ēkā. 

Privātie uzņēmēji 

67 Viss novads Fiksētā interneta tīkla attīstība - Uzlabota interneta pieejamība visā novadā. SIA „Lattelecom” 

68 
Ķegums, 
Rembates 
pagasts 

Ķeguma industriālā parka attīstība R3.2.2. Jauna industriālā parka attīstība ziemeļrietumos no Ķeguma pilsētas. Ogres novads 

69 Ķegums 
Valsts atbalsta programma pašvaldību 
centru attīstībai nepieciešamā 
nekustamā īpašuma iegādei 

R3.2.2. 
Valsts atbalsta politikas izstrāde un ieviešana, lai veicinātu nekustamā 
īpašuma iegādi pašvaldību īpašumā apdzīvoto vietu centrālajās daļās 
pakalpojumu centra un piemērotas satiksmes infrastruktūras attīstībai. 

VARAM 

 

 

Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)    R.Ozols 
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