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Ievads

Attīstības programmas 2.daļa „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” ir Ķeguma novada attīstības programmas
2013. – 2019.gadam sastāvdaļa, kas izstrādāta, pamatojoties uz novada pašreizējās situācijas analīzi un
stratēģiskās plānošanas darba rezultātiem.
Dokuments izstrādāts projekta „Ķeguma novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/039 ietvaros.
Attīstības programmas stratēģiskajā daļā ir formulēti novada attīstības vidēja termiņa mērķi un prioritātes.
Prioritātēm ir definēti (kvalitatīvi un kvantitatīvi) vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti. Lai sasniegtu izvirzītos
vidējā termiņa rezultātus, ir definēti rīcības virzieni.
Rīcības plānā uzskaitītas attīstības programmas ietvaros veicamās rīcības. Tās rīcības, kurām ir definēts
nepieciešamais finansējuma apjoms, finansējuma avoti, rīcības uzsākšanas un pabeigšanas termiņš un
atbildīgais, ir atsevišķi uzskaitītas investīciju plānā.
Rīcības plānā ietverts arī attīstības programmas uzraudzības sistēmas apraksts, kā arī pārskats par sabiedrības
līdzdalību un iesaisti attīstības programmas izstrādē.

I. Stratēģiskā daļa
a) Resursi un priekšrocības
Ķeguma novadu raksturo šādu resursu un priekšrocību pieejamība, kas nosaka novada attīstību līdz šim un
noteiks to arī nākotnē:

I. Stratēģiskā daļa

Katru novada daļu – Birzgales, Rembates un Tomes pagastus un Ķegumu raksturo specifiski resursi un
priekšrocības.
Birzgales pagastā atrodas lielākās mežu platības, šeit atrodas Birzgales ciems ar attīstītu infrastruktūru, tai
skaitā izglītības iestādes. Pagastā atrodas septiņas no deviņām novada smilts un smilts – grants atradnēm.
Ķegums ir lielākais apdzīvojuma un pakalpojumu sniegšanas centrs novadā ar attīstītu komunālo un sociālo
infrastruktūru, šeit atrodas dzelzceļa pieturas punkts, Ķeguma HES.
Rembates pagastā atrodas lielākā daļa no novadā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, pagastu šķērso
Ogres upe.
Tomes pagastā atrodas plaši meži, pieguļ Ķeguma HES, šeit atrodas zivju audzētava.
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·
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Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums Latvijas centrā, ērta sasniedzamība;
Ķegums, Rembates un Tomes pagasti atrodas Rīgas aglomerācijas zonā;
Tuvākās pilsētas – Ogre un Lielvārde;
Derīgo izrakteņu atradnes (smiltis un smiltis – grants);
Novadu šķērso upes Daugava un Ogre;
Lauksaimniecībā izmantojama zeme (27% no novada teritorijas);
Meži (aizņem 59% no novada teritorijas);
Skaistas un daudzveidīgas dabas ainavas;
Dabas aizsargājamās teritorijas un kultūras pieminekļi;
Galvenais valsts autoceļš A6, reģionālie autoceļi P80, P8, P85, P87 un P88;
Divas valsts nozīmes dzelzceļa līnijas, tai skaitā līniju uz Rīgu diennaktī izmanto 45 – 65 pasažieru
vilcienu sastāvi;
Piecas izglītības iestādes;
Divpadsmit kultūras iestādes un aktīva mākslinieciskā pašdarbība.
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b) Specializācija
Zemāk sniegts Ķeguma novada esošo un perspektīvo ekonomiskās attīstības iespēju un virzienu izvērtējums,
salīdzinot situāciju 2012. gadā un uzstādījumus 2019.gadā:

2019

Pateicoties labas kvalitātes transporta infrastruktūrai un
veiksmīgai uzņēmējdarbības atbalsta politikai, Ķeguma novadā
darbojas vairāk, nekā 25 mazie uzņēmumi, kas nodarbojas ar
loģistikas pakalpojumu sniegšanu, lauksaimniecisko un
zivsaimniecisko ražošanu, pārtikas produktu ražošanu,
mežizstrādi, koksnes izstrādājumu ražošanu. Novadā attīstās
uzņēmumi, kas darbojas nozarēs, kas līdz šim nav pārstāvētas
– biodegvielas ražošana, metālizstrādājumu un iekārtu
ražošana.
Izmantojot labo pieejamību satiksmes infrastruktūrai, tiek
attīstīta rūpniecības zona (industriālais parks) pie Ķeguma
pilsētas.

Tūrisma un citu pakalpojumu sniegšana

Attīstīts pakalpojumu sniegšanas sektors

Pateicoties izdevīgajai novada atrašanās vietai, skaistajai ainavai
un tīrajai videi un tranzīta ceļiem, vairāki uzņēmumi novadā
specializējušies aktīvā tūrisma pakalpojumu sniegšanā, kā arī
izmitināšanā un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā. Uzņēmumi
koncentrējušies gar Daugavu. Novadā nav tūrisma informācijas
centra, nav pietiekamas informācijas par tūrisma objektiem un
iespējām, nav attīstīts ūdens tūrisms un sports. Slikti attīstīti
sadzīves pakalpojumi, vai to nav vispār, piemēram, nav
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu.

Pateicoties izdevīgajai novada atrašanās vietai, skaistajai un
tīrajai videi, tranzīta ceļiem un aktīvajai vietējo uzņēmumu
izveides atbalsta politikai, visā Ķeguma novada teritorijā
darbojas reģionā labi pazīstami pakalpojumu sniegšanas
uzņēmumi, kas darbojas aktīvā tūrisma, izmitināšanas,
konferenču tūrisma, ģimeņu tūrisma un ēdināšanas jomās.
Ķeguma pilsētas centrā attīstās sadzīves pakalpojumu
sniegšanas uzņēmumi.
Jauni ēdināšanas, izmitināšanas un automašīnu apkopes
uzņēmumi veidojas pie autoceļiem A6, P80 un P85.

Dzīves vieta tuvu Rīgai

Iekārota dzīves vieta

Pateicoties izdevīgajai novada atrašanās vietai, apmierinošas
kvalitātes ceļam starp Rīgu un Ķegumu un pasažieru dzelzceļam,
daļa Ķeguma novada iedzīvotāju (galvenokārt Ķeguma pilsētā) ir
svārstmigranti, kas strādā ārpus novada.

Pateicoties izdevīgajai novada atrašanās vietai, apmierinošas
kvalitātes ceļam starp Rīgu un Ķegumu, ātrsatiksmes
autoceļam starp Glāžšķūni un Rīgu, ērtam pasažieru
dzelzceļam un labai komunālajai un sociālajai infrastruktūrai
novada apdzīvotajās vietās, ainaviskais Ķegums un Glāžšķūnis
ir piemērota dzīves vieta Rīgā strādājošiem.

Izglītības iespējas

Skola nākotnes uzņēmējiem

Novadā atrodas divi bērnudārzi, divas vispārizglītojošās izglītības
iestādes, kā arī mūzikas pamatskola.
Novada skolām nav izveidojusies pastāvīga sadarbība ar novada
uzņēmējiem un lielākā daļa novada skolu skolnieku neplāno
palikt novadā, jo neredz šeit iespēju atrast pietiekami labi
atalgotu nodarbi.

Ķeguma komercnovirziena vidusskola sadarbībā ar novada
uzņēmējiem piedāvā saviem izglītojamiem novadā pieprasītu
profesionālās ievirzes izglītību jau skolas solā un rezultātā
skolas absolventi aizvien biežāk izvēlas nevis meklēt darbu
citur, bet gan paši radīt jaunas darbavietas Ķeguma novadā.
Skolu infrastruktūra novadā tiek izmantota mūžizglītībai, šādi
veicinot novada iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos darba tirgū
visa mūža garumā.

b) Specializācija

Pateicoties Ķeguma novada labajai sasniedzamībai un vietējiem
resursiem, novadā ir izveidojušās atsevišķas veiksmīgas ražotnes
un loģistikas uzņēmumi, kas nodarbojas ar lopu
vairumtirdzniecību, veikalu apgādi ar precēm, gaļas pārstrādi.
Novadā ir 14 mazie uzņēmumi.
Lai gan novadu šķērso dzelzceļš un nozīmīgs autoceļš un netālu
ir Rīga, pie dzelzceļa un autoceļa Ķeguma pilsētas tiešā tuvumā
nav izveidojusies industriālā zona.

Ar ražotnēm un loģistikas uzņēmumiem
bagāts novads
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Atsevišķas ražotnes un loģistikas uzņēmumi
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c) Vidēja termiņa mērķi
Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam ietvaros ir nosprausti šādi ilgtermiņa mērķi un
ilgtermiņa prioritātes:
· Ilgtermiņa mērķis „IM1. Attīstīta uzņēmējdarbība” ar šādām ilgtermiņa prioritātēm:
· P1a. Plānoti un kvalitatīvi pašvaldības pakalpojumi un atbalsta pasākumi uzņēmējiem un investoriem;
· P1b. Racionāla un kvalitatīva infrastruktūra uzņēmējdarbības veikšanai;
· P1c. Vietējo uzņēmējdarbību veicinoša izglītība.
· Ilgtermiņa mērķis „IM2. Kvalitatīva sociālā un komunālā infrastruktūra” ar šādām ilgtermiņa prioritātēm:
· P2a. Efektīva pārvaldība;
· P2b. Daudzpusīga izglītība;
· P2c. Pieejama veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi;
· P2d. Kvalitatīva transporta infrastruktūra;
· P2e. Kvalitatīva dzīves vide.
Lai sasniegtu izvirzītos ilgtermiņa mērķus, Ķeguma novads ir izvirzījis trīs vidēja termiņa attīstības mērķus:

M1. „Sociālā attīstība” – labvēlīga sociālā vide
Ķeguma novadā iedzīvotāju skaits pēdējo 20 gadu laikā ir samazinājies, arī bērnu skaits samazinās, šādi aizvien
lielākā mērā apdraudot novada konkurētspēju un novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Lai veicinātu ģimeņu labklājību un līdz ar to – bērnu skaita pieaugumu, novadā tiks pilnveidota sociālā vide,
nodrošinot:
· Pretimnākošus sociālos pakalpojumus;
· Labas izglītības iegūšanas iespējas visa mūža garumā;
· Atbalstu pilsoniskajai iniciatīvai;
· Efektīvu un caurskatāmu novada pārvaldību.

Ķeguma novadā pašlaik ir salīdzinoši neliels uzņēmumu skaits, ārvalstu investīcijas šeit tikpat kā nav
piesaistītas. Novads (izņemot Birzgales pagastu) atrodas Rīgas pilsētas aglomerācijas zonā, tāpēc novada
konkurētspējas nodrošināšanai ir būtiski veicināt tādu uzņēmumu attīstību, kur tiek veidotas aizvien jaunas
darba vietas ar konkurētspējīgu darba samaksas līmeni.
Lai novadā attīstītu uzņēmējdarbību, pašvaldība īstenos virkni pasākumu, tai skaitā:
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M3. „Uzņēmējdarbības attīstība” – konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide

6.

Lielākā daļa Ķeguma novada atrodas Rīgas aglomerācijā, novadu šķērso starptautiskas nozīmes ceļš un
dzelzceļš, tomēr transporta un komunālās infrastruktūras kvalitāte novadā nav pietiekami laba.
Veiksmīgai novada saimnieciskajai un sociālajai attīstībai tiks veikti ieguldījumi pašvaldības infrastruktūrā, tai
skaitā:
· pašvaldības ceļu un ielu renovācijā un rekonstrukcijā, veloceliņu un gājēju celiņu attīstībā;
· ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas infrastruktūras attīstībā;
· siltumapgādes un energoapgādes infrastruktūras attīstībā;
· atkritumu utilizācijas sistēmas attīstībā.
Novadam ļoti svarīga ir laba valsts autoceļu un dzelzceļa kvalitāte, tāpēc Ķeguma novada pašvaldība ierosinās
un veicinās tādu projektu īstenošanu, kas attīstīs valsts satiksmes infrastruktūras objektus novada teritorijā.

c) Vidēja termiņa mērķi

M2. „Infrastruktūras attīstība” – kvalitatīva pašvaldības komunālā un satiksmes infrastruktūra
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c) Vidēja termiņa mērķi

attīstīs novadam īpaši piemērotu uzņēmējdarbības atbalsta politiku;
izveidos datu pamatni uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātēm;
pilnveidos investīciju piesaistes procesu;
veicinās novada uzņēmēju kooperāciju un sadarbību;
attīstīs profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumu, tai skaitā mūžizglītības jomā;
veicinās profesionālās ievirzes izglītības iestāžu un darba devēju sadarbību.
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d) Prioritātes un rīcības virzieni
M1. „Sociālā attīstība” – labvēlīga sociālā vide
Prioritātes
P1.1. Efektīva un caurskatāma
novada pārvaldība

P1.2. Uz novada attīstību vērsta
izglītība
P1.3. Kultūras un sporta sektors

P1.4. Sociālie un veselības aprūpes
pakalpojumi
P1.5. Sabiedrības drošība

Rīcības virzieni
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
R1.2.1.: Attīstīt izglītības pakalpojumus
R1.2.2.: Attīstīt izglītības infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
R1.3.1.: Pilnveidot bibliotēku sniegtos pakalpojumus
R1.3.2.: Pilnveidot tautas namu un muzeju darbību
R1.3.3.: Attīstīt publisko sporta infrastruktūru
R1.4.1.: Attīstīt sociālos pakalpojumus
R1.4.2.: Pilnveidot sociālo pakalpojumu infrastruktūru
R1.4.3.: Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus
R1.5.1.: Nodrošināt sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību

P2.5. Publiskās telpas
labiekārtošana un vides aizsardzība

R2.3.1.: Attīstīt centralizētās siltumapgādes infrastruktūru
R2.3.2.: Attīstīt racionālu un pēc iespējas autonomu un videi
draudzīgu energoapgādes sistēmu
R2.4.1.: Attīstīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
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

lpp

P2.2. Ūdensapgādes un
notekūdeņu savākšanas
infrastruktūras attīstība
P2.3. Siltumapgādes un
energoapgādes pakalpojumu
attīstība
P2.4. Atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu attīstība

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

8.

Prioritātes
P2.1. Transporta infrastruktūras
attīstība

d) Prioritātes un rīcības virzieni

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

M3. „Uzņēmējdarbības attīstība” – konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide

d) Prioritātes un rīcības virzieni
lpp

P3.2. Investīciju piesaiste

Rīcības virzieni
R3.1.1.: Plānot un attīstīt pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta
politiku
R3.1.2.: Attīstīt vietējās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūru
R3.1.3.: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumu
R3.2.1.: Izstrādāt un reklamēt pašvaldības piedāvājumu
potenciālajiem investoriem
R3.2.2.: Attīstīt infrastruktūru ražošanai atvēlētajās teritorijās

9.

Prioritātes
P3.1. Vietējās uzņēmējdarbības
veicināšana

e) Rezultatīvie rādītāji
Lai varētu novērtēt Ķeguma novada attīstības programmas ieviešanas rezultātus, tiks izmantoti zemāk
uzskaitītie rezultatīvie rādītāji, kas iedalīti a) teritorijas attīstības, b) politikas rezultātu un c) darbības rezultātu
rādītājos. Šo rādītāju aktuālās vērtības tiks apzinātas, sagatavojot attīstības programmas uzraudzības
ziņojumus.

Teritorijas attīstības rādītāji
Teritorijas attīstības rādītājus (makro ietekmes rādītājus) ietekmē iekšējās un ārējās vides faktori, kurus
pašvaldība tieši ietekmēt nespēj vai arī var ietekmēt daļēji. Šie rādītāji ir lielā mērā pakļauti globāla līmeņa
sociālekonomiskajiem procesiem Latvijā un ārpus tās.
Nr.

Teritorijas attīstības rādītāji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teritorijas attīstības indekss
Iedzīvotāju skaits novadā
Bezdarba līmenis
Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam
Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā
Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora vienības uz 1000 iedzīvotājiem

Bāzes gads
2011
01.2012.
30.04.2012.
2012
2012
2012
2010

Pašreizējā
vērtība
0,653
5 614
6,9%
12,6%
67,5%
19,9%
51

2019.g. prognozētā
Avots
vērtība
> 0,720
VARAM
> 5425
PMLP
< 6,1%
NVA
12%
PMLP
68%
PMLP
20%
PMLP
> 64
CSP

Darbības rezultāti
Darbības rezultāti ataino plānotos rezultātus rīcību un investīciju projektu īstenošanas rezultātā.
2019.g. prognozētā
vērtība

Avots

2011
2011./2012.m.g.

0
672

1
> 600

ĶND
ĶND

2012
2011
2011
2010
2012
2011

0
13 142
369
37 543
0
3

>2
> 13 400
> 430
> 37 000
2
4

ĶND
ĶND
ĶND
ĶND
ĶND
ĶND

2012
8,9
2012
49,1
2012
0
2012
0
2012
216
2012
0
līdz 2011.g. 1 322 904

> 12
> 65
1
6
> 270
>4
> 2 300 000

ĶND
ĶND
ĶND
ĶND
ĶND
ĶND
ĶND

>1

ĶND

2012
2012
2012
2011
14.09.2012.

1
0
4
108 191
12 759

>8
>6
> 110 000
> 200 000

ĶND
ĶND
ĶND
Lursoft

e) Rezultatīvie rādītāji

Pašreizējā
vērtība
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Bāzes gads

10.

PrioriDarbības rezultāti
tāte
M1. „Sociālā attīstība”
P1.1.
Izstrādāts novada teritorijas plānojums
P1.2.
Izglītojamo skaits novada pirmsskolas un vispārējās izglītības
iestādēs
P1.2.
Mūžizglītības programmas
P1.3.
Novada tautas namu apmeklētāju skaits
P1.3.
Pašdarbības kolektīvu dalībnieku skaits
P1.3.
Bibliotēku apmeklētāju skaits
P1.4.
Dienas centrs
P1.5.
Pašvaldības policijas darbinieku skaits
M2. „Infrastruktūras attīstība”
P2.1.
Pašvaldības ceļi ar melno segumu,% no kopgaruma
P2.1.
Pašvaldības ielas ar melno segumu, % no kopplatības
P2.1.
Elektrotransporta uzlādes vietas
P2.1.
Izbūvēti veloceliņi (km)
P2.2.
Centralizētai ūdensapgādei pieslēgto māju skaits
P2.4.
Atkritumu dalītās savākšanas punkti
P2.5.
Īstenoti pašvaldības investīciju projekti (kopsumma LVL kopš
2008.gada sākuma)
M3. „Uzņēmējdarbības attīstība”
P3.1.
Profesionāli orientēta virziena izglītības programmas Ķeguma
komercnovirziena vidusskolā
P3.1.
Prakses vietu skaits novada uzņēmumos
P3.1.
Publiskie interneta pieejas punkti
2
P3.2.
Uzņēmējdarbības veikšanai piemērotu ēku platība, m
P3.2.
Piesaistītās ārvalstu investīcijas (LVL) kopš 01.01.1991.

II. Rīcības plāns
1. Investīciju plāns

Noslēguma
termiņš

Uzsākšanas
termiņš

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansēju
ms (LVL)

Valsts
līdzfinansēju
ms (LVL)

Rezultāts

Pašvaldības
līdzfinansēju
ms (LVL)

Atbilstība
rīcības
virzienam

N.p.k.

Nosaukums

Kopējais
budžets (LVL)

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.
2012.gada novembrī plānā ietverti 24 projekti ar kopējo budžetu 2 325 021,00 LVL.
Atbildīgā
institūcija
un
kontaktpersona

M1. „Sociālā attīstība” – labvēlīga sociālā vide
1.

2.

3.

4.

5.

11.

lpp

Ķeguma novada
pašvaldības speciālistu
kapacitātes stiprināšana
2012.gadā
Ķeguma novada
pašvaldības speciālistu
kapacitātes stiprināšana
2014. – 2015.g.
Ķeguma novada
pašvaldības speciālistu
kapacitātes stiprināšana
2016. – 2018. gadā
Ķeguma dzīvesziņas skola

R1.1.2.

Apmācības un pieredzes braucieni novada domes
darbinieku kvalifikācijas celšanai.

14 431,00

0

0

14 431,00
(ESF)

2012

2013

Ķeguma novada
dome, projektu
koordinatore

R1.1.2.

Apmācības un pieredzes braucieni novada domes
darbinieku kvalifikācijas celšanai.

15 000,00

0

0

15 000,00
(ESF)

2014

2015

Ķeguma novada
dome, projektu
koordinatore

R1.1.2.

Apmācības un pieredzes braucieni novada domes
darbinieku kvalifikācijas celšanai.

30 000,00

0

0

30 000,00
(ESF)

2016

2018

Ķeguma novada
dome, projektu
koordinatore

R1.2.1.

10 000,00

2 500,00

0

7 500,00

2013

2017

Ķeguma dienas
centrs, vadītāja

Ķeguma novada bibliotēku
pakalpojumu uzlabošana

R1.3.1.

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

4 400,00

4 400,00

0

0

2013

2014

Kultūras un
sporta
pārvalde,
Ķeguma
bibliotēkas
vadītāja

II. Rīcības plāns

6.

Datoru un pārējās biroja
tehnikas atjaunošana
Birzgales bibliotēka,
Ķeguma novada bibliotēkai
un filiālēm Tomē un
Rembatē
Piebūve Ķeguma novada
bibliotēkai (ziemeļu pusē)

R1.3.1.

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

R1.3.1.

8.

Lifta izbūve Ķeguma
novada bibliotēkā

9.

lpp

Noslēguma
termiņš

Uzsākšanas
termiņš

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansēju
ms (LVL)

Valsts
līdzfinansēju
ms (LVL)

30 000,00

7 500,00

0

22 500,00

2015

2015

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

100 000,00

25 000,00

0

75 000,00

2016

2017

R1.3.1.

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

10 000,00

2 500,00

0

7 500,00

2016

2017

Tomes tautas nama
pakalpojumu uzlabošana

R1.3.2.

Iegādāta un uzstādīta mūzikas un vizualizācijas
aparatūra Tomes tautas namā

12 100,00

4 600,00

0

7 500,00
(ELFLA)

2012

2013

10.

Sociālā dienesta
darbinieku kapacitātes
stiprināšana

R1.4.2.

Apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni.

30 000,00

7 500,00

0

22 500,00

2014

2020

11.

Koordinators ģimenēm ar
bērniem

R1.4.2.

6 000,00

6 000,00

0

0

2013

2014

12.

Īslaicīga sociālā aprūpe ar
izmitināšanu/ atelpas brīža
pakalpojumi

R1.4.2.

4 000,0

1 000,00

0

3 000,00
(ESF)

2014

2016

13.

Mobilā brigāde, sociālais
dienests

R1.4.2.

Novada reģistra izveide, ģimeņu vajadzību
apzināšana, risku vērtēšana, sociālo grupu uzskaite,
dzimstības veicināšanas pasākumi, nometnes.
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
Vientuļo cilvēku aprūpes mājās nodrošināšana
apvidos, kuros ir slikta satiksme. Veselības
uzraudzības nodrošināšana.

36 000,00

20 000,00

0

16 000,00
(ESF)

2015

2017

14.

Sociālās aprūpes centrs
Rembatē

R1.4.2.

151100,00

91 100,00

60 000,00

0

2012

2013

7.

12.

Pašvaldības
līdzfinansēju
ms (LVL)

Rezultāts

Kopējais
budžets (LVL)

Atbilstība
rīcības
virzienam

N.p.k.

Nosaukums

Izveidots mūsdienu prasībām atbilstošs sociālās
aprūpes centrs

1. Investīciju plāns

Atbildīgā
institūcija
un
kontaktpersona

Kultūras un
sporta
pārvalde,
Ķeguma
bibliotēkas
vadītāja
Kultūras un
sporta
pārvalde,
Ķeguma
bibliotēkas
vadītāja
Kultūras un
sporta
pārvalde,
Ķeguma
bibliotēkas
vadītāja
Kultūras un
sporta
pārvalde,
Tomes Tautas
nama kultūras
darba
organizatore
Ķeguma novada
dome, sociālā
dienesta
vadītāja
Ķeguma novada
bāriņtiesa,
vadītāja
Ķeguma novada
dome, sociālā
dienesta
vadītāja
Ķeguma novada
dome, sociālā
dienesta
vadītāja
Ķeguma novada
dome,
priekšsēdētāja
vietnieks

R1.4.1.

17.

Pašvaldības ēkas Rīgas ielā
12, Ķegumā iekštelpu
rekonstrukcija

18.

Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas sporta
stadiona rekonstrukcija

Noslēguma
termiņš

0

126 000,00
(ELFLA)

2012

2013

580 000,00

580 000,00

0

0

2014

2015

R1.1.5.

Rekonstruēta ēka atbilstoši pašvaldības pārvaldības
vajadzībām

157 200,00

157 200,00

0

0

2013

2014

R1.2.2.

Izveidots kvalitatīvs, mūsdienu prasībām un skolas
vajadzībām atbilstošs stadions

320 249,00

289 200,00

31 049,00
(ELFLA)

2012

2013

Kopā

1 510 480,09
Rezultāts

Kopējais
budžets (LVL)

Atbilstība
rīcības
virzienam

N.p.k.

Nosaukums

Uzsākšanas
termiņš

128 100,00

1 326 600,00

60 000,00

Atbildīgā
institūcija
un
kontaktpersona

Ķeguma novada
dome,
priekšsēdētāja
vietnieks
Ķeguma novada
dome,
priekšsēdētāja
vietnieks
Ķeguma novada
dome,
priekšsēdētāja
vietnieks
Ķeguma novada
dome,
priekšsēdētāja
vietnieks

377 980,09

Noslēguma
termiņš

„Rembates skolas”
rekonstrukcija

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansēju
ms (LVL)

254 100, 00

Uzsākšanas
termiņš

16.

Valsts
līdzfinansēju
ms (LVL)

Izveidoti dienas centri, kuros nodrošinātas
daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas,
apvienojot tajā kultūras, sporta un dažādus sadzīves
pakalpojumus
Rekonstruēta „Rembates skola” atbilstoši sociālās
aprūpes centra vajadzībām

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansēju
ms (LVL)

R1.4.2.

Valsts
līdzfinansēju
ms (LVL)

Ķeguma dienas centra un
tā Tomes filiāles izveide

Pašvaldības
līdzfinansēju
ms (LVL)

15.

Pašvaldības
līdzfinansēju
ms (LVL)

Rezultāts

Kopējais
budžets (LVL)

Atbilstība
rīcības
virzienam

N.p.k.

Nosaukums

Atbildīgā
institūcija
un
kontaktpersona

M2. „Infrastruktūras attīstība” – kvalitatīva pašvaldības komunālā un satiksmes infrastruktūra
19.

Liepu alejas Ķegumā
rekonstrukcija

R2.1.1.

Rekonstruēta Liepu aleja, uzlabojot satiksmes un
gājēju drošību

302 567,00

302567,00

0

0

2012

2013

20.

Iekšējo
inženierkomunikāciju
rekonstrukcija VPII
„Gaismiņa”
Iekšējo
inženierkomunikāciju
rekonstrukcija VPII
„Birztaliņa”
Ķeguma Tautas nama
parka teritorijas
labiekārtošana

R2.2.1.
R2.3.1.

Rekonstruētas apkures, ūdens, kanalizācijas un
ventilācijas sistēmas

250 000,00

250 000,00

0

0

2013

2014

R2.2.1.
R2.3.1.

Rekonstruētas apkures, ūdens, kanalizācijas un
ventilācijas sistēmas

250 000,00

250 000,00

0

0

2014

2015

R2.5.2.

Labiekārtots Ķeguma Tautas nama parks

11 974,00

4 552,00

0

7 422,00
(EZF)

2012

2013

814 541, 00

807 119,00

0

7 422,00

21.

22.

Kopā

13.

lpp

1. Investīciju plāns

Ķeguma novada
dome,
priekšsēdētāja
vietnieks
Ķeguma novada
dome,
priekšsēdētāja
vietnieks
Ķeguma novada
dome,
priekšsēdētāja
vietnieks
Ķeguma novada
dome,
priekšsēdētāja
vietnieks

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.
To darbību un pasākumu nosaukumi, kurus iedzīvotāji attīstības programmas izstrādes semināros ir atzinuši par īpaši svarīgiem, ir pasvītroti.

M1. „Sociālā attīstība” – labvēlīga sociālā vide
N.p.
k.

Teritorija

Nosaukums

1.

Ķegums

Liepu alejas pieguļošo teritoriju attīstības plānojums

R1.1.1.

2.

Viss
novads
Viss
novads
Rembate,
Birzgale

Atbalsts pašvaldības darbiniekiem ar psihologa konsultācijām,
supervīzijām
Saziņas uzlabošana ar novada iedzīvotājiem

R1.1.2.

Novada pārvaldes telpu pieejamības nodrošināšana personām ar
kustību traucējumiem

R1.1.5.

5.

Birzgale

Birzgales pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija

R1.1.5.

6.

Dienesta dzīvokļu nodrošinājums jaunajiem pašvaldības
speciālistiem
Pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda atjaunošana

R1.1.7.

Mūžizglītības programmu attīstība novada izglītības iestādēs

R1.2.1.

VPII darbinieku apmācības

R1.2.1.

10.

Viss
novads
Viss
novads
Viss
novads
Birzgale,
Ķegums,
Rembate
Ķegums

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas telpu renovācija

R1.2.2.

11.

Ķegums

Ķeguma
komercnovirziena
uzlabošana

R1.2.2.

12.

Ķegums

Ventilācijas sistēmu rekonstrukcija Ķeguma vidusskolā

13.

Viss
novads

Vakarskolas izveide Ķeguma novadā

3.
4.

7.
8.
9.

14.

lpp

Rīcības
virziens

vidusskolas

infrastruktūras

R1.1.4.

R1.1.7.

Rezultāts

Atbildīgā
institūcija

Izstrādāts sabalansēts un rūpīgi izsvērts Liepu alejas dzīvojamo kvartālu
attīstības plānojums.
Darbinieku emocionālās noturības un konkurētspējas palielināšana.

Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome

Regulāras novada vadības tikšanās ar iedzīvotājiem Birzgalē, Rembatē, Tomē
un Ķegumā par novada attīstības jautājumiem
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.
Rekonstruētas ēkas iekštelpas, izveidota autonoma (uz granulām kurināma)
apkures sistēma.
Pašvaldības dzīvokļu izmantošana pašvaldībā pieaicināto speciālistu
(pedagogu u.c.) dzīves apstākļu nodrošināšanai.
Izremontēti pašvaldībai piederošie dzīvokļi
Pieaugušo izglītības attīstība, novada uzņēmēju viedokļa izpēte par
turpmākajai attīstībai nepieciešamajiem speciālistiem
Darbinieku izglītības kvalifikācijas celšana, pieredzes apmaiņa.

Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome

R1.2.2.

Mācību kabinetu kosmētiskais remonts, elektroinstalācijas nomaiņa,
koridoru un rekreācijas telpu remonts, aktu zāles, ēdnīcas telpu remonts.
Kabinetu aprīkojums ar modernām mēbelēm un mācību līdzekļiem.
Ēdamzāles mēbeļu iegāde, virtuves tehnikas atjaunošana un palīgtelpu
labiekārtošana. Teritorijas iežogošana un aprīkošana ar soliņiem un
atkritumu urnām. Aprīkojums kvalitatīvam sporta pasākumu
nodrošinājumam zālē.
Rekonstruēta, optimāli funkcionējoša ventilācijas sistēma

R.1.2.2.

Mācību grāmatas, iekārtas profesionālajai izglītībai.

Ķeguma
novada dome

2. Darbību un pasākumu plāns

Ķeguma
novada dome

15.

lpp

N.p.
k.

Teritorija

Nosaukums

Rīcības
virziens

Rezultāts

Atbildīgā
institūcija

14.

Ķegums

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.
Skolas kapitālais remonts ar centrālapkures ievilkšanu, sporta zāles grīdas
atjaunošana, stadiona renovācija, asfalts un bruģēti celiņi ap skolu, teritorijas
iežogošana un labiekārtošana, videonovērošanas uzstādīšana.
Mākslas skolas filiāles izveide Birzgalē, moderna mūzikas kabineta – ierakstu
studijas izveide Ķegumā, kokapstrādes un metālapstrādes darbnīcu
iekārtošana, mēbeļu un tehnoloģisko iekārtu, mūzikas aparatūras un
instrumentu iegāde, nepieciešamo telpu remonts un pielāgošana apmācībai.
Mākslas skolas izveide, renovējot pašvaldības īpašumā esošu ēku. Telpu
iekārtojums, aprīkojums, instrumenti.

Ķeguma
novada dome

15.

Birzgale

Birzgales pamatskolas rekonstrukcija

R1.2.2.

16.

Viss
novads

Interešu izglītības dažādošana Ķeguma novadā

R1.2.2.

17.

Ķegums

Mākslas skolas izveide Ķegumā

R1.2.2.

18.

Birzgale

Mākslas skolas filiāles izveide Birzgalē

R1.2.2.

Izveidota mākslas skolas filiāle Birzgalē

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
Ķeguma
novada dome

19.

Ķegums

20.

Ķegums,
Birzgale

PII teritoriju labiekārtošana

R1.2.2.

Atjaunotas nojumes, rotaļu laukumi, žogi, celiņi, apstādījumi

Ķeguma
novada dome

21.

Rembate

Rembates bērnudārza – sākumskolas izveide

R1.2.2.

Ķeguma
novada dome

22.

Ķegums

Ķeguma tautas nama paplašināšana un automašīnu stāvvietas
izbūve

R1.3.2.

VPII divu grupiņu (3-4 un 5-6 gadīgiem bērniem) un sākumskolas 1.-4.klasei
ierīkošana piemērotās telpās Rembates centrā (ēkas, telpu rekonstrukcija,
pielāgošana) .
Jaunas, mūsdienu prasībām atbilstošas skatuves un zāles, mākslas galerijas
un konferenču zāles izveide, izbūvējot piebūvi pie tautas nama.

23.

Birzgale

„Rūķu” estrādes renovācija

R1.3.2.

„Rūķu” parka estrādes grīdas klājuma nomaiņa.

Ķeguma
novada dome

24.

Birzgale

Birzgales tautas nama pakalpojumu uzlabošana un dažādošana

Tautas nama pagrabtelpu renovācija

Ķeguma
novada dome

25.

Birzgale

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

R1.3.2.

Birzgales muzeja „Rūķi’’ renovācija, pakalpojumu attīstība.

Ķeguma
novada dome

26.

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

27.

Ķegums,
Tome,
Birzgale,
Rembate
Birzgale

Aktīvās atpūtas nodrošināšana Birzgales centrā

R1.3.3.

Ķeguma
novada dome

28.

Ķegums

PEP mamma

R1.4.1.

Izbūvēts ielas basketbola laukums, kurš ziemā pārveidojams par slidotavu,
izveidots skeitparks pie Birzgales tautas nama, bērnu rotaļu laukums,
slēpošanas trase.
Apmācību kurss 4 PEP mammām – sociālajiem darbiniekiem.

2. Darbību un pasākumu plāns

Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome

Ķeguma
novada dome

Ķeguma
novada dome

Ķeguma
novada dome

N.p.
k.

Teritorija

Nosaukums

29.

Viss
novads

Servisa dzīvokļu
traucējumiem

30.

Sociālo dzīvokļu remonts un labiekārtošana

R1.4.1.

Pusceļa mājas dažādu riska grupu klientu pakāpeniskai
integrācijai sabiedrībā
Kopienas centra (dienas centra) izveide Birzgales pagastā ar
iedzīvotāju prasmju uzlabošanas darbnīcu

R1.4.1.

32.

Viss
novads
Viss
novads
Birzgale

33.

Rembate

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

R1.4.2.

34.

Birzgale

Pacēlājs un kondicionieri Birzgales ambulancei

R1.4.3.

31.

Rīcības
virziens
izveide

personām

ar

funkcionāliem

R1.4.1.

R1.4.2.

Rezultāts

Atbildīgā
institūcija

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.
1) Sakārtots pašvaldības dzīvojamais fonds. 2) Sociālo dzīvokļu īrniekiem tiktu
piedāvātas dzīvojamās platības ar apkuri.
Trīs dzīvokļu vai māju remonts. Mēbeļu un sadzīves tehnikas iegāde. 1
sociālais darbinieks.
Birzgale ir teritoriāli plaša un kopienas centrs veicinātu iedzīvotāju
socializēšanos, informācijas apmaiņu, sociālo pakalpojumu pieejamību un
sociālo iemaņu apgūšanu un pilnveidošanu.
Kopienas centrs veicinātu iedzīvotāju socializēšanos, mazinātu izolāciju,
veicinātu informācijas apmaiņu, saturīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī iegūt
jaunas sociālās prasmes.
Medicīniskās aprūpes pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar kustību
traucējumiem, pensionāriem un mātēm ar bērniem.

Ķeguma
novada dome

Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome

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

16.

lpp

N.p.
k.

Teritorija

Nosaukums

Atbilstība
rīcības
virzienam

Rezultāts

Atbildīgā
institūcija

35.

Viss
novads

Pašvaldības lauku ceļu ilgtermiņa attīstības plāna
izstrāde

R2.1.1.

Ķeguma
novada dome

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 nepieciešamo finansējuma apmēru.
Sakārtota pašvaldība ceļu un ielu infrastruktūra, uzlabota satiksmes drošība

36.

Viss
novads

Pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija

37.

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

Viss
novads

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

R2.1.2.

39.

Birzgale

Veloceliņu tīkla attīstība Birzgales ciemā

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.
Veloceliņu izveide starp Birzgales pagasta iestādēm.

Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome

38.

40.

Viss
novads

Elektroautomobiļu infrastruktūras attīstība

R2.1.3.

41.

Birzgale

R2.2.1.

42.

Birzgale

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
Birzgalē
Dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas rekonstrukcija

43.

Birzgale

Otras artēziskās akas izbūve Birzgalē

R2.2.1.

R2.2.1.

2. Darbību un pasākumu plāns

Elektroautomobiļu infrastruktūras attīstība Ķegumā un Birzgalē, t.sk. automašīnu
stāvvietu aprīkošana ar uzlādes pieslēguma punktiem. Uzlādes punktu informatīvās
kartes.
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nomaiņa.
Pārbūvēta dzeramā ūdens attīrīšanas stacija lai varētu nodrošināt ūdens atdzelžošanu
un atkaļķošanu.
Izbūvēta artēziskā aka ar pieslēgumu pie ūdens attīrīšanas sistēmām.

Ķeguma
novada dome

Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma

17.

lpp

N.p.
k.

Teritorija

Nosaukums

Atbilstība
rīcības
virzienam

44.

Rembate

45.

Tome

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
Rembates pagasta centrā
Bioloģiskās NAI un notekūdeņu kolektora izbūve Tomes
ciematā

R2.2.1.
R2.2.2.
R2.2.2.

46.

Ķegums

R2.2.2.

47.

Ķegums

Fekālās kanalizācijas ielu tīklu paplašināšana un izbūve
Ķegumā
Centralizētas siltumapgādes sistēmas ārējo siltumtīklu
rekonstrukcija Ķegumā

48.

Birzgale

Centralizētas siltumapgādes sistēmas ārējo siltumtīklu
rekonstrukcija Birzgalē

R2.3.1.

49.

Birzgale

Katlu mājas rekonstrukcija Birzgalē

R2.3.1.

50.

Viss
novads

R2.3.2.

51.

Ķegums

52.

Birzgale

Ķeguma novada energoplāna izstrāde, kas paredzētu
kompleksus
pasākumus
energoefektivitātes
veicināšanai un pārejai uz vietējiem, atjaunojamiem
energoresursiem
Ķeguma pilsētas attīstības koncepcijas un plāna
izstrāde
Birzgales centra attīstības koncepcijas un plāna izstrāde

R2.5.1.

Ķeguma – novada administratīvā centra attīstība, veidojot pievilcīgu pilsētas centru,
kurā attīstās tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana.
Birzgales kā pievilcīga un ērta ciema attīstība.

53.

Rembate

R2.5.1.

Rembates kā pievilcīga un ērta ciema attīstība.

54.

Tome

Rembates centra attīstības koncepcijas un plāna
izstrāde
Tomes centra attīstības koncepcijas un plāna izstrāde

R2.5.1.

Tomes vēsturiskā centra attīstības tradīciju turpinājums, veidojot atraktīvu ciemu.

55.

Viss
novads

Vienota novada tēla veidošana publiskās telpas
labiekārtojumā

R2.5.2.

56.

Viss
novads

Atpūtas un izklaides pasākumiem piemērotas vides
radīšana

R2.5.2.

57.

Ķegums

Ķeguma centra sakopšana un vides uzlabošana

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.
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 centra teritoriju sakopšana un labiekārtošana.

58.

Rembate

Rembates centra sakopšana un vides uzlabošana

R2.5.2.

Rembates centra teritoriju sakopšana un labiekārtošana.

59.

Tome

Tomes centra sakopšana un vides uzlabošana

R2.5.2.

Tomes centra teritoriju sakopšana un labiekārtošana.

60.

Birzgale

Birzgales centra sakopšana un vides uzlabošana

R2.5.2.

Birzgales pagasta centra teritoriju sakopšana un labiekārtošana.

R2.3.1.

R2.5.1.

2. Darbību un pasākumu plāns

Rezultāts

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nomaiņa.
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.
Jaunu ielu kanalizācijas tīklu projektēšana un izbūve privātmāju rajonā. Jaunu
kanalizācijas sūkņu staciju projektēšana un izbūve.
Siltumtrases, kuras vecākas par 25 gadiem, rekonstrukcija – aptuveni 2000 m.
Siltumkameras un to drenāžas sistēmas, kuras vecākas par 25 gadiem, rekonstrukcija,
siltuma skaitītāju uzstādīšana. Tiks samazināti siltuma zudumi.
Siltumtrases, kuras vecākas par 25 gadiem, rekonstrukcija. Siltumkameras un to
drenāžas sistēmas, kuras vecākas par 25 gadiem, rekonstrukcija, siltuma skaitītāju
uzstādīšana.
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.
Izstrādāts Ķeguma novada energoplāns ar konkrētu pasākumu plānu un ieviešanas
mehānismu.

Atbildīgā
institūcija
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome

Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome

Ķeguma
novada dome

Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome

Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome

N.p.
k.

Teritorija

Nosaukums

Atbilstība
rīcības
virzienam

61.

Viss
novads

Tūrisma infrastruktūras uzlabošana un tūrisma attīstība
Ķeguma novadā

R2.5.4.,
R2.5.5.

Rezultāts

Atbildīgā
institūcija

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.

Ķeguma
novada dome

M3. „Uzņēmējdarbības attīstība” – konkurētspējīga
uzņēmējdarbības vide
N.p.
k.

Teritorija

Nosaukums

62.

Viss
novads

Biznesa ideju centra izveide

63.

Viss
novads
Daugavas
ieleja

65.
66.

64.

Atbilstība
rīcības
virzienam

Rezultāts

Atbildīgā
institūcija,
amats

R3.1.1.

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

Ķeguma
novada dome

Ražots Ķegumā

R3.1.1.

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

Ūdenstūrisma attīstības plāna izstrāde Daugavai

R3.1.1.

Ķegums

Tirgus attīstība Ķegumā

R3.1.2.

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.
TIC – organizatoriskās darbības tirgus attīstībai.

Ķeguma
novada dome
Ķeguma
novada dome

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
Ķeguma
novada dome

Ķeguma novada pašvaldības partneru rīcības
Attīstības programmas izstrādes ietvaros ir apzinātas rīcības, kuru īstenošana sekmētu Ķeguma novada attīstību, taču šo rīcību īstenošana nav pašvaldības
kompetencē. Ķeguma novada dome savu pilnvaru ietvaros atbalstīs valsts institūcijas, kaimiņu novadus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju
iniciatīvas grupas, kas uzņemsies šo ideju īstenošanu.

18.

lpp

N.p.
k.

Teritorija

Nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.

Ķegums
Ķegums
Birzgale
Viss novads
Birzgale

6.
7.

Birzgale
Ķegums

Svešvalodu kafejnīcas / kluba izveide
Publiskās pirts izveide Ķegumā
Publiskās pirts atjaunošana Birzgalē
Nometnes dažādām sabiedrības grupām
Mobilā zobārstniecības kabineta izveide
Birzgalē
Pediatra pakalpojumu nodrošināšana Birzgalē
Lietoto mantu un apģērba apmaiņas centra

Atbilstība rīcības
virzienam

Rezultāts

Sadarbības partneri

R1.1.3.
R1.1.6.
R1.1.6.
R1.4.1.
R1.4.3.

Attīstīta iedzīvotāju iniciatīva mūžizglītības jomā
Pašvaldībai piederošas ēkas pārbūve publiskās pirts vajadzībām.
Atjaunota publiskā pirts Birzgales Tautas nama telpās
Regulāras, katrai mērķgrupai atbilstošas nometnes Ķeguma novadā
Izveidots zobārstniecības kabinets Birzgalē

Privātie uzņēmēji
Privātie uzņēmēji
Privātie uzņēmēji
Privātie uzņēmēji
Ārstniecības uzņēmumi

R1.4.3.
R1.4.1.

Birzgalē tiek sniegti pediatra pakalpojumi
Lietotu apģērbu, mantu apmaiņas centrs

Ārstniecības uzņēmumi
Privātie uzņēmumi

2. Darbību un pasākumu plāns

N.p.
k.

Teritorija

8.
9.
10.

Ķegums
Ķegums
Ķegums

11.

Viss novads

12.

Viss novads

13.

15.

Rembate/
Ķegums
Birzgale
/
Ķegums
Viss novads

16.

Viss novads

17.

Ķegums

18.

Ķegums

Ķeguma dzelzceļa stacijas ēkas pilnvērtīga
izmantošana

R3.1.2.

19.
20.

22.

Birzgale

Atkritumu šķirošanas punktu izveide
Ķeguma HES ūdenskrātuves izskaloto
Daugavas krastu nostiprināšana
Pārtikas pārstrādes uzņēmumu attīstība
Ķegumā
Fitnesa kluba izveide Birzgalē

R2.4.1.

21.

Viss novads
Daugavas
krasti
Ķegums

23.
24.

Ķegums
Ķegums

Sabiedriskās ēdināšanas vietu izveide
Sadzīves pakalpojumu centra izveide

R3.1.2.
R3.1.2.

25.
26.

Viss novads
Ķegums,
Rembates
pagasts
Ķegums

Fiksētā interneta tīkla attīstība
Ķeguma industriālā parka attīstība

R3.2.2.

Valsts atbalsta programma pašvaldību centru
attīstībai nepieciešamā nekustamā īpašuma
iegādei

R3.2.2.

14.

27.

19.

lpp

Nosaukums

Atbilstība rīcības
virzienam

Rezultāts

Sadarbības partneri

R1.4.1.
R1.4.1.
R2.1.1.

Baznīcas iekšējo darbu pabeigšana
Automašīnu stāvvietas izbūve pie Ķeguma baznīcas
Būtiski uzlabota satiksmes drošība Ķegumā, samazināts tranzīta ceļa A6
radītais Ķeguma pilsētas dalījums divās daļās

Ev.luteriskā baznīca
Ev.luteriskā baznīca
VAS „Latvijas valsts ceļi”, Ogres novads

R2.1.4.

Uzlabota novada iedzīvotāju nokļūšana novada administratīvajā centrā.

Satiksmes ministrija, Privātie uzņēmēji

R2.1.4.

Sakārtotas autobusu pieturvietas.

VAS „Latvijas valsts ceļi”

R2.1.4.

Autoceļa asfaltēšana Ķeguma novada teritorijā

VAS „Latvijas valsts ceļi”

Autoceļu P85, P87, V995 rekonstrukcija

R2.1.4.

Autoceļu rekonstrukcija Ķeguma novada teritorijā.

VAS „Latvijas valsts ceļi”

Daugavas abu
uzlabošana

R2.1.4.

Mini prāmju satiksmes vai autopārceltuvju izveide pie Daugavas, tādējādi
savienojot abus Daugavas krastus Bekuciems - Ogre, Lielvārde - Linde.
Aptuvenās izmaksas 1 000 000 LVL.
Jaunu maršrutu izveide (piemēram, maršruta Ogre – Bekuciems
pagarināšana līdz Berkavas pieturai, biežāki reisi uz Rembati, Birzgali u.c.)
Sadarbība ar AS „Latvenergo” centralizētās siltumapgādes sistēmas
attīstībā, tai skaitā izvērtējot iespēju un nepieciešamību pārņemt katlu
māju pašvaldības pārziņā.
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.
Šķirotu atkritumu savākšana

Privātie uzņēmēji

Novadā saražotajai lauksaimniecības produkcijai tiek pievienota papildus
vērtība, to pārstrādājot.
Uzlabota Birzgales pievilcība, radot šeit iespēju nodarboties ar sportu visa
gada garumā.
Izveidotas sabiedriskās ēdināšanas iestādes
Koncentrēti sadzīves pakalpojumi (kurpnieks, frizieris, ķīmiskā tīrītava,
informācijas centrs, bankas filiāle, u.c.) vienā pašvaldības iznomātā ēkā.
Uzlabota interneta pieejamība visā novadā.
Jauna industriālā parka attīstība ziemeļrietumos no Ķeguma pilsētas.

Privātie uzņēmēji

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

izveide
Baznīcas celtniecības pabeigšana
Automašīnu stāvvietas izbūve pie baznīcas
Veidot A6 un P85 ceļu divlīmeņu krustojumu
virs / zem dzelzceļa ar jaunu Daugavas
šķērsojumu lejpus Ķeguma HES
Sabiedriskā transporta uzlabošana starp
Ķegumu un citām novada apdzīvotajām
vietām
Sabiedriskā
transporta
pieturvietu
sakārtošana
Autoceļa V969 noasfaltēšana

krastu

sasniedzamības

Sabiedriskā
transporta
paplašināšana
Siltumapgādes sistēmas attīstība

maršrutu

R2.1.4.
R2.3.1.

-

2. Darbību un pasākumu plāns

Satiksmes ministrija, Privātie uzņēmēji
AS „Latvenergo”

AS „Latvijas dzelzceļš”

Privātie uzņēmēji
AS „Latvenergo”

Privātie uzņēmēji
Privātie uzņēmēji
Privātie uzņēmēji
SIA „Lattelecom”
Ogres novads

III. Uzraudzība
Lai veiksmīgi īstenotu Ķeguma novada attīstības programmu, novada pašvaldībai ir jāizveido un konsekventi
jāievieš attīstības programmas uzraudzības sistēma. Šīs sistēmas mērķi ir:
· Sekot Ķeguma novada attīstības rezultatīvo rādītāju izmaiņām, novērtēt novada attīstību;
· Analizēt šo izmaiņu cēloņus un potenciālo ietekmi;
· Sekot attīstības programmas investīciju plāna izpildei;
· Aktualizēt attīstības programmas investīciju plānu un sekot tā izpildei;
· Aktualizēt darbību un pasākumu plānu un sekot tā izpildei;
· Informēt par attīstības programmas ieviešanas gaitu novada politiķus, nevalstiskās organizācijas un pārējo
sabiedrību.
Ķeguma novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam ieviešanu nodrošina Ķeguma novada dome, kas ar
rīkojumu izveido attīstības programmas uzraudzības darba grupu un ieceļ atbildīgo darba grupas vadītāju un
attīstības programmas uzraudzības ziņojuma izstrādātāju.

Ķeguma novada dome lēmumu par attīstības programmas grozījumiem un/vai aktualizāciju pieņem,
pamatojoties uz uzraudzības ziņojumu.
Uzraudzības ziņojuma izstrādātājs tiek noteikts ar domes lēmumu, nodrošinot izstrādātājam tiesības pieprasīt
un saņemt uzraudzības ziņojuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju no pašvaldības iestādēm un citiem
informācijas avotiem.
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Uzraudzības darba grupu sasauc domes priekšsēdētājs.
Uzraudzības darba grupas pienākumi ir:
· Attīstības programmas ieviešanas uzraudzība atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, prioritātēm, rīcības
virzieniem, investīciju plānam, darbību un pasākumu plānam un rezultatīvajiem rādītājiem;
· Investīciju plāna, darbību un pasākumu plāna ieviešanas koordinēšana, iesaistot atbildīgos speciālistus un
partnerus;
· Konceptuālu lēmumu pieņemšana un priekšlikumu iesniegšana Ķeguma novada domei par attīstības
programmas grozījumiem un/vai tās aktualizāciju;
· Uzraudzības ziņojuma apstiprināšana;
· Sabiedrības, lēmuma pieņēmēju un citu ieinteresēto pušu nodrošināšana ar informāciju par attīstības
programmas īstenošanas gaitu un rezultātiem.
Uzraudzības darba grupas sēdēs var tikt pieaicināti pašvaldības speciālisti, struktūrvienību vadītāji, u.c.
personas, kas var sniegt nepieciešamo informāciju par investīciju plāna un darbību un pasākumu plāna
ieviešanu. Uzraudzības darba grupas sanāksmes notiek divas reizes gadā:
· Aprīlī vai maijā, apstiprinot uzraudzības ziņojumu pirms tā iekļaušanas pašvaldības publiskajā pārskatā;
· Plānojot pašvaldības nākamā gada budžetu, lai aktualizētu attīstības programmas investīciju plānu un
veiktu citas nepieciešamās korekcijas.

III. Uzraudzība

Uzraudzības darba grupa

Reizi gadā tiek sastādīts ikgadējais attīstības programmas uzraudzības ziņojums. Pirmais ikgadējais ziņojums
jāizstrādā 2014.gadā.
Ikgadējā attīstības programmas uzraudzības ziņojumā ir apkopota informācija par:
· Aktuālajiem rezultatīvo rādītāju datiem, salīdzinot šos rādītājus ar iepriekšējo gadu rezultātiem un īsi
raksturojot izmaiņu iemeslus un potenciālo ietekmi uz novada attīstību;
· Investīciju plāna izpildes progresa pārskats;
· Aktualizētā investīciju plāna redakcija, kurā ir akcentētas izmaiņas – jaunie projekti un izmaiņas iepriekš
iekļautajos projektos;
· Aktualizētā darbību un pasākumu plāna redakcija, kurā ir akcentētas izmaiņas – jaunās darbības un
pasākumi un izmaiņas iepriekš iekļautajā informācijā;
Ikgadējais attīstības programmas uzraudzības ziņojums tiek sagatavots līdz pašvaldības publiskā pārskata
apstiprināšanai un akceptēts uzraudzības darba grupas sēdē, tas veido daļu no pašvaldības publiskā pārskata.
Reizi trīs gados (pirmo reizi – 2015.gadā) tiek sagatavots paplašināts uzraudzības ziņojums ar šādu saturu:
· Ievads (uzraudzības ziņojuma sagatavošanas mērķis, laika periods, par kādu uzraudzības ziņojums
sagatavots, uzraudzības ziņojuma struktūra un sagatavošanā iesaistītie).
· Attīstības programmas ieviešanas izvērtējums (ieviešanas process un sadarbība ar sociālajiem partneriem,
izvērtējums par izvirzīto prioritāšu, mērķu un rīcību sasniegšanu, rezultatīvo rādītāju izvērtējums un
ietekme uz novada attīstību, investīciju plāna izvērtējums, kas ietver pārskatu par finanšu izlietojumu un
prognozes sasaistē ar pašvaldības budžetu).
· Tematiskais izvērtējums (atsevišķu nozaru vai, ja nepieciešams, tematisko jautājumu izvērtējums).
· Secinājumi (galvenie izaicinājumi un iespējas novada turpmākai attīstībai, rekomendācijas attīstības
programmas grozījumiem un/vai aktualizācijai).
· Priekšlikumi (priekšlikumi attīstības programmas aktualizēšanai, ieviešanas vai uzraudzības sistēmas
pilnveidošanai).
· Izmantotie informācijas avoti.
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Ja attīstības programmas aktualizācija tiek veikta ikgadējā aktualizācijas procesa ietvaros, t.i., ja tiek aktualizēts
rīcības plāns, tai skaitā investīciju plāns, pašvaldības domes lēmums par attīstības programmas aktualizāciju
nav nepieciešams.
Pašvaldības domes lēmums par attīstības programmas aktualizāciju ir nepieciešams gadījumā, ja tiek veiktas
izmaiņas attīstības programmas stratēģiskajā daļā.
Nevar veikt attīstības programmas gala termiņa izmaiņas.

III. Uzraudzība

Attīstības programmas aktualizācijas
nosacījumi

IV. Sabiedrības līdzdalība
attīstības programmas izstrādē
Ķeguma novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam izstrāde uzsākta saskaņā ar Ķeguma novada
domes 2011.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu Nr.206 (prot. Nr. 10, 22.§) „Par Ķeguma novada attīstības
programmas 2013. – 2019.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
Attīstības programmas izstrāde ir notikusi, pašvaldībai sadarbojoties ar iedzīvotājiem, sabiedrisko organizāciju,
uzņēmēju, kaimiņu novadu pārstāvjiem un citiem interesentiem šādos etapos:

Izstrādājot attīstības programmas stratēģisko daļu, tika organizēts seminārs „No prioritātes līdz projektam, no
projekta līdz prioritātei”, aicinot tajā piedalīties pašvaldības speciālistus, iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstisko
organizāciju pārstāvjus, kaimiņu pašvaldību pārstāvjus, Rīgas plānošanas reģiona pārstāvjus un citus
speciālistus.
Seminārs notika 2012.gada 27.martā Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, un tajā piedalījās 22 pašvaldības
speciālisti un citi eksperti.
Semināra gaitā tā dalībnieki vienojās par investīciju programmas izstrādes pamatprincipiem un identificēja
nozīmīgākos investīciju projektus.
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Informācija par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu tika publicēta mājas lapā www.kegums.lv un
Ķeguma novada pašvaldības izdevumā „Ķeguma novada ziņas” 2012.gada 20.janvārī.
Paziņojumos tika iekļauta informācija par to, ka uzsākta attīstības programmas izstrāde, par plānotajiem
pasākumiem, tika sniegta kontaktinformācija, kur vērsties ar jautājumiem vai priekšlikumiem.
Februārī – martā notika četras sabiedriskās diskusijas, kurās tika vērtēta līdzšinējā novada attīstība un turpmāk
veicamie pasākumi:
· 2012.gada 16.februārī – diskusija Tomes tautas namā (35 dalībnieki);
· 2012.gada 21.februārī – diskusija Birzgales tautas namā (28 dalībnieki);
· 2012.gada 28.februārī – diskusija Rembates tautas namā (22 dalībnieki);
· 2012.gada 1.martā – diskusija Ķeguma vidusskolā (38 dalībnieki).
Diskusiju gaitā tika saņemtas vairāk kā 65 idejas novada attīstībai, gūts ieskats katra pagasta un Ķeguma
aktuālākajās problēmās.
Janvāra beigās – februārī tika veikta arī iedzīvotāju aptauja – intervija, kopā aptaujājot 300 iedzīvotājus.

IV. Sabiedrības līdzdalība

1.etaps: Pašreizējās situācijas un SVID
analīze

3.etaps: Attīstības programmas publiskā
apspriešana
Ķeguma novada attīstības programmas publiskā apspriešana notika vienlaikus ar cita attīstības plānošanas
dokumenta – Ķeguma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam publisko apspriešanu laika
posmā no 2012.gada 28.novembra līdz 2013.gada 8.janvārim. Uzsākot dokumenta projekta publisko
apspriešanu, Ķeguma novada pašvaldības mājaslapā www.kegums.lv tika publicēts paziņojums (28.11.2012.).
Paziņojums 2012.gada 21.decembrī tika publicēts arī Ķeguma novada pašvaldības izdevumā „Ķeguma Novada
Ziņas”.
Ar dokumenta projektu tika nodrošināta iespēja iepazīties Ķeguma novada domē, kā arī Iecavas novada mājas
lapā – www.kegums.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksmes notika 2013.gada 3.janvārī Ķeguma Tautas namā (17 dalībnieki), 5.janvārī
Birzgales Tautas namā (12 dalībnieki), Ķeguma novada bibliotēkas Tomes filiālē (7 dalībnieki) un Rembates
pagasta pārvaldē (19 dalībnieki).
(Publiskās apspriešanas sanāksmes protokolus skatīt 4. pielikumā)
Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri un priekšlikumi pēc izvērtēšanas tika iekļauti attīstības
programmā.
(Sabiedrības un institūciju iebildumus un priekšlikumus skatīt 5.pielikumā.)

Pārraudzība un izstrādātāji

·
·
·
·
·

Andris Balodis, Ķeguma novada domes deputāts;
Nelda Sniedze, pašvaldības izpilddirektore;
Maija Priževoite, pašvaldības galvenā grāmatvede;
Sabīne Gudeiķe, biedrības „Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums”” valdes priekšsēdētāja;
Linda Krūmiņa, PPP biedrības „Zied zeme” izpilddirektore.

Infrastruktūras attīstības darba grupa:
·
·
·
·
·
·

Raivis Ūzuls, Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Laila Jēkabsone, Ķeguma novada būvvaldes vadītāja;
Dace Soboļeva, pašvaldības projektu koordinatore;
Aivars Priževoits, SIA „Ķeguma stars” valdes loceklis;
Harijs Jaunzems, Ķeguma novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs;
Jānis Altmanis, biedrības „Homo Culturalis” valdes priekšsēdētājs.
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· Roberts Ozols, Ķeguma novada domes priekšsēdētājs;
· Līga Strauss, Ķeguma novada domes deputāte;
· Laimons Bicāns, Ķeguma novada domes deputāts;
· Pāvels Kotāns, Ķeguma novada domes deputāts;
· Liāna Čodore, pašvaldības juriskonsulte.
Par Ķeguma novada attīstības programmas izstrādi atbildīgais – Ķeguma novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietnieks Raivis Ūzuls.

IV. Sabiedrības līdzdalība

Ķeguma novada attīstības programmas izstrādes projekta uzraudzības un vadības grupa:

Sociālo jautājumu, izglītības, kultūras un sporta darba grupa:

24.
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IV. Sabiedrības līdzdalība

· Ilmārs Zemnieks, Ķeguma novada domes deputāts;
· Kristaps Rūde, Ķeguma novada domes deputāts;
· Sandra Čivča, Ķeguma novada domes deputāte;
· Vineta Kļava, Sociālā dienesta vadītāja;
· Sanita Tošena, vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” vadītāja;
· Inese Cīrule, Ķeguma novada bibliotēkas vadītājas p.i.;
· Jānis Siliņš, biedrības „Sporta klubs „Birzgale”” valdes loceklis.
Dokumenta izstrādātājs: SIA „NK Konsultāciju birojs” Stratēģiskās un telpiskās plānošanas departamenta
projektu vadītāja Gata Pāvila vadībā.

